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kosteloos in het zogenaamde doorgangshuis - de 
afdeling waar de ongehuwde moeders verbleven.
In de jaren ‘90 werd de Vroedvrouwenschool ver-
volgens eerst verplaatst naar Kerkrade en daarna 
naar Maastricht waar het momenteel is onderge-
bracht in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

oproep: foto’S gezoCht!
Momenteel wordt er gewerkt aan een boek 
over het 100-jarig bestaan van dit instituut. 
Mocht u nog foto’s, documenten, verhalen of 
ander materiaal ter beschikking willen stellen 
voor dit boek, stuur deze dan met een e-mail 
naar info@rijckheyt.nl of naar Rijckheyt, 
antwoordnummer 80, 6400 VC Heerlen. 

Al snel bleek deze bouw te klein te zijn. Een 
twintigtal jaren later werd het bij iedereen 
welbekende gebouw op Hooghees vervaardigd, 
ontworpen door architect Jan Stuyt. De bouw 
hiervan begon in 1920 waarbij de eerste steen 
werd gelegd door Koningin Wilhelmina. In dit 
gebouw, dat zowel als Vroedvrouwenschool 
maar ook als Elisabethskliniek bekend stond, 
werden honderden vroedvrouwen geschoold en 
duizenden kinderen geboren.

De kliniek kreeg vooral bekendheid doordat 
ongehuwde moeders, zowel katholiek als niet-
katholiek, er konden bevallen. Deze vrouwen 
hadden vaak niet het geld om de reguliere kosten 
die gepaard gaan met bevalling en kraamzorg 
op te brengen. Soms betaalde de vader, soms de 
gemeente, soms verbleef de ongehuwde vrouw MEER INFORMATIE

Het Stadsarchief 
Heerlen, sinds 
1924 gemeente-
archief van 
Heerlen, is met 
ingang van april 
2006 Rijckheyt 
geworden. Zij is het gemeentearchief voor Brunssum, Heerlen, 
Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Gulpen-Wittem. De studiezaal 
van Rijckheyt is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. In de 
maanden juli en augustus zijn wij op zaterdag gesloten. 
Kijkt u eens op www.rijckheyt.nl voor meer informatie.

Op 30 april 1909, 100 jaar geleden, werd de 
vereniging Kweekschool voor vroedvrouwen in 
Maastricht opgericht. Aanvankelijk zou er zowel 
een kliniek als een school in Maastricht moeten 
verrijzen, maar het gemeentebestuur van  
Maastricht was wat terughoudend. In 1910 
heeft de verenging, mede door een aanlokkelijk 
aanbod van burgemeester De Heselle, in de 
groeiende mijnwerkersstad Heerlen een vroed-
vrouwenschool en ziekenhuis opgericht. In 1912 
werd begonnen met de bouw aan de Akerstraat 
en in 1913 werd het geheel in gebruik genomen. 

100 jaar vroedvrouwenschool


