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Het begin van deze studie ligt in 1983, toen de Rijksuniversiteit Groningen met deeltijdopleidingen in de avonduren startte. Tot mijn grote vreugde werd de studierichting geschiedenis in het
nieuwe aanbod opgenomen. Ik behoorde tot de eerste groep ‘deeltijders’. Het was een genoegen
om naast mijn werk in de gehandicaptenzorg, een universitaire opleiding te volgen in het vakgebied waar mijn belangstelling vanaf mijn jeugd naar uit ging.
De keuze voor de specialisatie ontwikkelde zich gaandeweg. In het kader van het kernvak
Groningen in de eerste helft van de negentiende eeuw maakte professor Kooij mij attent op een bron,
die van de plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt, waar nog geen onderzoek naar
was gedaan. Voor de doctoraal scriptie onderzocht ik het peil van de volksgezondheid en het aanbod aan gezondheidszorg in de stad Groningen van 1818 tot 1870. Ik ben professor Kooij erkentelijk voor zijn stimulans om op dit pad door te gaan. Dit proefschrift is daarvan het resultaat. Het
was een lange weg. Door familieomstandigheden werd het onderzoek enige keren onderbroken en
de verplichtingen van de baan gingen voor, maar het was de moeite waard.
Het schrijven van een proefschrift is een eenzaam werk. Zonder de inspanningen van vele
anderen is het onmogelijk om het tot een goed einde te brengen. Waardevolle studies van andere
onderzoekers vormden een vruchtbare basis. Professor Kooij stimuleerde mij niet alleen om mijn
onderzoek voort te zetten, hij gaf tijdens het traject suggesties die het eindresultaat zeer ten goede
zijn gekomen. Professor M.G.J. Duijvendak, professor E.S. Houwaart en professor M.J. van
Lieburg dank ik hartelijk voor het zitting nemen in de beoordelingscommissie.
De Stichting Groninger Historische Publicaties en de financiële steun van de Stichting Erven
A. de Jager en de Petrus Camper Stichting maakten de uitgave van het boek mogelijk. De redactie van de Groninger Historische Reeks gaf nuttige adviezen. De medewerkers van verschillende
archiefdiensten droegen vele dozen onderzoeksmateriaal aan. Zonder dat materiaal kon dit verhaal
niet worden geschreven. In het bijzonder ben ik de medewerkers van de Groninger Archieven
erkentelijk voor de bereidwillige medewerking en hun tips over waardevolle bronnen. Van mijn
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werkgever, de Stichting MEE Friesland, kreeg ik administratieve en facilitaire ondersteuning bij
het gereed maken van de eindtekst. Het maakte de laatste fase een stuk gemakkelijker.
Dit boek draag ik op aan mijn ouders, Roelof Baron en Fandoe Baron-Kruid, van wie ik de
eigenschappen en talenten erfde om deze studie te kunnen doen. Zij leerden mij bovendien om
mijn mogelijkheden doelgericht te benutten en met opmerkzaamheid in de wereld te staan. Daar
heb ik veel plezier van ondervonden. Ype, zonder wiens aanwezigheid en steun dit werk niet
gemaakt had kunnen worden, stond de ereplaats ruimhartig aan hen af. Ik kan hem daar niet
genoeg voor bedanken.
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Z I E K E G RO N I N G E R S

OP ZOEK NAAR GENEZING

Bakker Albert Hensema
Bakker Albert Hensema woonde in 1826 in de Oude Kijk in ’t Jatstraat in de stad Groningen, op
nummer 35 in wijk I. In de tweede helft van juli kreeg zijn vrouw, Jantien Jans Spekman, hevige
koortsen. Ongeveer tien weken later werd Albert ziek1 en ook Luitje, het zes maanden oude zoontje
van het jonge echtpaar, kreeg zware koortsen.2 Het gezin was, evenals duizenden andere Groningers
in de tweede helft van 1826, het slachtoffer van een ernstige malaria-epidemie, met als waarschijnlijke complicatie tyfus.3
In februari 1825 waren door zware stormen de dijken doorgebroken en grote delen van het
noorden van het land onder water gelopen. De lagere gedeelten van de stad Groningen waren dat
voorjaar langer dan gewoonlijk overstroomd geweest. Daarop volgden een zachte winter en in 1826
een hete, droge lente en zomer. Deze combinatie van factoren was uitermate gunstig voor het ontstaan van malaria.4 Malaria was een gewoon verschijnsel in de stad, waar men zich doorgaans niet
ongerust over maakte. Uit ondervinding wist men dat de koortsen na een paar weken meestal weer
verdwenen. Er werd ook wel een reinigende werking aan toegeschreven.5 De epidemie van 1826
heeft de stad echter zeer zwaar getroffen en is onder de naam ‘Groninger ziekte’ de geschiedenis
ingegaan.6
Albert en Jantien waren maandenlang zwaar ziek. Op 12 januari 1827 had Albert nog dagelijks
koorts. Hij was ‘veelal ijlhoofdig [en] heeft daar zich de koorts in de borst en op de rug was gezet,
verscheidene operaties door inbranding moeten ondergaan.’7 Albert bleef een jaar ziek. Jantien
was tot Pasen 1827 ziek en leed daarna nog tot in oktober aan waterzucht, een veel voorkomende
naziekte van malaria. Luitje stierf op 3 oktober 1826. Het jongetje was het tweede kind van het
echtpaar. Hun eerste telg, ook een Luitje, was ruim twee weken na de geboorte, in april 1825,
gestorven. Kort na de geboorte van hun tweede kind waren de jonge ouders als lidmaat aangenomen in de Hervormde Kerk.
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Het gezin werd tijdens deze epidemie medisch behandeld door medicinae doctor Jacob Baart
de la Faille. Deze schreef medicijnen voor. De meestal in geval van malaria voorgeschreven braak-,
laxeer- of oplossende middelen werden ook tijdens deze epidemie ruimschoots toegediend.
Daarnaast werden veelvuldig bloedzuigers, pappen, wijnen en siropen gebruikt en kunstmatig
verzweringen teweeggebracht.8 De behandeling van de ziekte bleek door de vele en vreemde bijverschijnselen moeilijk.9 Kinine, sinds 1822 bekend als hét middel tegen malaria en haar naziekten,
hebben de Hensema’s niet of te weinig gekregen. Dat valt af te leiden uit de duur van hun ziekte
en de waterzucht waaraan Jantien heeft geleden. De inbrandingen behoorden tot het heelkundige
werk en zijn door een van de vier in de stad praktiserende stedelijke heelmeesters verricht.10 Het is
niet bekend wie van hen Hensema heeft behandeld.
Hensema heeft verschillende keren medische hulp gekregen van Baart de la Faille, die als particulier arts werd geconsulteerd. De Hensema’s kregen, voor zover valt na te gaan, gedurende de
hele ziekteperiode uitsluitend medische hulp van deze dokter. Albert Hensema woonde in de wijk
waar Baart de la Faille ook praktiseerde als armendokter. Met ingang van 7 augustus deelde deze
de armenpraktijk met De Mey en vanaf 6 november kwam Munniks er nog bij.11 De armendokters
hebben tijdens deze epidemie grote groepen inwoners, die normaliter voor eigen rekening in hun
medische verzorging voorzagen, behandeld.12
Of Hensema naast de reguliere geneeskundige hulp van de medicinae doctor en de heelkundige ook huismiddelen heeft gebruikt of onbevoegde of irreguliere genezers heeft geraadpleegd,
is niet na te gaan. In de tweede helft van 1826 werden door irreguliere genezers geen advertenties
in de twee Groninger kranten geplaatst om tijdens deze epidemie extra klandizie te vinden. Een
enkele keer werd een middel ‘ter bewaring der gezondheid’ aangeprezen ‘vooral in deze dagen
van het uiterste belang’.13 In november werd in de krant een berokingsmiddel, bestaande uit
jeneverbessen en oud leer, aanbevolen.14 De boekverkopers boden verschillende malen stichtelijke teksten tegen een gereduceerd tarief aan. Deze waren bedoeld als mentale ondersteuning.15
Waarschijnlijk waren de Hensema’s te ziek om er op uit te trekken om andere dan de reguliere
hulp te zoeken.
Albert Hensema betrok de medicijnen aanvankelijk bij een van de stedelijke apothekers. Omdat
hij in het centrum van de stad woonde, waren er voldoende in de buurt. De twee dichtstbijzijnde
apothekers waren W.J. Roelfsema aan het eind van de Kijk in ‘t Jatstraat op nummer 71 en J.F.
Brentano, een drogist die zich in 1825 als apotheker had laten inschrijven. Deze was gevestigd in de
Grote Kromme Elleboog, een zijstraat van de Kijk in ‘t Jatstraat. Hensema betaalde de medicijnen
eerst zelf, onder andere van het geld dat hij normaliter besteedde aan de aankoop van koren voor
de bakkerij. Mogelijk leidde dit er toe dat hij grondstoffen van een slechtere kwaliteit heeft aangeschaft. In augustus had de hervormde diaconie klachten over de kwaliteit van het brood dat hij
leverde voor de bedeelden. Overigens wees een herkeuring uit dat de klachten ingetrokken konden
worden.16 Toen de financiële bronnen van het gezin uitgeput waren, haalden ze medicijnen uit de
stadsapotheek.17 Daar kon men gratis medicijnen krijgen. De stadsapotheek, tijdelijk overgebracht
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van de Schuitemakersstraat naar een pand van professor Hendriksz in de Torenstraat, lag voor hen
wel verder weg.
Baart de la Faille vond het nodig dat er ‘oppassing’ in het gezin kwam. Albert had zware ijlkoortsen en zijn bedlegerige vrouw kon hem niet verzorgen. Er werd een betaalde hulp aangetrokken, die tijdelijk bij het gezin inwoonde en naast de kost drie gulden ontving.18 Volgens de stedelijke verordeningen moesten buren elkaar bijstaan in geval van ziekte en overlijden. Het overlijden
van Luitje werd door twee buren bij de burgerlijke stand aangegeven.19 De hulpbronnen voor de
ziekenverzorging en het waken waren in de directe omgeving kennelijk te beperkt of niet aanwezig.
Begin augustus was bij beide naaste buren van Hensema ook een zieke door de epidemie en in
de familiale sfeer waren de mogelijkheden beperkt. Albert was een immigrant uit Oude Pekela en
had geen familie in de stad. Jantien had een gehuwde zuster die niet ver bij hen vandaan woonde,
aan de Aa, maar in dat gezin waren ook twee zieken. Verder had ze nog een oude moeder en twee
ongehuwde zusters die aan de andere kant van de stad, aan het Schuitendiep, woonden. Het is niet
bekend of zij ziek waren.20 De hulpbronnen waren niet ruim, vanwege de fysieke afwezigheid van
één kant van de familie en de hoge ziekteprevalentie.
Het echtpaar heeft lange tijd geprobeerd zich er op eigen kracht doorheen te slaan. Aanvankelijk
betaalden ze de hulp die ze nodig hadden zelf. Tijdens de ziekteperiode lag het bedrijf van de
Hensema’s vrijwel stil. Na het opheffen van het gilde in 1808 was de organisatie van de stedelijke bakkers in stand gebleven, maar haar werkzaamheden beperkten zich tot het regelen van de
broodprijzen en het afbetalen van de schulden van het gilde.21 Het uitkeren van ziektegeld was
afgeschaft. De bakkers hebben niet, zoals de vereniging van boekverkopers, -binders en -drukkers
dat wel deed, samen met beroepsgenoten uit andere steden een ad hoc ondersteuning voor zieke
beroepsgenoten georganiseerd.22 Er bleef Hensema niets anders over dan van eigen bezit te leven.
De grondstoffen van de bakkerij werden te gelde gemaakt, kleding werd verkocht en waarschijnlijk
ook huisraad. Dat kwam in 1826 veel meer voor.23 Maar uiteindelijk ging het niet meer en deden
ze een beroep op de Volksziektecommissie. Deze commissie wist giften uit het hele land te genereren, waarmee ze tijdens deze epidemie zieken ondersteunde. Dit gezin behoorde tot de doelgroep
van deze ad hoc hulpinstelling: de ‘nijvere handwerkslieden en geringe burgerstand’ die nog nooit
bij de diaconie of armenzorg had aangeklopt.
‘Deze menschen hebben het onmogelijke beproefd om zich met het hunne te redden, zonder
anderen te vragen’ stond in het rapport over hen.24 Baart de la Faille bracht gunstige berichten over
het gezin uit aan professor Nienhuis, de contactpersoon van de Volksziektecommissie. In januari
1827 kregen de Hensema’s voor f 30,40 beddengoed, kleding, turf en aardappelen. Een van de
honderden traktaatjes die het Nederlandsch Godsdienstig-Tractaatgenootschap aan de commissie
stuurde om uit te delen, zal het gezin ook wel bereikt hebben. Dit gezin was een van de 3535
huishoudens die door de Volksziektecommissie de winter doorgeholpen werd.
Albert Hensema probeerde in het najaar het bedrijf gaande te houden door iemand voor hem
te laten bakken, maar het loon voor deze persoon kon hij niet opbrengen. In het najaar van 1827
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ontving Hensema f 75,- van de Volksziektecommissie om rogge en weite te kopen om zijn bedrijf
weer aan de gang te krijgen. Dat is hem ook gelukt. Een honderdtal gezinnen, waarvan acht bakkers, kregen een dergelijke gift, met het doel om ‘als nuttige schakels in de maatschappij behouden
te blijven’.
Albert en Jantien kregen later nog vijf kinderen, van wie twee binnen het jaar stierven. Het
gezin verhuisde nog enkele keren in de stad, eerst naar de Jacobijnerstraat en daarna naar de
Harderingestraat. In de Harderingestraat woonden ze in een pand dat op een gemeenschappelijke
waterput was aangesloten.25 Albert bleef het bakkersvak trouw zolang hij in de stad woonde. Medio
jaren dertig vertrok het gezin naar de geboorteplaats van Albert. Jantien lag in de jaren vijftig nog
kortdurend in het Academisch Ziekenhuis. Albert is in 1877 in Oude Pekela gestorven, Jantien
twee jaar later in Nieuwe Pekela.
Als inwoners van de stad hadden de Hensema’s ook te maken met het peil van de openbare
hygiëne en de preventieve maatregelen van het stadsbestuur. Zo moest Luitje binnen drie dagen
worden begraven. Gewoonlijk gold hiervoor een termijn van vijf dagen. Op 15 september werd
een bepaling over het sneller begraven door het stadsbestuur afgekondigd. Later werd daar nog
aan toegevoegd dat de overledenen alleen in de vroege ochtenduren en zonder klokgelui ter
aarde besteld mochten worden. Met het laatste werd geprobeerd om de droefgeestigheid onder
de stedelingen niet te vergroten. Waarschijnlijk is Luitje op de dichtstbijzijnde begraafplaats,
de Noorderbegraafplaats, begraven. Eind september uitten omwonenden van deze begraafplaats
klachten over de vele begrafenissen, waardoor het grondwater verontreinigd raakte en onbruikbaar
werd voor de waterpompen.26
Jantien en Albert woonden in een, naar negentiende-eeuwse Groningse begrippen, redelijk
gezonde omgeving. De Kijk in ‘t Jatstraat behoorde tot de ‘minder ruime hoofdstraten’, maar lag niet
in een van de meest onhygiënische gedeelten van de stad.27 Het gebied rond de Noorderhaven, waar
malaria altijd het hevigst woedde, was niet ver weg. Het in verband met malaria beruchte Boterdiep
in het noordoosten van de stad, was echter nog wel een kwartier wandelen bij hen vandaan.
Over het algemeen werd aan het schoonhouden van de straten en goten in de oude binnenstad,
waar de Kijk in ‘t Jatstraat lag, de meeste aandacht besteed, zij het dat de markten in het hart van
de stad, het vaakst gefrequenteerd werden door de vuilnisophalers. De Hensema’s hebben tijdens
hun ziekteperiode zeker hun burgerplichten van het tweemaal per week schoonhouden van goten,
stoepen en riolen voor en langs hun huis, niet kunnen nakomen. Of dit anders wel zo was? Het
stadsbestuur liet tijdens de epidemie de grachten elke dag in plaats van twee keer per week schoonmaken en ook de straatreiniging werd geïntensiveerd. De luchtverontreiniging werd bestreden door
chloorberokingen op straat. Voor het klaarmaken van de chloorkalkverbinding werd tijdelijk een
werkplaats ingericht. De chloorverbinding werd ook aan de inwoners aangeboden voor de luchtzuivering in de woningen. Vanaf 22 december konden zij de chloorkalk bij de apothekers afhalen.
Mogelijk is daarvan ook iets terechtgekomen in de Kijk in ‘t Jatstraat 35, omdat dit gezin steeds
thuis werd verpleegd. Dit was niet het geval bij Renske Wolf en haar kinderen.
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Kijk in ’t Jatstraat, gezien vanaf de Kijk in ’t Jatbrug, ca 1872

