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Baby’s in Brabant

Deze vragen zijn voor de meeste (aanstaande) 
ouders in Brabant heel herkenbaar. Maar heb je 
je wel eens afgevraagd hoe dat in de tijd van je 
ouders en grootouders ging? Welke adviezen 
zij kregen en hoe ze daarmee omgingen? Hoe 
was het om een gezin te worden in een tijd 
 waar  in vaak heel anders werd aangekeken tegen  
gezinsplanning, ongetrouwd ouderschap en 
carrière-moeders?
In dit boekje vertellen Brabantse ouders van nu 
en Brabanders die tussen 1950-1980 een kind 
kregen over hun ervaringen met zwangerschap, 
kraamtijd en ouderschap. Kraamverzorgsters 
vertellen over nieuwe Brabantse geboorte-
rituelen en je leest alles over oude en nieuwe 
trends op het gebied van de inrichting van de 
babykamer en de regels tijdens het kraam-
bezoek.

Hoeveel kinderen hoop je te krijgen? Wat 

mag er wel en niet tijdens de zwangerschap? 

Hoe ga je om met al die adviezen die je krijgt 

als je kindje eenmaal geboren is? En hoeveel 

dagen ga je werken na de geboorte van je 

kindje?

Vertel jouw verhaal en win een foto met je baby!
Baby’s in Brabant is geschreven voor jou én voor je 
ouders en grootouders. Wij hopen bovendien dat dit 
boekje weer nieuwe verhalen oplevert: die van jouw 
familie. Heeft je oma je wel eens verteld over haar 
zwangerschappen? Welke geboorterituelen horen er 
bij jouw gezin? Hoe beleefden je ouders de kraamtijd? 
En jij? Of heb je misschien familiefoto’s en filmpjes 
van positiekleding, kraamcadeaus en kraambezoek 
van vroeger en van nu? 
Ga dan naar www.babysinbrabant.nl en laat je fami lie 
verhaal, foto of film achter. Op deze site vind je meer 
informatie over de voorwaarden om mee te doen en 
meer over het project Baby’s in Brabant. De meest bij
zondere bijdrage, waar in verschillende generaties aan 
het woord komen, wint een prijs. Een fotograaf maakt 
een foto van je gezin of familie. Natuurlijk met de 
baby! De prijs wordt 2 keer uitgereikt: op 1 december 
2010 en op 1 mei 2011 maken we een winnaar bekend.

Veel leesplezier!
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deel I
zwangerschap & geboorte
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Een gezin met acht kinderen, 1942

Aan het begin van de twintigste eeuw waren de meeste 
Bra  banders katholiek: zo’n negentig procent van de bevol-
king. De kerk had dan ook veel invloed op het Brabantse 
gezinsleven. Zij beschouwde het huwelijk als heilig. En 
om dat trouwen vooral bedoeld was om kinderen te krijgen, 
mochten katholieken geen anticonceptie (condooms) 
gebruiken. Als een echtpaar een poosje geen nieuwe baby 
kreeg, kon het gebeuren dat de pastoor op bezoek kwam 
om te vragen wat er mis was. 
De norm in Brabant was honderd jaar geleden dus: een 
groot gezin. In geen enkele andere Nederlandse provincie 
kregen mensen zoveel kinderen. In Breda kregen vrouwen  
er rond 1920 gemiddeld vijf. De Brabantse bevolking groei-
de in deze tijd dan ook hard: met twee procent per jaar. 

En in de tien jaar na de Tweede Wereldoorlog had Brabant, 
net als de rest van Nederland, een echte baby-boom. 
Maar vanaf eind jaren vijftig wilden steeds meer Brabantse 
vrouwen zelf beslissen hoeveel kinderen ze kregen. Een 
bedrijf uit Oss bracht in 1962 de eerste anticonceptiepil 
in Nederland op de markt. Pas nadat bisschop Bekkers 
van Den Bosch – tegen de regels van de kerk in – toe-
stemming had gegeven voor het gebruik van de pil binnen 
het huwelijk, werd ook onder katholieke vrouwen de pil 
populair. Maar de paus trad streng op: in 1969 verbood 
hij de ‘zondige pil’ en alle andere vormen van anticoncep-
tie. Veel katholieke vrouwen in Nederland waren daar 
woedend over, want ze waren juist blij met hun nieuwe 
keuzevrijheid.

Wil ik eigenlijk wel kinderen? Zo ja, hoeveel wil ik er dan? Allemaal vragen die Brabanders zich vandaag de dag 

kunnen stellen. Maar zestig jaar geleden bestond ‘gezinsplanning’ nauwelijks.

Groot gezin...

Een vrouw uit Brabant (geboren in 1921) ver-

telde in 1987 over de jaren vijftig: ‘In het dorp 

waar wij toen woonden, kwam de kapelaan 

eens kijken hoe het ermee stond. Ik had toen 

drie kinderen en verwachtte de vierde. 

Hij kwam binnen en zei: ‘Ik zie het al, dat is 
hier in orde.’ Mijn man en ik hebben hem er 
bijna uitgetrapt.’ 
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De familie de Jong, 2010

In de jaren zeventig voerden steeds meer vrouwen 

actie voor keuzevrijheid. Om zelf te bepalen hoeveel 

kinderen je kreeg, bijvoorbeeld. 

Dit moest normaal worden, vonden deze actiegroepen. 
En langzamerhand gebeurde dat. Het pilgebruik nam toe 
en er werden abortusklinieken opgericht, hoewel abortus 
tot 1984 officieel verboden was. 
Er kwamen ook BOM-vrouwen: Bewust Ongehuwde 
Moeders. Zij wilden wel kinderen, maar geen echtgenoot. 
De katholieke kerk in Brabant kon weinig beginnen tegen 
deze ontwikkelingen, want in de loop van de jaren zeventig 
gingen steeds minder Brabanders naar de kerk. 
In heel Nederland, ook in Brabant, werden de gezinnen 
kleiner. In de jaren zeventig kreeg de Brabantse vrouw 
gemiddeld 1,7 kind, in de jaren tachtig was dat nog maar 
1,5 kind. In de lijst van ‘vruchtbare provincies’ stond Brabant 
in 1975 nog maar op de achtste plaats. Tegenwoordig is de 
norm in Brabant dan ook: een klein gezin. Meestal zijn de 
ouders getrouwd, maar het aantal ongetrouwd samenwo-
nende ouders is de afgelopen twintig jaar flink gegroeid. 
Natuurlijk zijn er niet alleen kleine gezinnen in Brabant. 
Vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond 
krijgen gemiddeld meer kinderen dan autochtone vrouwen. 
In Breda krijgen Marokkaanse vrouwen zelfs gemiddeld 
3,7 kind per vrouw, tegenover 1,7 voor autochtone vrouwen. 
En in landelijke streken van Brabant, bijvoorbeeld in de 
grensstreek met Limburg, komen gezinnen met drie of 
meer kinderen vaker voor dan in stedelijke gebieden. 

...klein gezin

Wil je meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar www.babysinbrabant.nl.

Wist je dat...
...Nederlandse vrouwen in de jaren vijftig ouder 
waren bij de geboorte van hun eerste baby dan in 
de jaren zeventig? Rond 1950 kregen Nederlandse 
vrouwen gemiddeld op hun 26ste hun eerste 
kind. Vanwege de seksuele revolutie – waardoor 
veel meer tieners moeder werden – daalde die 
leeftijd tot 24 in 1970. In de jaren tachtig begon 
de leeftijd weer te stijgen en tegenwoordig zijn 
Nederlandse moeders gemiddeld 29,4 als hun 
eerste kind wordt geboren.  
Deze ontwikkeling betekent dat moeders tegen
woordig ook ouder zijn als een eventuele derde 
baby geboren wordt: 33 jaar, tegenover 30 jaar 
in 1980. In de jaren vijftig, toen veel vrouwen 
één baby per jaar kregen, hadden veel Brabantse 
moeders op hun dertigste al vier of meer kinderen. 
Vaders zijn trouwens gemiddeld een paar jaar 
ouder dan moeders.
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In het Brabant van zestig jaar geleden waren seks, zwan-
gerschap en geboorte geen onderwerpen waar openlijk 
over werd gesproken. Vrouwen wisten vaak weinig over 
zwanger worden of bevallen. Eén vrouw, geboren in 1931, 
vertelde: ‘Ik hoefde bij mijn moeder nooit aan te komen 
met vragen over seks of iets echt vrouwelijks, want dan 
was het: ‘Jij stelt altijd van die gekke vragen’ . ’
Ook in de katholieke voorlichtingsboekjes die bij het 
trouwen werden uitgedeeld, stond weinig praktische infor-
matie. Zo schreef een priester in 1947 het boekje Verloofd, 
getrouwd, ’n kind, met advies voor pasgetrouwde stellen. 
Maar de zwangerschap en bevalling sloeg hij over. Het 
hoofdstuk ’n Kind begint met de zin: ‘Moeder heeft een 
kindje gekregen van Onze Lieve Heer. Zij is er dolgelukkig 
mee.’ 
In de loop van de jaren vijftig verschenen er meer prakti-
sche voorlichtingsboeken. De vrouwenarts Elise Sanders 
schreef in 1950 bijvoorbeeld het boek Wat iedere vrouw 
van zwangerschap moet weten. Zij wilde vrouwen minder 
bang maken voor zwangerschap en bevalling: ‘Zeker, er 
zijn nog moeilijke gevallen, doch de moderne medische 
wetenschap staat hiertegenover niet meer zo machteloos 
als vroeger. Vertrouw op uw dokter, het komt in orde.’ Het 
boek beschrijft niet alleen de vrouwelijke geslachtsor-
ganen en de bevruchting, maar ook de zwangerschap en 
bevalling. 

