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Inleiding 

 

Het onderzoek naar materniteiten is vrij recent, daarenboven richtte het merendeel van het 

bestaande onderzoek zich op het institutionele en medische aspect, op basis van administratieve 

documenten als primaire bron. Een focus op de patiënten is dus een vrij nieuwe aanpak tot deze 

studie. De Britse historica Alison Nuttall vormt daar met haar studie van het Edinburgh Royal 

Maternity Hospital een perfect voorbeeld van. In haar onderzoek analyseerde Nuttall de 

veranderende rol van de materniteit in de periode 1850-1912, op basis van patiëntendossiers. Ze 

merkte een verschuiving van een sociale naar een meer medische functie op: bij de stichting van 

het hospitaal in 1844 fungeerde het Edinburgh Royal Maternity Hospital vooral als een 

toevluchtsoord voor hulpbehoevenden tijdens de bevalling. Tegen 1912 was het hospitaal 

uitgegroeid tot een instelling die deskundige medische zorg voorzag. Deze verandering was niet 

het gevolg van een verbeterde technologie, maar van een wijziging in attitude omtrent 

kraamzorg en de gezondheid van kinderen in het begin van de twintigste eeuw.
1
  

 

Het hospitaal groeide vanaf het eind van de achttiende eeuw uit tot een centrum van medische 

observatie en klinisch onderwijs met een overwegend therapeutische functie. Dit had ondermeer 

tot gevolg dat we in de negentiende eeuw het verschil tussen caritas en geneeskunde moeilijk 

kunnen waarnemen; een onderscheid tussen ‘hôpital’ en ‘hospice civil’ blijkt niet evident. Toch 

weten we weinig over de sociale functie van het negentiende eeuwse hospitaal.
2
 

 

In deze verhandeling onderzoeken we de negentiende-eeuwse materniteit van de stad 

Oudenaarde. Op 23 december 1856 werd in Oudenaarde beslist tot de oprichting van een 

                                                 
1
 A. Nuttall. “‘Because of Poverty brought into Hospital…’ A Casenote-Based Analysis of the Changing 

Role of the Edinburgh Royal Maternity Hospital, 1850-1912.” In: Social History of Medicine, 20-2 

(2007), pp. 263-280. 

2
 K. Velle, “Medikalisering in België in historisch perspektief.” In: Revue belge de philologie et 

d’histoire, 64 (1986), 2, p. 270. 
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materniteit bij het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. Deze beslissing paste in een trend van 

modernisering die sinds 1850 binnen het hospitaal aan de gang was.
3
 

 

Onderging de materniteit van het Onze-Lieve-Vrouwenhospitaal in Oudenaarde een 

gelijkaardige transformatie als het ERMH? We beantwoorden deze vraag in de eerste plaats 

door onze aandacht op de patiënten te richten. Is er een evolutie in een aantal algemene 

parameters zoals de duur van het verblijf in de materniteit, het aantal al dan niet gehuwde 

vrouwen of de moedersterfte over de periode 1857 tot 1912 op te merken? Vervolgens zoomen 

we in op de eerste en laatste tien jaar van de periode om de sociale achtergrond van de moeders 

te achterhalen. Dit onderzoek gebeurt op basis van het register van de materniteit, de 

bevolkingsregisters en de geboorteakten van de burgerlijke stand. Dit stelt ook een aantal 

methodologische problemen, bijvoorbeeld: op basis van welke criteria bepaal je iemands sociale 

status? Door te werken met twee verschillende periodes is het mogelijk om de parameters te 

onderzoeken op verschillen doorheen de tijd.  

 

In een eerste hoofdstuk bekijken we de gebruikte bronnen. De belangrijkste bron voor dit 

onderzoek is het register met aantekeningen van de inkomende patiënten op de materniteit. We 

vertrokken vanuit deze gegevens en vulden ze verder aan met informatie uit de geboorteakten 

van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. We onderwerpen het bronnenmateriaal 

tevens aan een kritische reflectie. 

In een volgend hoofdstuk bekijken we een aantal typische kenmerken van de materniteit. We 

willen daarbij vooral zicht krijgen op het karakter en het patiëntenprofiel van de materniteit in 

historisch onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we de redenen waarom moeders in de 

materniteit bevielen, de sociale verhoudingen binnen deze instelling, het verschil tussen indoor- 

en outdoorpatiënten, de hoge moedersterfte en het hoog percentage ongehuwde moeders.  

 

Daaropvolgend bekijken we een aantal van deze kenmerken voor Oudenaarde. We willen een 

antwoord vinden op de vraag of de materniteit van Oudenaarde dezelfde kenmerken vertoonde 

als de typische materniteit uit het vorige hoofdstuk. Tevens willen we al een eerste zicht krijgen 

                                                 
3
 M.J. Hoebeke. Uit de geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwenhospitaal te Oudenaarde, Oudenaarde, 

De meester, p. 59. 



11 

 

op het patiëntenprofiel. Daarbij letten we op eventuele evoluties in de periode 1857 tot 1912. 

Om deze vragen te beantwoorden onderzoeken we een aantal algemene parameters op basis van 

het register met aantekeningen van de inkomende patiënten op de materniteit. Achtereenvolgens 

onderzoeken we de gemiddelde duur van het verblijf. We bekijken ook hoeveel maanden de 

vrouwen zwanger waren op het moment van opname in de materniteit. Indien ze op een vroeg 

moment werden opgenomen, kan dit wijzen op het feit dat de materniteit ook fungeerde als een 

toevluchtsoord voor armere moeders. Vervolgens onderzoeken we ook de hoge moedersterfte en 

het percentage ongehuwde moeders. 

In hoofdstuk vier analyseren we het patiëntenprofiel grondiger. In tegenstelling tot het vorige 

hoofdstuk, bekijken we nu enkel de eerste en laatste tien jaar van de periode: we nemen de 

periodes 1857-1866 en 1903-1912 onder de loep. We vulden de gegevens uit het register verder 

aan met informatie uit de geboorteakten van de burgerlijke stand. We analyseren de leeftijd en 

beroepsstructuur van de ouders en proberen de relatie van de getuigen van de geboorteaktes tot 

de ouders te bepalen. Voor dit laatste maken we gebruik van literatuur over huwelijksgetuigen, 

aangezien dit onderwerp voor geboorteakten nog niet bestudeerd werd. Aan de hand van deze 

parameters onderzoeken we de sociale achtergrond van de ouders. We besteden eveneens 

aandacht aan de verschillen tussen de twee periodes om te zien of deze verschillen een 

gewijzigde functie van de materniteit indiceren. 

 

Vervolgens vergelijken we het patiëntenprofiel van de moeders in Oudenaarde met die van de 

eerste Oost-Vlaamse kraaminrichting, de Gentse Bijlokematerniteit. In vorige hoofdstukken 

maakten we vooral gebruik van internationale gegevens. In dit hoofdstuk maken we gebruik van 

gegevens dichter bij huis.  

In hoofdstuk 6 onderzoeken we het profiel van de ongehuwde moeders, die een belangrijke 

groep patiënten uitmaken en zeker in de internationale literatuur centraal staan. We bekijken 

eerst de situatie van ongehuwde moeders en onwettige kinderen. Vervolgens onderzoeken we 

het profiel van de ongehuwde moeders. We letten hierbij vooral op de verschillen met de 

gehuwde moeders. 

 

In hoofdstuk 7 besteden we aandacht aan de bevalling in de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw. We overlopen eerst een aantal evoluties binnen de verloskunde. Vervolgens 
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focussen we op kraambedsterfte. We definiëren kraambedsterfte en beschrijven een aantal 

moeilijkheden waar het onderzoek mee te maken heeft, zoals de verschillende 

registratiemethodes. We overlopen de redenen voor de hoge kraambedsterfte in materniteiten en 

laten hierbij verschillende stemmen aan het woord. Vervolgens bekijken we de situatie in de 

Oudenaardse materniteit. Daarna werpen we een blik op de belangrijkste oorzaken en 

determinanten van kraambedsterfte. 

 

In hoofdstuk 8 ten slotte, bekijken we de gezinsstructuur van de patiënten in de materniteit. 

Voor dit hoofdstuk maakten we voornamelijk gebruik van de bevolkingsregisters. Eerst 

overlopen we een aantal visies over het ontstaan en de dominantie van het kerngezin in de 

negentiende eeuw. Vervolgens bekijken we de situatie in Oudenaarde. Aan de hand van de 

classificatie van Laslett delen we de gezinnen op in verschillende categorieën. Op deze manier 

willen we een zicht krijgen op de gezinsstructuur om uitspraken te doen over de sociale 

achtergrond van de gezinnen. Vervolgens onderzoeken we of alle kinderen van deze gezinnen 

geboren werden in de materniteit. Hierbij besteden we aandacht aan de verschillen tussen de 

periodes 1857-1866 en 1903-1912. Ten slotte onderzoeken we de totale omvang van de 

zuigelingensterfte in de Oudenaardse materniteit. 

In het besluit overlopen we de belangrijkste bevindingen en conclusies. Tevens bevindt zich in 

de bijlage een cd-rom met daarop de databank met gegevens. 
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1. Bronnen 

De bronnen die voor dit onderzoek aangewend werden zijn ten eerste het register met 

aantekeningen van de inkomende patiënten op de materniteit, een boek waarin de gegevens van 

alle patiënten werden opgetekend. Voor de eerste en laatste 10 jaar vulden we dit register aan 

met enerzijds de geboorteakten van de burgerlijke stand en anderzijds de bevolkingsregisters. 

Deze studie focust dus vooral op de patiënten en hun achtergrond. Een studie naar de werking 

van de materniteit was helaas door een gebrek aan archiefmateriaal niet mogelijk. Voor een 

studie over het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, de instelling waartoe de materniteit behoorde, 

kunnen we wel verwijzen naar het werk van M. Hoebeke, al spitst deze studie zich vooral toe op 

het religieuze aspect en de institutionele werking van de instelling.
4
 

1. Register met aantekeningen van de inkomende patiënten op de 

materniteit 

 

Dit register vermeldt de naam en voornaam van de moeder, de naam van de echtgenoot (of de 

vermelding ‘niet getrouwd’ indien dit het geval is), de naam en voornaam van het kind, de 

datum van aankomst op de materniteit, de datum van de bevalling, de datum waarop moeder en 

kind de materniteit verlaten en eventuele opmerkingen. Bij die opmerkingen gaat het meestal 

om overlijdens van moeder of kind, of een doodgeboorte. Indien de datum waarop de moeder de 

materniteit verliet, verschilde van die waarop het kind de materniteit verliet, werd dit eveneens 

bij de opmerkingen genoteerd. Het register loopt van de periode 1857 tot 1912 en is de 

belangrijkste bron in dit onderzoek: we vertrokken vanuit deze gegevens om verdere informatie 

op te zoeken. Toch moeten we deze bron aan een aantal kritische vragen onderwerpen. Door een 

gebrek aan ander archiefmateriaal kunnen we geen uitsluitsel geven over de reden waarom het 

register slechts tot 1912 loopt. Tevens werden er in de periode 1887 tot en met 1895 geen 

gegevens genoteerd. 

  

                                                 
4
 Zie HOEBEKE (M.J.) Uit de geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwenhospitaal te Oudenaarde, 

Oudenaarde, De meester, 91 p. 
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Het register met aantekeningen van de inkomende patiënten op de materniteit bevat de gegevens 

van 534 vrouwen. Op basis van deze gegevens onderzochten we een aantal algemene gegevens 

zoals de verblijfsduur op de materniteit, het percentage ongehuwde moeders en de omvang van 

de moedersterfte.
5
 

 

Vervolgens onderzochten we de patiënten uit de eerste tien jaar (1857 t.e.m. 1866) en de laatste 

tien jaar (1903 t.e.m. 1912) nog grondiger. Het gaat hier om 244 bevallingen (133 in de eerste 

periode, 111 in de tweede periode). We zochten de geboorteakten van deze kinderen op in de 

registers van de burgerlijke stand om een beter beeld te krijgen van hun sociale achtergrond op 

basis van een aantal indicatoren zoals leeftijd en beroep. Vervolgens spoorden we de ouders op 

in de bevolkingsregisters, om meer informatie te verzamelen over de gezinsstructuur. 

2. Registers van de burgerlijke stand 

 

De Parochieregisters, de voorlopers van de Registers van de burgerlijke stand, bevatten 

informatie over dopen, huwelijken en begrafenissen. Vanaf de tweede helft van de 17
e
 eeuw 

werden deze registers veralgemeend, in de 18
e
 eeuw verbeterde de kwaliteit van de registratie. 

De registratie van de burgerlijke stand werd na de Franse annexatie van het parochiale niveau 

overgeheveld naar de gemeentelijke administratie. Het Franse decreet van 20/25 september werd 

vanaf 17 juni 1796 in de Zuidelijke Nederlanden van kracht.  

De akten van de burgerlijke stand werden in twee registers opgetekend, om moeilijkheden als 

gevolg van verlies of vernietiging te verhinderen. De ene akte was bestemd voor de 

gemeentelijke administratie en is dus terug te vinden in het gemeentearchief, de 

bevolkingsdienst of het provinciaal archief. De andere akte werd bij de griffie van de 

rechtbanken van eerste aanleg neergelegd. Deze stukken worden bewaard in de provinciale 

rijksarchieven. In de akten van de burgerlijke stand vinden we de basisgegevens voor de 

ontleding van het demografisch gedrag: geboorten, huwelijken en overlijdens.
6
 Ze laten ons toe 

                                                 
5
 Reeks 282, stuknummer 581: Register van de inkomende patiënten op de materniteit, SAO. 

6
 E. Vanhaute, “Bevolking, arbeid, inkomen” in: J. Art, E. Vanhaute (red.) Inleiding tot de lokale 

geschiedenis van de 19
e
 en de 20

e
 eeuw. Gent, Stichting Mens en Cultuur, pp. 142-143 
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om de belangrijke momenten in het leven van individuen en gezinnen te benoemen.
7
 In de 

geboorteakten werd de naam, het beroep, de leeftijd en de woonplaats van de ouders; het 

geslacht en de naam van de boreling; en de naam, de leeftijd, het beroep en het adres van de 

twee getuigen opgetekend.
8
 Tevens diende men een afzonderlijk hulpregister voor de 

inschrijving van doodgeboren kinderen bij te houden. Aanvankelijk maakte men in de 

overlijdensakten slechts uitzonderlijk een onderscheid tussen doodgeboren kinderen en kinderen 

die waren overleden tussen de geboorte en het moment van aangifte. Hierdoor kreeg men een 

vertekend beeld over de zuigelingensterfte, wat ondermeer storend was in het onderzoek naar 

kraambed- en kindersterfte.
9
 

De geboorteakten van het stadsarchief in Oudenaarde bevatten tienjaarlijkse alfabetische 

indexen, wat het opzoeken aanzienlijk vereenvoudigt. Er werd echter geen hulpregister voor 

doodgeboren kinderen bijgehouden. 

We maakten van de bevolkingsregisters gebruik voor de periodes 1857 tot 1866 en 1903 tot 

1912. Op basis van deze informatie onderzochten we de patiënten en hun achtergrond grondiger. 

We verzamelden informatie over de leeftijd en beroepsstructuur van de patiënten. Tevens 

probeerden we de relatie van de getuigen van de geboorteakten tot de ouders van het kind te 

bepalen. 

3. Bevolkingsregisters 

 

Voor de periodes 1857-1866 en 1903-1912 maakten we gebruik van de bevolkingsregisters om 

een beeld te krijgen van de gezinsstructuur van de moeders die in de materniteit bevielen. 

Aangezien we informatie hadden over het hele gezin konden we ook nagaan welke kinderen wel 

                                                 
7
 P. Van den Eeckhout, “De gemeenten en de lokale openbare instellingen” in: P. Van den Eeckhout, G. 

Vanthemsche (eds.). Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19
e
-21

e
 eeuw. Brussel, 

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2009, p. 42. 

8
 E. Vanhaute, “Bevolking, arbeid, inkomen”, p. 143. 

9
 N. Bracke, Een monument voor het land. Overheidsstatistiek in België, 1795-1870. Gent, Academia 

Press, 2008, p. 285. 
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of niet in de materniteit geboren werden en of we daar een patroon in terugvonden. We konden 

eveneens de totale zuigelingensterfte van de kinderen in de materniteit nagaan. 

 

Het Franse decreet van 19-22 juli 1791 verplichtte elke gemeente tot het bijhouden van een 

bevolkingsregister. Toch zijn er voor België in deze vroege periode weinig bevolkingsregisters 

opgemaakt en bewaard. Vanaf 15 december 1795 gold deze verplichting ook voor de gewesten. 

Dit bevolkingsregister hield in dat de gemeente een permanente en nominatieve staat van zijn 

inwoners moest vastleggen: de wijzigingen door geboorte, sterfte en migratie werden hierin 

vastgelegd. In de praktijk hing de kwaliteit van de registers vooral af van de lokale overheden 

zelf. Met de wet van 2 juni 1846 werden tienjaarlijkse tellingen verplicht.
10

 De 

bevolkingsregisters bevatten enerzijds de statische doorsnede van de bevolking: de toestand van 

de bevolking met naam, voornamen, geboorteplaats en –datum en beroep. Anderzijds is er de 

dynamische beweging van de bevolking, waarin de wijzigingen die de gemeentelijke bevolking 

onderging als gevolg van natuurlijke beweging en migratie, geregistreerd werden. Alle inwoners 

van de gemeente werden genoteerd, per wijk, per straat of per huisnummer. Elk huishouden 

kreeg één pagina. Het gezinshoofd werd eerst vermeld, daaropvolgend de echtgeno(o)t(e), 

kinderen, verwanten, dienstboden en knechten en tot slot het personeel vreemd aan het 

huishouden. Vanaf 1846 werden de registers algemeen en kunnen we ze dus voor quasi elke 

gemeente terugvinden. Door de waaier aan informatie (de naam, voornaam, plaats en datum van 

de geboorte, burgerlijke staat, wettelijke verblijfplaats, beroep en nationaliteit van de inwoners 

worden vermeld) zijn de bevolkingsregisters een zeer belangrijke bron in demografisch 

onderzoek; zowel voor de dynamische beweging van de bevolking als voor een statische 

opname.
11

 

 

De bron kent echter ook zijn beperkingen. Deze kritiek heeft vooral te maken met het gebrek 

aan precisie waarop de gegevens werden aangevuld en de manier waarop de economische 

activiteit van de inwoners werd weergegeven. Men kon slechts één beroep opgeven, waardoor 

enkel het hoofdberoep en geen bijberoepen werden geregistreerd. Daarenboven brachten 

onderzoekers aan het licht dat de beroepsaanduidingen veeleer de opvattingen inzake 
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 P. Van den Eeckhout, “De gemeenten en de lokale openbare instellingen”, p. 44. 

11
 J. Art, E. Vanhaute (red.) Op. Cit., pp. 140-141. 
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vrouwenarbeid, dan de werkelijke participatie maten. Dit maakte dat de bevolkingsregisters het 

product waren van diegenen die ze opstelden en dus hun wereldbeeld weerspiegelden.
12

 

4. Kritische reflectie betreffende het bronnenmateriaal 

 

Zoals in de kritiek op de bevolkingsregisters al werd aangegeven, kennen deze bronnen hun 

beperkingen. Het is dus nodig om ze met de nodige kritische instelling te benaderen. Ten eerste 

kunnen we ons afvragen door wie de registers werden opgesteld. Zijn er bewust gegevens 

weggelaten of werd de informatie bewust gemanipuleerd? Bij het opzoeken van de patiënten in 

de bevolkingsregisters stelden we namelijk vast dat we de meeste ongehuwde moeders niet 

konden terugvinden. Mogelijk woonden niet alle patiënten in Oudenaarde, maar gaven ze de 

stad wel als woonplaats op, om tot de materniteit toegelaten te worden. De 

toelatingsvoorwaarden van de instelling zijn hierin cruciaal, maar helaas zijn ze niet bewaard. 

Werden wel alle patiënten opgeschreven in het register? We kunnen ons ook afvragen of wel 

alle patiënten in het register genoteerd werden. Het aantal bevallingen per jaar varieert namelijk 

sterk. Tevens is het feit dat er voor de periode 1887 tot en met 1895 geen gegevens genoteerd 

werden, een indicatie van de onvolledigheid van het register van de materniteit. Een andere optie 

is dat de materniteit die periode gesloten was, als gevolg van epidemieën zoals kraambedkoorts. 

Opnieuw kunnen we hierover geen uitsluitsel bieden, door een gebrek aan archiefmateriaal. 
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2. De materniteit in historisch onderzoek 

 

Wanneer we een aantal studies over de materniteit in het historisch onderzoek naast elkaar 

leggen, merken we dat een aantal elementen over de werking en het patiëntenprofiel steeds 

wederkeren. In onderstaand overzicht zetten we die kenmerken uiteen, dewelke bijdragen tot het 

typische karakter van de materniteit. We bespreken achtereenvolgens de redenen waarom 

moeders in de materniteit bevielen, de sociale verhoudingen binnen deze instelling, het verschil 

tussen outdoor- en indoorpatiënten, het hoog percentage ongehuwde moeders en de hoge 

moedersterfte. 

 

Volgens de Britse historica Alison Nuttall onderging het historisch materniteitsonderzoek recent 

een aantal wijzigingen. Een eerste verandering betreft het gebruik van meer divers 

bronnenmateriaal. Eerdere studies, zoals bijvoorbeeld die van Browne, Young of Rhodes 

focusten vooral op het institutionele en medische aspect, als gevolg van een eenzijdig accent op 

administratieve bronnen.
13

 Recente studies vullen deze bronnen aan met meer verscheiden 

archiefmateriaal zoals patiëntenregisters, die toelaten de sociale impact van de instelling te 

meten. Tevens kan men aan de hand van deze registers de relatie tussen het hospitaal en de 

patiënt onderzoeken, door te kijken naar het verschil tussen de doelstellingen van de instelling 

en de eigenlijke praktijk. Een ander aspect is de veranderende relatie tussen weldoeners, 

patiënten en medisch personeel in de achttiende eeuwse materniteit, een onderwerp dat meer en 

meer aandacht krijgt door de geschiedschrijving rond vroedkunde. Men kan deze veranderende 

relatie niet enkel in termen van gender, maar ook in termen van een medische 

professionalisering en de ontwikkeling van de verloskunde bestuderen,. Een laatste invalshoek 

ten slotte is de link met kraamvrouwenkoorts. Recente studies benadrukken de meer subtiele en 

gecompliceerde relatie met de materniteit, dan aanvankelijk gedacht. Dit voor een opwaardering 
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 Zie O. Browne. The Rotunda Hospital 1745-1945. Edinburgh, E. and S. Livingstone, 1947, s.p. 
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van de zwakke medische reputatie van de materniteiten. Ondanks deze ontwikkelingen slagen de 

meeste onderzoekers er niet in veranderende rol van de materniteit te beschrijven.
 14

 

 

Volgens Craig Stephenson kwamen historici in hun onderzoek naar materniteiten in het verleden 

tot twee grote conclusies. Een eerste aspect is de negatieve impact van de materniteit op de 

moedersterfte. De tweede veronderstelling is dat de instelling slechts een instrument was van de 

mannelijke medicalisering, verantwoordelijk voor het onderwerpen van de vroedvrouwen en 

hun patiënten. Stephenson is het echter niet eens met deze voorstelling die men vaak in de 

literatuur terugvindt en weerlegt deze argumenten op basis van zijn eigen onderzoek omtrent 

Manchester, Liverpool, Sheffield, Birmingham en Newcastle. Voor zijn onderzoek maakte 

Stephenson gebruik van registers, nota’s van bestuursvergaderingen en jaarlijkse verslagen.
15

 

Volgens Stephenson speelde de materniteit een demografische rol, aangezien ze vooral de arme 

vrouwen aantrok en verhoogde de materniteit tevens hun overlevingskansen.
16

 Daarenboven 

kunnen we ons ook afvragen of de typische negentiende eeuwse materniteit wel bestaat en wat 

haar kenmerken zijn. Indien deze bestaat, valt de materniteit van het Oudenaardse Onze-Lieve-

Vrouwhospitaal onder deze categorie? In dit hoofdstuk bekijken we een aantal van kenmerken 

van de typische materniteit. 
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special reference to maternal mortality, 1860-1930. (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling University of 

Warwick), 1993, p. i. 
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1. Redenen om zich tot de materniteit te wenden 

 

Tijdens de negentiende eeuw beviel de meerderheid van de vrouwen thuis. In de meeste 

instellingen was zelfs geen plaats voor een materniteit, mits enkele uitzonderingen.
17

 Een 

thuisbevalling onder begeleiding van een vroedvrouw bood namelijk meer veiligheid. Volgens 

Nuttall was een bevalling in het ziekenhuis zo ongewoon dat er een duidelijke beweegreden voor 

moest bestaan. Dit motief toont aan dat patiënten een zekere verwachting ten aanzien van de 

materniteit koesterden. Deze motieven zijn volgens Nuttall een indicatie voor de verwachtingen 

van de patiënten en daardoor ook van de rol van de materniteit.
18

  

 

Nuttall stelde deze redenen vast op basis van haar onderzoek naar de familiale achtergrond van 

de patiënten in Edinbrugh, op basis van de patiëntenregisters. Ze concludeerde dat een gebrek 

aan familiale steun en middelen bijdroegen tot de opname. De belangrijkste reden voor gehuwde 

vrouwen om niet thuis te bevallen waren volgens Nuttall een gebroken relatie, een verhoogde 

mobiliteit, een slechte gezondheid en armoede. Het ERMH kwam tegemoet aan deze noden. 