Renske Wolf, een arme weduwe
Renske Wolf, een 23-jarige weduwe, en haar twee kinderen Debora en Gerritje van 5 en 2 jaar
woonden in 1826 in het zuiden van de stad, in de Jonkerstraat op nummer S 314. Ze was op
17-jarige leeftijd, drie maanden zwanger, op de laatste dag van 1820 als laatste bruid van die dag,
getrouwd met de 32-jarige wolspinner Gerrit Steenblok. De huwelijksakte werd niet ondertekend
door het jonge paar. Ze verklaarden niet te kunnen schrijven. Nog maar 21 jaar oud en zes maanden zwanger van haar derde kind, werd Renske weduwe. Gerrit stierf op 36-jarige leeftijd (22-61824) in een ‘behuizinge zonder letter noch nummer’ aan de Zuiderkuipen. Elf dagen later werd
Renske als bedeelde bij de hervormde diaconie ingeschreven. Wekelijks kreeg ze zes stuivers en
een brood. Renske was ook vetspinster.28 Hiermee verdiende ze kennelijk wat bij. Het derde kind
werd op 30 september geboren en Gerritje genoemd, naar de vader. Bij de aangifte verschenen de
geautoriseerde stadsvroedvrouw Beiske Trox-Niemeyer en twee buren als getuigen op het stadhuis.
Renske was na haar geboorte gedoopt maar deed geen belijdenis, evenmin als haar man en andere
familieleden.
‘E E N

BOOSAARDIGE EPIDEMIE’