Wie tegenwoordig zwanger is, of zwanger wil worden, 

wordt overspoeld met boeken, folders en advies. Tot in 

de jaren vijftig was er eerder een gebrek aan seksuele 

voorlichting en informatie over bevalling.

Hoe, wat, waar?
Wist je dat...
...de eerste zwangerschapstest voor thuisgebruik 

in 1971 in Nederland op de markt kwam? Voor die 

tijd kon je alleen bij de dokter een test laten doen. 

Het duurde een dag voordat je de uitslag had. 

Omdat veel vrouwen het in 1971 vreselijk vonden 

om bij de drogist naar een thuistest te vragen, 

stond in reclamefolders een bon. Daarop stond: 

‘Mag ik een Predictor?’ Wie de bon aan de drogist 

gaf, kreeg een ingepakt testje overhandigd. 
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Lian Suijkerbuijk aan het werk als kraamverzorgster, 1983

‘Daar sprak je niet over’
Johanna Cornelia (Jo) van Merode werd geboren in 1922 nabij Bergen op Zoom. Ze kreeg tussen 1941 en 

1961 acht kinderen, vier jongens en vier meisjes. Lian Suijkerbuijk, uit 1961, is haar jongste dochter.

Wil je reageren op dit verhaal? Of wil je zelf een verhaal 
toevoegen? Ga dan naar www.babysinbrabant.nl.

Jo van Merode: ‘Ik ben getrouwd in Heerle, in oktober 1940. 
Ik was toen achttien. Nee, ik heb nooit seksuele voorlich-
ting gekregen. Dat bestond toen gewoon niet. Ik wist niets 
over zwanger worden of bevallen.’ 
‘In die tijd ging je vóór de zeven maanden niet naar de 
vroedvrouw. Ik ook niet. Maar ik wist wel dat ik zwanger 
was: dat was nogal logisch, want ik werd niet meer onge-
steld. Mijn oudste zoon Leo is thuis in de bedstee geboren, 
in 1941. De huisarts deed de bevalling. Daarna kwam mijn 
tante Sjo een paar dagen helpen. Zij was baker, wat nu 
kraamverzorgster heet.’ 

Lian: ‘Ik praatte niet met mijn moeder over seksualiteit: 
daar sprak je niet over. Totdat ik de leeftijd had dat ik zelf 
om de pil vroeg. Ik had natuurlijk wel zeven kinderen boven 
mij, dus ik had vaders en moeders genoeg waar ik dingen 
van te horen kreeg. Op mijn zevende werd ik al tante! Maar 
de echte voorlichting kreeg ik op school.’
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Brabanders laten zich voorlichten tijdens de 
zwangerschapsbeurs in Eindhoven, 2008
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Een vroedvrouw staat in de deur-
opening, Deurne/Liessel, 1955. 

Tot in de jaren vijftig kregen 
vrouwen maar weinig informatie 
over zwanger zijn of bevallen. 
De vroedvrouw was dan ook een 
belangrijke informatiebron. 
Maar vaak bezochten vrouwen 
haar pas als ze zeven maanden 
zwanger waren. 
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Wie zwanger is, krijgt meteen te horen wat de 

komende negen maanden allemaal verboden is. 

Welke adviezen kregen zwangere vrouwen in de 

jaren vijftig?

Wel doen, niet doen

Vrouwenarts Elise Sanders gaf de zwangere vrouw 
in haar boek Wat iedere vrouw van zwangerschap 
moet weten uit 1950 veel tips voor een gezonde 
levensstijl. Het was volgens haar belangrijk dat zij ‘zich 
niet overmatig vermoeit, niet zwaar tilt en niet veel 
diepbukkend werk doet.’ 
Verder noemde Sanders het idee dat de zwangere 
vrouw moet eten voor twee een fabeltje. ‘Zij moet het 
overmatig gebruik van zoet (chocolaatjes en bonbons) 
vermijden,’ schreef ze, ‘en juist zoveel mogelijk yoghurt, 
fruit en groente eten.’ Omdat in de jaren vijftig het 
effect van roken en alcohol op de ongeboren baby niet 
bekend was, mocht een sigaretje op zijn tijd best.  
Sanders adviseerde om niet meer dan vijf of zes siga-
retten per dag te roken. Af en toe een glaasje port of 
wijn kon ook geen kwaad.
Maar een permanentje laten zetten, was volgens 
Sanders uit den boze. Vanwege de warme droogkap: 
‘Er zijn gevallen bekend, waarbij de vrouw nog bij de 
kapper of zelfs onder het toestel zittende, door een 
beroerte getroffen werd en is overleden.’

toen in 1960
Wel doen
•  Wandelen
•  Middagrust
•  Ademhalingsoefeningen 
•  Vitaminen slikken
•  Groente en fruit eten 

Niet doen  
•  Fietsen
•  Zout eten 
•    Meer dan 1 glas  

wijn per dag drinken
•    Meer dan 4 sigaretten  

per dag roken
•    Lang reizen in de trein,  

bus of auto
•  Kruiden eten
•    Teveel babbelen met  

vriendinnen, “want die  
vertellen je vooral spook-
verhalen over de bevalling”

nu in 2010
Wel doen
•  Wandelen
•  Fietsen
•  Bewegen
•  Foliumzuur slikken
•  Groente en fruit eten 

Niet doen
•  Sigaretten roken
•  Alcohol drinken
•  Rauw vlees of lever eten
•  Rauwmelkse kaas eten
•  Vacuüm verpakte vis eten
•  Zachtgekookt eitje eten
•   Toetjes met rauwe eieren 

eten
•  Kattenbak verschonen 

Do’s and don’ts tijdens de 
zwangerschap in 1960 en in 2010
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En, wat wordt het?
Tegenwoordig kunnen ouders op een echo zien of 

ze een jongetje of meisje krijgen. Dat was vroeger 

onmogelijk. Bakerpraatjes voorspelden of het kind 

een jongen of meisje was.

Wetenschappers gebruikten al in de negentiende eeuw 
echografie (geluidsgolven) om de diepte van de zee-
bodem te meten. Maar rond de Tweede Wereldoorlog 
ontdekten ze dat ze ook echo’s bij mensen konden 
maken, bijvoorbeeld om ongeboren kinderen medisch te 
onderzoeken. Toch duurde het nog twintig jaar voordat 
Nederlandse ziekenhuizen echo-apparaten in gebruik 
namen. 
Zelfs toen de echoscopie verder ontwikkeld was, was 
het niet vanzelfsprekend dat ouders het geslacht te 
weten kwamen. In de jaren zeventig kreeg een zwangere 
vrouw alleen op medische indicatie een echo, en ook in 
de jaren daarna bleef een echo echt iets uitzonderlijks. 
Sinds de jaren negentig kunnen ouders wel – tegen 
betaling – een zogenaamde ‘pretecho’ laten maken 
van hun baby. Dat gebeurt niet in het ziekenhuis, maar 
bij speciale bureaus, die soms zelfs driedimensionale 
videobeelden van de baby leveren.
Sinds 2007 krijgt iedere Nederlandse zwangere bij 
twintig weken een medische echo aangeboden. Die is 
bedoeld om ernstige afwijkingen op te sporen. Maar een 
bijkomstigheid is dat het geslacht met twintig weken 
vaak goed te zien is. Tegenwoordig weet dan ook meer 
dan de helft van de Nederlandse ouders of ze een jongen 
of meisje verwachten. Toch houden de meeste stellen 
het geslacht tot de geboorte geheim voor hun omgeving.

Bakerpraatjes: 
jongen of toch meisje? 

•   Wie niet misselijk is tijdens de zwangerschap 
verwacht een jongen. 

•   Aan de vorm van de buik kun je het geslacht 
zien: bij een ronde buik is het een meisje, bij 
een spitse buik een jongen. 

•   Ligt het kind hoog in de buik, dan is het een 
meisje, ligt het laag, dan is het een jongen. 

•   En in Antilliaanse kringen zegt men dat als 
een vrouw tijdens de bevalling erg veel weeën 
krijgt, ze van een jongen zal bevallen.
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Een baby-uitzet in 2010
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Een baby-uitzet in 1965
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De baker op bezoek
Is de babyuitzet compleet? Zestig jaar geleden kwam de kraamverzorgster nog op bezoek om dat te controleren.