Door zich tot het hospitaal te wenden, kregen vrouwen gratis toegang tot een aanstaande 

verloskundige in de stad. Dit verklaart echter niet waarom vrouwen voor een bevalling in het 

hospitaal als indoorpatiënt kozen, in plaats van een bevalling thuis als outdoorpatiënt, aangezien 

ze beide verbonden waren aan het hospitaal.
19

 Nuttall haalt daarom een bijkomende reden aan, 

namelijk angsten omtrent de bevalling. Haar onderzoek toonde echter aan dat dit slechts een 

kleine rol speelde vergeleken met de sociale omstandigheden.
20

 

 

Een aantal vrouwen hadden ook expliciete bezwaren tegen een bevalling in de materniteit. De 

hinderpalen waren onder andere de vrees voor eenzaamheid, een terughoudendheid om op dat 

moment bij vreemden te zijn, angst voor het hospitaal zelf en bezorgdheid voor de gezondheid 
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 K. Velle, “Medikalisering in België in historisch perspektief.” In: Revue belge de philologie et 

d’histoire, 64 (1986), 2, p. 262. 
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 A. Nuttall, Op.Cit. p. 268. 

19
 Indoorpatiënten bevielen in de materniteit. Outdoorpatiënten bevielen thuis onder begeleiding van een 
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20
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van de pasgeborenen. Deze afkeer was het gevolg van de strikte benadering ten aanzien van de 

bevalling en de neerbuigende houding van de dokters binnen de materniteit.
21

  

 

2. Sociale verhoudingen binnen de materniteit 

 

Volgens de Britse doctor filosofie Craig Stephenson concludeerden historici dat de materniteit 

als een instrument voor mannelijke medicalisering fungeerde, die verantwoordelijk was voor het 

ondergeschikt maken van vroedvrouwen en patiënten aan medische autoriteit.
22

 Verschillende 

feministische theoretici zoals Ann Oakley, Mary Camberlain en Margaret Versluysen brachten 

de hoge moedersterfte in de materniteiten in verband met het mannelijke medisch beroep.
23

 

Volgens de Britse historica Margaret Versluysen was de materniteit deel van een ontluikend 

proces van professionalisering dat er op gericht was om vroedvrouwen en patiënten te 

onderwerpen.
24

 De materniteit was volgens haar slechts een instrument om die mannelijke 

macht en professionalisering op te leggen. Ook Patricia Branca stelde dat verloskunde slechts 

een product was van de professionalisering in het voordeel van dokters, waar pas later ander 

medisch personeel baat bij had. Volgens Ann Oakley was de uitsluiting van vrouwen ook een 

symptoom van de mannelijke mysogynie, veroorzaakt door de veranderende sociale en 

economische condities.
25

 Deze theoretici benadrukken sterk de hiërarchie in het machtsverschil 
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tussen man en vrouw, een machtsverschil dat zich zowel afspeelt tussen de dokter en zijn 

patiënt, als tussen de dokter en de vrouwelijke verpleegsters en vroedvrouwen. Toch bleef de 

verloskunde volgens Stephenson voornamelijk een vrouwelijke aangelegenheid.
26

 

 

Niet iedereen is het eens met deze voorstelling. De Italiaanse historica Nadia Maria Filippini zet 

zich af tegen wat ze ‘une interprétation trop foucaultienne’ noemt, die het repressieve karakter 

van de instellingen benadrukt. In plaats daarvan stelt ze dat de oprichting van materniteiten 

beantwoordt aan een sociale behoefte.
27

 Die ‘foucaultiaanse’ interpretatie waar Filippini naar 

verwijst kan wel interessant zijn, om de materniteit te zien als een instrument van disciplinering. 

Deze disciplinering kunnen we dan plaatsen binnen de opkomst van natiestaten in de 

negentiende eeuw.  

 

De vraag blijft welke visie we moeten volgen inzake Oudenaarde. We beschikken jammer 

genoeg niet over genoeg archiefmateriaal om een uitspraak te doen over de institutionele 

werking van en de verhoudingen binnen de materniteit. Toch lijkt het dat de vroedvrouwen een 

significante rol speelden binnen de materniteit. Bewijs hiervan is het feit dat vroedvrouwen vaak 

aangifte van de geboorte van een kind deden en het feit dat de vroedvrouw Rosalie de Saedeleer 

het hoogste loon kreeg van alle medici binnen de stad.
28

 Het is evenwel niet duidelijk of de 

Saedeleer effectief als vroedvrouw binnen de materniteit actief was of als vroedvrouw in dienst 

van de stad werkte en thuisbevallingen begeleidde. Aangezien het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal 

van Oudenaarde onder het gezag van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen viel, die belast 
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was met de zorg voor behoeftigen, werd het loon van het medisch personeel door de stad 

uitbetaald.
29

 

 

3. Indoor- versus outdoorpatiënten 

 

In verschillende materniteiten, zoals bijvoorbeeld in Edinburgh maakte men een onderscheid 

tussen indoor- en outdoor-patiënten. De indoorpatiënten zijn de vrouwen die in het hospitaal 

zelf bevielen. De outdoorpatiënten bevielen thuis. In haar onderzoek besteedt Alison Nuttall 

vooral aandacht aan de indoorpatiënten omdat daar meer bronnen over beschikbaar zijn. Ze 

merkt wel verschillen op tussen de twee populaties, qua leeftijd en burgerlijke staat. De leeftijd 

van de indoorpatiënten bleek gemiddeld lager dan die van de outdoorpatiënten en van het 

nationale gemiddelde. In 1850 waren Schotse moeders gemiddeld 25 tot 30 jaar oud. Voor de 

outdoorpatiënten lag dit gemiddelde tussen 20 en 25 jaar, tegen 1912 was het gemiddelde 

gestegen tot 25 à 30 jaar. De indoorpatiënten bleken echter consistent jonger dan het nationale 

gemiddelde. Volgens Nuttall is dit niet enkel te wijten aan het grote percentage ongehuwde 

moeders, aangezien ook de gehuwde vrouwen in het Edinburgh Royal Maternity Hospital tussen 

1850 en 1890 gemiddeld jonger waren dan het nationale gemiddelde. Pas in 1912 kwam de 

gemiddelde leeftijd van de gehuwde vrouwen overeen met het nationale gemiddelde. Nuttall 

besluit hieruit dat de functie van het ERMH pas in de twintigste eeuw veranderde naar een 

instelling die medische zorg voor alle zwangere vrouwen verstrekte en niet enkel als een 

toevluchtsoord voor de armste en jongste moeders fungeerde.
30

 

4. Hoge moedersterfte 

 

In de negentiende eeuw werd de bevalling gezien als een gevaarlijk moment in het leven van een 

vrouw. Men achtte de kans om in het kraambed te sterven drie keer groter dan te sterven aan 

kanker en tweeënhalf keer groter dan een overlijden ten gevolge van tuberculose. Daarenboven 
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stierf een aanzienlijk aantal vrouwen aan de uitgestelde gevolgen van de bevalling en was er het 

gevaar voor ziekte of verlamming als gevolg van een moeilijke geboorte.
31

 

 

We kunnen de verhoogde sterftecijfers in de jaren ’50 en ’60 van de negentiende eeuw in de 

Parijse Maternité in verband brengen met het overheidsbeleid en een ongunstige medische stand 

van zaken. In die periode werd de toegang tot de materniteit beperkt, waardoor mogelijks meer 

zwangere vrouwen met complicaties naar het hospitaal kwamen. Vrouwen zonder complicaties 

bij de zwangerschap werden verzocht elders te bevallen. Daarenboven kwamen dokters recent 

tot de conclusie dat de sterftecijfers nog verhoogd werden door de morele en fysieke toestand 

van de moeders en door de veelvuldigheid aan moeilijke bevallingen en chirurgische ingrepen. 

Kraamvrouwenkoorts was de belangrijkste doodsoorzaak. Tijdens de periodes van verhoogde 

sterfte werd de minimale duur van een verblijf in de materniteit verlengd tot acht dagen. Een 

andere hypothese stelt dat vrouwen nu in het hospitaal stierven, terwijl ze vroeger thuis stierven. 

Fuchs en Knepper benadrukken dat we de verlaagde sterfte in de jaren ’80 en ’90 van de 

negentiende eeuw niet enkel aan dokters en de geneeskunde mogen toeschrijven.
32

 

 

Stephenson zet zich af tegen het idee van een hoge moedersterfte in de materniteit. Hij stelt zelfs 

dat de materniteit bijdroeg tot het verlagen van de moedersterfte. Stephenson berekende een 

gemiddelde van 4,58 overlijdens per 1000 geboortes in 1866 tot 1870 en 4,16 per 1000 in 1930. 

Hij is er echter van overtuigd dat er sprake is van onderregistratie en verkeerde metingen, 

waardoor het werkelijke cijfer een stuk hoger ligt. Veel negentiende eeuwse auteurs legden de 

oorzaak voor de stijgende moedersterfte vanaf 1847 bij het medisch beroep of de vroedvrouw. 

Anderen zagen het vooral als een klinisch probleem.
33

 In een later hoofdstuk onderzoeken we de 

oorzaken, determinanten en vormen van kraambedsterfte nog grondiger. 

                                                 
31

 C. Stephenson, Op. Cit., p. 2. 

32
 R.G. Fuchs, P. Knepper, “Women in the Paris Maternity Hospital: Public Policy in the Nineteenth 

Century”. In: Social Science History Association, 13-2 (1989), p. 200. 

33
 C. Stephenson, The Voluntary Maternity Hospital: a social history of provincial institutions, with 

special reference to maternal mortality, 1860-1930. (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling University of 

Warwick), 1993, p. 7. 



25 

 

5. Hoog percentage ongehuwde moeders 

 

In de meeste materniteiten bleek het aantal ongehuwde moeders beduidend hoger dan de 

gehuwde. Dit hoge percentage ongehuwde moeders kunnen we gemakkelijk in verband brengen 

met de lagere sociale omstandigheden die de vrouwen naar de materniteit voerden. Nuttall 

berekende voor het ERMH dat de meerderheid van de outdoorpatiënten getrouwd was: in 1850 

gaat het over zo’n 64%, in 1912 over bijna 100%. Bij de indoorpatiënten is het omgekeerde het 

geval. Tot de twintigste eeuw waren vooral de ongehuwde moeders in de meerderheid: van 58% 

in 1850, naar 74% in 1870. Vanaf de twintigste eeuw merken we een daling op: in 1912 is 

slechts 48% van de moeders ongehuwd. Volgens Nuttall was deze daling een indicatie voor de 

veranderende functie van het ERMH.
34

 

 

Ook in de Parijse materniteit was het aandeel ongehuwde moeders hoog. Naarmate we de 

twintigste eeuw naderen steeg het aandeel gehuwde moeders evenwel. Deze evolutie reflecteert 

de algemene stijging van het aantal wettige geboortes in Parijs. Toch bleef de meerderheid van 

de moeders ongehuwd. De percentages ongehuwde moeders evolueren van 83% in de periode 

1847 tot 1855, naar 84,9% in 1860 tot 1869, 78,2% in 1875 tot 1885, tot ten slotte 71,6% tussen 

1890 en 1900. We kunnen dus spreken van een algemene daling in het aantal ongehuwde 

moeders.
35

 

 

Volgens de Amerikaanse historica Rachel Fuchs en de Amerikaanse criminoloog Paul Knepper 

hing de stijging van het aantal gehuwde vrouwen in de Parijse materniteit ook samen met een 

aantal institutionele veranderingen, het overheidsbeleid en het leven van de vrouwen zelf. Voor 

gehuwde moeders waren er voor de bevalling een aantal alternatieven. Ze konden beroep doen 

op een lokale welvaartsinstelling voor een kosteloze vroedvrouw. Om hiervoor in aanmerking te 

komen moesten ze evenwel drie of meer kinderen jonger dan dertien jaar hebben die thuis 

inwoonden, of verlaten door hun echtgenoot of weduwe zijn. Een ander alternatief was om zelf 

een vroedvrouw te zoeken en te betalen. De kans bestond echter dat ze in armoede leefden, 

                                                 
34

 A. Nuttall, Op.Cit. p. 268. 

35
 R.G. Fuchs, P. Knepper, “Women in the Paris Maternity Hospital: Public Policy in the Nineteenth 

Century”. In: Social Science History Association, 13-2 (1989), p. 196. 



26 

 

zodat ze geen vroedvrouw konden betalen.
36

 Een mogelijke verklaring is een toename van die 

armoede. De gemiddelde leeftijd van gehuwde vrouwen in de materniteit was 30 jaar, die van 

ongehuwde vrouwen 24,5 jaar. Dit leeftijdsverschil is voor Fuchs en Knepper de indicatie dat 

gehuwde vrouwen niet in de materniteit van hun eerste kind, maar van volgende kinderen 

bevielen. Deze moeders ondervonden financiële problemen door de zorg voor hun kinderen, 

waardoor ze vooral uit economische noodzaak naar het hospitaal trokken. Deze these van 

armoede wordt bevestigd door het feit dat de materniteit in de periode 1885 tot 1895, een 

economische crisis, een stijging kende van het aantal gehuwde vrouwen. De institutionele 

vernieuwingen hebben vooral te maken met een betere hygiëne. Tussen december en maart 1865 

werd de Parijse materniteit gesloten, na een epidemie van kraamvrouwenkoorts die de 

sterftecijfers de hoogte injaagde. In deze tijdspanne werd het hospitaal grondig gerenoveerd en 

gereinigd. De maatregelen kenden een beperkt succes, maar men slaagde er wel in om de 

sterftecijfers van 20% naar 6% terug te brengen. Een aantal dokters brachten medische 

vernieuwingen aan, zoals antisepsis of het steriliseren van medisch materiaal, een verlos- en 

verkoeverkamer en het wassen van de handen na een onderzoek.
37

 Toch speelden het 

overheidsbeleid en de negentiende eeuwse veranderende socio-economische context slechts een 

beperkte rol in de beïnvloeding van de burgerlijke staat van de moeders. Het waren vooral de 

lokale, institutionele en medische veranderingen, die het gedrag van de moeders beïnvloedden.
38

 

 

Een andere verklaring is dat het stigma van een bevalling in de materniteit verminderde, 

waardoor deze keuze meer voor de hand lag. Fuchs en Knepper concluderen dat er twee types 

vrouwen in de Parijse materniteit bevielen. Enerzijds de oudere, gehuwde huisvrouw en 

anderzijds de jongere, armoedige dienstmeid. Deze laatsten waren in de meerderheid. Naar de 

twintigste eeuw toe werd de materniteit toegankelijk voor een breder publiek, al bleef het 

aandeel arme ongehuwde moeders dominant.
39

 

                                                 
36

 R.G. Fuchs, P. Knepper, Op. Cit., p. 204. 

37
 R.G. Fuchs, P. Knepper, Op. Cit., pp. 198-199. 

38
 R.G. Fuchs, P. Knepper, Op. Cit., pp. 203-204. 

39
 R.G. Fuchs, P. Knepper, Op. Cit., p. 204 
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6. Conclusie 

 

In de literatuur omtrent materniteiten kunnen we een aantal karakteristieken onderscheiden.  Een 

bevalling in de materniteit was voor de meeste vrouwen niet evident was, onder andere omwille 

van de slechte reputatie. De meeste moeders trokken vooral uit noodzaak naar de materniteit. 

Bovendien is er de discussie omtrent de sociale verhoudingen binnen de materniteit. Er zijn 

zowel argumenten voor als tegen het idee in te brengen dat de mannelijke dokters de 

vrouwelijke patiënten en vroedvrouwen domineerden. Sommige hospitalen maakten een 

onderscheid tussen indoor- en outdoorpatiënten. De indoorpatiënten bevielen in het hospitaal, 

de outdoorpatiënten bevielen thuis onder begeleiding van een vroedvrouw in dienst van de 

materniteit. Tussen deze twee groepen zijn er zowel op het vlak van burgerlijke staat als leeftijd 

verschillen op te merken. De burgerlijke staat van de moeders blijkt een ander belangrijk punt in 

het historisch materniteitsonderzoek. Onderzoeken tonen aan dat de meeste moeders ongehuwd 

waren. Hun aandeel neemt af naar de twintigste eeuw toe, maar ze bleven in de meerderheid. 

Een laatste kenmerk ten slotte is de hoge moedersterfte, een gevolg van het overheidsbeleid en 

de ongunstige medische toestand, zoals de epidemieën van kraamvrouwenkoorts. 
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3. Oudenaarde: een typische materniteit? 

 

In het vorige hoofdstuk zetten we een aantal kenmerken van de materniteit uiteen. We gaan nog 

even verder met deze kenmerken en onderzoeken de situatie in Oudenaarde. Zoals al eerder 

vermeld, is het register met aantekeningen van de inkomende patiënten op de materniteit de 

belangrijkste bron van waaruit dit onderzoek vertrekt. Aan de hand van de opgenomen 

informatie onderzochten we een aantal algemene parameters. Het is zeker aannemelijk dat de 

lagere sociale status van de moeders een grote rol speelde in de keuze om zich voor de bevalling 

tot de materniteit te wenden. Toch moeten we de vraag stellen of dit effectief de 

doorslaggevende reden was. Ook de religieuze geschiedenis of reputatie van de instelling, 

kunnen meegespeeld hebben in de keuze. We willen zicht krijgen op het patiëntenprofiel, op de 

vraag of de materniteit van Oudenaarde zo’n typische materniteit is en of er een evolutie was in 

het patiëntenprofiel, wat kan wijzen op een gewijzigde functie van de materniteit. 

Achtereenvolgens bespreken we de gemiddelde duur van het verblijf in de materniteit, de hoge 

moedersterfte en het aantal ongehuwde moeders.  

 

Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal was een veel kleiner hospitaal dan de meeste andere 

negentiende-eeuwse instellingen. Het hospitaal zelf kende gedurende de periode 1838 tot en met 

1842 een gemiddelde bezetting van 123 patiënten per dag.
40

 In de materniteit vonden 535 

bevallingen plaats gedurende 47 jaar. Dit vormt een gemiddelde van 11,38 bevallingen per 

jaar.
41

 Dit cijfer ligt behoorlijk laag, vergeleken met andere internationale gegevens. In de 

Parijse Maternité bijvoorbeeld waren er in 1890 253 bedden beschikbaar. Tussen 1865 en 1905 

moest men zelfs 36.628 vrouwen de toegang tot de materniteit weigeren, door financiële 

                                                 
40

 Berekeningen uitgevoerd op de gegevens uit W. Ronsijn. De moeilijke jaren 1840 in Oudenaarde: 

sociaal-economische politiek beeld van een stad tussen 1840-1850.  Een historisch onderzoek naar het 

verloop van de crisis 1845-1849 binnen de sociaal-economische context van Oudenaarde en de 

behandeling van die crisis binnen de politieke context van Oudenaarde. Gent (onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling), 2004, 4dln. (promotor: E. Vanhaute) 

41
 Register van de inkomende patiënten op de materniteit. SAO. 
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redenen, plaatsgebrek en epidemieën van kraamvrouwenkoorts.
42

 Alison Nuttall beschikte voor 

haar onderzoek rond het ERMH voor het jaar 1850 over de gegevens van 155 moeders. In 1912 

waren dat er zelfs 1442, voor zowel indoor-als outdoorpatiënten.
43

 We kunnen Oudenaarde 

natuurlijk niet vergelijken met een stad als Parijs of Edinburgh. Zoals we later zullen zien, 

liggen de cijfers voor Oudenaarde ook een stuk lager dan een aantal andere nationale gegevens. 

 

 

Figuur 3.1: Aantal bevallingen per jaar en voortschrijdend gemiddelde per 5 jaar (1857-1903) 

Bron: Register van de inkomende patiënten op de materniteit, SAO. 

Opmerking: Voor de periode 1887 tot 1895 zijn geen gegevens beschikbaar. 

 

Zoals op figuur 3.1 te zien is, varieerde het aantal bevallingen per jaar in de Oudenaardse 

materniteit sterk. Om de evolutie te verduidelijken, voegden we het voortschrijdend gemiddelde 

per 5 jaar toe op de figuur. Hier is te zien dat het aantal bevallingen in de begin- en eindperiode 

niet sterk verschilt. Wel lag het aantal bevallingen tussen 1882 en 1886 een stuk lager dan in de 

andere jaren.  

                                                 
42

 R.G. Fuchs, P. Knepper, Op. Cit., p. 189. 

43
 A. Nuttall, Op.Cit. p. 267. 
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Jaartal Aantal geboortes in 

Oudenaarde 

Aantal bevallingen in 

materniteit 

Aandeel 

1857 138 11 7,9% 

1858 154 9 5,8% 

1859 138 11 7,9% 

1861 139 21 15,1% 

1862 110 13 11,8% 

1863 111 14 12,6% 

1864 118 10 8,5% 

1876 116 14 12,1% 

1877 134 15 11,2% 

1878 148 10 6,8% 

1879 149 20 13,4% 

1880 139 18 12,9% 

1881 160 16 10% 

1882 110 8 7,3% 

1883 137 5 3,6% 

1884 129 7 5,4% 

1885 175 6 3,4% 

1886 129 3 2,3% 

Tabel 3.1: Aantal geboortes in Oudenaarde tegenover het aantal bevallingen in de materniteit. 

(1857-1864) 

Bron: SAO - Register van de inkomende patiënten op de materniteit, Rapport des Bourgmestre 

et echévins de la ville d’Audenarde (1857-1860, 1863-1865, 1877-1880). 

 

Bovendien sprak de materniteit van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal slechts een klein 

percentage van de Oudenaardse bevolking aan. In tabel 3.1 werd voor een aantal jaartallen het 

aantal geboortes in de stad tegenover het aantal bevallingen in de materniteit geplaatst. Zoals in 

de tabel duidelijk te zien is, telden de bevallingen in de materniteit in de beginperiode 

gemiddeld voor maar voor een kleine 10% van het totaal aantal geboortes in de stad 
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Oudenaarde. Tegen het eind van de negentiende eeuw was dit percentage gedaald naar ongeveer 

5%. 