6
Voor Renske was 1826 een rampjaar. Op 12 april overleed haar driejarig zoontje Elias en op
3 mei haar 75-jarige schoonmoeder Debora Mast. Deze stierf in het stadsziekenhuis. Debora werd
enige jaren permanent bedeeld door de hervormde diaconie en die betaalde ook haar begrafenis.29
Zij was het laatste familielid van Renske’s man Gerrit in de stad. Hoe het Renske tijdens de malaria-epidemie verging, is niet precies te traceren. Begin augustus kwam ze nog niet op de ziekenlijst
voor. Op 6 januari 1827 was ze met haar kinderen opgenomen in het Arsenaal, dat tijdelijk als
ziekenhuis was ingericht.30 Waarschijnlijk had ze er geen tyfus bij gekregen, want die patiënten
werden naar het stadsziekenhuis overgebracht.31 Sinds de oprichting van dit ziekenhuis (1820)
streefde men er naar om tyfuspatiënten onder bedeelden en armen daar op te nemen.
Renske’s vader, Elias Wolf, stierf op 2 oktober 1826 op 63-jarige leeftijd. Op dit tijdstip was de
sterfte door de ziekte op het toppunt.32 Hij woonde in een buurt waar de ziekteprevalentie begin
augustus al heel hoog was.33 Elias Wolf was weduwnaar. In 1809 was zijn vrouw op kosten van de
diaconie begraven.34 Hij verdiende de kost als scheepstimmerman, maar werd ‘gebrekkig’ en om die
reden werd hij sinds 1816 permanent bedeeld door de hervormde diaconie. Renske, die in 1816
12 jaar was, deelde tot 1 juli 1819 in deze hulp. Kennelijk bezat Elias in 1826 nog een paar centen
waarmee zijn begrafenis betaald kon worden, want die is niet door de diaconie betaald. Dat was wel
het geval met een neefje, het zoontje van Renske’s zuster Henderika en haar zwager, de wolspinner
Egbert Geersinga. Dit kind, ook een Elias, werd op 21 december 1826 geboren en stierf twee dagen
later. Zelf zal hij binnen die korte tijd niet besmet zijn geraakt. Tijdens deze epidemie kwamen
echter veel vroeggeboortes voor bij zwangere vrouwen die aan de koortsziekte leden.35 Voor deze
baby werden het kistje en het graf door de diaconie betaald.
Renske kreeg als vastbedeelde geneeskundige hulp van een armendokter en medicijnen uit de
stadsapotheek. Bedeelden konden met een briefje van de diaken medische hulp krijgen. Normaliter
waren er drie armendokters. Elk had zijn eigen stadsdeel. In de kluft waar Renske woonde, praktiseerde A.O.H. Tellegen. Sinds 7 augustus werd hij, vanwege het grote aantal zieken, geassisteerd
door medicinae doctor H.F.A. Sasse, die de Jonkerstraat in zijn ressort kreeg. Sasse was een van de
drie in augustus door het stadsbestuur aangestelde medici die het door de explosieve uitbreiding
van de ziekte veroorzaakte tekort aan medici aanvulden. Deze snelle actie van het stadsbestuur
was mede ingegeven door de paniek onder de armenbevolking, die voor de dokterskoetsen ging
liggen om een medicus binnen de deur te krijgen.36 In de loop van september werden nog enkele
tientallen geneeskundigen van buiten de stad aangetrokken. Ook studenten geneeskunde uit
Groningen en Leuven en de niet voor inwendige geneeskunde gekwalificeerde chirurgijns werden
ingezet. Koning Willem I stuurde achttien, formeel niet voor de burgerpraktijk geautoriseerde,
militair geneeskundigen naar Groningen. Hiervan praktiseerden chirurgijn-majoor J.U. Efting en
chirurgijn tweede klasse A. de Non vanaf oktober in de Jonkerstraat. Zij kunnen deze gezinnen ook
hebben behandeld.
De lager gekwalificeerde medici van elders werden in de armenwijken in het zuiden en in de
wijken buiten de grachten ingezet.37 Een van de vier medici die in de Jonkerstraat zieken behan‘E E N
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delden, heeft Renske het opnamebewijs voor het Arsenaal verschaft. Het stadsziekenhuis was begin
augustus al te klein voor de vele zieken. Het tekort aan medici, onvoldoende verplegingsmogelijkheden onder de armenbevolking, zowel door de vele zieken als door de slechte woonomstandigheden, en een poging om uitbreiding van de epidemie te stoppen, waren redenen om nog een lokaliteit, met een veel grotere capaciteit, in te richten als ziekenzaal. Het publiek en de medici werden
via krantenberichten geïnformeerd over de opnamemogelijkheden in het Arsenaal.38 Het duurde
drie weken voordat de toestemming van het Rijk rond was en de inrichting van het Arsenaal klaar
was. Dat was veel te lang volgens professor E.J. Thomassen à Thuessink, want in die periode stierven mensen door gebrek aan medische behandeling en verzorging.39 Vertrekken in de armen- en
weeshuizen waren toen ook al in gebruik als ziekenzaal. Later werd de Noorderkazerne ingericht
voor herstellenden.
Renske was een van de ongeveer 2600 personen (9% van de bevolking) die vanaf 4 september
tot eind 1826 in het Arsenaal werden opgenomen.40 Renske, Debora en Gerritje hoorden tot de
gezinnen waar volgens tijdgenoten ‘onreinheid’ en ‘gebrek aan oppassing, voeding en geneeskundige hulp’ heersten. En dat wakkerde de angst voor ‘luchtbederf ’ en verdere verspreiding van de
ziekte aan. In het Arsenaal verbleven overwegend de armste Groningers. Onder de zieken die
in september werden opgenomen, waren veel ouderen, kinderen en dienstboden.41 Het sociale
netwerk van Renske was in rap tempo uitgedund. Ze had in het najaar van 1826 nog maar één
familielid in de stad, haar zuster Henderika.42 Die woonde naast haar op nummer S 315, maar in
dat huishouden waren begin augustus van de zes personen al drie ziek en daarbij was Henderika
zwanger van Elias. Ook bij de andere buren was toen al een zieke. Zoals al bleek bij de armenbegrafenis van de kleine Elias, had Henderika geen materiële reserve om haar zuster te helpen.
Renske kon toen zij ziek werd, nauwelijks ondersteuning in de naaste omgeving vinden. Een
opname in het Arsenaal voorzag in die leemte. De medische behandeling in het Arsenaal was in
handen van de professoren Hendriksz, Stratingh en Bakker en de medicijnen werden in de daar
ingerichte apotheek klaargemaakt. Het Departement van Oorlog had ook de nodige verpleegspullen en ziekenoppassers beschikbaar gesteld, zodat de patiënten goed verzorgd konden worden.
Renske, Debora en Gerritje hebben een zodanige behandeling en verpleging gekregen dat zij
genazen en in het begin van 1827 ontslagen konden worden. Renske deed toen een beroep op de
Volksziektecommissie om kleding, maar dat werd geweigerd, omdat ze als vastbedeelde niet tot
de doelgroep van de commissie behoorde.43 Waarschijnlijk was haar kleding verbrand. Dit werd
veel gedaan als preventie tegen het ontstaan van bedorven lucht die, naar men veronderstelde, de
besmetting kon veroorzaken.44 Ze werd verwezen naar de diaconie. Enige tijd later, in het derde
kwartaal van 1827, heeft de diaconie haar voor f 4,95 ‘enige kleren’ verstrekt.45 Dit behoorde tot de
buitengewone bedeling. Ook het gezin van Jacob Langendijk, de tweede echtgenoot van Renske,
kreeg ‘wegens ziekelijkheid’ buitengewone bedeling (voor f 4,25).46 Mogelijk kreeg Renske uit
andere particuliere bronnen ook nog het een en ander toegeschoven. Tijdens de epidemie zamelden
allerlei personen en verenigingen, zoals enkele armendokters en een studentenvereniging, voedsel
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en kleding in. Waarschijnlijk heeft ze na het ontslag uit het Arsenaal van de voedseluitdeling van
de stad geprofiteerd. In 1839 werd Renske uit het bedeeldenprotocol geschrapt. Haar twee toen
nog levende kinderen van Gerrit waren in 1837 al uitgeschreven.
Op 27 juli 1827 hertrouwde Renske met Jacob Langendijk, een 43-jarige weduwnaar met
vijf kinderen. Jacob was toen sjouwer en werd later visser. Zijn eerste vrouw en pas geboren zesde
kind waren in december 1826 gestorven. Zwager Egbert Geersinga, dan ook sjouwer, was getuige
bij dit huwelijk. In het nieuwe al kinderrijke gezin van Renske en Jacob werden tussen 1828 en
1846 nog negen kinderen geboren. Ze woonden lange tijd in een steegje achter de Jonkerstraat, de
Kruidhuisgang.
Renske overleed in 1855 op 52-jarige leeftijd. Haar stiefzoon Aaldrik gaf het overlijden aan. Hij
en zijn broer Cornelis Jacob hadden rond het midden van de negentiende eeuw een betere sociale
positie verworven dan hun vader en stiefmoeder. Als korenmeter waren ze verplicht aangesloten
bij het spaarfonds van hun beroepsgroep. Dit fonds verstrekte een uitkering in geval van ziekte en
invaliditeit.
Spinster Debora Steenblok, het eerste kind uit het eerste huwelijk van Renske, verging het veel
slechter. Ze kreeg ongehuwd drie kinderen. Vlak na de derde bevalling overleed ze op 37-jarige
leeftijd. Ze stierf, net als de grootmoeder waarnaar ze was vernoemd, in het ziekenhuis. Deze
Debora blies haar laatste adem uit in het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis.47
Chirurgijn Jonxis gaf, in zijn functie als ‘controleur’, haar overlijden bij de burgerlijke stand aan.
Renske Wolf, haar vader, zuster en zwager woonden in 1826 in het zuiden van wat de ‘nieuwe
stad’ werd genoemd. Dit waren de stadsdelen die buiten de grachten lagen en na de uitleg van
de stad, tussen 1612 en 1621, binnen de wallen waren komen te liggen. Het zuiden van de
‘nieuwe stad’, met name de wijken P, R en S, was mudjevol gebouwd met armenhuisjes: ‘niets
dan huizen, straatjes en steegjes’.48 Het stond bekend als een verzameling ongezonde buurten.
Stratingh had er 30 jaar later in zijn geneeskundige plaatsbeschrijving geen goed woord voor over.
Goten voor een goede afwatering ontbraken en ‘onder aan de wal’ was het donker, vochtig en
vies.49 De Zuiderkuipen, waar vader Elias woonde en Gerrit Steenblok overleed, diende ‘altijd tot
woonplaats van de mindere klasse’. Bovendien waren er verschillende verontreinigende bedrijfjes
gevestigd.50
In de Jonkerstraat was het niet beter. Daar was een open vuilnisbak voor het dumpen van as,
afval en huisvuil geplaatst. De omgeving van vuilnisbakken werd in de regel een stortplaats voor
alles waar men van af wilde en illegaal gebruikt als publiek privaat. In de huizen in deze buurten
had men geen privaat. Onder de Schoolholmboog, een brugje over het Zuiderdiep ongeveer tien
minuten lopen vanaf de Jonkerstraat, was een publiek privaat. Daar kon de familie Wolf gebruik
van maken, als ze de omgeving van de vuilnisbak niet wilden bezoeken. In 1826 werden, als
gevolg van de epidemie, langs de vestingwallen nog elf publieke privaten gebouwd waar ze vanaf
dat moment ook naar toe konden.51 Drinkwater werd door de bewoners uit deze buurt veelal uit
het sterk verontreinigde Zuiderdiep geschept. Waterputten of pompen waren er nauwelijks in het
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zuiden en regenbakken, voor zover die er waren, stonden in de zomer in de regel leeg.52 In de zeer
warme zomer van 1826 kampte men met een groot tekort aan goed drinkwater.
De omgevingscondities van het gezin Wolf waren slecht en volgens de opvattingen van
(medisch geschoolde) tijdgenoten voorbestemd om (besmettelijke) ziekten te veroorzaken. Of deze
koortsepidemie tot een besmettelijke soort moest worden gerekend, daarover bleef de medische
stand van mening verschillen. De Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt (CGT) meende van
niet, Thomassen à Thuessink vond bewijzen dat het juist wel zo was.53 Een van de argumenten
in de discussie was, dat ‘onder aanzienlijke en welgestelde inwoners, die het aan niets ontbrak, de
ziekte even sterk heerschte’.54 Ook in de hogere sociale lagen waren veel zieken en sterfgevallen te
betreuren, zoals bij Wijbe Wouters.
Wijbe Wouters, boekdrukker en boekverkoper
Boekdrukker en boekverkoper Wijbe Wouters woonde met zijn familie in de Steentilstraat op
nummer R 35. De ‘affaire’ was in hetzelfde pand gevestigd. Wouters was al sinds 1796 weduwnaar.
Het huishouden werd in 1826 gevormd door hem, zijn 32-jarige oudste zoon Wouter Wijbes,
schoondochter Margaretha Petronella van Delden, kleinkind Wijbe van een jaar oud en zijn 30jarige ongehuwde, tweede zoon Gerbrand. Zijn ongehuwde dochter Fenna woonde vanaf haar
kinderjaren bij haar tante in Sneek.55 Naar alle waarschijnlijkheid completeerde(n) een of meer
dienstboden het huishouden.56 De komst van de kleine Wijbe was met vreugde aangekondigd in
de Groninger Courant van 9 juni 1825.
De eerste slag die de familie in 1826 trof, was het overlijden van kleinzoon Wijbe op 29 augustus.57 Wijbe Wouters en de andere grootvader, koopman Gerrit van Delden, gaven het overlijden
bij wethouder Pieter Roelfsema, tevens ambtenaar van de burgerlijke stand, aan. Roelfsema moest
in dit najaar wekelijks enkele tientallen inwoners in het overlijdensregister inschrijven.58 Vijf weken
later was het de droeve plicht van zoon Wouter om het overlijden van zijn vader in de krant wereldkundig te maken:

Na een korte, doch hevig toenemende, ziekte, werd ons heden onze hartelijk beminde Vader WIJBE
WOUTERS, in den ouderdom van bijna 64 jaren, door den dood ontrukt.
Diep bedroefd betreuren wij zijn gemis en houden ons, ook zonder schriftelijke betuiging, verzekerd,
dat velen, die den braven Man in zijn nuttig en werkzaam leven gekend hebben, in onze regtmatige
smart zullen deelen.
Groningen
W.W. Wouters
den 6 October 1826
uit aller naam.
59
NB. De Affaires sullen provisioneel op den vorigen voet voortgezet worden.
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Het derde slachtoffer was Fenna. Zij overleed ‘na een langdurige sukkeling’ op 25 december
1826 in Sneek.60 De bevolking van Sneek werd dit jaar ook zwaar getroffen door de malaria. Na
Groningen waren daar de hoogste sterftecijfers.61 Waarschijnlijk is Fenna, net als haar vader, aan
de koortsen bezweken. De zaak van Wijbe Wouters werd door zoon Gerbrand overgenomen. Zoon
Wouter was azijnfabrikant. Wouter Wijbes en Margaretha kregen nadien nog acht kinderen, van
wie één op kleuterleeftijd stierf. Margaretha overleed in 1840, een maand na de geboorte van haar
laatste kind.
De familie Wouters was diep geworteld in de Groningse samenleving. Wijbe Wouters was
behalve als drukker, bestuurlijk of anderszins actief in de politiek, de standsorganisatie, binnen
de doopsgezinde kerk en in sociale en culturele instellingen.62 Zijn zoon Wouter richtte zich
volledig op zijn fabriek, hij was nauwelijks actief op maatschappelijk terrein. Zijn tweede zoon
Gerbrand en kleinzoon Gerbrand (zoon van Wouter) traden daarentegen in de voetsporen van hun
(groot)vader.63
Een van de taken die Wijbe Wouters in zijn ‘nuttig en werkzaam leven’ vervulde, was zijn werk
in de Volksziektecommissie in 1826. Zijn taak in deze commissie, waarvan het bestuur bestond uit
gegoede burgers, was het verzamelen van gegevens over hulpbehoevenden en het doen van voorstellen voor de hulpverlening. Hij heeft dit werk maar een paar weken kunnen doen, omdat hij zelf
werd besmet. Op de vergadering van 7 oktober werd zijn overlijden gemeld. Het is niet bekend
of meer leden van de familie Wouters of huisgenoten tijdens de epidemie ziek zijn geweest. In de
ziekenlijsten van begin augustus ontbreekt de Steentilstraat. Het is ook niet bekend hoe en waar
Wouters de ziekte heeft opgedaan. Volgens tijdgenoten kwam het meermalen voor dat de ziekte via
dienstboden in de gezinnen van de gegoede burgerij werd gebracht.64
Hoewel Wijbe Wouters maar korte tijd ziek is geweest, is het aannemelijk dat hij een medicus
heeft geconsulteerd. De keuze voor een medicus kan door verschillende motieven zijn beïnvloed.
De keuze kan gevallen zijn op iemand uit het nabije sociale netwerk. Enkele medecommissieleden
waren medicinae doctor: de professoren G. Bakker en S. Stratingh Ez. Statusmotieven kunnen
de keuze voor een van deze twee – beiden hadden naam en faam – versterkt hebben. Er kan ook
gekozen zijn voor de dokter die het dichtst bij woonde, omdat die sneller bij de zieke man kon
zijn. Medicinae doctor H. Wolthers aan het Schuitendiep woonde het dichtst bij de familie. De
familie Wouters werd in het zoeken van medische hulp niet door financiële, geografische of sociaalpsychologische redenen gehinderd. Het is evenmin waarschijnlijk dat zij last hadden van het tijdelijke gebrek aan medici. Volgens de plaatselijke geneeskundige commissie was door de komst van
medici van buiten de stad, met ingang van 1 oktober weer voldoende medische hulp beschikbaar.
Geneesmiddelen waren letterlijk naast de deur te verkrijgen. Op nummer 32 in de Steentilstraat
woonde apotheker H. Uilkens.65
Voedings- en kledingproblemen zullen zich in dit milieu niet hebben voorgedaan.66 Doorgaans
namen dienstboden de verzorgings- en verpleegtaak op zich, aangevuld met familiale hulp.
Schoondochter Margaretha zal, als enige vrouw in het huishouden, geholpen door dienstboden
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de leiding op zich hebben genomen. Al vrij snel ontstond bij de gegoede burgerij een tekort aan
dienstbodes. Het aantal zieken onder dienstboden was groot en zoals we zagen, kwamen velen in
het Arsenaal terecht. Verscheidenen werden preventief naar hogere zandgronden gestuurd.67 Het
gevolg was dat veel gegoede burgers zonder hulp en verzorging kwamen te zitten. In de kranten
steeg het aantal advertenties waarin dienstbodes werden gevraagd naarmate de ernst van de epidemie toenam. De Groninger Courant bemiddelde medio oktober bij het zoeken van dienstboden.
De krant legde een lijst aan van vrouwen die genegen waren voor een goede beloning gezinnen
de ‘nodige bediening’ te geven.68 Een toegezegde hoge beloning voorkwam niet dat in de hogere
sociale lagen door het gebrek aan personeel problemen in de verzorging ontstonden.69
Vanuit het oogpunt van preventie heeft dit gezin niet gedaan wat het medecommissielid van de
Volksziektecommissie wel deed: uit de stad vertrekken naar hogere zandgronden. De veronderstelling was dat daar minder besmettingsgevaar en meer genezingskansen waren door een schonere
lucht. Mr. Abraham Johan van der Hoop, lid van provinciale staten, wethouder en lid van de
Volksziektecommissie, vertrok toen hij ziek werd naar Huize De Bult in Steenwijk. Het mocht niet
baten. Hij overleed op 3 oktober, drie dagen voor Wouters.
Naar negentiende-eeuwse opvattingen heeft Wouters mogelijk ook onzorgvuldig gehandeld
door in zijn druk bestaan het advies om ‘hetzij wandelende, hetzij zittende zich [niet] bloot te stellen aan de koele avondlucht’, niet ter harte te nemen.70 Dit advies werd ingegeven door de opvatting dat vochtige dampen in de avondlucht ziekteverwekkend waren. Een derde preventiemaatregel
zal niet veel problemen hebben opgeleverd. Wouter Wijbes had als azijnfabrikant voldoende azijn
voorhanden om de lucht in de woning te zuiveren van ‘kwade dampen’. Dit middel werd, net als
chloorkalk, veelvuldig als preventiemiddel toegepast.
In 1826 zijn in Groningen 345 personen in kerken begraven. Wouters was hier niet bij. Onder
doopsgezinden was het geen gewoonte om in de kerk te begraven.71 Onder de gegoede burgerij van
andere denominaties, met name de hervormde en lutherse, kwam dat wel voor, maar met ingang
van 1 december 1826 werd daar een eind aan gemaakt door een decreet van koning Willem I. Een
direct gevolg was de aanleg van nieuwe begraafplaatsen buiten de stad. Met ingang van 1 november 1827 werden deze plaatsen versneld in gebruik genomen, toen in dat najaar het aantal zieken
opnieuw was toegenomen.
SOCIALE