Een pasgeboren baby heeft genoeg kleertjes nodig – het 
liefst warm en zacht – en natuurlijk luiers. Dat was in de 
jaren vijftig niet anders dan nu. Een paar weken voor de 
uitgerekende datum kwam de kraamverzorgster (die 
tot aan het begin van de jaren veertig nog baker heette) 
bij de aanstaande moeder langs om te controleren of ze 
alle spulletjes in huis had. Was dat niet zo, dan zorgde de 
kraamverzorgster ervoor dat een liefdadigheidsorgani-
satie de babyuitzet compleet maakte. De baby moest 

flanelletjes, hemdjes en onderhemdjes hebben. En veel 
 luiers. Die waren gemaakt van katoen en kwamen in ver-
schillende maten. Om de baby tegen afkoeling te bescher-
men – huizen hadden toen geen centrale verwarming –  
moest de aanstaande moeder ook dikke molton-luiers 
kopen. En om de uitzet af te maken allerlei babykleertjes: 
luierrokjes of -broekjes, truitjes, slobbroekjes, sokjes, een 
jasje, een mutsje en voor de winter wollen wantjes.

Corry Kannekens werd in 1980 kraamverzorg-
ster in de streek rond Roosendaal. Zij vertelt: 

’De controle op de babyuitzet be-

stond in de jaren tachtig nog steeds, 

maar het was toen niet meer de 

kraamverzorgster die langs kwam. 

Dat was de taak van de wijkverpleeg-

kundige. Die wierp niet zomaar een 

blik op de kast, maar ging echt nakij-

ken wat er was. Dat begon mensen 

op een gegeven moment erg tegen te 

staan. Hoewel er tegenwoordig nog 

wel een kraamverzorgster langskomt 

om mensen te adviseren, kijkt ze nu 

niet meer ongevraagd in de kast.’

Een reclame voor Bibsyland luiers, omstreeks 1950. 
Papieren wegwerpluiers kwamen in Nederland in 1961 op de markt.
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het gasfornuis, om mee te schoon te maken. Veel huizen 
hadden namelijk geen boiler of geiser. Verder een stevige 
tafel bedekt met een schoon laken, een schaal voor de 
instrumenten van de verloskundige, twee uitgekookte 
nagelborsteltjes, watten, handdoeken en zeep, een emmer 
voor het vuile goed en een po.
Een groot verschil met vandaag de dag was de gas- en 
elektriciteitsvoorziening. Veel huizen hadden in die tijd 
een gas- en elektriciteitsmeter die op muntjes liep. Zonder 
speciale muntjes viel de stroom uit en kon je geen water 
koken. Dus staat er in het Leerboek: vergeet niet ‘tegen de 
avond na te zien of er voldoende muntjes in voorraad zijn 
voor gas en electriciteit!’

De meeste Brabantse vrouwen bevielen zestig jaar 
geleden thuis. De verloskundige (die toen ‘vroedvrouw’ 
genoemd werd) had allerlei spullen nodig om de geboorte 
goed te kunnen begeleiden. In het Leerboek der kraam-
verzorging, dat in de jaren vijftig gebruikt werd, stond een 
lange lijst. Een deel daarvan moest de zwangere vrouw 
zelf kopen. In ieder geval moest zij watten, maandverband 
en ontsmettingsmiddel in huis hebben. En verder een 
plastic zeil voor op het matras en klossen om het bed te 
verhogen.
Als de bevalling bijna begon, zette de kraamverzorgster 
de rest van de spullen klaar. Een ketel gekookt water dat 
weer was afgekoeld, bijvoorbeeld. En flink wat water op 

Kraamverband en klossen: het bevallingspakket
Wie thuis bevalt, moet alles op orde hebben: bijvoorbeeld een voorraad watten, wat emmers en een verhoogd bed. 
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De geboorte van een kind is een natuurlijke gebeurtenis, 
vinden veel Nederlanders. Een zwangere vrouw is geen 
zieke vrouw en een normale bevalling kan dus prima thuis. 
Verloskundigen ondersteunen dit standpunt: zij maken het 
mogelijk dat je in Nederland in alle rust kunt bevallen op je 
eigen bank, bed of in bad.
Veel gynaecologen, die zich bezighouden met wat er mis 
kan gaan tijdens een bevalling, zien een geboorte meer als 
een medische gebeurtenis. Er kunnen complicaties optre-
den, die gevaarlijk zijn voor de moeder en het kind. Dan 
moet een arts snel kunnen ingrijpen. In sommige gevallen 
is de rit naar het ziekenhuis dan net te lang. In dat geval is 
het goed als de vrouw al in het ziekenhuis is, vinden zij. 
Ook pijnbestrijding is in Nederland een punt van discussie. 
Bij een bevalling hoort pijn, vinden voorstanders van een 

natuurlijke bevalling. Onzin, zeggen tegenstanders: we 
laten toch ook een kies niet zonder verdoving trekken? 
In Nederland wordt pijnbestrijding minder vaak toegepast 
dan in andere westerse landen. Zo bevalt zestig procent 
van de Amerikaanse zwangeren en zeventig procent van 
de Belgische zwangeren met een ruggenprik. In Neder-
land is dat percentage tien procent. Keizersnedes zijn in 
Nederland ook zeldzamer dan in andere westerse landen. 
Toch is het aantal keizersnedes in Nederland de afgelo-
pen twintig jaar sterk toegenomen: van vijf procent tot 
ongeveer vijftien procent. Dat komt in de eerste plaats 
door de verbeterde technologie, die het uitvoeren van een 
keizersnede gemakkelijker en veiliger maakt. Maar ook de 
hogere leeftijd van Nederlandse moeders speelt mee: die 
zorgt vaker voor complicaties tijdens de bevalling. 

Bevallen in Nederland
In Nederland wordt bevallen beschouwd als iets natuurlijks. Dat heeft niet alleen invloed op de plaats waar  

Nederlandse vrouwen bevallen – graag gewoon thuis – maar ook bijvoorbeeld op de discussie over pijnbestrijding. 

18



Hoewel de ruggenprik al in 1943 in Amerika werd uitgevon-
den, was die in de jaren vijftig en zestig voor Nederlandse 
vrouwen nog niet beschikbaar. En omdat veel andere pijn - 
medicatie in die tijd schadelijk was voor de ongeboren 
baby, waren artsen er erg terughoudend mee. Alleen in 
noodgevallen kreeg een barende vrouw een licht narcose-
middel. 
Nederlandse vrouwen moesten hun bevallingspijn dus op 
een andere manier bedwingen. En daarvoor waren vanaf 
de jaren vijftig steeds meer mogelijkheden. De concentra-

De pijn te lijf

tietechniek Lamaze, hypnose en zwangerschapsgymnastiek 
werden rond deze tijd in Nederland steeds populairder. 
Verloskundigen en artsen promootten de zwangerschaps-
gymnastiek, omdat vrouwen daardoor beter op de beval-
ling werden voorbereid. ‘Een kind krijgen, is voor de vrouw 
de zwaarste lichamelijke arbeid, die zij óóit in haar leven te 
verrichten krijgt’, schreef de vrouwenarts A.J.M. Lamers in 
1955. ‘Is het dan zo gek om daarvoor tevoren de spieren te 
oefenen en het lichaam lenig te maken?’ 

Wie tijdens de bevalling ondraaglijke pijn lijdt, kan tegenwoordig kiezen uit allerlei medicijnen.  

Zestig jaar geleden was pijnmedicatie tijdens de bevalling een uitzondering.

Marije Castelijn, uit Woudrichem, kreeg in 1999 

haar eerste baby zonder ruggenprik. Zij zegt 

daarover: ‘Het was een lange, moeilijke bevalling. 

Ik kreeg na 16 uur morfine, maar daar bleek ik 

allergisch voor te zijn. Het doet verschrikkelijk 

veel zeer en iedereen zegt dat het goed gaat. 

Achteraf had ik eerder pijnstilling gewild.’

Esther Smit, die ook twee kinderen kreeg, miste 

een ruggenprik niet: ‘Ik ben van het soort dat de 

pijn van de bevalling meteen weer vergeet. 

Terwijl mijn eerste bevalling best heftig was. 

Ik weet wel dat het best ongemakkelijk was, 

maar ik herinner me geen overweldigende pijn, 

zeker de tweede keer niet.’
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Thuis bevallen was in Nederland in de eerste helft van 
de twintigste eeuw heel normaal: rond 1940 beviel maar 
tien procent van alle zwangere vrouwen niet thuis. Van die 
tien procent hadden de meesten medische complicaties, 
waardoor ze naar het ziekenhuis moesten. Maar sommige 
vrouwen hadden geen eigen woning: zij konden terecht in 
een kraamkliniek. De thuisbevalling werd begeleid door 
een huisarts of verloskundige.
Bevallen in een ziekenhuis gebeurde dus tot de jaren vijf-
tig alleen bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld als de baby 
met een keizersnede moest worden geboren. Maar omdat 
gynaecologen in de loop van de jaren vijftig een grotere 
rol bij bevallingen kregen, nam het aantal ziekenhuisbeval-

lingen toe. Rond 1960 beviel ongeveer dertig procent van 
de Nederlandse zwangeren in het ziekenhuis, tegenover 
zeventig procent thuis. In de jaren zeventig liep het aantal 
thuisbevallingen sterk terug. Dat kwam omdat vrouwen 
voortaan ook konden kiezen voor een bevalling in de po-
likliniek, onder begeleiding van hun eigen verloskundige 
of huisarts. Ook werden meer vrouwen door hun verlos-
kundige doorverwezen naar het ziekenhuis, omdat er nu 
eenmaal meer gynaecologen beschikbaar waren. In 1978 
was het percentage thuisbevallingen in Nederland terug-
gelopen tot 36 procent. Overigens belandt ongeveer de 
helft van alle moeders die tegenwoordig thuis willen beval-
len, tijdens de eerste bevalling alsnog in het ziekenhuis.