 

Ter vergelijking: het Mechelse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal kent in 1906 een bezetting van 246 

bedden, wat neerkomt op een medische capaciteit van 41,8‰. In datzelfde jaar bevielen 110 

vrouwen in de materniteit, wat overeenkomt met slechts 8% van het totaal aantal geboorten dat 

jaar.
44

 

 

1. Duur van het verblijf in de materniteit 

 

1.1 Aantal maanden zwanger op het moment van opname 

 

Fuchs en Knepper merkten in de Parijse Maternité een evolutie op in de duur van het verblijf in 

de materniteit. In de periode 1830 tot 1848 was een kwart van de opgenomen vrouwen slechts 

zeven maanden zwanger, of minder. Van 1847 tot 1855 was 5,4% minder dan zeven maand 

zwanger, 10,8% zeven maanden en de andere 83,7% was acht of negen maanden zwanger. 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden vrouwen die te vroeg binnenkwamen of nog 

geen weeën hadden, terug naar huis gestuurd de volgende dag. Ook de veranderende duur van 

verblijf blijkt een indicatie voor de wijzigende functie van de materniteit. Aan het begin van de 

negentiende eeuw functioneerde de materniteit vooral als een thuis voor ongehuwde moeders. 

Zij werden na de zesde maand zwangerschap opgenomen en verlieten de materniteit snel na de 

bevalling. In de volgende generaties halveerde het percentage moeders die voor de achtste 

maand zwangerschap opgenomen werden. Na 1852 werd slechts 7,6% van de moeders voor de 

achtste maand zwangerschap opgenomen en 58,2% werd in de negende maand opgenomen. De 

materniteit functioneerde niet langer als toevluchtsoord voor ongehuwde moeders. Daarenboven 

beïnvloedde ook het overheidsbeleid de lengte van het verblijf sterk. De wet van 1852 legde het 

verblijf van moeders en kinderen in de materniteit vast op ten minste acht dagen. Dit zorgde 

                                                 
44

 K. Velle, “Medikalisering in België in historisch perspektief.” In: Revue belge de philologie et 

d’histoire, 64 (1986), 2, p. 271. 
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voor een langere verblijfsduur. Vóór 1852 verlieten de meeste moeders de materniteit na enkele 

dagen: meer dan 50% verliet de materniteit binnen de week na de geboorte. Vanaf 1866 verbleef 

slechts 18% minder dan acht dagen in de materniteit. 
45

 

 

In Oudenaarde merken we een duidelijke evolutie in de duur van het verblijf in de materniteit. 

Ten eerste is er de periode tussen het moment van aankomst in de materniteit en de bevalling. In 

de periode 1857-1866 bedroeg de gemiddelde duur 11 dagen, in 1867-1876 gemiddeld bijna 10 

dagen, in 1877-1886 12 dagen. In de tijdspanne tussen 1895 en 1905 duurde de periode van 

verblijf voor de bevalling gemiddeld 5,5 dagen. Tussen 1906 en 1912 was dit gemiddelde 

gedaald tot een halve dag. We kunnen stellen dat het over het algemeen over een dalende 

tendens gaat. Vrouwen kwamen dus op een later moment van de zwangerschap naar de 

materniteit.  

 

 

Aantal 

maanden 

zwanger 

1857-1866 

(N=133) 

1867-1876 

(N=99) 

1877-1886 

(N=108) 

1895-1905 

(N=126) 

1906-1912 

(N=70) 

Vier - - 0.9 - - 

Vijf - - - - - 

Zes - - 0.9 0.8 - 

Zeven 1.5 2.0 1.9 - - 

Acht 10.5 5.1 6.5 5.6 - 

Negen 88.0 92.9 89.8 93.6 100 

Totaal 100 100 100 100 100 

Tabel 3.2: Aantal maanden zwanger op het moment van opname in de materniteit, 1857-1866. 

Bron: Register van de inkomende patiënten op de materniteit. SAO.  

Opmerking: Voor de periode 1887 tot 1895 zijn er geen gegevens beschikbaar. 

 

  

                                                 
45

 R.G. Fuchs, P. Knepper, Op. Cit., pp. 191-192. 
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Een groot deel van de vrouwen die op de materniteit aankwamen, beviel nog dezelfde dag. Dit 

wil zeggen dat ze waarschijnlijk al weeën hadden en de bevalling dus al was ingezet. Tabel 3.2 

toont aan dat we het beeld van de materniteit als toevluchtsoord voor arme moeders toch 

enigszins kunnen nuanceren, aangezien de meerderheid van de vrouwen die in het Oudenaardse 

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal werden opgenomen, negen maand zwanger was. De vrouwen 

verbleven dus niet langer in de materniteit omdat ze nergens anders naartoe konden. De 

vrouwen die op een vroeg moment van de zwangerschap reeds opgenomen werden, zijn 

uitzonderingen. In hun geval gaat het waarschijnlijk om complicaties tijdens de zwangerschap. 

 

1.2 Gemiddelde duur van het totale verblijf in de materniteit 

 

 

Figuur 3.2: Gemiddelde duur van het totale verblijf in de materniteit, periode 1857-1912 

Bron: Register van de inkomende patiënten op de materniteit, SAO. 

Opmerking: Voor de periode 1887 tot 1895 zijn er geen gegevens beschikbaar. 

 

Zoals op figuur 3.2 te zien is, is in het totale verblijf een duidelijke daling op te merken: in de 

beginperiode 1857-1866 duurde een gemiddeld verblijf ongeveer 23 dagen. In de laatste periode 

van 1906-1912 bedroeg de gemiddelde totale duur van een verblijf in de materniteit slechts 9 

dagen. Deze daling kunnen we in verband brengen met de vermeende veranderende functie dan 

de materniteit. Aangezien de materniteit niet langer als een toevluchtsoord voor de armste 
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patiënten functioneerde, is een daling van de duur van het verblijf evident, aangezien de 

vrouwen een thuis hadden om naar terug te gaan. Anderzijds kunnen we de daling ook verklaren 

door het verminderd aantal uitschieters, vrouwen die ongewoon lang in de materniteit verbleven. 

 

2. Hoge moedersterfte 

 

Bij 7 van de 535 bevallingen overleed de moeder. Dit komt neer op een percentage van 1,31%. 

In vergelijking met de resultaten van Stephenson, ligt dit cijfer veel hoger. Stephenson 

berekende een gemiddelde van 4,58 overlijdens per 1000 geboortes in 1866 tot 1870 en 

4,16/1000 in 1930.
46

 Onderregistratie, zoals volgens Stephenson het geval was, kan ook in de 

gegevensreeks van Oudenaarde aan de orde geweest zijn. We komen in een later hoofdstuk nog 

terug op de hoge kraambedsterfte in materniteiten. 

3. Percentage ongehuwde moeders 

 

In de periode tussen 1857 en 1912 bevielen 535 vrouwen, waarvan 177 ongehuwde vrouwen en 

4 weduwes. Dit is een algemeen percentage van 33,83% niet-getrouwde vrouwen (ongehuwde 

vrouwen en weduwes).
47

 De ongehuwde moeders zijn in Oudenaarde in de minderheid. Een 

cijfer dat, in vergelijking met de resultaten van Nuttall voor Edinburgh en Fuchs en Knepper 

voor Parijs beduidend lager ligt. Deze onderzoekers merkten een significante stijging op van het 

aantal gehuwde vrouwen naar de twintigste eeuw toe. Grafiek 3.3 toont de resultaten voor 

Oudenaarde. 

 

 

                                                 
46

 C. Stephenson, The Voluntary Maternity Hospital: a social history of provincial institutions, with 

special reference to maternal mortality, 1860-1930. (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling University of 

Warwick), 1993, p. 7. 

47
 Register van de inkomende patiënten op de materniteit. SAO 
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Figuur 3.3: Percentage ongehuwde vrouwen per jaar, periode 1857-1912.  

Bron: Register van de inkomende patiënten op de materniteit, SAO.  

Opmerking: Voor de periode 1887 tot 1895 zijn er geen gegevens beschikbaar. 

 

De grote verschillen per jaar kunnen we verklaren door dat het aantal bevallingen per jaar ook 

sterk varieert (zoals ook op figuur 3.1 te zien is). In sommige jaren waren er 20 bevallingen, in 

andere jaren slechts 3. In het jaar 1885 bijvoorbeeld werden slechts vijf bevallingen 

geregistreerd, waarvan alle moeders gehuwd waren.
48

 

 

 

                                                 
48

 Register van de inkomende patiënten op de materniteit. SAO 
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Figuur 3.4: Percentage ongehuwde vrouwen per tien jaar periode 1857-1912. 

Bron: Register van de inkomende patiënten op de materniteit. Stadsarchief Oudenaarde.  

Opmerking: Voor de periode 1887 tot 1895 zijn er geen gegevens beschikbaar. 

 

In tegenstelling tot de resultaten van de andere onderzoeken, zien we net een toename van het 

aantal ongehuwde moeders in Oudenaarde, zoals te zien is op figuur 3.4. We kunnen dus stellen 

dat de materniteit van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal niet overeenkomt met de resultaten van 

de ‘typische’ materniteit die we in het vorige hoofdstuk beschreven. Het stijgend aantal 

ongehuwde moeders kan wel wijzen op een toenemende armoede. 
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4. Conclusie 

 

Op basis van deze gegevensreeks zijn er zowel argumenten voor als tegen het idee van de 

materniteit als toevluchtsoord in te brengen. De meeste vrouwen die opgenomen werden, waren 

ongeveer negen maanden zwanger. In het midden van de negentiende eeuw ging het over zo’n 

88%. Tegen het begin van de twintigste eeuw was dit percentage gestegen tot 100%. De periode 

tussen het moment van aankomst op de materniteit en het moment van de bevalling, bleek niet 

zo lang als verwacht op basis van de ‘toevluchtsoord-theorie’. De gemiddelde duur van het 

verblijf daalde, een feit dat we als argument voor het idee van een veranderende functie kunnen 

gebruiken. De reden van deze daling ligt onder andere in de afwezigheid van uitschieters aan het 

begin van de twintigste eeuw. In Oudenaarde zijn vooral de gehuwde moeders in de 

meerderheid, in tegenstelling tot het traditionele beeld van de materniteit waarin de ongehuwde 

moeders dominant zijn. Het cijfermateriaal toont tevens aan dat de materniteit van het 

Oudenaardse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal op verschillende vlakken niet overeenkomt met het 

traditionele beeld van de materniteit dat we in de literatuur terugvinden. Zo steeg het aantal 

ongehuwde moeders, wat kan wijzen op een toenemende armoede. In Oudenaarde werd 

eveneens geen onderscheid gemaakt tussen indoor- en outdoorpatiënten. 
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4. Analyse van de patiënten en hun achtergrond 

 

In het vorige hoofdstuk bekeken we al een aantal kenmerken van de materniteit en de patiënten. 

We vergeleken de materniteit van het Oudenaardse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal met de 

internationale literatuur omtrent materniteiten. We kwamen tot de conclusie dat de Oudenaardse 

materniteit op tal van vlakken niet overeenkomt met een aantal typische kenmerken. In dit 

hoofdstuk analyseren we de patiënten van de materniteit verder. In tegenstelling tot het vorige 

hoofdstuk, waar we de gegevens van de moeders uit de gehele periode van 1857 tot 1912 

bestudeerden, zoomen we nu in op twee specifieke periodes. Het gaat om de periodes 1857 tot 

1866 en 1903 tot 1912. We proberen te achterhalen of er grote verschillen tussen deze periodes 

merkbaar zijn en of dit wijst op een veranderende functie van de materniteit. De informatie uit 

het register van de materniteit werd verder aangevuld met gegevens uit de bevolkingsregisters 

en de geboorteakten van de burgerlijke stand. In dit hoofdstuk bekijken we eerst de 

leeftijdsstructuur van de ouders. Vervolgens onderzoeken we de beroepsstructuur van de 

bevolking van de materniteit. Ten slotte besteden we aandacht aan de getuigen bij de 

geboorteakte. Centraal staat de vraag naar de sociale klasse en het netwerk van de ouders. 
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1. Leeftijd 

 

In deze paragraaf bestuderen we de leeftijd van de moeders en vaders in de twee periodes. We 

onderzoeken de gemiddelde leeftijd van de moeders en vaders en vergelijken die met een aantal 

gegevens uit de internationale literatuur. We gaan eveneens na of de gemiddelde leeftijd daalde 

of steeg en of dit een indicatie is van de veranderende functie van de materniteit. 

 

1.1. Moeders 

 

 

Figuur 4.1: Leeftijd van de moeders, periode 1857-1866 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand, 1857-1866. SAO 

 

Zoals op figuur 4.1 te zien is, zijn de meeste moeders in de periode 1857 tot 1866 tussen de 20 

en 39 jaar oud. De gemiddelde leeftijd in die periode bedroeg ongeveer 32 jaar. Figuur 4.2 geeft 

de leeftijd van de moeders in de periode 1903 tot 1912 weer. Op deze grafiek is te zien dat het 

aandeel moeders in de leeftijdsklasse 20 tot 24 jaar aanzienlijk is gestegen van 16,5% naar 

26,1%, een stijging van bijna 10 procent dus. De gemiddelde leeftijd, zoals aangegeven in tabel 

4.1, bedroeg in deze periode ongeveer 28 jaar. Het is dus duidelijk dat de moeders die in de 

materniteit bevallen gemiddeld jonger waren.  
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Bij een vergelijking tussen de leeftijd van de alleenstaande moeders en die van de gehuwde 

moeders, komen we tot de conclusie dat de alleenstaande moeders gemiddeld een stuk jonger 

waren. In de periode 1857-1866 is de gemiddelde leeftijd van de alleenstaande moeders 25,8 

jaar. In de periode 1903-1912 is deze leeftijd gedaald tot 21,4 jaar. De gemiddelde leeftijd van 

de gehuwde moeders tussen 1857 en 1866 bedraagt 34,8 jaar, in de periode 1903-1912 31,4 jaar. 

 

 

Figuur 4.2: Leeftijd van de moeders, periode 1903-1912 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand, 1903-1912 

 

Zoals al eerder vermeld lag de gemiddelde leeftijd van de moeders in het Schotse Edinburgh 

Royal Maternity Hospital tussen 1850 en 1890 lager dan het Schotse nationale gemiddelde dat 

tussen 25 en 30 jaar lag. Tegen 1890 leunde de leeftijd van de moeders aan bij het model uit de 

volkstelling, al bleef een aanzienlijk deel jonger dan de meerderheid tussen 25 en 30 jaar. 

Volgens Nuttall kunnen we hieruit besluiten dat de functie van het hospitaal pas in de twintigste 
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eeuw veranderde naar een instelling die medische zorg voor alle zwangere vrouwen verstrekte 

en niet enkel als een toevluchtsoord voor de armste en jongste moeders fungeerde.
 49

 

De leeftijd van de moeders in de Parijse Maternité veranderde weinig na 1847: zo’n 60% van de 

moeders was tussen de 20 en 27 jaar oud.
50

 

 

In tegenstelling tot de patiënten in het Edinburgh Royal Maternity Hospital, wiens gemiddelde 

leeftijd over de jaren heen steeg, daalde de gemiddelde leeftijd van de patiënten in het 

Oudenaardse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. We kunnen dan ook niet in dezelfde zin als Nuttall 

spreken van een verandering in functie van de materniteit. Het feit dat de gemiddelde leeftijd in 

Edinburgh en Parijs zoveel hoger lag dan in Oudenaarde, heeft vooral te maken met het groot 

aandeel gehuwde vrouwen hier. Ter vergelijking; in Edinburgh is rond 1870 ongeveer 74% van 

de moeders alleenstaand, in Oudenaarde slechts 30%. De gemiddelde leeftijd van de ongehuwde 

vrouwen komt beter overeen met de internationale berekeningen. 

 

We rangschikten de patiënten volgens hun aantal bevallingen in de materniteit. Van de vrouwen 

die meermaals bevielen in de materniteit, behielden we enkel de gegevens van de eerste 

bevalling. Op die manier bleven er enkel unieke personen over. Voor de periode 1857-1866 

geeft dit volgende resultaten: de totale gemiddelde leeftijd bedroeg 31,8 jaar. Bij de gehuwde 

moeders bedroeg de gemiddelde leeftijd 35,6 jaar, bij de ongehuwde 25,7 jaar. Dezelfde 

berekeningen voor de periode 1903-1912 geven het volgende resultaat: de gemiddelde leeftijd 

bedroeg 27,6 jaar. Voor de gehuwde moeders lag de leeftijd op 31,7 jaar, voor de ongehuwde 

moeders 21,5 jaar. Ook hier valt het enorme leeftijdsverschil tussen gehuwde en ongehuwde 

moeders op. Dit resultaat verschilt weinig van het originele resultaat, waarbij de leeftijd van alle 

moeders werd berekend, ongeacht het aantal bevallingen in de materniteit. Het verschil tussen 

de cijfers in Oudenaarde en de internationale cijfers kan dus deels verklaard worden door het 
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groter aandeel ongehuwde vrouwen daar. De gemiddelde leeftijd van de ongehuwde moeders 

lag namelijk een stuk lager dan die van de gehuwde moeders. 

 

1.2. Vaders 

 

 

Figuur 4.3: Leeftijd van de vaders in percentages, periode 1857-1866 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand, 1857-1866, SAO. 
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Figuur 4.4: Leeftijd van de vaders, periode 1903-1912 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand, 1903-1912, SAO. 

 

De gemiddelde leeftijd van de vaders lag een stuk hoger dan die van de moeders, maar de 

verjonging tekent zich ook hier af. De gemiddelde leeftijd daalde van ongeveer 41 naar 35 jaar 

(zie tabel 4.1). Op figuur 4.3 zien we een piek in de leeftijdscategorie van 35 tot 39 jaar in de 

periode 1857-1866. Figuur 4.4 laat de verdeling van de leeftijd in de tijdspanne tussen 1903 en 

1912 zien. We merken dat de piek verschoven is naar de categorie 30 tot 34 jaar. Tevens is 

tussen 1857 en 1866 geen enkele echtgenoot jonger dan 25 jaar. Op de tweede grafiek zien we 

de categorie 20 tot 24 jaar verschijnen, een klasse die 9% van het totaal uitmaakt. De 50-

plussers maken tussen 1857 en 1866 nog 18% uit, terwijl hun aandeel in 1903-1912 zakt naar 6 

procent. Tabel 4.1 toont ten slotte een overzicht van de gemiddelde leeftijd van de ouders, in 

beide periodes. 

 

 1857-1866 1903-1912 

M V M V 

Gemiddelde 40,79 31,95 35,01 28,22 

Tabel 4.1: Gemiddelde leeftijd van de ouders, 1857-1866 en 1903-1912 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand periode 1857-1866 en 1903-1912, SAO. 
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2. Beroepsstructuur 

 

De sociale status van de populatie is af te lezen uit de beroepsstructuur. Vanuit de hypothese dat 

het om een groep gaat uit een lagere sociale klasse, zou de meerderheid van de populatie 

behoren tot arbeiders of niet-productieven. Onderstaand overzicht toont aan of dit effectief zo is 

en waar de Oudenaardse materniteit zich situeert tegenover andere materniteiten. We gaan eerst 

in op de methodologie die gebruikt werd om de beroepen in te delen. Vervolgens komen zowel 

de beroepsstructuur van de moeders als die van de vaders, in de periodes 1857-1866 en 1903-

1912 aan bod. Ten slotte delen we de beroepen in naar hun sociale status, op basis van de 

classificatie van Jeroen Backs. 

 

2.1 Methodologie 

 

De verdeling werd opgesteld aan de hand van de beroepsstructuur van de steden van Jaspers en 

Stevens.
51

 De auteurs delen de beroepen op in acht klassen. Deze klassen zijn: Landbouw, Losse 

arbeid, Ambachten, Handel, Transport, Administratie, Vrije beroepen en ten slotte Niet-

Productieven. De categorie Ambachten wordt vervolgens opgedeeld in acht rubrieken: Textiel, 

Hout en Bouw, Voeding, Leder, Kleding, Metaal en Andere ambachten. In sommige categorieën 

kwamen geen beroepen voor, deze werden niet verder opgenomen in de analyse. Er werd tevens 

een aparte categorie gecreëerd voor de huishoudsters. 

 

We moeten bij de beroepen wel een aantal kritische opmerkingen maken. In de geboorteakten 

werd slechts één beroep genoteerd, terwijl dubbelberoepen geen uitzondering waren. We krijgen 

bijgevolg enkel informatie over het hoofdberoep en niet over de bijberoepen. Sommige 

beroepen werden daarenboven nogal vaag omschreven, zoals bv. werkman. Tevens speelt het 

moment van noteren een belangrijke rol, aangezien ook seizoensarbeid vaak voorkwam. Zoals 
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eerder vermeld weerspiegelen de bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand vooral 

de toenmalige tijdsgeest inzake het beroepsleven. 

 

2.2. Moeders 

a) 1857-1866 

 

 

Figuur 4.5 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand 1857-1866, SAO. 
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b) 1903-1912 
 

 

Figuur 4.6 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand 1903-1912, SAO. 

 

Zoals uit figuren 4.5 en 4.6 blijkt, nemen de huishoudsters het grootste aandeel in de 

beroepsverdeling in. Hun aandeel daalt lichtjes in de periode 1903-1912, maar blijft zeer hoog. 

Het is echter opmerkelijk dat de gehuwde vrouwen als huishoudster omschreven worden en we 

enkel bij de ongehuwde moeders de beschrijving ‘zonder beroep’ terugvinden. Mogelijk gaat het 

om dezelfde beroepsomschrijving, toch werd geopteerd om de twee aparte categorieën te 

behouden om het onderscheid tussen de gehuwde en ongehuwde moeders duidelijk te maken. 

 

Wat ook opvalt is de stijging van het aantal niet-productieven van 3% in 1857-1866 naar 21% in 

1903-1912. Deze stijging kan echter niet verklaard worden door een groter aantal alleenstaande 

moeders in deze periode, aangezien hun aantal vrijwel stabiel bleef. Het aandeel losse arbeid 

daalt dan weer van 21% naar 9%. Tevens zijn er in de periode 1903-1912 geen moeders meer 

actief in de ambachtssector, terwijl ze in de tijdspanne van 1857 tot 1866 toch 8% van de 

beroepsverdeling uitmaakten. 
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Als we de resultaten vergelijken met de beroepen van de moeders de Parijse Maternité, zien we 

een aantal belangrijke verschillen. Les servantes of dienstmeiden zijn daar de grootste groep, zij 

maken zo’n 35% van de beroepsverdeling in de materniteit uit. Dit grote aandeel is volgens de 

auteurs geen verrassing gezien de uitgesproken proportie dienstmeiden binnen de Parijse 

bevolking enerzijds en hun ongehuwde staat anderzijds. Bovendien telden de bevallingen van 

dienstmeiden in hospitalen voor één derde van de totale bevallingen en voor de helft van de 

onwettige geboortes. Vaak woonden deze dienstmeiden bij hun werkgevers in aangezien ze geen 

familie in de stad hadden en bovendien arm waren. Op de bekendmaking van een zwangerschap 

volgde dikwijls het ontslag. Het gaat dus om vrouwen die in armoede leefden en voor de 

bevalling weinig andere keuze hadden dan naar de Maternité te gaan.
52

 

 

De huishoudsters, in Oudenaarde de belangrijkste categorie, nemen in Parijs slechts een aandeel 

van een kleine 2% in de periode 1875 tot 1885 in, dit aandeel steeg naar ongeveer 10% in 1890-

1900. Andere beroepscategorieën in Parijs zijn de naaisters, textielarbeiders, gewone arbeiders 

en werklozen.
53

 Het is duidelijk dat de populatie van het Oudenaardse Onze-Lieve-

Vrouwhospitaal qua beroepsverdeling verschilt van de moeders in de Parijse Maternité. 
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2.3 Vaders 

 

a) 1857-1866 
 

 

Figuur 4.7 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand 1857-1866, SAO. 

 

 

Figuur 4.8 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand 1857-1866, SAO. 
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b) 1903-1912 
 

 

Figuur 4.9 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand 1903-1912, SAO. 

 

 

Figuur 4.10 

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand 1903-1912, SAO. 
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Bij de mannen krijgen we op het eerste zicht een meer divers beeld qua beroep. Zoals op figuur 

4.7 te zien is, was in de periode 1857-1866 59% van de vaders tewerkgesteld in de losse arbeid. 