V E R S C H I L L E N E N O N G E L I J K E T O E G A N G T O T Z O RG

De families Wolf en Geersinga, Hensema, Wouters en Van der Hoop staan model voor personen
uit verschillende sociale lagen in de negentiende-eeuwse Groningse samenleving. Renske Wolf en
haar zwager Egbert vertegenwoordigen de laagste sociale groepen, de ‘armen’, waaronder bedeelden
en mingegoeden worden begrepen. Bakker Hensema kunnen we in de middengroepen plaatsen.
Deze worden meestal verdeeld in twee groepen, de hoge en de lage middengroepen. De hoogste
sociale lagen – Wouters en Van der Hoop zijn als exponenten van deze bevolkingsgroepen beschre‘E E N
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ven – bestonden uit de hoge burgerij en de stadselite, de ‘aanzienlijken’. Medicus J. Baart de la
Faille is ook in deze bovenlaag te situeren.72
De wederwaardigheden van de geportretteerden tijdens de epidemie van 1826-1827 laten zien
dat inwoners uit verschillende sociale lagen op verschillende manieren trachtten beter te worden
en de gevolgen van hun ziekte te overwinnen. Het beroep dat ze daarbij deden op collectieve
voorzieningen verschilde nogal. Renske Wolf deed een fors beroep op armenzorgvoorzieningen en
voor bakker Hensema was particuliere liefdadigheid van groot belang. Wijbe Wouters zagen we
in een dubbele positie. Hij was bestuurder van een liefdadigheidsinstelling en had als zodanig zeggenschap over de toedeling van hulpgoederen aan de sociaal lager geplaatste stadgenoten. Hij werd
echter zelf ook slachtoffer van de ziekte. Als patiënt was voor hem de vraag relevant of er voldoende
medische en verpleegzorg in de particuliere praktijk te krijgen was. Voor alle stedelingen waren de
omstandigheden op het vlak van de publieke hygiëne van betekenis.
In de jaren 1860 waren andere mogelijkheden ontstaan om ziekte het hoofd te bieden. Tijdens de
cholera-epidemie in 1866 konden patiënten naar een ziekenbarak van het Academisch Ziekenhuis
of een beroep doen op verpleging thuis via de Choleracommissie, een particuliere liefdadigheidscommissie.73 In de openbare hygiëne was ook wat veranderd vergeleken met 40 jaar daarvoor.
Inmiddels werd het stadsvuil naar de drekstoep buiten de stad gebracht, stroomde het afvalwater in
het centrum van de stad door overdekte rioleringsbuizen en waren in de armenwijken waterpompen
geslagen. De dure, in 1827 aangelegde pomp om de doorstroming van het water in het Boterdiep te
bevorderen, was een mislukking gebleken en al lang van geen enkele waarde meer voor de openbare
hygiëne. Ook het stadsziekenhuis dat in 1820 haar deuren had geopend, bestond niet meer.
Behalve de genoemde curatieve en hygiënische voorzieningen waren er nog meer opties, nieuwe
initiatieven, afsluitingen en mislukkingen. De positie en invloed van de verschillende actoren
waren in 1870 ook niet meer hetzelfde als aan het begin van de eeuw. In 1800 was er per diaconie
één apotheker, in 1870 leverden alle 26 apothekers bij toerbeurt aan de toen functionerende burgerlijke armenzorg. Overigens betekent een omvangrijker hulpaanbod niet automatisch dat de zorg
voor de volksgezondheid ook beter was.
De gezondheidszorg – waaronder hier begrepen wordt de curatieve medische praktijk en de
openbare gezondheidszorg – was in Groningen rond 1870 op verschillende gebieden in omvang,
van karakter en in zijn werking veranderd, vergeleken met het begin van de negentiende eeuw. De
familiekroniekjes illustreren dat er veranderingen plaatsvonden in de beschikbare zorg, het aantal
beroepsbeoefenaren, de verhoudingen tussen stand, stad en kerk, de toedeling van de medische
armenzorg, de aard en doelgroepen van de particuliere liefdadigheid en de publieke hygiëne. De
aard, omvang en veranderingen in de toedeling van de gezondheidszorg in de periode 1800-1870
zijn het thema van dit onderzoek.
De ondersteuning van de armenzorg en liefdadigheidsorganisaties en de voorzieningen in de
publieke zorg zijn te beschouwen als collectieve arrangementen, zoals door De Swaan beschreven
in: Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de
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nieuwe tijd. In dit boek heeft hij het ontstaan en de werking van collectieve voorzieningen in de
armoedebestrijding, het onderwijs en de gezondheidszorg in vijf westerse landen in de laatste
vijf eeuwen in een theoretisch model gevat. De theorie van De Swaan biedt aanknopingspunten
om het onderzoek naar de collectieve voorzieningen in de gezondheidszorg in Groningen in de
negentiende eeuw voor het voetlicht te brengen. In de volgende paragraaf worden de hoofdlijnen
uit zijn model geschetst. De aspecten die betrekking hebben op hetgeen over de gezondheidszorg
in de negentiende eeuw en over de specifieke rol van steden naar voren is gebracht, krijgen daarbij
specifieke aandacht.
COLLECTIVISERING

I N D E G E Z O N D H E I D S Z O RG

De Swaan vroeg zich af waarom sinds de vroegmoderne tijd in westerse landen collectieve zorgarrangementen voor armen en zieken zijn ontstaan.74 De redenen lagen volgens hem in een drietal
dreigingen die rijken en gevestigden ervoeren in de confrontatie met ziekte en armoede. Rijken
en gevestigden vreesden rebellie en ordeverstoringen door armen. Armen zouden een deel van
het surplus van de rijken kunnen opeisen, wat een aantasting van hun bevoorrechte positie en de
bestaande sociale orde kon betekenen. Zorgarrangementen moesten de scherpe kanten van deze
voortdurende dreiging wegnemen. Arme zieken brachten nog een gevaar met zich mee. Ze vormden een besmettingsgevaar. In de loop van de negentiende eeuw kreeg de angst voor besmetting
door ziektes onder de armen een nieuwe dimensie door de komst van cholera. Daarbij kwam dat
de steden in deze eeuw qua bevolkingsomvang snel groeiden. De overbevolkte steden waren in de
ogen van tijdgenoten broeinesten van epidemieën. Dat waren angstaanjagende omstandigheden
voor elites, gevestigden en immigranten.
Een andere motivatie om zorgarrangementen aan te bieden werd ingegeven door het feit dat
armen ook nuttig waren als arbeidskrachten en consumenten.75 Men kon werklozen niet zo maar
weg laten lopen omdat ze op een ander moment nodig of nuttig waren. Om een arbeidsreserve
in stand te houden was het zinvol om hen aan zich te binden. Bejaarden, zieken en invaliden die
medische armenzorg kregen, dienden tot voorbeeld voor arbeidsgeschikte hulpvragers. Zij waren
ondanks de hulp die ze kregen slechter af dan degenen die werk hadden en niet afhankelijk van de
armenzorg waren. Ook hier speelde regulering van de arbeidsmarkt mee, zij het in meer indirecte
zin.76 In het model van De Swaan waren de rijken de leidende figuren in het collectiviseringsproces. Inmiddels is dit punt genuanceerd. Van hulpbehoevenden gingen ook initiatieven uit. Armen
dwongen soms met succes hulp af. Zorgarrangementen maakten deel uit van hun overlevingsstrategieën.77
Het collectiviseringsproces is volgens De Swaan een dynamisch proces. Hij schetst een ontwikkeling van voorzieningen die aanvankelijk op parochiaal niveau werden uitgevoerd en via regionale
beheerssystemen uiteindelijk op nationaal niveau vorm werden gegeven. In de loop van de tijd
werd de schaal waarop voorzieningen functioneerden dus steeds groter en de kring van deelnemers
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omvangrijker. De effectiviteit is het grootst wanneer zorgarrangementen op nationale schaal, met
dwingende regels en onder beheer van een openbaar orgaan worden uitgevoerd. Deze situatie werd
in de loop van de twintigste eeuw bereikt, onder andere in sociale verzekeringswetgeving. Als tussenfase naar het nationale niveau namen grotere steden die een regionale centrumfunctie vervulden, soms tijdelijk een onevenredig deel van de zorg op zich. Dit gebeurde vanuit het belang van de
instandhouding van handelsnetwerken en de voedselvoorziening. De stad liet dan meer paupers uit
het omliggende platteland toe.78 Een zorgarrangement kon met vallen en opstaan worden bereikt
of zich geleidelijk ontwikkelen. Een derde mogelijkheid was dat deelname door een sterke actor
werd opgelegd.
Plaatselijke elites bemiddelden tussen de beheerders en initiatiefnemers van collectieve voorzieningen en rechthebbenden. In de parochiale fase waren dat vooral geestelijken. In de negentiende
eeuw kwamen nieuwe professionele elites – leraren, medici en ambtenaren – als initiatiefnemers
en toedelers van zorg naar voren. Ze hadden belang bij nieuwe voorzieningen omdat ze werk verschaften.79 De Swaan legt een verband tussen collectivisering en professionalisering.
Langzamerhand ontstond consensus over de toelatingscriteria waaraan rechthebbenden moesten voldoen om voor een verstrekking in aanmerking te komen. Ze worden samengevat met de
termen: ongeschiktheid, nabijheid en meegaandheid. Ik licht ze hier kort toe. Ongeschiktheid was
de belangrijkste en een noodzakelijke voorwaarde. Zij hield in dat er nood was en dat een rechthebbende niet in staat was om zelf in zijn behoeften te voorzien. Nabijheid betekende dat men
tot de rechthebbende gemeenschap behoorde. Door De Swaan worden in dit verband biologische
verwantschap en verblijfplaats – de vestigingseis – genoemd. Onder meegaandheid wordt verstaan
dat een ontvanger van hulp niet uitdagend of kritisch kon zijn of zich kon verzetten tegen eisen
die aan hem werden gesteld.80
Tussen investeerders ontstonden conflicten als men niet (voldoende) bijdroeg in de kosten,
maar wel profiteerde van de voordelen. Dit verschijnsel wordt free-riding genoemd. Wanneer
de ondersteuning in de ene plaats of parochie goed was, konden gevestigden in andere plaatsen
afzien van een hulpsysteem, omdat hulpvragers wegtrokken naar de plek waar het meeste te halen
was. Ook over de noodzaak van een zorgarrangement kon verschillend worden gedacht. In de
negentiende eeuw werden felle discussies gevoerd over voorzieningen ten behoeve van de openbare
hygiëne. Zolang de conflicten niet opgelost waren, was het collectiviseringsproces nog omkeerbaar.81
Cholera was in de negentiende eeuw een gevreesde ziekte. Epidemieën van cholera openbaarden de kwetsbaarheid van de stedelijke bevolking en de risico’s die zij liep. Cholera, zo stelt De
Swaan, maakte dwingende stelsels noodzakelijk. De ziekte fungeerde als aanjager van voorzieningen op het gebied van openbare hygiëne.82 Het probleem van de openbare hygiëne in de steden kon
alleen worden opgelost door de aanvoer van schoon water en de afvoer van vuilnis en vuil water
van elkaar te scheiden. Daarvoor waren afzonderlijke netwerken nodig die de hele stad besloegen,
een voor de drinkwatervoorziening en een rioleringssysteem. Het geheel vormde een, wat De
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Swaan noemde, ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel. Dit inzicht en de realisatie ervan ontwikkelden zich
in een langzaam groeiend proces. De plannen en netwerken ontstonden vaak stap voor stap. Met
de aanleg werd in de meeste steden in de negentiende eeuw gestart en de afronding vond veelal in
de twintigste eeuw plaats. Men begon in het centrum van de steden waar de elite woonde – die als
eerste profiteerde – om in de laatste fase tenslotte ook de buitenwijken te voorzien van riolering en
drinkwateraansluitingen. De concepten van De Swaan worden hierna ingevoegd in de vraagstelling
van deze studie.
DE