Waar beval je?
Tegenwoordig bevalt ongeveer dertig procent van de Nederlandse zwangeren thuis. In de jaren vijftig en zestig 

was dat zeventig procent. De rest van de vrouwen beviel in het ziekenhuis of in een kraamkliniek.
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Logeren in een kraamhotel

Een kind krijgen terwijl je niet getrouwd was: aan het 
begin van de twintigste eeuw was dat in Nederland, en in 
Brabant, een grote zonde. De katholieke kerk bood deze 
vrouwen hulp in speciale opvanghuizen, met een bijbeho-
rende kraamkliniek. Daar konden ze bevallen en werden 
ze tijdens de kraamtijd verzorgd. De Brabantse klinieken 
waren niet alleen bedoeld voor ongehuwde moeders. Ook 
andere vrouwen mochten er bevallen.  
In Breda stond vanaf 1924 huize Moederheil onder toe-
zicht van de Kleine Zusters van de Heilige Jozef. In 1948 
was Moederheil het grootste opvanghuis van Nederland. 
In dat jaar alleen begeleidden de nonnen 101 ongehuwde 
moeders en werden in de kraamkliniek 897 baby’s geboren. 
Opvanghuis Huize Bocht, in Goirle, werd in 1945 opgericht 
voor vrouwen die tijdens de Bevrijding zwanger waren 
geworden van Canadese of Amerikaanse soldaten.  
 De bijbehorende kraamkliniek Moedervreugd opende in 
1958 de deuren.
In de loop van de jaren vijftig en zestig kregen Brabantse 
kraamklinieken veel concurrentie van lokale ziekenhuizen, 
die hun gynaecologische afdeling uitbreidden. Sommige 
kraamklinieken overleefden dat niet. De kraamkliniek 
van Moederheil ging bijvoorbeeld in 1963 dicht, wegens 
financiële moeilijkheden. Maar andere klinieken bestaan 
nog steeds: Moedervreugd is verhuisd naar Tilburg en 
heet tegenwoordig kraamhotel De Meiboom. Daar kunnen 
vrouwen niet alleen in een verloskamer bevallen, maar ook 
acht dagen lang een kamer huren, inclusief kraamzorg. 

In een kraamhotel kun je bevallen en daarna de kraamtijd 

ontspannen doorbrengen. De voorloper van het kraamhotel 

was de kraamkliniek. Maar die was er niet voor de luxe.

Wil je meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar www.babysinbrabant.nl.

Wist je dat... 
...het tot aan de jaren vijftig normaal was dat een 
ongehuwde moeder haar kind zelf grootbracht?  
Zij had het ‘probleem’ veroorzaakt en moest 
de gevolgen dragen. Maar nadat adoptie werd 
toegestaan in Nederland, in 1956, stonden 
 ongehuwde moeders – vaak onder druk van de 
familie – vaker hun kinderen af. 
Van de drieduizend kinderen die tussen 1956   
en 1963 in Nederland werden geadopteerd,  
was  negentig procent afgestaan door een  
ongehuwde moeder.    

Opvanghuis Moederheil, Breda
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Honderd jaar geleden waren er verschillende mensen bij de 
bevalling aanwezig. In de eerste plaats natuurlijk een ver-
loskundige of een huisarts, om de geboorte te begeleiden. 
Verder was ook de kraamverzorgster aanwezig. Zij legde 
vooraf alle spullen klaar en assisteerde bij de bevalling.
De vader van de baby werd vaak uit de kraamkamer ge-
w  eerd tot de baby geboren was. Maar dat betekende 
niet dat de vader afwezig was. Zo begeleidde de Leidse 
student geneeskunde Jac. de Jong in mei 1919 een beval-
ling. Hij schreef daarover in zijn dagboek: ‘De man stond 
nerveus te huilen in de gang, beneden stonden verder 
twee grootvaders en een grootmoeder allen in angstige 
spanning.’ Op het Brabantse platteland waren veel mannen 
overigens wel aanwezig bij de bevalling. Zij hielpen bijvoor-
beeld met water halen. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd het steeds normaler dat 
Brabantse vaders aanwezig waren bij de geboorte van hun 
kinderen. In de jaren zeventig was de vader zelfs niet meer 
weg te denken uit de kraamkamer. Bij Turkse en Marok-
kaanse gezinnen die in deze tijd naar Nederland kwamen, 
was het juist ongebruikelijk dat de vader bij de bevalling 
aanwezig was. Hij wachtte in de woonkamer, of buiten het 
huis, tot de baby geboren was. Maar dat is aan het veran-
deren: tegenwoordig willen ook aanstaande allochtone 
vaders steeds vaker de geboorte van hun kind van nabij 
meemaken.

Iedereen present!
De Nederlandse vader was niet altijd welkom bij de 

bevalling. Aan het begin van de twintigste eeuw zag 

hij het kind meestal pas als het geboren, gewassen en 

aangekleed was. 

Een vroedvrouw komt langs op de brommer, Liessel, 1955

Tinus de Jong (1943) was er in de jaren zeventig bij, toen zijn drie zoons geboren werden. 
Hij vertelt: ‘Over het algemeen was de vader in die tijd wel aanwezig bij de bevalling, ja.  
Het gebeurde wel eens van niet, maar dat waren uitzonderingen. De bevalling van mijn oudste 
zoon Haye was uitzonderlijk moeilijk. Maar de geboorte zelf vond ik geweldig. Enorm mooi.’
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En jij, ma? 
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Het was in heel Nederland lange tijd normaal om kinderen 
te vernoemen naar familieleden. Veel Brabantse kinderen 
kregen in de jaren vijftig en zestig dan ook lange Latijnse 
namen – van katholieke heiligen – die al generaties in de 
familie zaten. De naam was een serieuze zaak, vond de 
kerk. ‘We moeten aan onze kinderen in het dagelijks leven 
geen malle namen geven,’ schreef een priester bijvoorbeeld 
in de jaren veertig. De lange namen werden in de praktijk 
bijna altijd afgekort. Cornelia werd bijvoorbeeld Corrie en 
 Josephus werd Jos. 
In de jaren zeventig begonnen Brabantse voornamen te 
veranderen. Mensen gingen minder vaak naar de kerk, 
waardoor de populariteit van echte katholieke namen 
daalde. Veel ouders wilden hun kind een unieke naam geven: 
daarom werden steeds minder kinderen vernoemd. Rond 
deze tijd kwamen er niet alleen Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders naar Brabant, maar ook bijvoorbeeld Grieken 
en Spanjaarden, die allemaal hun eigen namen meebrach-
ten. En door nieuwe tv-series en popmuziek, werden ook 
Engelse, Amerikaanse en Italiaanse namen populair. 
Na 1970 hadden ouders geen wettelijke beperkingen meer 
bij het kiezen van een naam. Vóór dat jaar mochten ouders 
alleen bestaande voornamen aan hun kinderen geven. 
Sindsdien mochten ook niet-bestaande of internationale 
namen. Tegenwoordig zijn korte namen heel populair in 
Brabant: nog veel populairder dan in de rest van Nederland. 

Van Josephus tot Daan
Kort na de geboorte gaf de vader de nieuwe baby aan op het stadhuis, waar de voornaam officieel werd vastgelegd. 

Sinds de jaren vijftig zijn Brabantse voornamen erg veranderd.

Op 9 juli 1971 werd  
in Berkel de 7000ste 
inwoner geboren. 
De vader geeft zijn 
kind aan op het  
gemeentehuis.

Typisch Brabantse voornamen vroeger
Meisjes: Aloysia, Dymphna, Huberdina, Petronella, Sebastiana
Jongens: Adrianus, Corneel, Henricus, Ludovicus, Waltherus 

Meest gekozen voornamen in Brabant, 2002 
Meisjes: Sanne, Fleur, Anne, Britt, Lotte
Jongens: Daan, Tim, Thomas, Lars
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Tot aan de jaren vijftig bestonden er eigenlijk geen 
geboortekaartjes in Brabant. De vader ging bij familie en 
kennissen langs om te vertellen dat er een baby geboren 
was. Rijkere mensen stuurden soms wel gedrukte ge-
boortebrieven.
Maar in de jaren vijftig werd het steeds gewoner om 
een geboortekaartje te versturen. De eerste, eenvoudige 
kaartjes hadden meestal een standaardtekst waarin 
God gedankt werd voor het nieuwe kind. Katholieke 
ouders lieten ook vaak weten dat de baby het doopsel  
al had ontvangen. 
Maar vanaf de jaren zestig veranderden de teksten. 
In plaats van alleen de baby, werd het hele gezin nu 
genoemd, ook de broertjes en zusjes. Nog later, in de 
jaren zeventig, gebruikten mensen steeds vaker een 
niet-christelijk gedichtje. Of ze lieten de baby zichzelf 
aankondigen. En vandaag de dag kan eigenlijk alles...