In figuur 4.8 werden alle ambachten samen gegroepeerd, op die manier wordt het grote aandeel 

van de ambachten duidelijk. In vergelijking met de periode 1857-1866 daalde het aandeel van de 

losse arbeid tussen 1903 en 1912 lichtjes, zoals ook op figuren 4.9 en 4.10 te zien is. Toch 

bleven de ambachten en losse arbeid met voorsprong de grootste groepen. We zien ook dat een 

belangrijk deel van de mannen actief was binnen de textielsector, wat niet verwonderlijk is 

gezien de gevestigde waarde van de linnennijverheid. Centraal in dit onderzoek staat echter de 

vraag naar de sociale achtergrond van de ouders. In de volgende paragraaf wordt daar, door 

middel van de classificatie van Backs, een antwoord op gegeven.  

 

2.4 Indeling in sociale klassen 

 

Naast de beroepenclassificatie van Jaspers en Stevens maakten we eveneens gebruik van de 

beroepsindeling in sociale klassen van de historicus Jeroen Backs. Backs deelt de beroepen op in 

drie categorieën: volksklasse, middenstand en elite. De volksklasse omvat beroepen met het 

laagst sociaal aanzien. Het gaat om personen die niet over eigen productiemiddelen beschikten 

en beroepen die geen scholing vereisten. De belangrijkste groep vormt de losse arbeid. Backs 

deelt ook een aantal ambachtelijke beroepen binnen deze klasse in. Zowel de beroepen uit de 

textiel, de landwerkers en de knechten als de naaisters, breisters, strijksters en borduursters 

behoren tot de volksklasse.
54

 

 

De categorie ‘middenstand’ werd samengesteld op basis van volgende criteria: ofwel moest men 

beschikken over eigen, beperkte productiemiddelen, ofwel was er een minimale scholing vereist. 

Alle ambachten (behalve deze die reeds tot de volksklasse behoren) en de beroepen uit de 

handel en de overheid, behoren tot deze categorie. Voorbeelden zijn herbergiers, magazijniers, 

verkopers, winkeliers, onderwijzend personeel, postbedienden en politieagenten.
55
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De laatste klasse ten slotte, de elite, omvat beroepen die behoren tot de hoogste sociale klasse. 

Om te behoren tot deze categorie moest men beschikken over een grote hoeveelheid eigen 

productiemiddelen of een hogere opleiding genoten hebben. De vrije beroepen en een aantal 

beroepen uit de overheidssector zoals advocaten, geneesheren, rechters, hoogleraren, 

grootgrondbezitters, directeurs, adel, ondernemers enz. maken deel uit van deze categorie. Ook 

handelaars, koopmannen en handelsvertegenwoordigers behoren tot de elitegroep.
56

 

 

Het bleek onmogelijk om een aantal beroepen, waaronder de niet-productieven en landbouwers, 

in te delen bij een sociale klasse.
57

 Analoog met de auteur kozen we er voor om deze indeling te 

behouden en om de huishoudsters eveneens bij de volksklasse in te delen. Indien we de 

beroepen indelen volgens de classificatie naar sociale status van Jeroen Backs, krijgen we 

volgend resultaat. 

 

 1857-1866 1903-1912 

M V M V 

Volksklasse 61,8 96 53,1 74 

Middenstand 35,8 0,8 40,9 2 

Elite 1,2 0 3 0 

Buiten categorie 1,2 3,2 3 24 

Totaal 100 100 100 100 

Tabel 4.2: Percentage mannen en vrouwen in elke sociale klasse, periodes 1857-1866 en  

1903-1912.  

Bron: Geboorteakten van de burgerlijke stand 1857-1866 en 1903-1912, SAO 

 

Het overwicht van de volksklasse is overduidelijk in beide periodes. Het is opvallend dat vooral 

de vrouwen afkomstig waren uit een lagere sociale klasse. Bij de mannen was een groter aandeel 

actief in de ambachtssector, wat er voor zorgt dat het aandeel van de middenklasse aanzienlijk 

stijgt. De verschillen met de periode 1903 tot 1912 zijn miniem. Het aandeel van zowel de 
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mannen als de vrouwen in de categorie ‘middenstand’ steeg lichtjes. Dit ging ten koste van het 

aandeel in de groep volksklasse.  

 

Deze vaststelling sluit slechts gedeeltelijk aan bij het idee van een veranderende functie van de 

materniteit, zoals die wordt voorgesteld Alison Nuttall. Deze verandering hield in dat de 

materniteit niet langer enkel patiënten uit een lagere sociale klasse aantrok, maar dat haar 

aantrekkingskracht vergrootte naar andere sociale middens toe. We zien inderdaad een 

uitbreiding van het aantal beroepen in de middenklasse, maar dit aandeel is echt miniem in 

vergelijking met de hoeveelheid beroepen in de volksklasse. 

Het stijgende aandeel vrouwen in de groep ‘Buiten categorie’ in de periode 1903-1912 kunnen 

we verklaren door een aanzienlijk aantal niet-productieven. Indien we de niet-productieven 

eveneens tot de volksklasse rekenen, is het aandeel van de volksklasse bij de vrouwen nog 

overtuigender, namelijk 96% in 1857-1866 en 97% in 1903-1912. 
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3. Getuigen van de geboorteakte 

 

In de geboorteakten wordt ook informatie over de getuigen opgeschreven. We willen eveneens 

de relatie van deze getuigen tot de ouders onderzoeken om een beter beeld te krijgen van het 

sociale netwerk van de ouders. Om deze analyse te kaderen binnen het historisch onderzoek, 

maakten we gebruik van literatuur rond huwelijksgetuigen. Over de relatie van de getuigen van 

de geboorteakte tot de ouders van het kind is nog maar weinig literatuur verschenen, daarom 

kaderen we dit onderzoek binnen een ander aansluitend thema. Een alternatief is om literatuur 

omtrent doopmeters en –peters te hanteren, een onderwerp waar onder andere Guido Alfani over 

gepubliceerde. Dit onderzoek gebeurt echter op basis van parochieregisters maar deze zijn voor 

Oudenaarde in de negentiende eeuw niet bewaard. Daarom kozen we er voor om literatuur rond 

huwelijksgetuigen te gebruiken, een thema dat zowel door historici als sociologen wordt 

bestudeerd. 

In een eerste paragraaf overlopen we de onderzoeksresultaten van een aantal specialisten binnen 

dit onderzoeksveld. In een tweede paragraaf gaan we de situatie in Oudenaarde na en 

controleren we of de gegevens dezelfde trends vertonen als de resultaten uit het onderzoek naar 

huwelijksgetuigen. 

 

3.1 Literatuur 

 

De Nederlandse sociologe en historica Hilde Bras merkte bij de huwelijksgetuigen tussen 1830 

en 1950 een stijgend aandeel van de horizontale familieverbanden (lateral kin) zoals broers en 

zussen, schoonbroers en –zussen en neven en nichten op. Dit aandeel ging ten koste van 

professionele getuigen en relaties uit patronage. Dit proces van lateralisering versnelde na 1890 

onder invloed van de industrialisatie en verstedelijking. Bras plaatst de ontwikkelingen binnen 

een breder proces van familiarisering dat in het westen van Nederland ontstond bij de stedelijke 

bourgeoisie en van daaruit verder verspreidde naar andere regio’s en sociale groepen.
58
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Het meeste onderzoek naar familierelaties gedurende de negentiende eeuw maakt gebruik van 

kwalitatieve bronnen zoals dagboeken, brieven en autobiografieën. Het verschil met Bras’ studie 

is dat ze kwantitatief bronnenmateriaal hanteert. De gegevens van meer dan 17000 koppels uit 

de Historische Steekproef Nederland (HSN) werden aangevuld met huwelijksakten en 

informatie uit de bevolkingsregisters.
59

 De HSN is een representatieve steekproef die gegevens 

bevat van meer dan 78000 Nederlanders die tussen 1812 en 1922 geboren werden.
60

 

 

De getuigen worden opgedeeld in vijf categorieën: verticale familiebanden zoals ouders 

(vertical kin), horizontale familiebanden zoals broers en zussen (lateral kin), kennissen, 

personen waarvan duidelijk werd aangegeven geen familie te zijn van het koppel en ten slotte 

personen waarvan de relatie tot het koppel niet bekend is. Deze laatste groep bestaat vooral uit 

professionele getuigen, griffiers, bedienden en personen die als getuige optraden om wat extra 

geld te verdienen. Deze groep bleek met 43% van alle getuigen tevens de grootste. Toch werd 

een derde van alle getuigen die niet verwant waren met de bruid of bruidegom als een 

aanverwant geregistreerd. Volgens Bras stonden deze personen mogelijk in een hiërarchische 

relatie tot het koppel, zoals belangrijke relaties met hun ouders, werkgevers of notabelen. Zulke 

relaties konden in het voordeel van het koppel werken.
61

 

 

De tweede grootste groep, ongeveer een kwart van alle getuigen, betreft de horizontale 

familiebanden. Broers en schoonbroers namen binnen deze groep het grootste aandeel in. De 

kennissen maakten 5,21% uit van alle getuigen en van 16,43% werd de relatie tot het echtpaar 

niet gespecificeerd. De belangrijkste evolutie in de periode 1830 tot 1950 is de enorme groei van 

het aandeel van getuigen uit horizontale familierelaties, zeker vanaf 1890. Deze groei ging 

vooral ten koste van het aandeel van de kennissen en de personen die geen verwanten waren van 

het koppel.
62
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Het proces van lateralization dat in 1890 aanving en zeker tot 1950 stand hield is volgens Bras 

het gevolg van verschillende factoren. Zo zijn er de veranderende voorkeuren rond verwanten. 

Ook huwelijksstrategieën betreffende productierelaties en sociale klasseverhoudingen speelden 

een rol. Toch bleef lateralization lang na de hoogdagen van de familiebedrijven doorwerken. 

Daarenboven toonde het onderzoek aan dat verwantschapssystemen en de relevantie van 

specifieke verwantschapsrelaties doorheen de tijd wijzigen en dat het dus niet om een eenvormig 

proces gaat dat naar het moderne kerngezin leidt.
63

 

 

De Leuvense socioloog Koen Matthijs verrichtte onderzoek naar veranderende patronen binnen 

familiale verhoudingen. De studie wees uit dat de trend om familieleden als getuigen voor het 

huwelijk te kiezen deel uitmaakt van de ‘familiarization’ van het huwelijk en een breder proces 

van culturele ontwikkeling en toenemende romantisering en emotionalisering. Volgens Matthijs 

verwijst dit patroon echter ook naar een wijzigende familiale context en sociaal netwerk, naar de 

veranderende rol van ouders en jeugd, naar verschuivende intergenerationele macht en naar 

nieuwe familiale situaties rond solidariteit en conflict.
64

 

 

In een eerste studie onderzocht Matthijs de privatisering van het gezinsleven in de negentiende 

eeuw in Leuven, Aalst en Bierbeek in de periode 1800 tot 1913. Eén van de hypotheses stelde 

dat het inzetten van familieleden als getuige een indicatie is voor de privatisering van het 

gezinsleven, een veronderstelling die door het onderzoek werd bevestigd. Rond het midden van 

de negentiende eeuw waren één of twee getuigen verwant met de bruid of bruidegom. Vanaf 

1900 waren de getuigen bijna altijd familieleden. De huwelijksceremonie werd meer en meer 

een familiale zaak, een evolutie die deel uitmaakt van de privatisering. Matthijs ziet vooral de 

periode rond 1850 als een keerpunt. Bovendien was deze privatisering gegendered, ze verliep 

voornamelijk via de vrouw. Men gaf eerder de voorkeur aan getuigen aan de kant van de bruid 

dan de bruidegom. Het dalen van het aandeel niet-verwante getuigen werd gecompenseerd door 
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een gelijke stijging van het aantal getuigen aan zowel de kant van de bruid als die van de 

bruidegom.
65

 

 

Later testte Matthijs deze hypothese ook voor andere gebieden, sociale klassen en hertrouwers. 

De tweede studie focust op Aalst, Appelterre, Bierbeek, Gent en Leuven, om een zo breed 

mogelijk sociaaleconomisch beeld te geven. Het onderzoek wees uit dat de resultaten van de 

eerste studie ook hier toepasbaar zijn.
66

 In tegenstelling tot Nederland, waren er in België vier 

getuigen aanwezig bij een burgerlijk huwelijk. Matthijs analyseerde 27000 huwelijksakten over 

de periode 1830 tot 1907. Aangezien de keuze van de getuigen in principe vrij was, geeft dit ons 

interessante informatie over het netwerk van het koppel.
67

 

 

Volgens Matthijs werd het gedrag van de hogere sociale groepen, dat als de standaard werd 

beschouwd, gedurende de negentiende eeuw door de rest van de bevolking overgenomen. Hoe 

hoger het sociale aanzien, hoe vaker familieleden zullen optreden als getuigen. De hogere 

groepen wilden duidelijk het gesloten en private karakter van het huwelijk benadrukken, zowel 

voor zichzelf als voor de buitenwereld.
68

 

 

3.2 Getuigen van de geboorteaktes in Oudenaarde 

 

Het valt meteen op dat een groot aandeel van de getuigen bij de geboorteaktes professionele 

getuigen zijn of geen familielid van het koppel. Een aantal namen komen steeds terug, zoals bv. 

Alphonse De Smet, een politieagent; Louis Rooms, een gemeentesecretaris of Leo Vercruyssen, 

pensionaris van het hospitaal. In tegenstelling tot de huwelijksakten, werd in de geboorteakten 

de relatie van de getuige tot het koppel niet gespecificeerd. Dit bemoeilijkt het onderzoek 

aanzienlijk. Van een aantal personen wiens naam steeds terugkeert, kunnen we wel stellen dat ze 

geen persoonlijke relatie met de moeder en/of vader hadden. We beschouwden personen wiens 
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naam meer dan drie keer voorkwam als personen die geen directe band met het koppel hadden. 

In de meerderheid van de gevallen ging het om politieagenten of werknemers van het hospitaal. 

 

In de periode 1857 tot 1866 werd slechts bij twee personen expliciet het verwantschap tot de 

moeder vermeld. Het gaat enerzijds om de vader en anderzijds om de broer van de kraamvrouw. 

Bij de 126 geboortes
69

 kunnen we bij 80,1% stellen dat de twee getuigen geen persoonlijke band 

met de ouders (of enkel de moeder) van het kind hadden.
70

 Koen Matthijs berekende dat het 

aantal huwelijksgetuigen die geen band hadden met het bruidspaar in Leuven in de periode 

tussen 1856 en 1866 tussen de 20 en 30% lag.
71

 We kunnen dus stellen dat het in Oudenaarde 

om een uitzonderlijk hoog percentage gaat. We moeten natuurlijk opmerken dat het bij Matthijs 

om huwelijksgetuigen gaat. 

 

Bij de alleenstaande moeders (zowel ongehuwde moeders als weduwes) werd de aangifte van de 

geboorte meestal door de vroedvrouw gedaan. Bij ongeveer 93% van de alleenstaande moeders 

weten we zeker dat de getuigen geen persoonlijke band met de moeder hadden. Bij de andere 

7% werd de relatie met de moeder niet gespecificeerd. Het kan dus eventueel om kennissen 

gaan, maar de mogelijkheid bestaat dat ook deze personen geen familie of vrienden van de 

moeder waren. De alleenstaande moeders maken zo’n 31% uit van het aantal moeders in de 

periode 1857 tot 1866. Het hoge gemiddelde percentage is dus deels te verklaren door hun 

aanwezigheid, maar ook andere factoren spelen een rol. 

 

Indien we er van uitgaan dat de trends die zich bij de huwelijksgetuigen afspelen, ook bij de 

geboorteaangifte afspelen, dan zouden we de gevolgen van de familiarisering die rond de helft 

van de negentiende eeuw inzet, zeker in de periode 1903-1912 moeten opmerken. Opmerkelijk 

in vergelijking met de vorige periode is dat we nu een meer divers beeld krijgen: er komen meer 

verschillende namen voor. Als we daarop het beroep van de getuigen nakijken, blijkt de 

meerderheid toch werkzaam als politieagent of werknemer binnen het hospitaal. We bemerken 
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bij de aangiften dat de meerderheid van de getuigen geen persoonlijke band had met de ouders 

van het kind. Het gaat om 66,8%. Bij de alleenstaande vrouwen weten we bij 97% zeker dat de 

getuigen geen persoonlijke band met de moeder van het kind hadden. Het algemene gemiddelde 

is dus gedaald, maar het is duidelijk dat de meerderheid van de getuigen geen familieleden van 

de ouders zijn.  

 

Het onderzoek van Matthijs toonde eveneens aan dat de familiarisering een proces was dat bij 

de hogere klassen ontstond en van zich van daaruit verspreidde naar lagere sociale klassen. Bij 

de personen die we eerder dit hoofdstuk als elite identificeerden, kozen er 2 van de 3 voor 

professionele getuigen. De andere ouders wezen twee andere personen aan. Ook tussen de 

volks- en middenklasse bestond er weinig verschil in het al dan niet aanduiden van professionele 

getuigen.  We moeten echter beseffen dat de resultaten van de studies naar huwelijksgetuigen 

niet noodzakelijk door te trekken zijn naar dit onderzoek. 

4. Conclusie  

 

In dit hoofdstuk onderzochten we de gemiddelde leeftijd en beroepsstructuur van de patiënten en 

hun echtgenoot. We gingen eveneens hun relatie tot de getuigen van de geboorteaktes na. 

 

De gemiddelde leeftijd van de moeders lag tussen 1857 en 1866 op 32 jaar. In de periode 1903-

1912 was deze gemiddelde leeftijd gedaald tot 28 jaar. We merkten hier vooral een stijging in de 

leeftijdsklasse tussen 20 en 24 jaar. In tegenstelling tot de internationale gegevens merkten we 

een daling van de gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de vaders daalde van 41 jaar 

in de eerste periode naar 35 jaar in de tweede periode. In Parijs en Edinburgh lag de gemiddelde 

leeftijd van de moeders een stuk lager, als gevolg van een groter aandeel ongehuwde moeders. 

De gemiddelde leeftijd van de gehuwde moeders, die in de eerste periode 36 jaar was en in de 

tweede periode 32 jaar, lag een stuk hoger dan de gemiddelde leeftijd van de ongehuwde 

moeders, die van 26 jaar in de eerste periode daalde naar 22 jaar in de tweede periode. 

 

Om een overzicht van de beroepsstructuur te krijgen, deelden we de verschillende beroepen op 

in categorieën aan de hand van de classificatie van Jaspers en Lievens. De resultaten op basis 
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van de indeling leerden ons dat het grootste deel van de moeders actief was als huishoudster. De 

tweede grootste groep tussen 1857 en 1866, de losse arbeid, daalde qua aantal in de periode 

1903-1912, ten voordele van de niet-productieven. Bij de vaders bleef de beroepsverdeling over 

de twee periodes vrij stabiel. De twee belangrijkste categorieën zijn hier de losse arbeid en de 

ambachten. Ten slotte deelden we de beroepen in naar hun sociale status, op basis van de 

classificatie van Jeroen Backs. Hieruit concludeerden we dat de volksklasse in beide periodes 

het grootste aandeel inneemt. Dit stemt overeen met onze hypothese dat de moeders uit het 

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal uit een lagere sociale achtergrond afkomstig zijn. 

Ten slotte bekeken we de relatie van de ouders tot de getuigen van de geboorteakte van het kind. 

In een eerste paragraaf zetten we de resultaten uiteen van een aantal historici en sociologen die 

onderzoek verrichtten naar huwelijksgetuigen. We belichtten de onderzoeksresultaten van Hilde 

Bras en Koen Matthijs. Zij concludeerden beiden dat er rond de helft van de negentiende eeuw 

een proces van familialisering optrad, wat er voor zorgde dat koppels vaker familieleden als 

huwelijksgetuigen aanwezen. 

In een tweede paragraaf trachtten we de getuigen van de geboorteaangifte in Oudenaarde te 

analyseren. Aangezien de relatie van de getuigen tot de ouders in de geboorteakten niet 

gespecificeerd wordt, konden we familierelaties moeilijk vaststellen, tenzij ze expliciet 

aangegeven werden. Het beroep van de getuigen werd wel vermeld. Op basis daarvan en op 

basis van het terugkeren van bepaalde namen, was het toch mogelijk om de relatie tot de ouders 

enigszins te verduidelijken. We concludeerden dat er nog steeds een groot aantal professionele 

getuigen ingezet werden: de meerderheid van de getuigen had geen persoonlijke band met de 

ouders. Van de familialisering die in de werken van Bras en Matthijs centraal staat, vonden we 

weinig sporen terug. Bij alleenstaande moeders lag het aandeel getuigen die geen persoonlijke 

relatie hadden met de vrouw opvallend hoog. Dit kan mogelijk te wijten zijn aan hun lagere 

sociale achtergrond, maar verder onderzoek hieromtrent is nodig. 
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5. Vergelijking met de Gentse Bijlokematerniteit. 

 

Wat betreft gegevens uit andere steden kunnen we gebruik maken van het onderzoek van A. 

Van Heddeghem naar de Bijlokematerniteit. We geven eerst een kort overzicht van de 

bevindingen van Vandenbroeke omtrent kraaminrichtingen. Vervolgens schetsen we het profiel 

van de patiënten in de Gentse Bijlokematerniteit. 

 

Volgens de Gentse historicus Chris Vandenbroeke lagen de sterftecijfers in materniteiten in de 

negentiende eeuw een veelvoud hoger dan het landelijk gemiddelde. Vaak kwamen epidemieën 

zoals kraambedkoorts of hemorragie voor. Toch moeten we deze cijfers enigszins nuanceren. In 

de materniteiten waren de moeilijke gevallen namelijk sterker vertegenwoordigd. We kunnen dit 

eveneens argumenteren met het onderzoek van Alfred Van Heddeghem naar het Gentse 

Bijlokehospitaal.
72

 

 

Bovendien waren de ongehuwde vrouwen vaak één van de belangrijkste redenen om een 

materniteit op te richten. De materniteit van het Brugse Sint-Janshospitaal werd in 1818 

opgericht. Enkele jaren later schreef men daarover: “Cet établissement …. Répond parfaitement 

au but de sa création. Il est destiné à recevoir pendant le temps de leurs couches, les femmes qui 

ne peuvent trouver les secours nécessaires dans leur famille.” Voorheen bevielen ongehuwde 

vrouwen  vaak in ‘discrete’ woningen onder leiding van een charlatan of een minder bekwame 

vroedvrouw. Het Sint-Pietershospitaal in Brussel dat in 1786 werd gesticht, was de eerste 

materniteit in ons land. Andere kraaminrichtingen volgden. We kennen ook het Sint-

Janshospitaal in Brugge, de Bijlokematerniteit in Gent en de materniteit in Nieuwpoort.
 73
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1. De Gentse Bijlokematerniteit 

 

Het werk van Van Heddeghem focust vooral op de institutionele werking van de 

Bijlokematerniteit, maar de auteur besteedt ook aandacht aan het patiëntenprofiel. De Gentse 

Bijlokematerniteit was de eerste kraaminrichting in Oost-Vlaanderen. De oprichting 

beantwoordde vooral aan een sociaal probleem, namelijk tegemoet komen aan de noden van 

vrouwen in een noodsituatie.
74

 Toen in 1797 werd beslist om zwangere vrouwen niet langer toe 

te laten tot het Bijlokehospitaal, moest het bestuur op zoek naar een andere oplossing. Men 

besliste het godshuis Schreiboom te gebruiken als materniteit voor vrouwen die niet over de 

middelen beschikten om een bevalling te bekostigen maar deze plannen werden nooit 

uitgevoerd. Tussen 1800 en 1801 stelde de stad Gent een studiecommissie aan om de toestand in 

de stad te verbeteren. Deze commissie suggereerde de oprichting van twee instellingen, namelijk 

een materniteit en een lokaal voor inenting tegen pokken. Daarop stelde Jozeph Kluyskens voor 

om de oprichting van een kraaminrichting te verbinden aan een provinciaal opleidingscentrum 

voor vroedvrouwen. Het duurde uiteindelijk nog tot 1817 eer de materniteit annex 

vroedvrouwenschool werd opgericht.
75

 

 

Uit de statistiek van 1839 kunnen we afleiden dat het aantal doodgeboorten 4% bedroeg, de 

kraambedsterfte 1%. Zo’n 92% van de patiënten was ongehuwd, 10 jaar eerder was dit nog 

85%. 15% van de moeders verbleef meer dan 1 maand in de kraaminrichting vóór de bevalling, 

2% verbleef zelfs langer dan 2%. 17% beviel echter dezelfde dag van opname. De meerderheid 

van de patiënten was in de stad Gent gedomicilieerd (64%). De overige 36% was afkomstig uit 

de provincie Oost-Vlaanderen. De meerderheid van de moeders was tussen 20 en 29 jaar oud.
76

 

De statistiek van de patiënten uit de periode rond 1891 toont aan dat de meerderheid van de 

moeders uit de stad kwam: zo’n 73%. De overige 27% was afkomstig uit de provincie Oost-

Vlaanderen. Minstens 8% van de vrouwen die Gent als hun woonplaats opgaven, bleken die 

verblijfplaats met opzet gekozen te hebben om hun opname te vergemakkelijken. Ongeveer 66% 
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van de moeders verklaarde het beroep van dagloonster, schoonmaakster, dienstmeid of 

fabriekwerkster uit te oefenen. Ongeveer 36% van de inkomende patiënten kwam uit een gezin 

dat bijstand kreeg van het plaatselijk Bureel van Weldadigheid. Deze steunmiddelen waren zeer 

variabel en waren afhankelijk van het budget van het armbestuur, de samenstelling van het gezin 

en het min of meer gunstig tarief van het Bureel van Weldadigheid.
77

 In het eerste decennium 

van de twintigste eeuw werden jaarlijks gemiddeld 306 patiënten opgenomen, waarvan er 

gemiddeld 291 ook effectief bevielen. Het gemiddeld aantal sterfgevallen per jaar lag bij de 

moeders op 4, bij de kinderen op 22. Gemiddeld waren er jaarlijks 27 doodgeboortes.
78

 

2. Vergelijking met de materniteit van het Oudenaardse Onze-Lieve-

Vrouwhospitaal. 