PA RT I C U L I E R E P R A K T I J K

Gezondheidszorg werd niet alleen via gereglementeerde, collectieve voorzieningen verleend. Er
was ook een particuliere praktijk van consult geven, behandelingen uitvoeren en geneesmiddelen
voorschrijven buiten de armenzorg en ziekenhuisbehandelingen om. Stedelingen maakten gebruik
van deze dienstverlening (waarvoor ze zich in een enkel geval verzekerden), probeerden zelf nog
eens wat of riepen de hulp van onbevoegde genezers in. Verschillende opties werden naast of na
elkaar gebruikt: Albert Hensema was particulier patiënt van Baart de la Faille en kreeg gratis medicijnen uit de stadsarmenapotheek. Hoge toelatingseisen van collectieve voorzieningen verhoogden
de toestroom naar de particuliere praktijk. Anderzijds konden de tarieven van beroepsbeoefenaren
zo hoog zijn, dat zieken besloten tot het nemen van een huismiddel of de gang naar de armenzorg
maakten. Collectieve voorzieningen en particuliere praktijk functioneerden in de negentiende
eeuw niet onafhankelijk van elkaar.83
De inventarisatie van medische beroepsbeoefenaren geeft inzicht in de potentieel beschikbare
medische hulp binnen de stadsgrenzen. Deze gegevens zijn vergeleken met de landelijke gegevens
over de medische bezettingsgraad in de negentiende eeuw84 en enkele lokale en regionale onderzoeken.85 Het beeld van Groningen krijgt daardoor reliëf en de specifieke kenmerken van de samenstelling van het Groningse medische korps komen daardoor naar voren.
De wijze waarop de beroepsbeoefenaren hun praktijk opbouwden, geeft een aanwijzing voor
de feitelijk beschikbare hulp en het bereik ervan. De praktijkopbouw zag er voor de verschillende
beroepsgroepen, en subgroepen daarbinnen, anders uit. De kansen die zich voordeden en de
keuzes die gemaakt werden, differentieerden. Uit de studie van Marland, Medicine and society in
Wakefield and Huddersfield, 1780-1870 blijkt dat in de Engelse steden Wakefield en Huddersfield
voor de medici afkomst, sociale contacten en benoemingen in de onderhavige periode de belangrijkste factoren waren voor een geslaagde praktijkopbouw. Hetzelfde komt naar voren in Digby’s
Making a medical living, waarin zij de focus richt op heel Engeland. Marland kwam ook nog tot
een andere belangrijke conclusie, namelijk dat de invloed van leken, in hoofdzaak leden van de
middengroepen, binnen de gezondheidszorg groot was. Deze diende zich op vier fronten aan. In
het initiëren en financieren van liefdadigheid waren ze belangrijke spelers. Aan medici wordt eveneens een scheppende rol in nieuwe zorgmogelijkheden toegeschreven. De nieuwe vormen van zorg
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begunstigden bovendien de praktijkopbouw. Op dit punt valt haar these samen met die van De
Swaan. Leken vervulden ook een belangrijke rol in het toezicht op de uitvoering van de armenzorg.
De veranderende vraag van de middengroepen steunde de ontwikkelingen naar de figuur van de
algemene arts. Tenslotte vormden de middengroepen de belangrijkste rekruteringbron voor nieuwe
beroepsbeoefenaren. Wat betreft de veranderende vraag van de middengroepen sluit Marland aan
bij Branca, die ook een toenemende vraag naar medische hulp onder de middengroepen constateerde.86 De genoemde elementen uit deze studies zijn gebruikt om de praktijkopbouw van de
Groningse beroepsbeoefenaren te onderzoeken. Uit de theorie van Freidson zijn de aspecten ‘professionele autonomie’ en ‘mate van dominantie over concurrerende beroepsgroepen’ gebruikt als
toetsingskader voor het beroepsvormingsproces van de verschillende beroepsgroepen.87
Weiner onderzocht de gezondheidszorg in Parijs in de roerige periode 1789-1813.88 Men
wilde de medische hulpverlening daar op een, naar negentiende-eeuwse begrippen, zeer hoog peil
brengen binnen een door de overheid geleide organisatie, de beroepsbeoefenaren daarin incorporeren en iedere burger gratis toegang tot alle vormen van hulp garanderen. Dit was tot mislukken
gedoemd. Het was te duur en de beroepsbeoefenaren wilden niet in een gedwongen staatssysteem
werken. Een aantal elementen uit het Franse gedachtegoed en de Franse praktijk bereikten ook
Groningen en zijn, in Groningse vorm vertaald, terug te vinden in (voorstellen omtrent) het stedelijke zorgsysteem.
Hier zij opgemerkt dat dit geen studie naar het professionaliseringsproces van de Groningse
medische beroepsgroepen is. De in deze studie verzamelde feiten en verworven inzichten kunnen
een aanzet zijn tot een dergelijk onderzoek. De relevantie van de genoemde kenmerken binnen
dit onderzoek is dat ze van invloed waren op de omvang van de medische hulpverlening in de
stad. Bovendien geeft het verworven materiaal inzicht in de wensen en mogelijkheden van beroepsbeoefenaren om functies binnen collectieve voorzieningen te verwerven of om collectieve voorzieningen te initiëren of te blokkeren.
DE

M E D I S C H E M A R K T I N D E H I S TO R I O G R A F I E

In het introductieartikel van het themanummer ‘De medische markt in Nederland, 1850-1950’ van
het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis uit 1999, wordt een overzicht gegeven van de historiografie
van de medische geschiedenis in Nederland.89 De definiëring van het begrip ‘medische markt’ is
in Nederland vooralsnog breed: ‘sociale, culturele, economische en politieke interacties op het vlak
van gezondheid, ziekte en genezing’.90 In het artikel wordt tevens aangegeven dat sinds ongeveer
1980 de medische geschiedenis is verbreed met de sociale geschiedenis van de gezondheidszorg.
Door de auteurs wordt deze stroming de constructivistische en externalistische stijl genoemd. Deze
studie kan binnen die stroming worden geplaatst. Dit is een onderzoek naar de dynamiek van en de
samenhang in de verschijnselen van de Groningse gezondheidszorg in de periode 1800-1870.
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In de geschiedschrijving van de gezondheidszorg in Nederland zijn veel leemtes wat betreft het
eerste driekwart van de negentiende eeuw en vooral aangaande de eerste helft van deze eeuw. Deze
periode figureert nogal eens als een noodzakelijke, maar weinig inspirerende laatste fase in een
studie over de vroegmoderne tijd. We zien dat bijvoorbeeld in het boek van Van der Borg over de
beroepsuitoefening van vroedvrouwen.91 Ook bij De Swaan is deze periode een soort uitloop van
de vroegmoderne tijd. Huisman typeerde het tijdperk voor wat betreft de openbare gezondheidszorg als een stilteperiode tussen de achttiende eeuw en de tweede helft van de negentiende eeuw.92
Vaker nog is het tijdperk, met name de periode vanaf ongeveer 1840 tot ongeveer 1870, beschreven als een aanloop naar de ingrijpende veranderingen die in het laatste kwart van de negentiende
eeuw en in de twintigste eeuw plaatsvonden. De geringe belangstelling voor deze periode wordt
wellicht beïnvloed door de traditioneel sombere beeldvorming over deze periode. Algemene sociale
verschijnselen en specifiek op de gezondheidszorg betrekking hebbende zaken cumuleren tot een
grauw tafereel van smerige steden, veel armen, grote armoede, een lage zorgvraag, te weinig en
slechte medische hulpverlening door te laag opgeleide beroepsbeoefenaren, stilstand in de medische
wetenschap en smerige verblijven die ziekenhuizen werden genoemd.
Het onderzoek dat tot dusverre over deze periode is verricht, kenmerkt zich door de belangstelling voor deelaspecten en specifieke verschijnselen. De onderhavige periode was dan een sleutelperiode voor de betreffende thematiek. In de krankzinnigenzorg was voor 1850 enige vernieuwing te
constateren en dat vormde de aanleiding tot enkele studies.93 Vijselaar onderzocht in zijn dissertatie
het aan het begin van de negentiende eeuw populaire dierlijk magnetisme94 en Gijswijt-Hofstra
belichtte in een drietal artikelen een andere, nieuwe medische stroming: de homeopathie.95 Het
beeld van de beroepsbeoefenaren voor 1865 wordt vooral bepaald door de veelheid aan kwalificaties (bekwaamheden) en een gedifferentieerd beleid over bevoegdheden en vestigingseisen.
Specifiek voor deze periode was de ruime aanwezigheid van de tweede geneeskundige stand en hun
moeizame positie op de medische markt. Dit is door Van Lieburg beschreven.96 Frijhoff onderzocht
de medische verzorgingsgraad in de Franse tijd.97 Het juridische kader van de gezondheidszorg is
neergezet door Cannegieter. Zijn Honderdvijftig jaar gezondheidswet is inmiddels een klassieker.
Houwaart onderzocht de opvattingen en invloed van de hygiënisten, die van 1840 tot 1890 actief
waren.98 De prevalentie en bestrijding van pokken in de achttiende en negentiende eeuw werd door
Rutten bestudeerd.99 De eerste helft van de negentiende eeuw was een belangrijk tijdsgewricht in
zijn onderzoek. Verder is het nodige onderzoek verricht over de lokale aanpak van cholera. Leiden,
Utrecht, Leeuwarden en Dordrecht kunnen hiervoor genoemd worden.100
Er zijn inmiddels vier Nederlandse studies die breder van opzet zijn en min of meer het hele
veld van de gezondheidszorg beslaan binnen een stedelijke of regionale context en die in het hiervoor geschetste concept van de medische markt kunnen worden geplaatst. Het betreft Groningen
en Hoorn in de zestiende en zeventiende eeuw en Limburg en Amsterdam na 1850, met de periode
na 1880 als zwaartepunt. Ze betreffen dus niet de onderhavige periode. Daarvoor moeten we de
blik op Engeland en Frankrijk richten (zie vorige paragraaf ).
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De studies van Steendijk-Kuypers over Hoorn101 en Huisman over Groningen102 hebben de
medische hulpverlening en de openbare gezondheidszorg als thema. Een overeenkomst is dat de
vraagkant – bij gebrek aan bronnen – niet uitgewerkt is. Steendijk-Kuypers koos het perspectief van
het stedelijk beleid. Zij besteedt daarom veel aandacht aan de collectieve voorzieningen. Huisman
start vanuit de invalshoek van de medische beroepen. Hij ziet een toenemende organisatiegraad
van de beroepen en een toenemende integratie tussen stand en stad. De Hervormde Kerk werd
hierin ook betrokken, zodat tegen 1700 een evenwicht tussen stand, stad en kerk was ontstaan. Met
betrekking tot de bestrijding van de pest, de belangrijkste besmettelijke en epidemische ziekte uit
deze periode, signaleren beiden een toenemende bereidheid bij stedelijke besturen om preventieve
maatregelen op elkaar af te stemmen. Kortom, rond 1700 werd een groeiend besef van stedelijke
interdependentie zichtbaar.
De studies over de gezondheidszorg in Limburg103 en Amsterdam104 vanaf de tweede helft van
de negentiende eeuw gaan over de productie en consumptie van medische zorg en de vraag naar
de (moeizame) acceptatie van moderne vormen van medische hulp. Het perspectief van vraag en
aanbod en de ongelijke spreiding van gezondheidszorg zijn ook door Kooij in het hoofdstuk ‘De
gezondheidszorg’ in Groningen 1870-1914 gehanteerd. Recentelijk is de invalshoek verschoven
naar het probleem van de toegankelijkheid van de medische zorg. Beschikbaarheid van zorgmogelijkheden garandeert nog niet dat de (potentiële) behoeftige of vrager hier gebruik van kan
maken. Dat doet zich te meer voor wanneer de gewenste zorg (te) duur is voor de hulpvrager.
Voor Nederland is deze thematiek uitgewerkt door Van der Velden en Japenga.105 Vanaf de tweede
helft van de negentiende eeuw werd het verzekeringswezen een belangrijke factor in de toegang tot
de zorg. Het verzekeringswezen voor alle vormen van levensrisico’s is door Van Genabeek bestudeerd.106
PERIODISERING