Een kaart op de mat
Als de baby eenmaal geboren is, moet iedereen het 

weten. Dus sturen Brabanders geboortekaartjes. 

Die zijn in de afgelopen zestig jaar erg veranderd. 
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meestal door een buurvrouw, samen met de peetouders, 
naar de kerk gebracht. Op de terugweg dronken ze tradi-
tiegetrouw in het café een borrel, bijvoorbeeld brandewijn 
met suiker. Het gebeurde wel eens dat de aangeschoten 
doopgangers het kind vergaten mee te nemen. 
Ook protestantse baby’s werden gedoopt, in gereformeer-
de kringen vaak de eerstvolgende zondag na de geboorte. 
Maar in de jaren zeventig en tachtig begonnen Brabantse 
gelovigen, zowel protestanten als katholieken, hun kinde-
ren later te dopen. Omdat minder mensen gelovig waren, 
werd het doopsel meer een sociaal feest dan een noodza-
kelijk ritueel. Kraamverzorgster José Klaassen-van Loon 
maakte, sinds zij in 1974 begon, maar één keer mee dat een 
baby direct ter doop werd gebracht.

Dopen...
Katholieke baby’s werden in het Brabant van de 

jaren vijftig snel na de geboorte gedoopt. Dat was 

een belangrijke gebeurtenis. 

‘Wat baat het de mens geboren te worden, indien hij niet 
herboren wordt uit water en uit den Heiligen Geest?’, 
schreef de priester H.W. Achterof in 1947. Want om 
als katholiek in de hemel te komen, moet je gedoopt 
zijn. Een kind kreeg in de jaren vijftig dan ook zo snel 
mogelijk het doopsel, vaak op de dag van de geboorte. 
Stierf een kindje ongedoopt, dan maakte dat alles nog 
dramatischer. Niet alleen kon het nooit in de hemel 
komen, maar het mocht ook niet in gewijde grond begra-
ven worden.
Omdat de kersverse moeder in bed moest blijven, kon 
zij niet bij de doop aanwezig zijn. De baby werd daarom 

Een doopbewijs uit 1965

Een katholieke baby wordt gedoopt, Vught, 1950

Wil je meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar www.babysinbrabant.nl.
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...of besnijden
Ook bij andere godsdiensten in Brabant komen 

rituelen voor om de baby in de geloofsgemeenschap 

op te nemen. In joodse en islamitische kringen is de 

besnijdenis van jongens – het verwijderen van de 

voorhuid – bijvoorbeeld belangrijk.

27

Joodse jongetjes worden traditioneel op de achtste dag na 
de geboorte besneden, als symbool van Gods verbond met 
het Joodse volk. De opleiding tot besnijder, of ‘moheel’ be-
staat in Nederland al sinds 1873. Het besnijden gebeurt 
vaak gewoon thuis. 
Ook Marokkaanse en Turkse jongetjes worden vaak 
besneden, maar op oudere leeftijd: meestal tussen hun 
tweede en twaalfde levensjaar. In de jaren zeventig ge-
beurde dat vaak op vakantie in Marokko of Turkije.  
Maar tegenwoordig worden jongens meestal besneden 
in Nederlandse klinieken, onder narcose. 
Een ander belangrijk ritueel voor baby’s – zowel jongens 
als meisjes – van islamitische ouders is de ‘adhaan’. Vlak 
na de geboorte krijgt de baby de adhaan, een oproep tot 
gebed, in het rechteroor gefluisterd. ‘Dat wordt meestal 
door een man gedaan,’ vertelt de Marokkaanse Nora 
Saadouni uit Breda. ‘Verder krijgt de baby op de zevende 
dag de officiële naam.’ Op die feestelijke dag slacht het 
gezin ook een schaap, zodat God de baby beschermt en 
zegent. Het dier wordt opgegeten door de hele familie.

foto boven: De besnijdenis van een Joodse baby, 1962.
foto onder: Deze sleutelhangers worden onder andere aan  
de bedden van pasbesneden Islamitische jongetjes gehangen. 
De ogen op de sleutelhanger bieden bescherming tegen het 
boze oog.



deel II
kraamtijd & ouderschap
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Tot ongeveer 1920 kregen pas bevallen moeders hulp van 
een baker, een vrouw met veel baby-ervaring. Zij kwam het 
pasgeboren kind inbakeren – strak in een doek wikkelen – 
zodat het makkelijk in de lade van de bedstee geschoven 
kon worden. Een baker was niet opgeleid, tot ongenoegen 
van veel Nederlandse artsen. Daarom organiseerden 
plaatselijke zorgverenigingen vanaf de jaren twintig spe-
ciale bakeropleidingen. In Roosendaal gaf het katholieke 
Wit-Gele Kruis bijvoorbeeld in 1922 en 1925 de eerste 
bakercursussen. In deze tijd werd ook de naam ‘baker’ 
veranderd in ‘kraamverzorgster.’ Toch stierf de oude naam 
maar langzaam uit: ook in de jaren vijftig, toen de kraam-
verzorgster een goede opleiding kreeg, werd zij nog vaak 
baker genoemd. Een bekende opleiding voor katholieke 
Brabantse kraamverzorgsters was het internaat de   

Lange Akker in Berkel-Enschot. Protestantse kraamver-
zorgsters gingen bijvoorbeeld naar een internaat in Doorn.
De kraamverzorgster had in de jaren vijftig veel taken. 
Ze assisteerde bijvoorbeeld bij de bevalling en hielp in 
de huishouding. Maar ze was niet hele dagen aanwezig. 
Brabantse moeders kregen in deze tijd dan ook vaak extra 
hulp van buurvrouwen en van oudere kinderen uit het 
gezin. Jo van Merode (87) vertelt: 

‘De baker kwam ’s morgens en ’s avonds  

en voor de rest deed ik het allemaal zelf. 

Zij verzorgde de baby, poetste een beetje, en 

als alles aan kant was ging ze weer naar huis.’

In Nederland krijgt een pas bevallen moeder ongeveer acht dagen lang hulp van een kraamverzorgster. 

Van baker tot kraamverzorgster 

Tijdens de opleiding tot gezins- en kraam verzorgster krijgen leerlingen kookles. 
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‘Als je voor het eerst moeder wordt, is het 

prettig dat er iemand is die er verstand van 

heeft. Je denkt toch: Oh, hoe moet dit? Zij 

gaf veel advies en stelde ons gerust. De 

tweede keer was toch anders, want ik voelde 

me al ervaringsdeskundige. Het was nog 

steeds erg fijn dat ze hielp, maar toen merk-

te ik pas hoe dichtbij het eigenlijk kwam, 

iemand in huis.’ 

José Klaassen-van Loon werkt sinds 1974 als kraamver-
zorgster in West-Brabant. Zij vertelt dat haar taken erg 
veranderd zijn sinds die tijd. ‘Het werk is nu totaal anders. 
Vroeger stonden je taken vast. Je nam gewoon het hele 
pakket van de vrouw over. En dat stond ook vast, want de 
mannen werkten en de vrouwen deden het gezin. Die taak 
nam je over, naast de verzorging van moeder en kind. Dat 
is nu anders: je zorgt natuurlijk nog steeds voor de moeder 
en het kind, maar je vraagt verder in overleg: wat kan ik 
doen? Want de mannen doen tegenwoordig ook veel.’ 
Vooral na de geboorte van haar eerste kind vond Marije 
Castelijn het fijn om een kraamverzorgster om zich heen 
te hebben:

‘Vroeger stonden je taken vast’
Wat doet een kraamverzorgster tegenwoordig? Dat hangt onder andere af van het kraampakket dat je gekozen 

hebt. Maar is dat anders dan vroeger? En hoe is het voor een moeder om een kraamverzorgster in huis te hebben? 
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Tot aan de jaren tachtig mocht een kraamvrouw zes dagen 
na de bevalling het bed niet uit. Dat betekende dat de 
kraamverzorgster haar op bed waste. Kraamverzorgster 
José Klaassen-Van Loon herinnert zich van de jaren ze-
ventig: ‘Wij hadden geleerd: de vrouw móet blijven liggen. 
Ik was toen negentien en ik dacht: die vrouw bloedt dood 
als we dat niet doen. Ik had een stenen kannetje met een 
tuitje, waar ze liggend uit kon drinken.’ Vanaf de jaren 
tachtig mochten vrouwen wel uit bed, om te plassen en te 
douchen. 
Verder kregen Brabantse kraamvrouwen tot ver in de jaren 
tachtig een ‘sluitlaken’ om. Dat was een doek die strak om 
de buik gewikkeld werd. 
Kraamverzorgster Corry Kannekens: ‘Je maakte een 
rolletje van een katoenen luier, die legde je boven op de 
baarmoeder. Daar deed je een sluitlaken om. Zo bleef de 
baarmoeder onder in de buik.’ Het sluitlaken verdween 
omdat deskundigen in de jaren tachtig van mening veran-
derden: het lichaam zou zichzelf kunnen herstellen. Een 
sluitlaken was daarbij niet nodig. Maar sommige vrouwen 
vinden het nog steeds heel prettig. 
Katholieke vrouwen sloten in de jaren vijftig de kraamtijd 
af met de ‘kerkgang,’ drie tot zes weken na de bevalling. 
Die was bedoeld om God te bedanken voor de goede afloop. 
Jo van Merode (1922): ‘Je moest bidden, ter communie gaan 
en als de mis was afgelopen moest je langs het kapelletje.’ 
De kerkgang verdween rond de jaren zestig. 
Marokkaanse vrouwen ondergaan veertig dagen na de 
geboorte van hun baby een rituele wassing, om weer rein 
te worden. Dat kan gewoon thuis.