 

Wanneer we de gegevens van de Bijlokematerniteit vergelijken met onze gegevens voor 

Oudenaarde, merken we een aantal belangrijke verschillen.  

De statistieken van de Bijlokematerniteit tonen een overgrote meerderheid ongehuwde moeders, 

en volgt daarmee de trend die we eerder in de internationale onderzoeken zagen. Het percentage 

ongehuwde moeders ligt in Oudenaarde een stuk lager, rond 34%. Tevens was de 

Bijlokematerniteit een veel grotere instelling: in het eerste decennium van de twintigste eeuw 

werden jaarlijks gemiddeld 306 patiënten opgenomen. In de periode 1857 tot 1912 vonden in 

Oudenaarde gemiddeld jaarlijks slechts een 11-tal bevallingen plaats. 

 

Toch vertonen de hospitalen ook gelijkenissen. De meerderheid van de patiënten uit de Gentse 

Bijlokematerniteit en de materniteit van het Oudenaardse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal was 

afkomstig uit de stad zelf. Dit toont aan dat de instellingen vooral lokaal van belang waren. 

 

De stijging van het aandeel van de niet-productieven was in Oudenaarde opmerkelijk. Het 

onderzoek van Wouter Ronsijn wees echter uit dat niet zo veel Oudenaardisten actief waren in 
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de textielsector, ook al stond Oudenaarde bekend als een textielcentrum.
79

 De meerderheid van 

de Gentse moeders kunnen we onderverdelen in de categorie ‘Losse Arbeid’, een categorie 

waarin ook in Oudenaarde een belangrijk deel moeders actief waren. 

Wat de onderzoeken ondanks de verschillen gemeen hebben, is de lagere sociale status van de 

patiëntenpopulatie. 
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6. Ongehuwde moeders 

In internationale literatuur omtrent materniteiten staan de alleenstaande moeders vaak centraal 

omwille van hun grote aandeel in de patiëntenregisters. Het aandeel ongehuwde moeders in 

Oudenaarde lag een stuk lager dan in bv. de materniteiten van Parijs, Edinburgh of Gent, waar 

de populatie grotendeels uit alleenstaande moeders bestond. Toch is het interessant om na te 

gaan of hun profiel sterk verschilt van dat van de andere moeders. We veronderstellen namelijk 

dat vooral zij uit een lagere sociale achtergrond afkomstig zijn. Om dit profiel te schetsen, 

onderzoeken we een aantal parameters. We bekijken zowel de periode 1857 tot 1866 als 1903 

tot 1912, om eventuele verschillen en evoluties bloot te leggen. Onder alleenstaande moeders 

beschouwen we zowel de weduwes als de ongehuwde moeders. In een eerste paragraaf schetsen 

we de historische literatuur rond ongehuwde moeders en illegitimiteit, met aandacht voor de 

situatie in Oudenaarde. In een tweede paragraaf proberen we het profiel van de alleenstaande 

moeders in de materniteit te schetsen. 

1. Ongehuwde moeders en onwettige kinderen 

 

“In de taal en in de samenleving een plaats inruimen voor moeders zonder echtgenoot, is 

bewust of onbewust toegeven dat de vrouw alleen verantwoordelijk is voor haar kinderen, dat de 

eenheid moeder-kind aan de vader kan voorbijgaan en het zonder hem kan stellen; dat betekent 

een ondermijning van de hoofdpijler van de gezins- en sociale orde.”
80

 

 

Een dertigtal procent ongehuwde vrouwen, dit betekent heel wat onwettige kinderen. De 

burgerlijke staat van de moeder bepaalt immers of een kind wettig is of niet. Indien de ouders 

van een kind gehuwd waren, was het kind wettig. Als de ouders echter niet gehuwd waren, zijn 

er drie opties. Een eerste mogelijkheid is dat het kind nooit erkend wordt en dus zijn hele leven 

een bastaard blijft. Een tweede mogelijkheid voor de vader is om het kind te erkennen, zonder 
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de moeder te huwen. Het kind was dan wel erkend, maar niet gewettigd. Feitelijk wil dit zeggen 

dat het kind uitgesloten werd van een aantal rechten zoals bijvoorbeeld de erfenis en publieke 

bijstand. De derde mogelijkheid ten slotte bestond er in om het kind te erkennen en te wettigen 

binnen het huwelijk. Hiermee bekwam het kind dezelfde rechten als een wettig kind.
81

  

 

We onderzochten hoeveel van de kinderen geboren in de Oudenaardse materniteit werden 

erkend. In de geboorteakten wordt een eventuele erkenning van het kind vermeld. In de periode 

1857 tot 1866 133 werden 133 vrouwen opgenomen, waarvan er 36 ongehuwd waren, zo’n 

27%. Van die 36 onwettige kinderen werden er 15 erkend binnen het huwelijk, dit komt neer op 

41,7%. Tussen 1903 en 1912 werden 111 opnames geregistreerd. Van de 33 onwettige kinderen 

werden er 11 erkend binnen het huwelijk, zo’n 33,3%. 

In de geboorteakte staat vermeld ‘[naam van het kind] is gewettigd geweest bij nader huwelijk 

van haer/zijner vader en moeder op [datum en plaats]’.
82

 Het is opvallend dat het hier in alle 

gevallen om een wettiging gaat, niet enkel een erkenning. Volgens de socioloog Koen Matthijs 

nam het aantal onwettige kinderen tussen 1750 en 1850 in West-Europa aanzienlijk toe. Edward 

Shorter verklaart dit door een drang naar seksuele bevrijding uit de beklemmende (mannelijke) 

machtsstructuren.
83

  

 

Een andere verklaring voor de toename van het aantal onwettige kinderen aan het eind van de 

18
e
 en begin 19

e
 eeuw, ligt volgens Tilly, Scott en Cohen in de economische proletarisering en 

verarming. Aangezien veel vrouwen in armoede leefden, vergrootte dat hun economische, 

sociale en familiale kwetsbaarheid. Ze zochten een partner om aan de eenzaamheid te 

ontsnappen. Daarbij kon een zwangerschap helpen om de man over de huwelijksstreep te 

trekken. Volgens Tilly, Scott en Cohen ligt de verklaring dus niet bij een seksuele 

losbandigheid, zoals Shorter vooropstelt, maar bij een intense huwelijksdrang.
84
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De tweede helft van de negentiende eeuw kende volgens Matthijs een daling van de 

illegitimiteit, ten gevolge van een verbetering van de levensomstandigheden. De economische 

groei was als het ware een rem op de onwettigheid, aangezien het voor jonge koppels 

economisch gemakkelijker was om te huwen en ook het aantal diensters en arme vrouwelijke 

migranten daalde. Bovendien kwam er een beperking op kinderarbeid en werd de leerplicht 

ingevoerd. Dit alles ging samen met een kindvriendelijker milieu: het idee groeide dat kinderen 

hoorden op te groeien in een ‘normaal gezin’.
85

 

Het is ook opmerkelijk dat de illegitimiteit in België een sterke regionale verscheidenheid 

kende. In België lag het aandeel tussen 1840 en 1890 tussen de 7 en 9%. In de periode 1875 tot 

1895 steeg dit cijfer lichtjes tot 10%, waarna het tot 6% daalde in 1910. Rond 1850 was het 

aandeel onwettige geboortes in de provincie Brabant ongeveer 15 tot 20%, in Brussel lag dit 

aandeel tussen 30 en 35%. Deze verschillen zeggen volgens Matthijs vooral iets over de sociale 

zichtbaarheid en de maatschappelijke achtergrond van illegitimiteit.
86

 

 

Tevens nam het aandeel kinderen dat door een huwelijk werd gelegitimeerd in de loop van de 

negentiende eeuw toe. Aan het begin van de negentiende eeuw werd ongeveer de helft van de 

onwettige kinderen gelegitimeerd door een huwelijk. Tegen het eind van deze eeuw werd de 

meerderheid gelegitimeerd. Deze daling kunnen we enerzijds verklaren door de reeds vermelde 

omschakeling in mentaliteit. Anderzijds speelt ook een demografische factor, namelijk de daling 

van de kindersterfte. Aan het begin van de negentiende eeuw was de sterftekans bij onwettige 

kinderen vrij hoog. Tegen het eind van de eeuw verbeterden hun levenskansen: meer kinderen 

bleven in leven, waardoor hun kans op wettiging vergrootte. Daarenboven lag de illegitieme 

vruchtbaarheid bij de lagere sociale klassen hoger dan bij de midden- en hogere groepen.
87
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1.1  Beeldvorming rond ongehuwde vrouwen 

 

In de negentiende eeuw heerste het beeld dat de ideale vrouw een goede moeder en echtgenote 

moest zijn. Het afwijken van de norm werd over het algemeen als iets negatiefs gezien. Voor 

vrijgezelle vrouwen uit de arbeidersklasse werd werken echter niet als een schande gezien.
88

 De 

vraag rijst in welke mate deze vrouwen een onafhankelijk bestaan konden leiden, zonder terug te 

moeten vallen op steun. De ongehuwde (maar ook gehuwde) vrouwen in Oudenaarde deden wel 

beroep op een instelling voor armenzorg, namelijk de materniteit, die onder de bevoegdheid van 

de Commissie voor Burgerlijke Godshuizen viel.  In de literatuur worden ongehuwde moeders 

vaak geassocieerd met prostitutie. Volgens sommige historici kwamen ongehuwde vrouwen in 

de negentiende eeuw terecht in de prostitutie, omdat ze in de opvattingen gelijk gesteld werden 

met prostituees. Dit stigma maakte het voor hen moeilijk om op het rechte pad te blijven.
89

  

 

2. Profiel van de alleenstaande moeders 

 

In de gehele periode van 1857 tot 1903 namen de alleenstaande moeders een aandeel van bijna 

34% in. Tussen 1857 en 1866 bedroeg hun aandeel 33% en 32% in 1903-1912, het aandeel bleef 

dus ongeveer stabiel.
90

 We verwijzen eveneens naar figuur 3.3 bij hoofdstuk 3, waarop het 

percentage ongehuwde moeders per jaar te zien is. 

 

De alleenstaande moeders verbleven gemiddeld 27 dagen in de materniteit tussen 1857 en 1866. 

In de periode 1903-1912 was deze duur gedaald tot 13 dagen, bijna de helft dus. De gemiddelde 

duur van het verblijf ligt wel hoger dan bij gehuwde moeders, daar lag het gemiddelde in 1857-

1866 op 23 dagen en in 1903-1912 op 10 dagen.
91
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In haar onderzoek wijst Alison Nuttall op het feit dat de materniteit als een toevluchtsoord 

fungeerde voor de ongehuwde moeders, aangezien ze nergens anders heen konden.
92

 Dit zou 

zich logischerwijs vertalen in een lange verblijfsduur in de materniteit. De resultaten wijzen 

echter uit dat de verblijfsduur van de alleenstaande moeders niet veel hoger ligt dan die van de 

gehuwde moeders. Onze resultaten spreken de hypotheses van Nuttall dus tegen. 

 

Zoals eerder al werd aangegeven, was de gemiddelde leeftijd van de alleenstaande moeders 

tussen 1857 en 1866 bijna 26 jaar, tegenover ongeveer 35 jaar bij de gehuwde vrouwen. In de 

periode 1903 tot 1912 was hun gemiddelde leeftijd gedaald tot ongeveer 21 jaar, ongeveer tien 

jaar jonger dan de gemiddelde gehuwde vrouw in de materniteit in die periode. De alleenstaande 

moeders waren dus gemiddeld een stuk jonger dan de gehuwde moeders. Hun leeftijd daalde 

zelfs nog aanzienlijk.
93

 Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de ongehuwde moeders 

vooral van hun eerste kind in de materniteit bevielen, waardoor hun leeftijd vanzelfsprekend 

lager ligt dan die van de gehuwde moeders, die vaak van meerdere kinderen bevielen in de 

materniteit. Door een gebrek aan informatie over de ongehuwde moeders kunnen we hier echter 

geen uitsluitsel over geven. We verwijzen hiervoor eveneens naar hoofdstuk 8, waarin we de 

mogelijke systematiek onderzochten bij de kinderen die in de materniteit geboren werden. 

 

De belangrijkste bron om informatie te vergaren over de gezinsstructuur van de moeders, zijn de 

bevolkingsregisters. Opvallend genoeg slaagden we er niet in om de meeste alleenstaande 

moeders terug te vinden in de registers. Tussen 1857 en 1866 konden we slechts 2 van de 37 

alleenstaande moeders traceren.  

Voor de tweede periode (1903-1912) hadden we meer geluk: we vonden 10 van de 31 moeders 

terug. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de toegang tot de materniteit 

waarschijnlijk beperkt was tot inwoners van Oudenaarde. De alleenstaande moeders gaven 

misschien een foutieve woonplaats op om hun toegang tot de materniteit te verzekeren. Door 

een gebrek aan archiefmateriaal kunnen we hier echter niet met zekerheid uitspraken over doen. 
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Het is ook mogelijk dat de naam van de moeders verkeerd werd genoteerd in het registers, maar 

het is natuurlijk opvallend we vooral de ongehuwde moeders niet konden terugvinden. Over de 

gezinsstructuur van de alleenstaande moeders in periode 1 hebben we dus weinig gegevens. We 

beschikken wel over de geboorteakten van hun kinderen. Op die manier konden we informatie 

over het beroep en de herkomst van de moeders verzamelen.
94

 

 

De meeste moeders gaven aan in Oudenaarde te wonen: in de periode 1857-1866 gaf slechts één 

alleenstaande moeder een woonplaats buiten Oudenaarde aan, in de periode 1903-1912 waren 

dat er 3. De meerderheid was ook geboren in Oudenaarde of één van de deelgemeenten. Tussen 

1857 en 1866 was zo’n 66% van de moeders in Oudenaarde zelf geboren. Nog eens 20% was 

geboren in één van de deelgemeenten. In de tijdspanne tussen 1903 en 1912 was 76% van 

moeders geboren in Oudenaarde zelf.
95

 Nog eens 6% was afkomstig uit één van de 

deelgemeenten.
96

 

 

Een volgende stap in het onderzoek naar het profiel van de moeders betreft de beroepsverdeling. 

Zoals in hoofdstuk 4, maken we gebruik van de classificatie van Jaspers en Lievens om de 

beroepen in te delen. 
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Figuur 6.1: Beroepsverdeling van de alleenstaande moeders, 1857-1866. 

Bron: Registers van de burgerlijke stand, SAO. 

 

 

Figuur 6.2: Beroepsverdeling van de alleenstaande moeders, 1903-1912. 

Bron: Registers van de burgerlijke stand, SAO. 

 

Figuren 6.1 en 6.2 tonen respectievelijk de beroepsverdeling van de alleenstaande moeders in 

1857-1866 en 1903-1912. Opvallend is dat de beroepsstructuur een hele evolutie heeft 

ondergaan. De belangrijkste groep, de losse arbeid, valt van 59% in 1857-1866 terug naar 27% 

in 1903-1912. De niet-productieven maakten in 1857-1866 slechts 10% uit van de 

beroepsverdeling. In 1903-1912 is hun aandeel enorm gestegen naar 70%. Als we deze 
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resultaten vergelijken met de beroepsverdeling bij de gehuwde moeders merken we ook grote 

verschillen. Bij de gehuwde moeders is een groot deel huishoudsters, vrouwen die per definitie 

niet uit werken gaan. Zij hadden echter een echtgenoot die uit werken ging. 

3. Conclusie 

 

In de eerste paragraaf zetten we enkele onderzoeksresultaten uiteen over illegitimiteit en 

alleenstaande moeders. Daarbij keken we ook naar de situatie in Oudenaarde. 

In een tweede paragraaf schetsten we het profiel van de moeders. Hun aandeel bedroeg ongeveer 

een derde van het aantal moeders in de materniteit. Hun verblijf in het hospitaal duurde 

gemiddeld een 3 à 4-tal dagen langer dan dat van de gehuwde moeders. Verder kunnen we 

stellen dat ze enkele jaren jonger waren dan de gehuwde vrouwen en dat hun leeftijd bovendien 

nog daalde, van ongeveer 26 naar 21 jaar.  

We maakten tevens gebruik van de geboorteakten van de burgerlijke stand om meer gegevens 

over de moeders te verzamelen. Hieruit bleek dat de meerderheid in de stad Oudenaarde en zijn 

deelgemeentes geboren was. De meeste alleenstaande moeders gaven ook aan in Oudenaarde te 

wonen. Vermoedelijk zijn deze gegevens niet helemaal correct, aangezien het merendeel van de 

alleenstaande moeders niet in de bevolkingsregisters terug te vinden was. Dit kan enerzijds te 

wijten zijn aan een verkeerde registratie in de bevolkingsregisters. Anderzijds was de toegang 

tot de materniteit mogelijk beperkt tot de inwoners van Oudenaarde, waardoor sommige 

moeders een foutieve woonplaats opgaven om de toegang tot de materniteit te verzekeren. Qua 

beroep is het contrast met de gehuwde moeders groot. In de eerste periode was de meerderheid 

actief als losse arbeidskracht. In de tweede periode zagen we een enorme stijging van het 

aandeel niet-productieven.  
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7. De bevalling in de negentiende en begin van de 

twintigste eeuw 

Een bevalling in de negentiende en twintigste eeuw verliep niet zonder risico’s. Zo was er een 

hoge kans op kindersterfte en ook de moeder liep het risico te overlijden in het kraambed. 

Ongeveer een kwart van de vrouwelijke overlijdens tussen 30 en 40 jaar was het gevolg van een 

bevalling.
97

 In dit hoofdstuk bekijken we de situatie rond de bevalling in de negentiende en het 

begin van de twintigste eeuw. We beschrijven de staat van de verloskunde en kaderen dit binnen 

de opkomende medicalisering in België. We besteden aandacht aan de gevaren, zoals een hoge 

moedersterfte en kijken ook naar de situatie in Oudenaarde op dat moment. We bekijken de 

redenen van de verhoogde kraambedsterfte die typisch was voor de materniteiten en beschrijven 

de determinanten en oorzaken van de kraambedsterfte. 

1. Verloskunde in de 19
e
 en 20

e
 eeuw: evoluties 

 

De Gentse professoren verloskunde Michel Thiery en Paul Defoort schetsten in 1998 de 

evoluties binnen de verloskunde. Volgens hen beïnvloedde de medische vooruitgang in de 

negentiende eeuw de ontwikkeling van de verloskunde. Het duurde echter even vooraleer de 

nieuwe kunde ingang vond. De hoge moedersterfte blijkt hier een uitstekend voorbeeld van. 

Men vergaarde onder andere meer kennis over de fysieke mechanismen die de geboorte 

begeleidden. Ook het diagnosticeren van vernauwde of abnormale bekkens ging er op vooruit, 

dit kwam de zware en moeilijke bevallingen ten goede. Door met een stethoscoop naar de 

harttonen van een ongeboren baby te luisteren, kon men vaststellen hoe het kind het stelde. Deze 

methode werd in de jaren 1820 ontwikkeld. Een andere doorbraak kwam er in 1861, toen Ignaz 

Philipp Semmelweis zijn visie op het ontstaan, de overdracht en het voorkomen van 

kraambedkoorts publiceerde. De oplossing bestond er in om de handen te wassen in een 

ontsmettende oplossing van chloorkalk. Toch vond zijn methode niet meteen gehoor, waardoor 

het nog een hele tijd duurde eer men de kraambedkoorts ook effectief kon elimineren. 
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Een andere innovatie kwam er in 1846, toen in Chicago de eerste operatie onder narcose plaats 

vond. James Y. Simpson introduceerde een jaar later de chloroformroes. De verdoving leidde er 

echter toe dat men meer instrumenten gebruikte, wat dan weer zorgde voor meer kans op 

infecties. Aan het eind van de negentiende eeuw werd eveneens de techniek voor keizersnede 

verbeterd, waardoor het postoperatieve sterftecijfer met de helft daalde.
98

 

 

In de twintigste eeuw ontstond de sociale geneeskunde; de overheid besteedde meer aandacht 

aan de moeder- en kindzorg. Dit vertaalde zich onder  andere in wetgeving: vanaf 1889 had elke 

moeder recht op vier weken zwangerschapsverlof. In 1919 werd het Nationaal Werk voor 

Kinderwelzijn (NWK) opgericht, die consultaties voor zwangere vrouwen en zuigelingen te 

veralgemeenden over het hele land. Tevens zorgden ze voor een verbetering van de 

zorgverlening in de moederhuizen. Uiteindelijk werd veel werk van het NWK overgenomen 

door gynaecologen, wat hun belangrijkste activiteiten overbodig maakte.
99

 

 

Een nieuwe rolverdeling tussen de zorgverstrekkers was eveneens aan de orde. De artsen-

verloskundigen kregen het overwicht, ten nadele van de vroedvrouwen die aan invloed moesten 

inboeten. Het feit dat meer en meer alleenstaande moeders niet langer kozen voor een 

thuisbevalling, droeg eveneens bij tot deze evolutie.
100 

We zagen al eerder dat er binnen de 

academische wereld discussie bestaat rond de veranderende machtsverhoudingen tussen 

mannelijke dokters, vroedvrouwen en patiënten binnen de materniteit.
101
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2. Kraambedsterfte 

 

Op het eerste zicht lijkt het niet moeilijk om kraambedsterfte te definiëren; de meeste termen uit 

de verloskunde die men in de negentiende eeuw hanteerde om zwangerschapscomplicaties te 

beschrijven, zijn vandaag nog steeds dezelfde. Niet alle landen definiëren de moedersterfte 

echter op dezelfde manier. De overheid van het ene land kiest er bijvoorbeeld voor om alle 

overlijdens rechtstreeks door de zwangerschap of bevalling te beschouwen. De overheid van een 

ander land daarentegen beschouwt ook alle overlijdens tijdens de zwangerschap, de bevalling en 

de postnatale periode, door gelijk welke oorzaak: ook overlijdens als gevolg van bijvoorbeeld 

hartziektes of een longontsteking. De medische historicus Irvine Loudon beschouwt enkel de 

overlijdens die we in direct verband kunnen brengen met de zwangerschap.
102

 

 

Volgens de Gentse historicus Chris Vandenbroeke was er per bevalling een risico van 1,5 tot 2% 

op kraambedsterfte. Tussen 1851 en 1900 schommelde dit risico tussen 1,20 en 1,08%.
103

 In de 

veronderstelling dat elke vrouw gemiddeld 5 kinderen krijgt, brengt dit een sterfterisico van 7,5 

tot 10% per vruchtbare vrouw
104

: ongeveer een vijfde tot een vierde van alle vrouwelijke sterftes 

tussen 20 en 50 jaar was het gevolg van bevallingsstoornissen.
105

 In Vlaanderen lag de 

kraambedsterfte tussen 1851 en 1890 rond de 12‰.
106

  

 

Het bewustzijn van dit sterfterisico was volgens Vandenbroeke zelfs een bepalende factor in het 

gebruik van anticonceptie vanaf de late achttiende eeuw en zeker tijdens de negentiende eeuw, 

toen de partnerkeuze verschoof van een pragmatische naar een affectieve beslissing. De daling 

van de kraambedsterfte in Vlaanderen verliep in twee fasen. In een eerste fase, tegen het eind 
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van de negentiende eeuw, daalde het sterfterisico sterk. In de tweede fase, die zich tijdens de 

eerste decennia van de twintigste eeuw voltrok, stabiliseerde het sterfterisico zich rond een 

middenwaarde van ongeveer 5 overlijdens per 1000 bevallingen. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog daalde de kraambedsterfte opnieuw sterk, om rond 1970 een absoluut minimum te 

bereiken.
107

  

2.1  Verhoogde kraambedsterfte in materniteiten 

 

Daarenboven moeten we rekening houden met het verhoogde sterfterisico in kraaminrichtingen, 

zoals het onderzoek van Vandenbroeke aantoont. Tussen 1861 en 1870 lag het sterfterisico in de 

Gentse Bijlokematerniteit bijvoorbeeld op 4,14%, een cijfer dat geleidelijk aan daalde naar de 

twintigste eeuw toe. Tussen 1901 en 1910 lag het sterfterisico nog op 1,43%. In het Brugse Sint-

Janshospitaal lag het risico wel een stuk lager, namelijk op 2,07% in 1841-1850 en daalde tot 

0,95% in 1861-1870. In Nieuwpoort lag het sterfterisico tussen 1845 en 1870 op 0,98%. 