E N WA A RO M

G RO N I N G E N

Zoals al naar voren is gekomen, is over de periode 1800-1870 nog geen breed opgezette studie
over de gezondheidszorg in een Nederlandse stad of regio verschenen. De vraag is of het sombere beeld en de inertie die met dit tijdsgewricht worden geassocieerd, voor alle gebieden van de
volksgezondheid terecht is. Het inzoomen op een lokaal verband biedt de mogelijkheid om meer
helderheid over alle aspecten en hun onderlinge samenhang te krijgen. De rol van de verschillende
actoren kan dan beter uit de verf komen. In deze periode, de eerste fase van de eenheidsstaat, kreeg
de verhouding tussen het lokale en het nationale verband een nieuwe dimensie, zij het dat bij de
zorg voor de volksgezondheid het accent binnen het lokale bestek bleef liggen.107 De lokale thema’s
waarop het Rijk invloed uitoefende en de wijze waarop dat gebeurde, hebben onze aandacht. Deze
lokale studie beoogt een bouwsteen te zijn voor verder onderzoek voor andere steden en regio’s in
hetzelfde tijdsbestek. Anderzijds is het wenselijk om deelaspecten en thema’s die al in een groter
verband zijn uitgewerkt, te onderzoeken binnen één locatie.
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Plattegrond van de stad Groningen, 1857
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Voor 1870 als einddatum is gekozen omdat in 1865 een nieuwe medische wetgeving tot stand
kwam. Er kwam een nieuw systeem van bevoegdheden voor de beroepsuitoefening en het toezicht
op de praktijkuitoefening werd in handen van de staatsinspectie gelegd. De gezondheidszorg en de
medische beroepen zouden daarna gaandeweg een andere koers gaan varen. Tussen 1869 en 1872
werden de eerste wetten betreffende de openbare gezondheidszorg uitgevaardigd die een landelijke
reikwijdte hadden. Het kader van de lokale autonomie werd toen verlaten.
Waarom is gekozen voor Groningen? Groningen was zo groot dat alle elementen van de gezondheidszorg en alle medische beroepen vertegenwoordigd waren. Als voorbeeld wordt genoemd dat
er een plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt was, die onder andere een taak
had bij de examinering en toelating van beroepsbeoefenaren van de tweede stand (heelmeesters,
vroedvrouwen, apothekers, drogisten en tandmeesters). Op het platteland bestonden die commissies niet. Bovendien waren in Groningen een medische faculteit en een academisch ziekenhuis die
hun eigen dynamiek in het geheel van de gezondheidszorg brachten. Voorts was (en is) Groningen
qua inwonertal de grootste stad van het noorden van Nederland. In de rangorde van steden in
Nederland stond Groningen qua grootte op de zesde plaats. Belangrijker nog was dat er een aantal centrale functies op het gebied van nijverheid, handel en dienstverlening, politiek en cultuur
waren geconcentreerd. In de onderhavige periode werd de functie van aanbieder van voorzieningen
van gezondheidszorg van groter belang. De these van De Swaan dat een centrale stad een rol kon
vervullen in de overgang van het regionale naar nationale integratieniveau, kan aan de hand van
Groningen worden getoetst.
Een laatste motief om voor Groningen als onderzoeksgebied te kiezen, is van historiografische
aard. De medische geschiedenis van de stad Groningen vanaf 1500 en in beperktere mate van de
provincie mag zich de laatste vijftien jaar verheugen in een ruime belangstelling. Het al genoemde
onderzoek van Kooij uit 1987 was de eerste publicatie van een brede stroom die daarna zou volgen.
De dissertatie van Huisman (1992) was eveneens een belangrijk momentum. Huisman publiceerde
daarnaast tussen 1989 en 1997 verschillende artikelen over de medische geschiedenis van stad en
Ommelanden uit de periode voor 1800.108 In dezelfde periode verschenen kort na elkaar twee
bundels: Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500-1900 (1993) en
Medische geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500-1900 (1997). Over de twintigste eeuw
zijn recentelijk drie publicaties verschenen: één over de gemeentelijke gezondheidsdienst109 en twee
over het academisch ziekenhuis in het kader van het 200-jarig jubileum.110 Een viertal artikelen
behandelt verschillende thema’s. Het artikel van Dohle gaat over de krankzinnigenzorg en Vijselaar
schreef over de activiteiten van enkele Groningse medici met het dierlijk magnetisme.111 Ramaker
behandelde de verspreiding van malaria in 1826 door de stad.112 De werkzaamheden van de irreguliere genezers in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn door De Blécourt onderzocht.113
Overzien we de Groningse historiografie, dan valt dezelfde conclusie te trekken als hiervoor over
Nederland is gedaan: de periode 1800-1870 en specifiek de eerste helft van de negentiende eeuw
ontbreekt, behalve in enkele thematische onderzoeken.
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VRAAGSTELLING
De centrale vraag van deze studie is de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorg
in de stad Groningen van 1800 tot 1870. Het zwaartepunt ligt op de reguliere curatieve zorg en de
openbare gezondheidszorg. Onder reguliere curatieve zorg wordt hier verstaan: de dienstverlening
door alle bevoegde medische beroepsbeoefenaren (medicinae doctores, heelmeesters, vroedvrouwen, apothekers, drogisten en tandmeesters). Onder openbare gezondheidszorg wordt verstaan: de
activiteiten op het gebied van de publieke hygiëne die ziektepreventie en verbetering van de volksgezondheid beoogden. In een apart hoofdstuk wordt de irreguliere hulpverlening behandeld (volksgeneeskunde, zelfbehandeling en onbevoegde praktijken). Collectieve zorgarrangementen waren
aan het begin van de negentiende eeuw al van substantiële betekenis voor de toegankelijkheid van
curatieve en preventieve zorg. De beschikbare zorgmogelijkheden en collectieve voorzieningen te
samen bepaalden het bereik van de medische hulpverlening en openbare gezondheidszorg.

-

-

-

De algemene vraagstelling wordt opgesplitst in de volgende deelvragen:
Welke reguliere beroepsbeoefenaren en irreguliere hulpverleners boden de stedelijke bevolking
medische hulp aan. Hoe omvangrijk was de hulpverlening en wat was de kwaliteit ervan?
Hoe bouwden beroepsbeoefenaren een (succesvolle) particuliere praktijk op? Welke factoren
begunstigden de praktijkopbouw?
Op welke wijze werd aan de publieke hygiëne vormgegeven?
In hoeverre waren medische zorg en openbare gezondheidszorg in collectieve voorzieningen
gevat? Op welke schaal functioneerden deze voorzieningen: parochiaal, regionaal, stedelijk of
nationaal? Wie behoorden tot de rechthebbenden en wie profiteerden van de voorzieningen?
Waren er specifiek Groningse facetten aan de toegangscriteria geschiktheid, nabijheid en meegaandheid?
Welke motieven van elites lagen ten grondslag aan het initiëren en instandhouden van collectieve voorzieningen in de gezondheidszorg? Welke sociale groepen waren initiatiefnemers,
organisatoren, uitvoerders en financiers?
Welke rol hadden de beroepsbeoefenaren in de totstandkoming en het functioneren van collectieve voorzieningen? Hoe zag de relatie tussen collectivisering en professionalisering er uit?
Was cholera de aanjager van nieuwe collectieve voorzieningen in de publieke hygiëne in
Groningen?