De moeder verzorgd

Alles moet op de foto

Na de bevalling moet niet alleen de baby, maar ook 

de moeder goed verzorgd worden. Vroeger waren de 

gebruiken rond moederverzorging anders dan tegen

woordig.

Bakerpraatjes
In de eerste helft van de twintigste eeuw deden veel 
bakerpraatjes de ronde over wat de kraamvrouw 
wel en niet mocht doen. Zo mocht ze in de kraamtijd 
haar haren niet kammen: uitgevallen haren zouden 
namelijk nooit meer terugkomen. Ze mocht zich 
niet uitgebreid wassen, moest op beslapen lakens 
liggen en ze moest goed eten, want anders ging haar 
‘baarmoeder wandelen.’

Kraamverzorgster Corry van de Kasteele begon in 1968 

met kramen, nog tijdens haar opleiding. In de loop van 

de jaren heeft ze veel verschillende gebruiken rond de 

geboorte meegemaakt en zien veranderen, vertelt ze. 

‘De navelstreng werd vroeger bijvoorbeeld doorgeknipt 
door de verloskundige, maar tegenwoordig wordt dat door 
de vader gedaan. Ik zag het gisteren ook weer: de gynaeco-
loog pakte de schaar en gaf hem aan de vader. Dat is, denk 
ik, in de jaren tachtig veranderd. En toen ik begon werden 
er geen foto’s gemaakt. Nu wordt er zoveel mogelijk 
gefotografeerd en zelfs gefilmd: alles moet erop. ‘Dat 
houden we gewoon voor onszelf,’ zeggen mensen. 
‘Bij Marokkaanse gezinnen wordt vaak een lammetje 
geslacht. Ik heb een jaar of tien geleden meegemaakt dat 
de kraamheer binnenkwam met een lam over zijn schouder. 
Die werd in keuken op het aanrecht neergelegd, klaarge-
maakt en opgegeten. Ook leggen ze soms een heel kleine 
koran in het wiegje. En bij de eerste Turkse gezinnen waar 
ik kraamde, werden baby’s ook ingebakerd. Drie vrouwen 
wikkelden het kind strak in luiers, je zag alleen nog het 
gezichtje. Dat was om de baby rustig te houden. Het in-
bakeren gebeurt bij veel Turkse gezinnen nog steeds.’
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Hebben jullie de geboorte van 
jullie kind met een ritueel gevierd? 
En wil je dat vertellen? Ga dan 
naar www.babysinbrabant.nl. 

Alles moet op de foto
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Een kraamverzorgster helpt met een pasgeboren drieling, 1973 35



‘Ik heb vroeger wel wat gemist’
Bianca en Haye de JongBontekoe uit Roosendaal hebben een zoontje van twee maanden. Het valt Haye (1970) 

op dat de vader tegenwoordig meer voor de baby zorgt dan toen hij zelf geboren werd. Zijn eigen vader, Tinus 

de Jong (1943), vindt dat ook. 

Haye: Het vaderschap is qua verzorging erg veranderd, 
vind ik. Vroeger kwam de verzorging van het kind veel 
meer op de vrouw dan op de man. 
Tinus: Ik heb inderdaad weinig luiers verschoond. 
Dat werd niet gedaan. 
Haye: En als ik een beetje poep ruik, maak ik hem al 
schoon! Dat is toch een groot verschil tussen de vader 
van nu en van vroeger. Als je als vader het kind ook in 

bad stopt en poepluiers verschoont, krijg je volgens mij 
een betere band met het kind. 
Tinus: Ja, dat denk ik ook. Ik kwam daar ook niet aan toe. 
Ik werkte vijf dagen in de week. En toen Haye geboren was, 
ben ik een boot gaan bouwen. Dan was ik iedere avond en 
in het weekend naar de schuur. Ik kan er zo van genieten 
om te zien hoe Haye met zijn kind omgaat. Dan heb ik zelf 
het gevoel: vroeger heb ik wat dat betreft wel wat gemist. 

Tinus de Jong (links) en zijn zoon Haye.
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Pa, vertel eens!
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In 1901 richtte de Haagse arts Broer Plantenga het eerste 
Nederlandse consultatiebureau op, om vrouwen voor te 
lichten over de voeding en de verzorging van de baby. Want 
dat ging nog vaak mis: moeders wasten de baby bijvoor-
beeld niet, of gaven hun kind een in jenever gedrenkt lapje 
om op te sabbelen zodat ze beter sliepen. Vrouwen die 
geen borstvoeding konden geven, kregen van Plantenga 
koeienmelk. Om te bewijzen dat de baby dat had opge-
dronken, kwamen ze de volgende dag de vieze luiers laten 
zien.
In heel Nederland openden zorgverenigingen in de jaren 
daarna consultatiebureaus. Vrouwen werden in pamflet-
ten opgeroepen om langs te komen: ‘Moeders! Voor menig 
kind hangen de gezondheid, het levensgeluk en het leven 
af van de verzorging in het eerste levensjaar! Bezoekt dus 
het Consultatiebureau voor Zuigelingen.’ Het Consultatie-
bureau voor Zuigelingen in Roosendaal opende op 3 juni 
1929. Veel moeders wilden graag advies: in 1935 kwam al 
ruim de helft van de Roosendaalse baby’s langs.
De taken van het consultatiebureau werden langzaam 
uitgebreid. Eerst gaven de artsen en verpleegkundigen 
moeders vooral voorlichting, maar vanaf het einde van 
de jaren vijftig deden ze ook de inentingen van baby’s 
en peuters. Tegenwoordig werken verpleegkundigen en 
consultatiebureau-artsen samen om gezondheidsrisico’s 

bij kinderen zo vroeg mogelijk op te sporen. In sommige 
gevallen komen ze ook op huisbezoek. Esther Smit over 
haar bezoeken aan het consultatiebureau:

Bezoekt het Consultatiebureau!
Negentig procent van de Brabantse baby’s komt anno 2010 op het consultatiebureau. Sommige ouders voelen 

zich zelfs overweldigd door alle adviezen die ze daar krijgen. Maar de bureaus waren vroeger zeldzame bronnen 

van informatie.

Molukse moeders bezoeken het 
consultatiebureau in het woonoord 

Lunetten, Vught, omstreeks 1970.

‘Het is heel fijn dat je baby goed in de gaten 

gehouden wordt, want je weet natuurlijk een 

heleboel dingen niet. Je voelt je vaak kwets-
baar en dan is de steun van het consultatie-
bureau heel welkom. Soms gaat het wel veel 

over gemiddelden, terwijl je eigen kind voor 

jou natuurlijk nooit een gemiddeld kind is.’ 

38



Kinderartsen, huisartsen en kruisverenigingen in heel 
Nederland begonnen vanaf 1952 baby’s en kinderen te vac-
cineren tegen veel voorkomende kinderziektes. Kinkhoest, 
difterie, tetanus en polio veroorzaakten onnodig veel leed, 
vonden deskundigen. Maar het systeem was erg versnip-
perd: zo kon de overheid er niet op vertrouwen dat alle 
kinderen ook echt zouden worden gevaccineerd. 
Dat bleek in 1956 maar al te goed. In dat jaar brak in 
Nederland (en in veel andere Europese landen) een grote 
polio-epidemie uit. Meer dan tweeduizend mensen, onder 
wie veel kinderen en jongeren, werden ziek. Velen van hen 

Even een prikje
Moeders wachten voor het rijdende consultatiebureau van het Wit-Gele Kruis, 1956

Bijna alle Nederlandse kinderen worden tegenwoordig ingeënt. Niet alleen tegen bekende kinderziektes, maar onlangs 

ook tegen de Mexicaanse griep. In de jaren vijftig begonnen de inentingen op het consultatiebureau nog maar net. 

stierven of raakten verlamd. In 1957 begon de Nederlandse 
overheid dan ook met het Rijksvaccinatieprogramma. Alle 
kinderen, vanaf twee maanden, kregen voortaan op het 
consultatiebureau de zogenaamde DKTP-cocktail: een 
vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Sinds 
1987 worden kinderen vanaf 14 maanden ook gevaccineerd 
tegen bof, mazelen en rodehond: dat is het BMR-vaccin.
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De katholieke kerk was groot voorstander 

van borstvoeding. Niet zogen was zondig. 
Er werden zelfs speciale katholieke versjes 

over geschreven, bijvoorbeeld: 

Zij die haar kinderen baart
is moeder voor een deel
Zij die haar kinderen voedt
is moeder voor het geheel.’