Vandenbroeke geeft meerdere verklaringen aan deze hoge cijfers. Ten eerste was er het hoge 

besmettingsgevaar in de instellingen. Hoe groter de materniteit, hoe meer kans op besmetting. 

Ter vergelijking: in de Bijlokematerniteit in Gent bevielen jaarlijks zo’n 200 tot 300 vrouwen. In 

Nieuwpoort daarentegen deden zich jaarlijks slechts enkele bevallingen voor.
108

 De kleinere 

omvang van de Nieuwpoortse materniteit verklaart dus ook de lagere sterftecijfers. 

 

Een tweede verklaring betreft de sterkere vertegenwoordiging van specifieke en moeilijke 

gevallen, aangevuld met een hoger besmettingsgevaar aangezien de instellingen zich vooral 

richtten op lagere sociale klassen. Bovendien was 50 tot 60% van de vrouwen die in deze 

openbare instellingen bevielen ongehuwd of weduwe. Dit verklaart tevens het hogere cijfer aan 

doodgeboortes en de hogere zuigelingensterfte in de materniteiten. Tevens kunnen we met 

onderregistratie te maken hebben. Ongehuwde moeders liepen ook een groter risico, zeker 

wanneer ze vooraf al een abortus hadden ondergaan. Toch lag de sterfte in het algemeen, in 

tegenstelling tot wat we verwachten, hoger bij de hogere sociale klassen.
109
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Loudon geeft echter een andere verklaring voor deze hoge sterftecijfers. Volgens hem kan de 

hoge moedersterfte in kraaminrichtingen niet verklaard worden door inefficiënte zorg en slechte 

omstandigheden in de materniteiten. Instellingen met de beste reputaties, zoals bijvoorbeeld het 

Queen Charlotte’s Hospital in Dublin, kampten vaak met de hoogste cijfers in kraambedsterfte. 

Het frequent voorkomen van verloskundige operaties kan de hoge kraamvrouwenkoorts slechts 

gedeeltelijk verklaren: een belangrijk deel van de moeders overleed na een bevalling zonder 

operatie. Het hoge aandeel is eveneens niet te verklaren door het hoge aandeel ‘moeilijke 

gevallen’, door sociale klasse of door een hoger aandeel ongehuwde moeders. Volgens Florence 

Nightingale was de grootte van de instelling de bepalende factor. Overbevolking en de hoge 

frequentie aan bevallingen zorgden voor het hoge sterftecijfer. Loudons onderzoek toont 

eveneens aan dat de moedersterfte aanzienlijk lager lag bij thuisbevallingen: het cijfer lag half 

zo hoog als in materniteiten en was zelfs minder dan het nationale gemiddelde. Hij concludeert 

dan ook dat de veiligste manier voor een vrouw om te bevallen, ongeacht de sociale klasse, een 

thuisbevalling onder begeleiding van een opgeleide vroedvrouw was.
110

 

 

Bovendien kunnen we op basis van het tijdstip van overlijden van de moeder de doodsoorzaak 

vaststellen. Bij een kort interval (enkele uren tot een dag na de bevalling) stierf de moeder 

vermoedelijk aan nabloedingen, door uitputting of door problemen bij de bevalling veroorzaakt 

door bekkenvernauwing of –misvorming. Indien het interval tussen het tijdstip van bevalling en 

overlijden langer was, stierf de moeder vermoedelijk aan kraambedkoorts, veroorzaakt door een 

infectie, gebrekkige hygiëne of het onvolledig of niet nauwkeurig verwijderen van de placenta. 

Moeders die bevielen van hun eerste kind liepen bovendien een groter risico. Het was niet 

ongewoon dat een eerste of tweede bevalling meerdere dagen duurde. Het sterfterisico steeg ook 

met de leeftijd: moeders van 40 jaar of ouder liepen dubbel zoveel risico op overlijden aan 

kraambedkoorts (1,82% sterfterisico), dan moeders tussen 15 en 19 jaar oud (0,91% risico).
111
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Ondanks de herstructurering van de medische sector en de hervorming van de opleidingen, 

werden weinig resultaten bereikt in het bestrijden van de kraambedsterfte in de negentiende 

eeuw.
112

 

 

2.2  Het meten van kraambedsterfte 

 

Het meten van de kraambedsterfte blijkt eveneens niet evident. Hoe bepalen we bijvoorbeeld de 

lengte van de postnatale periode? Duurt deze postnatale periode tot een jaar na de bevalling? Dit 

lijkt ongewoon, maar toch vinden we hiervoor aanwijzingen in de bronnen. In 1870 stelde de 

Britse epidemiologist William Farr de postnatale periode vast op één maand. In het begin van de 

twintigste eeuw definieerde men deze periode dan weer als zes weken na de bevalling, de 

standaard die we ook vandaag hanteren. Het belangrijkste probleem voor het onderzoek betreft 

echter het registreren van de overlijdens en de internationale verschillen in het verzamelen, 

classificeren en publiceren van de data over geboorte en sterfte. Tevens zijn onze bronnen niet 

altijd even betrouwbaar: de doodsoorzaken werden niet altijd correct genoteerd, een extra 

moeilijkheid in het onderzoek. 
113

 

 

2.3  Kraambedsterfte in de materniteit in Oudenaarde? 

 

In het register van de inkomende patiënten op de materniteit werd bij 7 van de 535 bevallingen 

het overlijden van de moeder vermeld. Dit komt neer op 13,1‰, een percentage dat, zoals we al 

in hoofdstuk 1 zagen, een stuk hoger ligt dan de percentages die Stephenson berekende voor 

Groot-Brittannië. Volgens hem waren er in 1866 gemiddeld 4,58 overlijdens per 1000 

bevallingen.
114

 Nochtans leunt het cijfer in Oudenaarde sterk aan bij het kraambedsterftecijfer in 
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Vlaanderen, dat volgens Vandenbroeke tussen 1851 en 1890 12‰ bedroeg.
115

 Onze bronnen 

laten echter niet toe om de kraambedsterfte in de materniteit van het Onze-Lieve-

Vrouwhospitaal exact weer te geven. Vermoedelijk ligt het werkelijke cijfer nog een stuk hoger 

aangezien we enkel weet hebben van de overlijdens die binnen de materniteit plaatsvonden, 

enkele dagen na de bevalling. Een belangrijk deel van de moeders overleed echter in de weken 

na de bevalling. 

 

2.4  Oorzaken en determinanten van kraambedsterfte 

 

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de directe doodsoorzaken en 

anderzijds de determinanten, de oorzaken op het niveau van de bevolking.
116

 

De drie belangrijkste directe oorzaken van kraambedsterfte zijn sepsis, in de meeste gevallen 

veroorzaakt door kraambedkoorts  (33 tot 50% van alle overlijdens in het kraambed), toxaemia 

of zwangerschapsvergiftiging (ongeveer 20 procent) en bloedingen (tussen 15 en 20%). Hierbij 

werd het aandeel overlijdens door abortus buiten beschouwing gelaten. De ongewoon hoge 

kraambedsterfte in materniteiten kunnen we verklaren door een buitensporig hoge sterfte aan 

sepsis. Tijdens epidemieën telde de kraambedkoorts voor ongeveer 80% van alle 

moedersterfte.
117

 

 

1. De determinanten 

 

Omtrent de verklaring van de diverse niveaus van moedersterfte in verschillende landen, bestaan 

er twee theorieën die zich concentreren op klinische factoren aan de ene kant en niet-klinische 

factoren aan de andere kant. De eerste theorie focust op de klinische standaard. Aanhangers van 

deze theorie beweren dat de kwaliteit van de verloskunde een determinerende rol speelde: een 

hoge moedersterfte was te wijten aan gebrekkige verloskundige kennis en praktijk. Een tweede 

theorie focust op de sociale en economische omstandigheden. De hoge moedersterfte kunnen we 
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volgens deze theoretici verklaren door de zwakke gezondheid van de moeders, als gevolg van de 

sociale en economische ontbering en een slechte voeding. Aanhangers van deze theorie zijn 

bijvoorbeeld Robert Bolt en Henry Brackenbury. Toch sluiten deze visies elkaar niet uit: een 

zwakke gezondheid en ondermaatse zorg kunnen op elkaar inwerken.
118

  

 

Bovendien kunnen we de regionale verschillen in kraambedsterfte ook verklaren door het 

verschil in personen die een bevalling begeleidden. Dit kon gaan van een buurvrouw, een 

familielid, een al dan niet goed opgeleide vroedvrouw tot een verloskundig arts. De 

overlevingskansen van moeder en kind hingen in de eerste plaats af van de kennis en kunde van 

deze personen. Ook de nazorg die men aan moeder en kind besteedde en daarmee 

samenhangend het algemene beleid binnen de instelling, speelden een beslissende rol.
119

 

 

2. De oorzaken 

 

We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen kraambedsterfte en kraambedkoorts. 

Hoewel kraambedkoorts de bekendste oorzaak is van kraambedsterfte, is het zeker niet de enige. 

Andere mogelijke doodsoorzaken zijn zwangerschapsvergiftiging, bloedingen, abortus of een 

vernauwd bekken, wat tot complicaties leidt tijdens de bevalling. We gaan kort in op de 

verschillende doodsoorzaken. 

1. Kraambedkoorts 

 

“There is a ‘word of fear’ that I shall pronounce when I utter the name of Puerperal fever; for 

there is almost no acute disease that is more terrible than this – not even smallpox… There is 

something so touching in the death of a woman who has recently given birth to her child… It is 

a sort of desecration for an accouchée to die.”
120
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Kraambedkoorts of febris puerpualis is een ziekte die veroorzaakt wordt door een infectie van de 

baarmoeder tijdens of na de bevalling, vaak het gevolg van ontoereikende hygiëne of het 

onvolledig of niet zorgvuldig verwijderen van de placenta.
121

 Deze infecties kunnen tevens het 

gevolg zijn van het hardnekkig ingrijpen van de vroedvrouw tijdens de bevalling of het 

onzorgvuldig hanteren van de forceps, wat tot verwondingen leidt.
122

  

 

Het populaire verhaal gaat dat de Hongaarse dokter Ignaz Semmelweis de eerste was die de 

oorzaak van kraamvrouwenkoorts ontdekte en aantoonde dat het een besmettelijke ziekte was. 

Hij ontdekte antisepsis en zo kon hij de kraambedsterfte in Wenen elimineren. Zijn ontdekking 

werd echter genegeerd waardoor het nog een hele poos duurde eer de kraamvrouwenkoorts 

elders geëlimineerd werd. Semmelweis stierf uiteindelijk door bloedvergiftiging en 

teleurstelling.
123

 

 

Volgens de medische historicus Irvine Loudon is de teleurstelling het enige correcte element in 

dit verhaal. Semmelweis was niet de eerste die publiceerde over de besmettelijkheid van 

kraambedkoorts. Holmes en Gorden gingen hem voor, enkele jaren eerder. Opmerkelijk genoeg 

kunnen we niet aantonen of Semmelweis op de hoogte was van deze publicaties. In 1844 

behaalde Ignaz Semmelweis zijn doctoraat aan de universiteit van Wenen. Hij werd 

tewerkgesteld in de Weense kraaminrichting, een enorm hospitaal met jaarlijks ongeveer 8000 

patiënten en een sterke reputatie voor hun opleiding in de verloskunde. In 1833 werd de 

kraaminrichting in twee afzonderlijke materniteiten verdeeld. Qua patiënten was er geen verschil 

tussen de twee materniteiten, toch lag de sterfte door kraamvrouwenkoorts in de eerste afdeling 

veel hoger. Het was de gewoonte voor studenten geneeskunde om autopsies van slachtoffers van 

kraambedkoorts bij te wonen. Daarna gingen ze naar het verloskwartier om zwangere vrouwen 

te onderzoeken. Ze wasten echter hun handen niet en droegen geen handschoenen of doktersjas. 

Semmelweis zag de link tussen kraambedsterfte en ‘lijkengif’, na het bijwonen van de autopsie 
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van een collega die overleed aan bloedvergiftiging. Het antwoord om deze sterfelijke stof te 

elimineren lag in het wassen van de handen met een ontsmettende oplossing van chloorkalk. 

Semmelweis kon de link tussen erysipelas (wondroos) en kraambedkoorts moeilijk verklaren, 

tot hij ontdekte dat de stof die door erysipelas werd geproduceerd, dodelijk was. Dit inzicht 

betekende echter ook zijn ondergang. Volgens Semmelweis was elk geval van kraambedkoorts 

het gevolg van de opname van een sterfelijke stof. Geen enkele andere oorzaak was mogelijk. 

Hoewel deze conclusie niet correct was, slaagde de Hongaarse dokter er toch in om het 

sterftecijfer door kraambedkoorts in de Weense materniteit in het midden van de negentiende 

eeuw terug te brengen van 90 naar 30 ‰, al bleef het sterftecijfer nog steeds ongeveer zes maal 

zo hoog als in Engeland op het zelfde moment.
124

 

 

De reden waarom het werk van Semmelweis en zijn voorgangers Holmes en Gorden zo weinig 

navolging kende, ligt volgens Loudon deels bij het feit dat het zo lang duurde eer Semmelweis 

zijn werk publiceerde. Andere factoren waren de heersende medische opvattingen en het feit dat 

Semmelweis’ ontdekking niet origineel was. De Hongaarse dokter stierf in 1865 als een 

teleurgesteld man, niet aan bloedvergiftiging maar vermoedelijk aan Alzheimer.
125

  

 

Volgens Loudon slaagde men er wereldwijd in om de kraambedkoorts na de introductie van 

antisepsis rond 1880 sterk terug te dringen. In de tweede helft van de negentiende eeuw was 

kraambedsterfte goed voor minder dan slechts 3% van het totaal aantal overlijdens in de 

materniteiten. De ziekte kwam hoofdzakelijk nog voor bij thuisbevallingen, grotendeels bij 

gewone bevallingen.
126

 

  

                                                 
124

 I. Loudon, Op. Cit., pp. 67-68. 

125
 I. Loudon, Op. Cit., pp. 69-70. 

126
 I. Loudon, Op. Cit., p. 49. 



82 

 

2. Zwangerschapsvergiftiging en eclampsie 

 

Deze ziekte komt voor in het derde trimester van de zwangerschap. In het begin van de 

twintigste eeuw was ze goed voor ongeveer 10 procent van alle kraambedsterftes.
127

 De eerste 

tekenen zijn vaak een verhoogde bloeddruk, albuminurie (de aanwezigheid van eiwitstoffen in 

de urine) en oedeem. Een aantal symptomen zijn wazig zicht en zware hoofdpijn. Indien de 

vrouw deze symptomen vertoont, is de ziekte al in een ver stadium. Dit kan leiden tot 

stuiptrekkingen, ook gekend als eclampsie. Vandaag gebruikt men de term eclampsie om de 

vergevorderde gevallen te beschrijven. Vroeger gebruikte men de term ook om 

zwangerschapsvergiftiging zonder stuiptrekkingen te beschrijven, wat tot verwarring leidde. 

Zwangerschapsvergiftiging is een gevaarlijke ziekte die tot blindheid en zelfs de dood kan 

leiden. De ziekte komt tevens vaker voor bij eerste zwangerschappen, zwangerschappen van 

meerlingen en vaker bij oudere moeders. De kans op overlijden lag tussen 25 en 30%.
128

 

 

3. Obstetrische hemorragie 

 

Volgens William Farr was tussen 1872 en 1876 ongeveer 22% van alle kraambedsterftes het 

gevolg van bloedingen. De meeste bloedingen waren het gevolg van een gebrekkige kennis bij 

verloskundigen.
129

 Bij een normale bevalling trekt de baarmoeder samen nadat het kind is 

geboren. Hierdoor komt de placenta los van de baarmoederwand en wordt de placenta 

uitgedreven, waardoor de wanden van de baarmoeder weer tegenover elkaar komen te staan 

(appositie).  Dit speelt een grote rol in het voorkomen van bloedingen. Wanneer de baarmoeder 

echter niet helemaal kan samentrekken, bijvoorbeeld omdat de placenta is losgekomen van de 

baarmoederwand maar nog niet is verwijderd, kan een obstetrische bloeding voorkomen.  

Obstetrische hemorragie was een belangrijke oorzaak van kraambedsterfte. Bloedingen voor de 

bevallingen konden niet worden voorkomen en de behandeling ervan vergde een hoge graad van 

kennis. Kennis die vóór de Tweede Wereldoorlog slechts enkele gespecialiseerde 

verloskundigen hadden. Bloedingen na de bevalling waren gemakkelijker te voorkomen en te 
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behandelen. Een betere opleiding bij dokters en vroedvrouwen en de daling van de overlijdens 

door keizersnede vanaf het midden van de negentiende eeuw zorgden voor een sterke daling van 

het aantal overlijdens aan obstetrische bloedingen sedert de jaren ’30 van de twintigste eeuw.
130

 

 

4. Abortus 

 

Van alle oorzaken van kraambedsterfte is abortus de oorzaak die de meest interessante 

historische en statistische problemen stelt. In het verleden beoogden sommige dokters dat 

abortus niet thuishoort in de statistieken rond kraambedsterfte, omdat deze statistiek zich moet 

bezighouden men de gevaren van normale, gewilde zwangerschappen. De illegale en 

weerzinwekkende activiteiten rond abortus hoorden daar volgens hen niet thuis. Toch kiest 

Loudon er voor om het onderwerp wel te behandelen, aangezien abortus een mogelijke afloop 

van de zwangerschap is. Bovendien was de grens tussen enerzijds natuurlijke of spontane 

abortus en anderzijds geïnduceerde of bewust opgewekte abortus niet altijd even duidelijk. Bij 

sommige overlijdens ten gevolge van abortus werd een andere doodsoorzaak genoteerd, de 

bronnen geven dus slechts een minimaal beeld. In de meeste Westerse landen werden de 

overlijdens door abortus in twee categorieën verdeeld: ‘gewone’ abortus enerzijds en het 

voorkomen van sepsis na de ingreep anderzijds. Men beschouwde de overlijdens aan 

postoperatieve sepsis als kraambedkoorts en ze werden dus ook zo genoteerd. In Engeland en 

Wales werden de twee varianten pas vanaf 1934 apart genoteerd. Als bovendien aan de 

lijkschouwer gemeld werd dat de vrouw overleed ten gevolge van een abortus, werd een 

lijkschouwing gehouden waarna een jury moest beslissen of het om moord, zelfmoord of een 

ongeluk ging. Indien het eerste het geval was, werden deze sterfgevallen geklasseerd als 

overlijdens ten gevolge van geweld.
131
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5. Andere oorzaken 

 

Onder andere oorzaken rekent Loudon ook rachitis en de vervorming van het bekken. Rachitis, 

een vaakvoorkomende ziekte in het verleden, veroorzaakte vervormingen aan het botstelsel en 

kon in sommige gevallen zelfs dwerggroei veroorzaken. De vervorming van het bekken kon tot 

zware complicaties leiden tijdens de bevalling. Daarom moeten we rachitis ook beschouwen als 

een belangrijke oorzaak in de kraambedsterfte.
132

 

 

In de lijst van doodsoorzaken komen nog andere ziektes voor; onder andere diepe veneuze 

trombose (DVT) of een longembolie. Deze ziektes telden slechts voor 2 tot 3% van alle 

overlijdens. Een andere ziekte die in de negentiende eeuw soms voorkwam, was de zogenaamde 

kraambedpsychose, ‘puerperal mania’ of ‘puerperal insanity’. Kraambedpsychose was een 

zeldzame doodsoorzaak, maar wel één die tot de verbeelding spreekt. De aandoening kwam 

voor in de eerste of tweede week na de bevalling. Een patiënte met kraambedpsychose werd 

omschreven als prikkelbaar, moeilijk in de hand te houden en overmand door woeste 

krankzinnigheid. Enkele kenmerken van de ziekte zijn geweld, extreme rusteloosheid, 

slapeloosheid en het weigeren van voedsel. In sommige gevallen leidde deze manie tot de dood, 

door uitputting en gebrek aan slaap en voeding.
133

 

 

Daarnaast zijn er ook de vele volksgebruiken en beschermingsrituelen, die voor een hoge 

psychologische druk zorgden bij de moeders. Soms gebeurde het dat men niet geheel op de 

hoogte was van de duur van de zwangerschap, waardoor men sommige symptomen 

verkeerdelijk als voorteken van weeën beschouwde. Men diende allerlei kruidenmengsels toe 

om het proces te versnellen, maar veroorzaakte zo een vroegtijdige bevalling. Daarenboven 

kampten de meeste vrouwen met een zwakke fysieke gesteldheid en vernauwing of vervorming 

van het bekken, veroorzaakt door voedingsstoornissen. Het weinige vertrouwen dat men had in 

de medische begeleiding en assistentie versterkte deze psychologische druk nog.
134
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3. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk bekeken we de situatie van de verloskunde in de negentiende en het begin van 

de twintigste eeuw. Ondanks de vele innovaties en evoluties bleef men kampen met een hoge 

kraambedsterfte. Deze sterfte lag in de materniteiten vaak nog een veelvoud hoger dan het 

nationale gemiddelde als gevolg van moeilijke gevallen en de lagere sociale achtergrond van de 

moeders die er bevielen. Anderen zijn het hier niet mee eens en wijzen vooral op de 

overbevolking en het hoge aantal bevallingen als oorzaak. Het staat vast dat kraambedsterfte in 

de negentiende eeuw een reëel probleem was; in Vlaanderen stierven tussen 1851 en 1890 

ongeveer 12 vrouwen per 1000 bevallingen. Dit cijfer leunt dicht aan bij de situatie in de 

Oudenaardse materniteit, waar we een percentage van 13,1‰ berekenden, maar vermoedelijk 

ligt het werkelijke cijfer hier nog hoger. Onze bronnen laten een exact onderzoek echter niet toe. 