De Nederlandschen Bond tot Bescherming van Zuigelingen 
promootte in de jaren veertig en vijftig, net als tegenwoor-
dig gebeurt, borstvoeding als de gezondste voeding voor de 
baby. Toch was de Bond strenger dan de hedendaagse arts 
of verloskundige: ‘Het is de plicht van de moeder haar kind 
de moedermelk te geven, waarop het recht heeft,’ stond 
in een voorlichtingsboek uit 1943. ‘Alleen op raad van een 
dokter late men de borstvoeding na.’ Maar de Bond hoefde 
maar weinig vrouwen te overtuigen, want veruit de meeste 
Nederlandse vrouwen gaven in deze tijd hun baby borst-
voeding. 
Als dat niet lukte, kreeg de baby verdunde koeienmelk uit 
de fles. Het was wel belangrijk dat de melk van een goede 
boerderij kwam. Want, stond in het Leerboek der Kraam-
verzorging uit 1956, ‘deze melk kan rauw gebruikt worden, 
waardoor alle belangrijke stoffen onbeschadigd de zuige-

Aan de borst, aan de fles...
Ziekenhuizen en verloskundigen stimuleren vrouwen 

tegenwoordig om borstvoeding te geven. Tussen 1950 

en 1980 daalde namelijk het aantal vrouwen dat de 

borst gaf.

Wist je dat…
…tachtig procent van de Nederlandse moeders 
tegen woordig vlak na de bevalling borstvoeding 
geeft? Als de baby drie maanden oud is, is dat per
centage teruggelopen tot 35 procent. In Scandinavië 
begint 99 procent van de moeders met borstvoeding. 
Na vier maanden is dat nog 85 procent.

ling ten goede komen.’ Tegenwoordig raden deskundigen 
koemelk in het eerste levensjaar juist af, omdat die voor 
de baby niet goed verteerbaar is. 
In de jaren zestig begonnen de adviezen over babyvoeding 
te veranderen. Vrouwen gingen vaker werken en dan was 
een fles handiger. Bovendien prezen deskundigen allerlei 
nieuwe soorten kunstmelk aan als heel gezond. In de jaren 
zeventig gaf nog maar tien procent van Nederlandse 
moeders de baby de borst. 

40



Maar sinds de jaren zeventig is door nieuwe inzichten 

de mening weer veranderd. Moedermelk blijkt toch 

beter te zijn voor de baby dan kunstmelk.

Artsen, verloskundigen en lactatiekundigen moedigen 
nieuwe moeders dan ook aan om borstvoeding te geven. 
Er bestaan borstvoedingscursussen, borstvoedings-
boeken en in Den Bosch en Breda zijn zelfs borstvoedings-
cafés, waar moeders elkaar kunnen ontmoeten. 
Esther Smit gaf borstvoeding: ‘Ik vond zelf voeden gewel-
dig. Heel gezellig, lief en knus, en bovendien superhandig. 
Eén hongerhuil en het systeem begint te werken! ’ Omdat 
het nu zo wordt aanbevolen, ervaren sommige moeders 
veel druk om borstvoeding te geven, ook als dat echt niet 
lukt. Bijvoorbeeld zoals in het geval van Marije Castelijn, 
van wie de baby niet wilde drinken. Zij vertelt: ‘Na de 

...of toch aan de borst?
 bevalling kreeg ik in het ziekenhuis voorlichting over 
borstvoeding. Toen had ik het idee dat dat inderdaad 
het beste was. Maar het werd een drama. Ik voelde me al 
helemaal uit elkaar getrokken, en toen het uit de borst 
drinken niet lukte, was dat heel frustrerend. Toen dacht 
ik, ik doe het gewoon niet. Maar mensen reageerden daar 
vaak negatief op.’ 
Kraamverzorgster Corry Kannekens vindt dat moeders 
zelf moeten kiezen tussen borst- en flesvoeding: 

‘Als vrouwen borstvoeding willen geven, zal 

ik er alles aan doen om het te laten slagen. 

Maar als ze het niet doen, vind ik het ook goed. 

Ik denk nooit: zij geeft geen borstvoeding dus 

ze is geen goede moeder.’
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Tot in de jaren zeventig was het motto voor het omgaan met 
de baby: ‘Rust, reinheid en regelmaat.’ Artsen en verloskun-
digen raadden aan om ’s nachts een baby geen drinken te 
geven. Zes keer per dag was voldoende. Dus als de baby  
’s nachts huilde, was het advies om hem te laten liggen. 
Flink huilen was ook goed voor de longen. Maar niet iedere 
moeder hield zich daar aan. Monica Haagsman, die tussen 
1977 en 1982 vier kinderen kreeg, haalde haar huilende 
baby’s gewoon uit bed. 

‘Ik dacht: een moederhart weet het het beste. 

Ik wist dat ik tegen het consultatiebureau 

inging, maar ik kon er niet tegen. Er was ook 

maar één deur tussen de slaapkamer van de 

baby en de leefomgeving, dus het was gewoon 

een nare situatie met een huilend kind. Ik heb 

het niet verteld, hoor, op het consultatiebu-

reau. Maar mijn moeder vond mij heel onver-

standig.’ 

Verder moesten ouders in de jaren zeventig de baby op 
de buik laten slapen, om wiegendood te voorkomen. Door 
allerlei factoren hielp dat achteraf gezien juist niet, vertelt 
kraamverzorgster Corry van de Kasteele: ‘Mensen rookten 
in huis, het was te warm, én de baby lag op de buik: dat was 
eigenlijk vragen om problemen.’ Tegenwoordig is het advies 
dan ook om de baby nooit op de buik, maar altijd op de rug 
te laten slapen. Verder moet de babykamer nu juist koel zijn 
en wordt roken in huis afgeraden. 

En, slaapt je baby al door?
Een paar keer per nacht wakker worden om de pas

geboren baby te voeden en te verschonen hoort erbij. 

Dat zagen ze vroeger anders.

Een baby krijgt de fles, 1972

Kraamverzorgster Corry van de Kasteele 

vertelt: ‘Toen ik met kramen begon, gaf je de 

baby voeding om zeven uur, om tien uur, om 

één uur, om vier uur, om zeven uur en dan nog 

een laatste voeding. En ’s nachts niet. De ver-

loskundige zei hier: ‘Vreters, die worden niet 

geboren, maar wel gemaakt.’ Ik was achttien 

jaar en ik zei: ‘Nee, ’s nachts mag hij geen voe-

ding.’ Ik snap niet dat ik het ooit gezegd heb.’ 
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Ma, Pa, vertel eens!
• Gaf je mij borstvoeding of flesvoeding? 

• Ging papa er wel eens uit ’s nachts als ik huilde? 

• Wat deden jullie als de baby maar blééf huilen?

•  Wat deed je als ik huilde van de honger, maar het nog geen etenstijd was  

volgens het schema? 
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In de jaren vijftig was het in Brabant heel normaal dat er 
ieder jaar een baby werd geboren. De geboorte van een 
nieuw gezinslid was dan ook minder bijzonder dan tegen-
woordig. De nu zo gewone beschuit-met-muisjes werden 
alleen door rijke mensen geserveerd. 
Maar ook in de jaren zeventig, toen de gezinnen al veel 
kleiner waren, werd de geboorte van een baby minder 
bejubeld dan nu. Kraamverzorgster José Klaassen-Loon: 
‘Het was vroeger ook wel feest, maar op een beschei-
dener manier. Het was gewoner: er komt een kindje bij, 
klaar. Tegenwoordig wordt de voorgevel versierd, er 
komen slingers in huis. Het wordt nu uitbundiger gevierd 
dan vroeger.’ Dat valt ook kersverse moeder Bianca de 
Jong op: ‘Nu moet alles gewoon perfect zijn en de com-
mercie speelt daar op in. Je hebt hele lijsten met wat je 

moet hebben, allerlei toeters en bellen, en allerlei nieuwe 
spullen. Ik heb ook gekeken bij een verhuurbedrijf voor 
een ooievaar, maar dat hebben we niet gedaan.’ Haar man 
Haye: ‘Nee, dat was een beetje te gek. We hebben gewoon 
zo’n slinger voor de ramen gehangen: Hoera, een jongen!’

Hoera, een jongen! Hoera een meisje!

Een ooievaar in de tuin, of een grote op

blaasbaby: tegenwoordig wordt de komst 

van een baby vaak groots gevierd. 

Wist je dat…
... sommige Brabantse plaatsen heel eigen 
gewoontes hebben om de geboorte van een 
baby bekend te maken? Kraamverzorgster 
Corry Kannekens vertelt bijvoorbeeld:  
‘In Willemstad is het altijd gewoonte ge
weest om een roze of blauwe strik aan de 
voordeur te hangen: blauw voor een jongen, 
roze voor een meisje.’

44



Niet ieder gezin had in de jaren vijftig ruimte voor een 
aparte kamer voor de baby. Bovendien hadden huizen 
geen centrale verwarming, dus was het boven in de 
winter erg koud. Jo van Merode vertelt bijvoorbeeld: ‘Wij 
hadden geen aparte babykamer. De baby’s sliepen bene-
den in de woonkamer. Daar stond de warme kolenkachel 
en het babybedje.’
Deskundigen prezen een apart kamertje voor de baby 
wel aan. Zo stond in het Leerboek der Kraamverzorging 
uit 1956: ‘Het kind staat daar rustiger en vooral frisser, 
zonder de schadelijke inwerking van de uitwaseming van 
volwassen of de dampen van koken en wassen.’ Het was 

De babykamer
Tegenwoordig besteden ouders veel aandacht aan de inrichting van de babykamer. Maar zestig jaar geleden was 

een aparte babykamer niet vanzelfsprekend.

wel belangrijk dat de babykamer goed gelucht werd en dat 
de wieg niet pal in de zon stond. 
Vanaf de jaren zeventig, toen mensen ruimer gingen wonen,  
kregen de meeste baby’s een eigen kamertje, in die tijd 
vaak geverfd in de kleuren bruin en oranje. Tegenwoordig 
is de keuze enorm. Babyspeciaalzaken verkopen zelfs 
complete babykamers, in allerlei thema’s. Bianca de Jong: 
‘Wij zagen bij een grote zaak in Breda iets heel erg moois. 
Toen hebben we mijn schoonvader lief aangekeken en hij 
heeft het kamertje gemaakt. Toen ik 26 weken zwanger 
was, was het af. Het is een strandkamertje, want wij 
houden erg van het strand en de zee.’

links: Een mooi versierde wieg,1950, rechts: Een babykamer in strandstijl.
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In Marokkaanse families komt ontzettend veel kraambe-
zoek, vertelt de Marokkaanse Nora Saadouni. ‘Het gaat 
heel snel. Voor je het weet zit het huis vol bezoek: familie, 
buren, vrienden en kennissen. De baby krijgt veel cadeaus, 
vooral geld en gouden ringetjes, armbandjes en kettinkjes. 
Vaak geven mensen ook een kleine hand van Fatima 
– voor bescherming – in zilver of goud. Dat kan dan met 
een speldje aan de kleertjes vastgemaakt worden. Het is 
dagen, zelfs wekenlang feest.’

In de jaren vijftig kreeg de Brabantse kraamvrouw weinig 
visite. De meeste mensen hadden het druk met hun eigen 
grote gezin. Familieleden en buurvrouwen kwamen tijdens 
de tiendaagse kraamtijd wel op de ‘kinnekeskoffie,’ vaak  
‘mee d’n krommen errem’, wat betekende dat ze een mand 
meenamen met lekkers voor de moeder: een krentenmik, 
een peperkoek of fruit. Later, toen er meer geld was, 
bevatte de mand ook tien kleine kraamcadeautjes, voor 
iedere kraamdag één. De visite kreeg koffie en, als er geld 
voor was, een borrel.
In de jaren zeventig was dat veranderd, vertelt Tinus de 
Jong: ‘Er kwam best wat bezoek aanlopen, ook collega’s 
bijvoorbeeld. Die kwamen dan met een paar pilsjes ’t scheel 
eraf drinken.’ Er werd op beschuit met muisjes getrakteerd 
en het bezoek kon toen nog naar hartelust roken. Tegen-
woordig wordt het volgens kraamverzorgster Corry van 
de Kasteele normaler om een groot kraamfeest te geven. 
‘Mensen werken, dus daarom huren ouders steeds vaker 
een zaaltje en nodigen ze iedereen in één keer uit.’

Een huis vol bezoek
Iedereen wil de pasgeboren baby natuurlijk komen bewonderen. Hoe ging dat zestig jaar geleden eigenlijk?

Kraamcadeaus, 2010

Kraambezoek, anno nu

Een kraamcadeau 
uit 1946 was het 
Maria-medaillon. 
De baby draagt dit 
ter bescherming.
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De kraamvrouw krijgt bezoek, 1963

Hebben jullie een bijzonder verhaal 
of een mooi filmpje over het kraam-
bezoek dat jouw ouders kregen bij 
jouw geboorte? Vertel dit dan op 
www.babysinbrabant.nl.
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Pa, ma, vertel eens!
Hoe herinneren jullie de kraamtijd?
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•  We drinke het scheel d’r af  
(na de doop, na de aangifte van het kind op het stadhuis 
of tijdens het kraambezoek werd er een borrel gedronken. 
Scheel verwijst naar het loensen van pasgeboren kinderen)

•   Mee d’n krommen errem komme  
(verwijst naar de mand met lekkers die werd meegebracht 
bij een kraamvisite)

Kraamvisite, 1967

Brabantse zegswijzen:
•  Ze heeft een kiendje gekocht  

(ze heeft een baby gekregen)
•  Kiendje kééke  

(op kraamvisite gaan)
•  Op de suikerkoeke gaon  

(voordat de beschuit met muisjes zijn intrede 
deed, at men in West-Brabant suikerkoeken)
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Een goede moeder bleef thuis...

De ‘goede’ moeder was vroeger altijd 
aanwezig. Deze Brabantse moeder maakt  
het eten klaar voor haar grote gezin, 1948.

dagen het bed – voor veel vrouwen een heerlijke rustpauze 
in hun drukke bestaan. Maar niet iedereen hield zich aan 
die termijn. Sommige moeders waren na vijf of zes dagen 
alweer op de been: er waren immers vaak nog meer kinde-
ren voor wie gezorgd moest worden. 
Ook de taak van de vader was in de jaren vijftig duidelijk: 
geld verdienen om het gezin te onderhouden. Hij ging na 
de bevalling dus gelijk weer aan het werk. Zijn aanwezig-
heid was volgens deskundigen ook veel minder belangrijk 
voor de ontwikkeling van zijn kinderen dan de aanwezig-
heid van de moeder. Een ‘goede’ vader zat niet te vaak 
in het café en was streng maar rechtvaardig voor zijn 
kinderen. 

Een ‘goede’ moeder was altijd aanwezig, zorgde dat het 
huis brandschoon was en maakte het thuis niet alleen 
gezellig voor haar kinderen, maar ook voor haar man. 
Opvoedingsboeken en adviesrubrieken hamerden in de 
jaren vijftig vooral op de constante aanwezigheid van de 
moeder, want die was essentieel voor de ontwikkeling van 
het kind. Een goede moeder werkte dan ook niet buitens-
huis. Ze bracht haar kinderen zeker niet naar de crèche. 
Want, zoals de Margriet in 1951 schreef: ‘Een kind in de 
steek laten, ook al zorgt men voor verzorging en plaats
vervangers, is een nooit meer te herstellen onrecht.’ 
Vier maanden zwangerschapsverlof bestond dan ook niet. 
Een Nederlandse kraamvrouw hield hooguit negen of tien 

Wat is eigenlijk een ‘goede’ moeder? Daarover is Brabant sinds de jaren vijftig van gedachten veranderd. 

Ook onder een ‘goede’ vader verstaan we nu iets anders.
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werkende moeders is wel anders dan voor vaders, want 
een fulltime werkende moeder kan, anders dan een full-
time werkende vader, rekenen op kritiek. Toch doet een 
‘goede’ vader tegenwoordig veel meer dan werken. Hij is 
actief betrokken bij de verzorging en opvoeding van zijn 
kinderen en neemt bijvoorbeeld één dag in de week een 
‘papadag.’
Omdat de meeste vrouwen na de bevalling weer gaan 
werken, stuiten moeders die thuis blijven om voor hun 
kinderen te zorgen tegenwoordig juist vaak op onbegrip. 
In een sociologische studie uit 2004 vertelde een moeder 
van twee kinderen bijvoorbeeld: ‘Het lijkt wel alsof de 
keuze voor thuisblijven niet meer bestaat. Veel mensen 
kunnen zich er niets bij voorstellen, denken dat je ook 
daadwerkelijk de hele dag binnen zit en dat je kinderen 
afhankelijke, bange wezentjes worden.’
Thuisblijvers en werkenden staan dus soms opeens tegen-
over elkaar. Marije Castelijn zegt daarover: ‘De onderlinge 
solidariteit mis ik soms wel. Vrouwen praten elkaar aller
lei onzin aan over moederschap, terwijl je elkaar juist zou 
moeten steunen, welke keuze je ook maakt.’

Maar in de loop van de jaren zestig wilden steeds meer 
vrouwen zich ook buitenshuis ontplooien. De overheid 
stimuleerde dat: werkende moeders kregen vanaf 1966 
recht op twaalf weken betaald zwangerschapsverlof. 
Ook het taboe op de crèche begon in de jaren zeventig 
te verdwijnen, omdat steeds meer ouders er gebruik van 
wilden maken. 
Sinds de jaren negentig brengt ook een ‘goede’ moeder 
haar kind naar het kinderdagverblijf: zeventig procent van 
de Nederlandse moeders heeft anno 2010 een betaal de 
baan van ten minste twaalf uur in de week. De norm voor 

...houdt haar baan

Anno 2010 kan een 
‘goede’ moeder haar 
kind best naar de 
crèche brengen.

Wil je hier op reageren? 
Ga dan naar www.babysinbrabant.nl  
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