Kraambedsterfte wordt veroorzaakt door een aantal aandoeningen zoals kraambedkoorts, 

zwangerschapsvergiftiging, bloedingen en abortus. Een aantal structurele determinanten zoals de 

kwaliteit van de verloskunde en de sociale en economische omstandigheden spelen echter ook 

een rol. 
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8. Gezinsstructuur 

In dit hoofdstuk onderzoeken we de gezinsstructuur van de moeders die in het Onze-Lieve-

Vrouwhospitaal bevielen. Eerst belichten we enkele visies op gezinsstructuren in de negentiende 

eeuw. Wat was de meest voorkomende gezinsvorm? Bestond het kerngezin wel? Daarna 

bekijken we de situatie in Oudenaarde. Over welke soort gezinnen gaat het hier en wat kunnen 

we daaruit afleiden over de sociale achtergrond van de moeders? We vergelijken de 

gezinssituatie van de gehuwde met die van de ongehuwde moeders. Tevens besteden we 

aandacht aan de verschillen tussen de twee periodes: 1857-1866 en 1903-1912. Vervolgens 

onderzoeken we of alle kinderen van deze gezinnen in de materniteit geboren werden. Indien dit 

niet het geval is, bekijken we of er een systematiek in terug te vinden is. Gaat het bijvoorbeeld 

vooral om eerste kinderen? Ten slotte besteden we aandacht aan de zuigelingensterfte in de 

materniteit. We gebruiken de bevolkingsregisters als voornaamste bron in dit hoofdstuk. 

 

1. De negentiende eeuw: ontstaan en dominantie van het kerngezin? 
 

Volgens de Britse historicus Peter Laslett kunnen we het Westerse gezin beschrijven aan de hand 

van vier afzonderlijke maar samenhangende kenmerken. Een eerste kenmerk betreft de vorm van 

het gezin. Volgens Laslett was het kerngezin of ‘simple household’ de meest voorkomende 

vorm. Een tweede kenmerk betreft de leeftijd van de vrouw bij het eerste kind. In het Westen 

was dit relatief laat, zowel qua levenservaring van de moeder als qua periode van fecunditeit. 

Bovendien was het leeftijdsverschil tussen man en vrouw in een huwelijk relatief klein: het 

koppel verschilde gemiddeld slechts een paar jaar. Regelmatig was de vrouw ouder dan de man. 

Het samenleven zonder burgerlijke of kerkelijke verbintenis was eveneens geen uitzondering. 

Een laatste kenmerk betreft de leden van het gezin: in een belangrijk deel van de gezinnen 

woonden personen in die geen directe familieleden waren en soms niet eens behoorden tot de 

‘kin’, dit was het dienstpersoneel.
135
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Koen Matthijs schetste het debat rond het ontstaan van het kerngezin. Het kleine kerngezin, dat 

in de negentiende eeuw ontstond, bestond ideaaltypisch uit drie posities, ten eerste een vader die 

buitenshuis ging werken, ten tweede een verzorgende echtgenote en moeder en ten derde de 

ongehuwde kinderen. Hiermee staat het kerngezin in contrast met het grote driegeneratiegezin 

dat typisch was voor de Vroegmoderne tijd; het nieuwe gezinstype is kleiner, emotioneler, 

economisch opener en functioneel meer gesloten. Volgens Talcott Parsons heeft de opkomst van 

het kerngezin in de negentiende eeuw veel te maken met de industriële arbeidsdeling: door de 

modernisering trad beroepenspecialisatie op en op de arbeidsmarkt speelde het onderwijs een 

veel grotere rol: voor een belangrijk deel van de samenleving primeerde scholing nu op sociale 

en familiale afkomst. Dit leidde echter ook tot werkdruk, conflicten en spanningen, die werden 

doorgeschoven naar de privéwereld en de gezinnen en dus in principe naar de vrouwen.
136

 

 

Ook al lijkt dit een aannemelijke verklaring, toch vraagt Matthijs zich af of ze ook empirisch en 

sociologisch stand houdt. Volgens verschillende onderzoekers, zoals de Britse historicus Peter 

Laslett, was het kerngezin al in de Vroegmoderne tijd in verschillende delen van Noord- en 

West-Europa het dominante gezinstype. De demografische context van dat moment pleit ook niet 

in het voordeel van het driegeneratiegezin. Volgens Laslett was het kerngezin altijd het 

dominante gezinstype. Toch maakt Matthijs enkele kritische bemerkingen bij de these van 

Laslett. Toen Laslett zijn onderzoek in de jaren ’70 publiceerde, was er nog maar weinig 

historisch-demografisch onderzoek verricht naar gezinsstructuren. Bovendien zijn de bronnen 

die hij voor zijn onderzoek hanteerde niet allemaal even uitgebreid en betrouwbaar. De 

meerderheid van de bronnen werd opgesteld in een administratieve, fiscale of militaire context. 

Daarnaast vormt ook het ‘meaningless mean’ een probleem: een gemiddelde kan namelijk het 

resultaat zijn van uiteenlopende sociale en demografische ontwikkelingen. Een gemiddelde vlakt 

deze evoluties af, wat een interpretatie bemoeilijkt. Anderen, zoals de Belgische historica 

Catharina Lis, beweren zelfs dat het kerngezin net minder belangrijk werd in de loop van de 

negentiende eeuw en dat het aandeel complexe gezinnen uitbreidde. Dit samenwonen werd 
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vooral gestuurd vanuit economische motieven. Bovendien trokken veel ongehuwde mannen en 

vrouwen naar de industriecentra waar er al familieleden of dorpsgenoten woonden.
137

 

 

In de volgende paragrafen onderzoeken we de gezinssituatie van de gezinnen in de Oudenaardse 

materniteit. Hoe zit het met het kerngezin daar? We bekijken eerst de gezinsvorm, waarbij we de 

verschillen tussen gehuwde en ongehuwde moeders en tussen de twee periodes onderzoeken. 

Vervolgens bekijken we of er een systematiek bestaat in welke kinderen er in de materniteit 

geboren werden; werden bij de meeste gezinnen alle kinderen in de materniteit geboren? Indien 

dit niet zo is, vinden we dan een andere regelmaat terug? Gaat het bijvoorbeeld enkel om eerste 

of laatste kinderen? Ten slotte vergelijken we de zuigelingensterfte bij de kinderen in de 

materniteit. 

2. Gezinssituatie in Oudenaarde 

2.1  Gezinsvorm 

 

Volgens het onderzoek van de Gentse historicus Eric Vanhaute leefden tot 1900 ongeveer 4,5 tot 

5 personen in een huishouden samen. De gezinnen in de stad waren doorgaans iets kleiner; hier 

had elk gezin gemiddeld 4,2 tot 4,5 leden, tegenover 5 gezinsleden op het platteland. Ongeveer 

20% van de huishoudens telt slechts één persoon, het gaat dan vaak om weduwe(naar)s. In 

ongeveer driekwart van de gezinnen wonen man en vrouw gehuwd samen. Nog eens 5 à 10% telt 

voor het aantal andere, soms ongehuwde vormen van samenleven. 4 op de 5 gezinnen kunnen we 

bestempelen als kerngezin, waarin enkel directe verwanten samenwonen. Pas in het laatste kwart 

van de negentiende eeuw zullen deze verhoudingen enigszins wijzigen, ten voordele van het 

kerngezin. 

Toch moeten we deze cijfers volgens Vanhaute nuanceren. Een eerste probleem betreft de 

onderregistratie van allerlei tijdelijke samenlevingsvormen, zoals bijvoorbeeld voorhuwelijks 

samenwonen. Ten tweede kent de stad ook een grotere verscheidenheid aan 

samenlevingspatronen. Ten derde verschaffen onze bronnen weinig informatie over familiale en 

extra-familiale netwerken. Een laatste probleem ten slotte betreft het feit dat deze statische data 

weinig informatie weergeven over veranderingen tijdens de levensloop. Daarom ziet hij het 
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buitenhuwelijks seksueel gedrag als een betere indicator voor het flexibele karakter van het 

traditionele gezin.
138

 

 

a) 1857-1866 

 

In de periode 1857 tot 1866 werden 133 bevallingen geregistreerd in het register. Van deze 

personen konden we er 83 terugvinden in de bevolkingsregisters. Sommige vrouwen bevielen 

meerdere keren in de materniteit. Hiermee rekening houdend, vonden we de gegevens van 38 

unieke personen terug. Opvallend genoeg zijn dit vooral de gehuwde moeders: slechts 2 van de 

personen zijn alleenstaande moeders. Dit lage aantal heeft, zoals reeds gesteld, mogelijk te 

maken met de toelatingsvoorwaarden van de materniteit. 

 

Het probleem bij de bevolkingsregisters in deze periode is dat de gezinsrelaties niet werden 

gespecificeerd. Over het algemeen wordt eerst de vader genoteerd, daarna zijn echtgenote, 

aansluitend de kinderen en ten slotte het inwonend personeel. In sommige gezinnen woonde de 

vrouw in hetzelfde huis als haar ouders met eventueel nog broers en zussen. Als ook de kinderen 

van deze broers of zussen inwonen is het niet altijd evident om de exacte structuur van het gezin 

te bepalen. 
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Figuur 8.1: Aantal gezinsleden per gezin, periode 1857-1866. 

Bron: Bevolkingsregisters (1857-1866), SAO. 

 

Zoals figuur 8.1 laat zien, waren er maar liefst 8 gezinnen met 13 leden. De mediaan van het 

aantal leden ligt op 11 leden, een aantal dat toch veel hoger ligt dan de gemiddelde cijfers die 

Vanhaute berekende. Het grootste gezin was er één van 22 leden.  

 

Met de informatie die we reeds verzameld hebben uit het Register van de patiënten, de 

geboorteakten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, kunnen we zo’n gemiddeld 

gezin schetsen.  

Als voorbeeld nemen we het gezin van Marie Josephine Vandenhaute en Henricus 

Vandenbossche. Vader Henricus, geboren in 1827 in Mater, een deelgemeente van Oudenaarde, 

woont samen met zijn vrouw Marie Josephine in Oudenaarde waar hij actief is als werkman. 

Bovendien is Henricus analfabeet. Marie Josephine werd in Oudenaarde in 1824 geboren in 

Oudenaarde, zij werkt als huishoudster. Tussen 1858 en 1866 beviel Marie Josephine van vijf 

kinderen in de materniteit: Seraphinus Josephus, Aloysius, Edmundus, Marie Adolphine en 

Emmanuel Hendrik. Edmundus overleed 19 maanden na de geboorte en ook Marie Adolphine 

stierf enkele maanden na haar eerste verjaardag. Samen met de ouders en deze vijf kinderen, telt 

het gezin nog zes andere leden: drie kinderen, Edouard, Leonie en Ivo Vandenbossche. Zij 

werden niet in de materniteit geboren, omdat die toen nog niet was opgericht: ze zagen allemaal 
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vóór 1857 het levenslicht. Deze drie kinderen overleden echter op jonge leeftijd; in december 

1858 overleed de dan zevenjarige Edouard. Leonie en Ivo overlijden op vierjarige leeftijd amper 

twee dagen na elkaar in september 1866. Andere gezinsleden zijn Sophie Vandenbossche, 

geboren in 1831, vermoedelijk de zus van Henricus; en Matheus en Petrus Brochez, 8 en 9 jaar 

oud. Op 13 oktober 1866 vertrekt vader Henricus met de kinderen Petrus Brochez, Seraphine en 

Emmanuel Vandenbossche naar Lille. Moeder Marie Josephine volgt exact een jaar later met 

Matheus Brochez.
139

 

 

Peter Laslett stelde een classificatie op om de structuur van de gezinnen te bepalen. Een eerste 

categorie zijn de alleenstaanden, de solitaries. Dit kunnen zowel weduwe(naar)s als ongehuwde 

personen zijn. Een tweede categorie betreft de personen zonder gezin: de groep ‘no family’. In 

dat geval wonen er in het huis misschien broers of zussen, andere verwanten of personen die niet 

direct verwant zijn. Het kerngezin of simple family household is de derde categorie. Deze 

categorie omvat vier klassen: gehuwde koppels; gehuwde koppels met kinderen; weduwenaars 

met kinderen en weduwes met kinderen. Een vierde categorie zijn de meer uitgebreide 

huishoudens, de extended family households. Ook binnen deze categorie zijn er vier klassen. Een 

eerste klasse betreft een uitbreiding naar boven toe, dus ouders of grootouders. Een tweede 

klasse betreft een uitbreiding naar onder toe; het kan hier gaan over neven en nichten, 

kleinkinderen of een combinatie van beide. Een derde klasse betreft een laterale uitbreiding; 

broers, zussen of andere bloedverwanten. Tevens zijn combinaties van de drie klassen mogelijk. 

Een voorlaatste categorie betreft de huishoudens met meerdere gezinnen, de multiple family 

households. Het tweede (of meerdere) gezin kan op een hoger, lager of gelijk niveau staan. 

Frérèches en een combinatie van de bovenstaande klassen behoren eveneens tot deze categorie. 

Ten slotte is er nog de categorie ‘ongedefinieerd’.
140
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Kerngezinnen 

Geen kerngezin 

Ongehuwde 

moeders 

Andere 

Aantal 10 (26%) 2 (5%) 26 (69%) 

Tabel 8.1: Aantal kerngezinnen in de periode 1857-1866 

Bron: Bevolkingsregisters (1857-1866), SAO. 

 

De gezinssituatie van de 2 ongehuwde moeders blijkt moeilijk te definiëren aangezien de 

gezinsrelatie hier niet gespecificeerd werd. Het gezin van de ene ongehuwde moeder was er één 

van 14 leden, waarvan 4 kinderen. Bij de andere ongehuwde moeder woonden nog 18 andere 

personen in, waarvan 6 kinderen uit 2 verschillende gezinnen. We deelden de ongehuwde 

moeders in in de categorie ‘no family’. 

 

Om de gezinsstructuur van de patiënten te analyseren, gebruikten we de bovenstaande 

classificatie van Peter Laslett. Bij de gehuwde moeders maakten we een onderscheid tussen het 

kerngezin, de extended family households, de multiple family households en de categorie ‘no 

family’. De kerngezinnen nemen een aandeel in van bijna 28%. De categorieën ‘extended family 

household’ en ‘multiple family household’ zijn goed voor respectievelijk 19,5% en 33%. De 

andere 19,5% behoorde tot de groep ‘no family’. Het ging in alle gevallen om gezinnen met veel 

verschillende inwoners. De categorie ‘solitaries’ kwam niet voor. Het kerngezin is dus in de 

minderheid, in de meerderheid van de gevallen woonden verschillende gezinnen samen. Dit kan 

wijzen op de lagere sociale achtergrond van de gezinnen. 

 

 

b) 1903-1912 

 

Van de 111 bevallingen tussen 1903 en 1912 konden we van 85 de gezinnen traceren. Het gaat 

over 56 unieke gezinnen: 11 ongehuwde moeders en 45 gehuwde. Van de moeders die op het 

moment dat ze bevielen nog ongehuwd waren, waren er 4 al getrouwd op het moment dat de 

bevolkingsregisters werden opgesteld. 
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Het voordeel in de bevolkingsregisters van 1901 tot 1910 en 1911 tot 1920 is dat hier wel de 

familiebanden werden gespecificeerd, waardoor we de gezinssituatie gemakkelijker konden 

definiëren. 

 

Als voorbeeld bespreken we hieronder de gezinssituatie van een ongehuwde moeder, Ida Marie 

Rousseau. Rousseau woont samen met haar ouders, zus en broers en diens kinderen in 

Oudenaarde. Haar ouders, Florent Rousseau en Marie Thérèse Bodequin werden respectievelijk 

geboren in 1856 en 1847. Vader Florent werkt als arbeider, moeder Marie Thérèse verzorgt thuis 

het huishouden. Ze wonen samen met hun vier kinderen: Juliette Marie, Ida Marie, Leopold 

Camiel en Frans Joseph, geboren tussen 1879 en 1886. Zowel Ida Marie als haar zus Juliette 

Marie bevielen in de materniteit van het Oudenaardse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. Juliette 

Marie beviel op 26 april 1901 van een dochter: Gabrielle Marie Juliette. Ida Marie beviel in 

totaal van drie kinderen in de materniteit; Germaine Marie in 1901, Joseph Mauritius in 1903 en 

Edouard Jules in 1905. Joseph Mauritius overleed echter anderhalve maand na de geboorte. Ook 

Edouard Jules werd slechts twee maand oud. Na de dood van haar zonen verhuist Ida Marie naar 

Ronse, maar in 1907 keert ze terug naar Oudenaarde.
141

  

 

De analyse van de gezinsstructuren volgens de classificatie van Laslett geeft volgend resultaat; 

56% zijn kerngezinnen, 42% kunnen we rekenen tot de extended family households en 2% 

behoort tot de multiple family households. 

Wat direct opvalt in vergelijking met de vorige periode, is het stijgend aandeel van de 

kerngezinnen. Tussen 1857 en 1866 was het aandeel complexe gezinnen veel groter. De 

gezinsstructuur van de patiënten in de Oudenaardse materniteit loopt dus gelijk met de algemene 

tendens van het stijgend aantal kerngezinnen naar het eind van de negentiende eeuw toe. We 

moeten echter opmerken dat het aandeel kerngezinnen tussen 1903 en 1912 nog altijd lager ligt 

dan de gemiddelde cijfers die Vanhaute berekende. Daarenboven bleef het aandeel complexe 

gezinnen groot, wat kan wijzen op de lagere sociale achtergrond van de patiënten. 
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Er is tevens een groot verschil tussen de gezinsstructuur van de gehuwde en die van de 

ongehuwde moeders. Over de gezinsstructuur van de ongehuwde moeders kunnen we nu meer 

uitspraken doen dan over de vorige periode, aangezien we nu over meer informatie beschikken 

uit de bevolkingsregisters. Dit in tegenstelling tot de moeders die op het moment van de 

bevalling ongehuwd waren en dus in principe een bastaard op de wereld zetten, maar later toch 

trouwden met de vader van het kind en de vader het kind door middel van het huwelijk wettigde 

en erkende. Van de 16 ongehuwde moeders die we terugvonden in de bevolkingsregisters, 

bleven er 10 effectief ongehuwd, 6 anderen huwden uiteindelijk toch nog met de vader van hun 

kinderen. De 10 ongehuwde moeders woonden allen in bij de ouders; in 8 van de 10 gevallen 

waren beide ouders aanwezig, bij 2 ongehuwde moeders was enkel de vader van de vrouw 

aanwezig, aangezien zijn echtgenote reeds overleden was. De grote meerderheid van de 

ongehuwde moeders behoren tot de groep ‘extended family household’, één ongehuwde moeder 

behoort tot de groep ‘multiple family household’. De ongehuwde moeders en hun kinderen 

wonen meestal in bij hun ouders, samen met broers en zussen en eventueel diens kinderen. 

 

2.2  Volgorde van de kinderen: systematiek? 

 

De Nederlandse sociologen Ruben van Gaalen en Frans van Poppel, beiden medewerkers van het 

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, onderzochten de veranderingen in de 

samenstelling van het huishouden in Nederland en letten daarbij vooral op de positie van het 

kind. Hoewel het onderzoek zich toespitst op Nederland, zijn de resultaten volgens de auteurs 

veralgemeenbaar naar andere landen in West- en Noord-Europa, aangezien de gezinsstructuur in 

Nederland vergelijkbaar was met de meeste andere landen in West- en Noord-Europa.
142

 Van 

Gaalen en van Poppel vergeleken de gezinssituatie van kinderen geboren tussen 1850 en 1985 

aan de hand van bevolkingsregisters en de Historische Steekproef Nederland (HSN) voor de 

historische data en de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) voor de actuele gegevens. De 

resultaten wezen uit dat de meerderheid van de kinderen opgroeide met beide biologische 

ouders. Van kinderen geboren tussen 1850 en 1879 had 34% één of beide ouders verloren op 15-

jarige leeftijd. De kinderen geboren tussen 1880 en 1899 daarentegen hadden een veel grotere 
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kans om in een ‘volledig’ gezin op te groeien, als gevolg van de groeiende overlevingskans bij 

vader en moeders en een daling van het aantal kinderen dat uit een huwelijk werd geboren.
143

 

Van de kinderen die niet in een compleet gezin opgroeiden, woonde een groot deel bij de 

moeder, maar zonder vader of stiefvader. In het midden van de negentiende eeuw bevond 

ongeveer 9% van de kinderen op 15-jarige leeftijd zich in deze situatie. Ongeveer de helft van 

deze kinderen bevond zich al sinds de geboorte in deze situatie, de andere helft kwam daar in 

door het overlijden van de vader, waarna de moeder er voor koos om niet te hertrouwen.
144

 

Andere broers en zussen waren de grootste groep in het Nederlandse gezin en dat bleef zo 

ondanks de daling van het gemiddeld aantal kinderen dat een Nederlandse vrouw had. Het aantal 

broers en zussen dat al in het gezin woonde op het moment van de geboorte van het kind, steeg 

van 2 in 1850 naar 3 in 1890, vooral als gevolg van een daling in de zuigelingen- en 

kindersterfte.
145

 

 

a) 1857-1866 

 

 

Werden nu de meeste van de kinderen binnen deze gezinnen in de materniteit van het Onze-

Lieve-Vrouwhospitaal geboren? Bij Marie Josephine Vandenhaute en Henricus Vandenbossche, 

werden maar liefst vier van de acht kinderen in de materniteit geboren werden. De eerste drie 

kinderen werden bovendien geboren voor de materniteit werd opgericht.
146

 In tegenstelling tot 

wat bovenstaand voorbeeld doet vermoeden, werd de meerderheid van de kinderen binnen deze 

gezinnen niet in de materniteit geboren. 

 

De 38 personen die we terugvonden in de bevolkingsregisters, zijn goed voor 83 van de 133 

bevallingen. De meeste gehuwde moeders bevielen dus meer dan één keer in de materniteit. Bij 

de ongehuwde moeders ligt dit anders; de meesten komen slechts één keer voor in het register.  
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In figuren 8.2 en 8.3 bekijken we of er een systematiek bestaat in de kinderen die in de 

materniteit geboren werden. Er werd er onderscheid gemaakt tussen moeders die van één kind en 

moeders die van meerdere kinderen bevielen. De categorie ‘één kind’ werd onderverdeeld in 

volgende klassen: enige kind, eerste kind, laatste kind en ten slotte ‘geen systematiek’. Deze 

gezinnen werden weergegeven op figuur 8.2. De categorie ‘meerdere bevallingen in de 

materniteit’ werd onderverdeeld in enerzijds alle kinderen die in de kraaminrichting werden 

geboren en anderzijds geen systematiek. Deze gezinnen werden weergegeven op figuur 8.3. 

 

 

Figuur 8.2: rangorde van de kinderen die in de materniteit werden geboren bij vrouwen die van 

slechts één kind bevielen in de materniteit (1857-1866). 

Bron: Bevolkingsregisters, Register van de inkomende patiënten op de materniteit (1857-1866), 

SAO. 
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Figuur 8.3: rangorde van de kinderen die in de materniteit werden geboren bij vrouwen die van 

meerdere kinderen bevielen in de materniteit (1857-1866). 

Bron: Bevolkingsregisters, Register van de inkomende patiënten op de materniteit (1857-1866), 

SAO. 

 

Bij de moeders die slechts van één kind bevielen in de materniteit, merken we de sterkste 

vertegenwoordiging van de categorieën ‘laatste kind’ en ‘geen systematiek’. De meeste moeders 

hadden nog andere kinderen die elders geboren waren, dit merken we aan het lage aandeel in de 

categorie ‘enig kind’. 

Bij de meeste moeders die van meerdere kinderen bevielen in de materniteit, vonden we geen 

systematiek terug in de beslissing om al dan niet in het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te bevallen. 

 

In de volgende paragraaf onderzoeken we de situatie tussen 1903 en 1912. Zijn er grote 

verschillen tussen beide periodes? Het verschil in gezinsstructuur met de alleenstaande moeders 

blijkt niet evident omdat we voor deze periode over zo weinig gegevens beschikken. Voor de 

periode 1903-1912 beschikken we echter over meer gegevens. We besteden in volgende 

paragraaf dus meer aandacht aan de ongehuwde moeders. 
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b) 1903-1912 

 

 

 
 

Figuur 8.4: rangorde van de kinderen die in de materniteit werden geboren bij vrouwen die van 

slechts één kind bevielen in de materniteit (1903-1912). 

Bron: Bevolkingsregisters, Register van de inkomende patiënten op de materniteit (1903-1912), 

SAO. 

 

 

Figuur 8.5: rangorde van de kinderen die in de materniteit werden geboren bij vrouwen die van 

meerdere kinderen bevielen in de materniteit (1903-1912). 
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Bron: Bevolkingsregisters, Register van de inkomende patiënten op de materniteit (1903-1912), 

SAO. 

 

Zoals op figuur 8.4 en 8.5 te zien is, zit er weinig systematiek in het al dan niet bevallen in de 

materniteit. Het hoogste aandeel vinden we bij vrouwen die van hun enige kind in de materniteit 

bevielen, bij vrouwen met nog andere kinderen was het kind relatief vaak het laatste kind. Bij 

een groot deel vonden we echter geen systematiek terug en ging het om het tweede, derde, 

vierde, enz. kind. Bij de moeders die van meerdere kinderen bevielen in de materniteit, beviel 

slechts een minderheid van alle kinderen, het gaat slechts over 2 van de 10 gevallen. Bij de 

andere 8 moeders vonden we geen systematiek terug. De meeste moeders bevielen slechts van 

één kind in de materniteit. Wat wel opvalt, is de sterkere vertegenwoordiging van de gezinnen 

met slechts één kind. Dit past eveneens in de trend die we reeds opmerkten, namelijk dat de 

gezinnen een stuk kleiner geworden zijn. Er waren eveneens bijna geen verschillen tussen 

gehuwde en ongehuwde moeders. 

 

3. Zuigelingensterfte: situatie in Oudenaarde? 

 

Zoals we in de vorige paragrafen al zagen, gaat het hier niet bepaald over kleine gezinnen. Wat 

wel opvalt is het grote aandeel van de kindersterfte. Als we even terugkomen op het voorbeeld 

van daarnet, merken we dat van de acht kinderen van Marie Vandenhaute en Henricus 

Vandenbossche er slechts drie de communicantenleeftijd bereikten. Dit komt overeen met andere 

berekeningen: ongeveer een vijfde van de kinderen stierf voor hun eerste verjaardag. Van 

diegenen die wel overleefden, overleed nog eens een zesde voor hun vijfde levensjaar. Dit 

maakte dat slechts ongeveer de helft van de kinderen de communicantenleeftijd bereikte.
147

 

 

Over de zuigelingensterfte kunnen we wel duidelijkere uitspraken doen dan over de 

kraambedsterfte, op basis van de informatie uit het Register van de inkomende patiënten op de 
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materniteit en de bevolkingsregisters. Van de 535 opnames werden 8 kinderen doodgeboren, 16 

anderen overleden enkele dagen na de geboorte. We kunnen voor de gehele periode echter geen 

uitspraken doen over de totale zuigelingensterfte in de materniteit, omdat we enkel over 

informatie beschikken van kinderen die overleden tijdens het verblijf in de materniteit. Voor de 

periodes 1857-1866 en 1903-1912 hebben we uit de bevolkingsregisters ook informatie over de 

kinderen die binnen een jaar na de geboorte overleden, waardoor we wel uitspraken kunnen doen 

over de totale zuigelingensterfte in die periodes. 

 

Tussen 1857 en 1866 werden 133 opnames geregistreerd, waarvan 128 vrouwen ook effectief 

bevielen. In deze periode werden 2 kinderen doodgeboren. 3 andere overleden enkele dagen na 

de geboorte. Nog eens 7 kinderen overleden voor hun eerste verjaardag.
148

 In totaal stierven dus 

12 kinderen binnen het eerste levensjaar, dit maakt een totale zuigelingensterfte van 94‰. De 

zuigelingensterfte in België bedroeg tussen 1861 en 1865 175‰, tussen 1881 en 1885 steeg ze 

naar 200‰, om tussen 1901 en 1905 terug te vallen naar 154‰.
149

 In de provincie Oost-

Vlaanderen evolueerde de zuigelingensterfte van 229‰ in 1846 naar 198‰ in 1880, waarna ze 

weer daalde naar 175‰ tussen 1900 en 1910. Oost-Vlaanderen was in deze periode een 

provincie met één van de hoogste cijfers qua zuigelingensterfte.
150

 Voor het arrondissement 

Oudenaarde lag de zuigelingensterfte rond 1900 op 138‰, een cijfer dat veel lager lag dan het 

nationale en provinciale gemiddelde. Vandenbroeke brengt dit in verband met de grote 

verspreiding van de linnenarbeid als thuisarbeid.
151

 

 

In de periode 1903 tot 1912 werden 111 vrouwen opgenomen in de materniteit, waarvan er 107 

ook effectief bevielen. Binnen deze periode werden 3 borelingen doodgeboren, 3 anderen 

overleden enkele dagen na de bevalling en nog 7 andere kinderen stierven binnen het eerste 

levensjaar.
152

 Dit geeft een totale zuigelingensterfte van 121‰. 
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De daling van de zuigelingensterfte kaderde binnen de demografische transitie die zich vanaf de 

tweede helft van de achttiende eeuw aftekende. Na een pauze, veroorzaakt door de Industriële 

Revolutie, zette de daling zich vanaf 1870 opnieuw verder waarna ze vanaf het begin van de 

twintigste eeuw versnelde.
153

 De zuigelingensterfte in de materniteit lag dus zelfs lager dan het 

nationaal, provinciaal en arrondissementeel gemiddelde, maar vertoont wel een tegengestelde 

trend: in de Oudenaardse materniteit steeg de zuigelingensterfte van 94‰ naar 121‰, terwijl een 

daling de algemene tendens was. 

 

4. Conclusie 
 

In dit hoofdstuk onderzochten we de gezinsstructuur van de moeders in de materniteit. Het 

hoofdstuk ving aan met een overzicht van een aantal visies op gezinsstructuren in de negentiende 

eeuw: is het kerngezin een typisch kenmerk van deze eeuw of was het in de Vroegmoderne tijd 

al het dominante gezinstype? 

Vervolgens onderzochten we de gezinssituatie in Oudenaarde, voornamelijk op basis van 

informatie uit de bevolkingsregisters. Voor de periode 1857-1866 konden we enkel het profiel 

schetsen van de gehuwde moeders aangezien we van de ongehuwde moeders weinig sporen 

vonden in de bevolkingsregisters. De kerngezinnen waren goed voor iets meer dan een kwart van 

alle gezinnen. De tweede grootse groep, de ‘multiple family households’ was goed voor ongeveer 

33%. De twee andere categorieën, ‘extended family households’ en ‘no family’ waren samen 

goed voor zo’n 40%. 

Voor de periode 1903-1912 hadden we het geluk veel meer personen te kunnen traceren; we 

konden ook een uitspraak doen over de verschillen in gezinsstructuur bij de gehuwde en 

ongehuwde moeders. We merkten vooral een stijging op van het aantal kerngezinnen, een 

evolutie die gelijkloopt met de trends in de negentiende eeuw. Toch woonde een belangrijk 

aandeel van de moeders in een samengesteld gezin. Vooral de gezinssituatie van de ongehuwde 

moeders bleek er één van ‘extended family households’ en ‘multiple family households’. 
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We onderzochten tevens of bij een gezin met meerdere kinderen, deze kinderen ook allemaal in 

de materniteit geboren werden. Dit bleek niet het geval  te zijn. Sommige moeders bevielen wel 

meerdere keren in de materniteit, maar slechts uitzonderlijk werden al hun kinderen in de 

kraaminrichting geboren. Het aandeel moeders die meerdere keren beviel in het Onze-Lieve-

Vrouwhospitaal bleek bovendien veel hoger te liggen bij de gehuwde dan bij de ongehuwde 

moeders.  

 

Ten slotte onderzochten we de zuigelingensterfte in de materniteit. Voor de periode 1857 tot 

1866 berekenden we een totale zuigelingensterfte van 94‰. Tussen 1903 en 1912 was dit aantal 

gestegen naar 121‰. Deze cijfers liggen veel lager dan het toenmalige nationaal, provinciaal en 

arrondissementeel gemiddelde. Er tekende zich eveneens een tegengestelde trend af; waar bijna 

overal de zuigelingensterfte daalde, steeg ze in de Oudenaardse materniteit. 
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9. Algemene conclusie 

 

In dit onderzoek naar de materniteit van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Oudenaarde, 

focusten we vooral op de sociale achtergrond van de patiënten en de vraag naar de veranderende 

rol van de materniteit. 

In het eerste hoofdstuk legden we een aantal historische onderzoeken omtrent materniteiten naast 

elkaar. Het profiel dat van de materniteit en de patiënten wordt geschetst komt in een aantal 

onderzoeken steeds opnieuw naar voor. Op deze manier trachtten we het profiel van de typische 

materniteit te schetsen.  

Een eerste kenmerk betreft de redenen voor vrouwen om zich tot de materniteit te wenden, dat 

vooral samenhangt met de sociale achtergrond van de patiënten. 

Ten tweede zijn er de sociale verhoudingen binnen de materniteit. Volgens sommige auteurs, 

zoals Ann Oakley, Mary Chamberlain en Margaret Versluysen fungeerde de materniteit als een 

instrument om de mannelijke macht en professionalisering aan het vrouwelijk personeel en de 

patiënten op te leggen. Anderen, zoals Craig Stephenson en Nadia Maria Filippini zijn het hier 

niet mee eens. Een derde kenmerk betreft de hoge moedersterfte in de materniteiten. Ten vierde 

moeten we een onderscheid maken tussen enerzijds indoorpatiënten, die in de materniteit 

bevielen en anderzijds outdoorpatiënten die onder leiding van een vroedvrouw verbonden aan 

het hospitaal thuis bevielen. Tussen deze twee groepen bestaan er een aantal verschillen qua 

leeftijd en burgerlijke staat. Een vijfde kenmerk van de materniteiten is het hoog percentage 

ongehuwde moeders, dat in bv. Parijs tussen 1860 en 1869 bijna 85% bedroeg.
154

 De meeste 

onderzoeken merken echter een daling van het aantal ongehuwde moeders op naar de twintigste 

eeuw toe, wat zou wijzen op een veranderende rol van de materniteit.  

 

In een volgende hoofdstuk onderzochten we een aantal algemene parameters van de 

patiëntenpopulatie. Dit gebeurde op basis van het Register van de inkomende patiënten op de 

materniteit, dat van 1857 tot 1912 loopt en waarin 535 opnames genoteerd staan. We probeerden 

eveneens de typische kenmerken uit het vorige hoofdstuk na te kijken voor Oudenaarde. De 
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kraaminrichting van het Oudenaardse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal bleek veel kleiner dan een 

aantal andere nationale en internationale inrichtingen. Met een gemiddelde van ongeveer 11 

bevallingen per jaar bevindt het hospitaal zich ver beneden de cijfers van de Parijse Maternité, 

waar er in 1890 253 beschikbaar waren, of het Gentse Bijlokehospitaal dat begin twintigste eeuw 

jaarlijks zo’n 300 patiënten over de vloer kreeg. 

 

Ongeveer een derde van de moeders die bevielen in de materniteit was ongehuwd. In 

tegenstelling tot de trend in andere literatuur, steeg het percentage ongehuwde moeders in 

Oudenaarde, van ongeveer 30% tussen 1857 en 1866, naar bijna 40% na 1895. Het stijgend 

percentage ongehuwde moeders kan wijzen op een daling van de sociale achtergrond van de 

patiënten in de materniteit. De moedersterfte in de materniteit bedroeg ongeveer 1,31%, een vrij 

hoog percentage. Ten slotte bekeken we de gemiddelde duur van het verblijf in de materniteit. 

We onderzochten zowel hoe lang de vrouwen al zwanger waren op het moment van opname als 

de totale duur van het verblijf. 

Het grootste deel van de moeders die aankwamen op de materniteit bevielen nog de dag zelf. 

Volgens Fuchs en Knepper kan de veranderende duur van het verblijf een indicatie zijn voor de 

veranderende functie van de materniteit: aan het begin van de negentiende eeuw werden vooral 

ongehuwde moeders opgenomen, vaak al in de zesde maand van de zwangerschap. Ze verlieten 

de materniteit echter kort na de bevalling. Daarna viel het percentage moeders die vóór de 

achtste maand van de zwangerschap werden opgenomen, sterk terug.
155

 Hoewel in Oudenaarde 

de meeste moeders in hun negende maand zwangerschap werden opgenomen, steeg hun aandeel 

toch van 88% in 1857-1866 naar maar liefst 100% tussen 1906 en 1912. Moeders die vóór de 

achtste maand zwangerschap werden opgenomen, bleken uitzonderingen. We kunnen de theorie 

van Fuchs en Knepper voor Oudenaarde dus enigszins nuanceren; er was inderdaad een evolutie 

in de duur van het verblijf, maar het ging vooral om een reeds sterk aanwezige trend die zich 

verder zette.  

 

De totale duur van het verblijf daalde echter wel sterk, van ongeveer 23 dagen in 1857-1866 tot 9 

dagen in 1906-1912. De theorie dat vooral de moeders met een lagere sociale achtergrond in de 

materniteit bevielen omdat de instelling als een toevluchtsoord fungeerde en het idee dat het 
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vooral de ongehuwde moeders door hun lagere sociale achtergrond langer in de materniteit 

verbleven, gaat voor Oudenaarde niet op. Hoewel het percentage ongehuwde moeders steeg, 

daalde de totale duur van het verblijf in de materniteit drastisch. De meeste moeders kwamen op 

een steeds later moment in de zwangerschap aan en verbleven er ook gemiddeld minder lang. 

De materniteit van Oudenaarde vertoont dus zowel een aantal kenmerken die gelijklopen met het 

beeld van de traditionele materniteit, maar komt op een aantal vlakken ook helemaal niet 

overeen. 

 

Vervolgens kozen we er voor om de patiënten uit de periodes 1857-1866 en 1903-1912 verder te 

analyseren, dit gebeurde op basis van informatie uit de geboorteakten van de burgerlijke stand. 

We analyseerden de leeftijd en beroepsstructuur van de patiënten en hun echtgenoot en keken ten 

slotte naar de relatie van de getuigen van de geboorteakte tot de ouders. Vergeleken met 1857-

1866 waren de moeders in 1903-1912 gemiddeld 4 jaar jonger. Ook de gemiddelde leeftijd van 

de vaders daalde zo’n 6 jaar, van 41 naar gemiddeld 35 jaar. We kunnen hier natuurlijk de vraag 

stellen of het effectief om een veranderende functie van de materniteit gaat, of eerder om een 

algemene trend van steeds jonger wordende moeders? Ter vergelijking; in de tweede helft van de 

negentiende eeuw waren vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind gemiddeld 27 à 28 jaar 

oud.
156

 Ook in de beroepsstructuur merkten we een aantal verschuivingen. De meerderheid van 

de moeders was actief als huishoudster, dit bleef zo gedurende de twee periodes. De tweede 

grootste groep, de losse arbeid moest in aantal inboeten ten voordele van de niet-productieven. 

De beroepsverdeling van de vaders bleef over de twee periodes ongeveer stabiel; de losse arbeid 

en ambachten waren hier de belangrijkste categorieën. Bovendien verschilde de 

beroepsverdeling van de moeders in de Oudenaardse materniteit sterk van die van de patiënten in 

de Parijse Maternité en andere kraaminrichtingen, waar het dienstpersoneel de belangrijkste 

groep uitmaakte. Vervolgens gingen we na tot welke sociale status we deze beroepen kunnen 

indelen, op basis van de classificatie van Jeroen Backs. De resultaten toonden aan dat de 

volksklasse en dus de laagste klasse in beide periodes het grootste aandeel inneemt. Hoewel bij 

de vrouwen de volksklassen duidelijk de belangrijkste groep was, was een belangrijk deel van de 
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mannen actief binnen de middenstand. Qua beroepsverdeling merkten we dus weinig 

verschuivingen in de sociale achtergrond van de patiënten. 

 

Nadien bekeken we de relatie van de getuigen van de geboorteakte tot de ouders van het kind. 

Bij gebrek aan literatuur omtrent het onderwerp, maakten we gebruik van literatuur rond 

huwelijksgetuigen om een aantal trends weer te geven. Historici en sociologen zoals Hilde Bras 

en Koen Matthijs onderzochten de veranderende keuze in huwelijksgetuigen voor België en 

Nederland. Ze kwamen tot de conclusie dat steeds meer koppels familieleden als getuigen kozen 

zoals broers, zussen, schoenbroers en –zussen en neven en nichten. Dit ging ten koste van 

professionele getuigen en relaties uit patronage. Deze veranderende keuze kaderde binnen een 

proces van familiarisering van het huwelijk en een breder cultureel proces waarin de 

privatisering van het gezinsleven centraal stond. 

In het onderzoek naar de getuigen van de geboorteakten in Oudenaarde werden we met een 

probleem geconfronteerd; de relatie van de getuigen tot de ouders werden namelijk niet 

gespecificeerd. Een aantal namen van getuigen kwamen wel steeds terug, op basis van hun 

beroep (vaak politieagenten of werknemers van het hospitaal) en de frequentie van het 

voorkomen van hun naam, classificeerden we deze personen als professionele getuigen. Van 

slechts een kleine minderheid konden we met zekerheid de familierelatie tot de ouders van het 

kind specificeren. Zeker bij de ongehuwde moeders lag het percentage professionele getuigen 

hoog, wat kan wijzen op hun lagere sociale achtergrond. Van het proces van familialisering waar 

bij de huwelijksgetuigen sprake van is, zijn weinig sporen terug te vinden bij de getuigen van de 

geboorteaktes, maar verder onderzoek is nodig. 

 

In hoofdstuk 6 bekeken we de situatie van de ongehuwde moeders, die toch een belangrijke 

groep in de populatie van het hospitaal uitmaken. De ongehuwde moeders waren gemiddeld een 

paar jaar jonger dan de gehuwde moeders, bovendien daalde hun gemiddelde leeftijd van 26 jaar 

in 1857-1866 naar 21 jaar in 1903-1912. De meeste vrouwen gaven aan in Oudenaarde zelf te 

wonen, maar aangezien we slechts een minderheid van de moeders terugvonden in de 

bevolkingsregisters, waren ze vermoedelijk niet allemaal effectief afkomstig uit Oudenaarde. 

Hun verblijf in de materniteit duurde gemiddeld enkele dagen langer dan dat van gehuwde 
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moeders. Dit sluit dan weer aan bij het idee dat de materniteit vooral fungeerde als 

toevluchtsoord. 

We moeten wel opmerken dat de gemiddelde duur van het verblijf vooral beïnvloed werd door 

een aantal moeders die uitzonderlijk lang in het hospitaal verbleven. Het gaat om uitzonderingen, 

maar deze hebben wel een sterke invloed op het gemiddelde. Waar de meeste gehuwde moeders 

als huishoudster werkten, of werkloos waren, was de meerderheid van de ongehuwde moeders 

tussen 1857 en 1866 actief als losse arbeidskracht. Tussen 1903 en 1912 daalde dit aandeel sterk 

ten voordele van de niet-productieven. Bovendien bleef een groot deel van deze moeders niet 

ongehuwd: zo’n 40% trouwde later met de vader van hun kind. 

 

We vergeleken de gegevens van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal eveneens met nationale 

gegevens afkomstig van de Gentse Bijlokematerniteit. Deze gegevens bevestigen ook de these 

dat de patiëntenpopulatie vooral bestond uit de armere klassen. De materniteit van het 

Oudenaardse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal vertoonde zowel gelijkenissen als verschillen met 

deze instellingen. In de hospitalen was de meerderheid van de patiënten afkomstig uit de stad 

zelf. De verschillen betreffen vooral de grootte van de instellingen en het aantal ongehuwde 

moeders in de Bijlokematerniteit. Het percentage lag hier ongeveer dubbel zo hoog als in 

Oudenaarde. 

 

Vervolgens lichtten we enkele evoluties binnen de verloskunde toe. In de negentiende en 

twintigste eeuw werden een aantal innovaties in de medische wereld geïntroduceerd, zoals de 

stethoscoop of operaties onder narcose. Toch duurde het even vooraleer de nieuwe kunde ingang 

vond. De hoge moedersterfte was hier een uitstekend voorbeeld van. In Vlaanderen bedroeg de 

kraambedsterfte zo’n 12‰. Voor Oudenaarde vonden we een cijfer van ongeveer 13‰. De 

gegevens lieten echter niet toe om de exacte doodsoorzaak te bepalen en vermoedelijk ligt het 

werkelijke cijfer nog een stuk hoger. Het overlijden van de moeder werd enkel genoteerd indien 

ze kort na de geboorte van het kind overleed. Er werd geen rekening gehouden met de sterfte in 

de weken na de bevalling. 

 

Kraambedsterfte wordt veroorzaakt door enerzijds een aantal directe oorzaken, zoals 

kraamvrouwenkoorts, zwangerschapsvergiftiging, bloedingen of abortus. Indirecte 
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determinanten zoals een slechte kwaliteit van de verloskunde en slechte socio-economische 

omstandigheden droegen echter ook bij tot deze hoge sterfte. 

Over de reden voor de hoge kraambedsterfte in de materniteiten bestaat er wat discussie. 

Vandenbroeke wijt dit vooral aan enerzijds het hoge besmettingsgevaar veroorzaakt door de 

sterkere vertegenwoordiging van lagere sociale klassen in de instellingen en anderzijds de 

talrijke aanwezigheid van specifieke en moeilijke gevallen. Loudon zoekt de verklaring dan weer 

bij de grootte van de instellingen: overbevolking en de hoge frequentie aan bevallingen zorgden 

voor deze hoge sterfte, niet het frequent voorkomen van verloskundige ingrepen of de sterkere 

vertegenwoordiging van de lagere sociale klasse. Loudon sluit zich hiermee aan bij Florence 

Nightingale. 

 

Ten slotte onderzochten we de gezinsstructuur van de moeders die in het Onze-Lieve-

Vrouwhospitaal bevielen. Daarvoor maakten we gebruik van de bevolkingsregisters voor de 

periodes 1857 tot 1866 en 1903 tot 1912. We belichtten eerst een aantal visies op het ontstaan 

van het kerngezin en zijn dominantie in de negentiende en twintigste eeuw. Laslett ziet het 

kerngezin niet als een typisch negentiende-eeuwse fenomeen en stelt dat het kerngezin reeds het 

dominante gezinstype was in de Vroegmoderne tijd. We merkten vooral een opkomst van het 

kerngezin, een evolutie die correspondeert met de algemene trends. Toch leefden een groot 

aandeel moeders, en dan vooral de ongehuwde moeders in ‘extended family households’ of 

‘multiple family households’. Hoewel het aandeel van het kerngezin steeg, lagen de cijfers voor 

Oudenaarde nog altijd onder de gemiddelde cijfers die Vanhaute berekende. De 

zuigelingensterfte steeg van 94‰ tussen 1857 en 1866 naar 121‰ tussen 1903 en 1912. Toch 

lagen deze cijfers gemiddeld veel lager dan de nationale gemiddelden. We kunnen ons natuurlijk 

de vraag stellen of ons bronnenmateriaal wel een juist beeld geeft. 

 

We kunnen de materniteit van het Oudenaarse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal niet beschouwen als 

de typische materniteit die we in de literatuur terugvinden. De patiëntenpopulatie onderging wel 

een aantal veranderingen, maar sommige waren tegengesteld aan die typische trends, 

bijvoorbeeld het stijgend aantal ongehuwde moeders. De materniteit sprak bovendien een 

beperkt publiek aan: slechts een klein percentage van de Oudenaardse kinderen werd in de 

materniteit geboren. Toch kunnen we aan de patiënten van het hospitaal geen uitgesproken lage 

sociale achtergrond toeschrijven. 
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