B RO N N E N

EN OPZET

Voor deze studie is een breed palet aan bronnen gebruikt. Dit was noodzakelijk omdat materiaal
dat specifiek en uitsluitend betrekking heeft op de gezondheidszorg, beperkt is. Met name materiaal
op microniveau van hulpvragers en ontvangers van zorg is schaars. Hier wordt een kort overzicht
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gegeven van de belangrijkste bronnen die zijn gebruikt en wordt de kwaliteit ervan beoordeeld. In
de lijst van archivalia zijn alle bronnengegevens en détail opgenomen.
De notulen en jaarverslagen van de plaatselijke en provinciale geneeskundige commissies zijn in
de Groninger Archieven en het Nationaal Archief te raadplegen. Deze archieven geven over enkele
zaken kwantitatieve gegevens en een veelheid aan kwalitatieve beschrijvingen. Met name wordt veel
aandacht geschonken aan de prevalentie van de verschillende ziekteverschijnselen.114 Verder zijn
de inschrijvingen van de beroepsbeoefenaren, het verloop van de pokkenvaccinaties en de visitatierapporten er in opgenomen en zijn enkele conflicten tussen beroepsbeoefenaren die de gemoederen
nogal bezig hielden, betrekkelijk uitgebreid beschreven. Deze bronnen zijn niet compleet, sommige
jaargangen ontbreken.
Het archief van het Nosocomium Academicum, het ziekenhuis van de universiteit tot 1852,
en van het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis (vanaf 1852) zijn ondergebracht in het archief van de universiteit. De bronnen van de laatste zijn rijker dan die van het
Nosocomium. Er zijn geen patiëntendossiers beschikbaar, maar de patiëntenboeken geven informatie over leeftijd, geslacht, woonplaats, verpleegduur, afdeling waar men werd verpleegd en betalende instantie. Materiaal over het stadsarmenziekenhuis ligt op diverse plaatsen in het archief van
de gemeentesecretarie. De verslagen van de raadscommissie die belast was met het toezicht op het
ziekenhuis (1833-1852) vinden we bij de raadsrapporten, al moet ook hierover worden opgemerkt
dat ze incompleet zijn. In deze verslagen zijn de verwijzende instanties opgenomen. De rekeningen
over de eerste fase van het bestaan van dit ziekenhuis zijn bij de bijlagen van de gemeenterekeningen te vinden. Deze stukken geven inzicht in de opzet en de bedoelingen van het ziekenhuis.
Geaggregeerde financiële gegevens over het stadsziekenhuis zijn eveneens in de gemeenterekeningen te vinden. Voor de openbare gezondheidszorg is gebruik gemaakt van de onderscheiden dossiers in de archieven van de gemeentesecretarie.
De acht diaconieën en de burgerlijke armbesturen hebben over de medische armenzorg nauwelijks gegevens op microniveau bewaard. Incidenteel zijn enkele geaggregeerde gegevens over de
medische hulpverlening beschikbaar. Via rekeningen, notulen van diaconievergaderingen en algemene gegevens van de bedeelden kon toch het nodige worden opgespoord, dat geanalyseerd kon
worden binnen het kader van de vraagstellingen.
Van de Volksziektecommissie is een uitgebreid archief bewaard gebleven. Dat van de
Choleracommissie is niet compleet. Van deze twee commissies zijn behalve de informatie over
bestuurszaken en de geboden hulp, ook gegevens van hulpvragers bewaard gebleven. De notulen
en de eindverslagen van de Tyfuscommissie115 geven inzicht in haar werkwijze en de omvang van
de geboden hulp. Over het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid zijn op diverse plaatsen
gegevens gevonden.
De belangrijkste algemene bronnen die zijn geraadpleegd, betreffen de stadsstatistieken (18111870), tabellen van de Instellingen voor Weldadigheid (1821-1870, met hiaten), het Verslag van
den toestand der gemeente Groningen (1852-1870), de jaarverslagen van de provincie (Provinciale
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Bladen), de regeringsalmanakken van Oomkens en enkele dossiers uit het archief van het provinciale
bestuur. Verder is gebruikt gemaakt van gegevens van de hoofdelijke omslag, adresboeken, doop-,
trouw- en begraafboeken en -registers, gegevens van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister.
De Groninger Courant en de Provinciale Groninger Courant zijn over specifieke zaken geraadpleegd,
met name om te onderzoeken hoe een kwestie onder het publiek leefde of aan het publiek bekend
werd gemaakt. Het Album Studiosorum, het archief van het Natuur- en Scheikundig Genootschap,
de voorlopige inventarisatie van de afdeling Groningen van de Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst (NMG), de Vereeniging ter Bevordering der Koepokinenting en het
Geertruidsgasthuis zijn eveneens gebruikt.
Deze studie is als volgt opgezet: in de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt de beschikbare medische hulpverlening door de reguliere beroepsgroepen uitgewerkt. Hoofdstuk 2 vormt het geraamte
waar de, in hoofdzaak kwantitatieve, gegevens over de vestigingspatronen in worden weergegeven.
In de hoofdstukken 3 en 4 worden de verschillende beroepsgroepen in hun beroepsuitoefening en
maatschappelijke activiteiten geportretteerd. Hierin komen tevens de medische aanstellingen en
functies in beeld en de sociale activiteiten die gerelateerd waren aan collectieve voorzieningen. In
hoofdstuk 5 wordt de irreguliere hulpverlening geschetst.
In hoofdstuk 6 wordt de intramurale zorg behandeld. De drie ziekenhuizen, de armenhuizen en
de instellingen voor intramurale krankzinnigenzorg fungeerden niet alleen als behandelinstituten,
ze hadden ook een preventieve functie. Er werden lijders aan besmettelijke ziekten opgenomen en
ook inwoners die overlast bezorgden. In het laatste geval vervulden ze een rol in de handhaving
van de openbare orde. Individuele ziekenzorg en aspecten van collectivisering vielen hier samen.
Dit hoofdstuk vormt een verbinding met de volgende hoofdstukken.
De hoofdstukken 7 tot en met 9 behandelen de vorming en de werking van collectieve voorzieningen. In hoofdstuk 7 wordt de bestrijding van de besmettelijke ziekten vanuit het perspectief
van de hele stad, c.q. het stadsbestuur en de elites behandeld. Het tweede deel van dit hoofdstuk
gaat over de voorzieningen op het vlak van de publieke hygiëne. De diaconieën en de burgerlijke
armbesturen die medische armenzorg verschaften of bemiddelden naar andere zorgmogelijkheden
en de liefdadigheidscommissies die werkzaam waren bij ernstige gezondheidsproblemen, zijn het
onderwerp van de hoofdstukken 8 en 9. Onderzocht is de aard van de hulp, de admissiepolitiek en
het bereik van deze collectieve voorzieningen. In hoofdstuk 10 worden alle bevindingen samengevat en getoetst aan de theses van De Swaan.
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Toen Jacob Baart de la Faille in 1826 medische hulp verleende aan het gezin van bakker Hensema,
had hij inmiddels bijna tien jaar ervaring opgedaan in de uitoefening van zijn beroep. Op 21jarige leeftijd was hij aan de Groningse universiteit gepromoveerd tot medicinae doctor en had
hij de graad van artis obstetriciae doctor verkregen. Hij vestigde zich, evenals zijn studiegenoot
Jacobus Suidman, in 1817 in de stad. De twee voegden zich bij de negen al praktiserende stedelijke medici. Al voor zijn afstuderen als geneesheer, in december 1815, had Jacob een benoeming
als armendokter bij de hervormde diaconie aanvaard.1 Suidman, die ook op de nominatie voor
deze functie stond, liet hij daarmee achter zich.2 Suidman kreeg in 1818 een minder lucratieve
aanstelling bij de katholieke armenzorg.
In 1826 – hij was toen 29 jaar oud – stond Baart de la Faille al in het brandpunt van de
Groningse medische wereld. Maatschappelijke activiteiten droegen bij aan zijn prominente positie in de lokale samenleving. Hij had een grote en sociaal heterogene patiëntenkring. Naast de
armenpraktijk en de gezinnen uit de middengroepen, zoals bakker Hensema en de vrouw van
postmeester Van Hasselt, hoorden ook de familie Havinga Oortwijn, een gegoede handels- en
‘fabrikeurs’familie en de heer Van der Schueren, rentenier en broer van een lid van Gedeputeerde
Staten, tot zijn clientèle.3 Deze laatsten behoorden tot de ‘aanzienlijken’ in de Groningse samenleving. Het feit dat zijn overgrootvader, grootvader en vader respectievelijk lectoren en professor
waren geweest,4 verschafte hem naamsbekendheid en sociale status en zijn afkomst en opleiding
stonden borg voor voldoende culturele bagage om toegang te krijgen tot de gegoede lagen.5 Zijn
zwager, de stedelijk heelmeester Samuel Jurriën Einthoven, die tegelijk met Baart de la Faille een
functie in de armenzorg had, en zijn zoon, Jacob Baart de la Faille jr., die zich in 1846 als medicus in de stad vestigde, konden de vruchten plukken van de status en lokale bekendheid van de
familie.
Baart de la Faille vond andere reguliere en irreguliere genezers op de medische markt naast
BESCHIKBARE

REGULIERE GENEESKUNDIGE HULP

25
zich. De drie laatstgenoemde patiënten bijvoorbeeld lieten zich in 1833 door de rondreizende,
onbevoegde Wessel van der Lee, die het magnetisme toepaste, behandelen.6
In zijn medische carrière vervulde Baart de la Faille verschillende functies. Zo was hij
medicus in het stadsarmenziekenhuis en het Roode Weeshuis, geneeskundig consulent van het
Doofstommeninstituut, vaccinateur en in 1826 lid van de commissie voor de bereiding en toepassing van chlorine. Op medisch bestuurlijk gebied bezette hij functies in de toezichtsorganen: de
provinciale geneeskundige commissie en de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid
en in twee beroepsverenigingen: het Gezelschap voor Groningsche Geneeskundigen en de afdeling
Groningen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. In de tweede
helft van zijn carrière lag het accent op het medisch onderwijs: het hoogleraarschap (1832-1867)
en het onderwijs aan de stedelijke opleiding voor vroedvrouwen (1833-1852) werden toen zijn
voornaamste bezigheden. Hij bleef echter patiënten behandelen. In zijn laatste jaren was hij een
man ‘van den ouderwetsen stempel’ geworden.7 Vanaf de jaren dertig verschoof zijn maatschappelijke oriëntering van het medisch uitvoerend werk naar bestuurlijke activiteiten van sociale instellingen, zoals het Heilige Geestgasthuis, het Gesticht voor Pleegzusters en het Toevlugtsoord voor
verwaarloosden, de commissie voor de opbeuring van gevallen vrouwen, het Gesticht ter verpleging van Zieke Kinderen en de Choleracommissie. Zijn vrouw was onder andere bestuurslid van
de Vereeniging voor Dienstboden. De cultureel-wetenschappelijke interesse vond zijn weerslag in
de besturen van het Genootschap voor bevordering van natuurwetenschappen, het kunstlievend
genootschap Pictura en Pro Excolendo Iure Patrio. Als lid van het stadsbestuur (1852-1861) kreeg
zijn loopbaan een politieke dimensie. Zijn medische expertise werd onder meer ingezet bij het
ontwerpen van een reglement voor het weren van hondsdolheid.8
De loopbaan van Baart de la Faille was niet representatief voor de universitair opgeleide
medici, die tussen 1800 en 1870 in de stad waren gevestigd. Tenslotte werden maar enkelen
van hen hoogleraar. Anderzijds waren verschillende elementen in zijn medische loopbaan en
maatschappelijk functioneren bij veel medici terug te vinden: een heterogene patiëntenkring, de
verstrengeling van familiale en beroepsrelaties, functies in de armenzorg, concurrentie van andere
medici en irreguliere genezers, het opleiden van aspirant-beroepsgenoten, deelname aan beroepsverenigingen en een cultureel-wetenschappelijke interesse. Sommige van deze aspecten waren bij
een deel van de beroepsgroep juist ook niet te vinden. Het beeld van het Groningse medische
wereldje wordt nog gecompliceerder door de tijdelijke aanwezigheid van beroepsbeoefenaren van
elders, de ontwikkeling van een gesplitste beroepsuitoefening voor de inwendige, uitwendige en
verloskundige praktijk naar een eenheidsberoep en de aanwezigheid van paramedische beroepen
en onbevoegde ‘genezers’. Het was een komen, voor korte of lange tijd blijven, gaan en overlijden
van beroepsbeoefenaren. De resultante van die bewegingen en gebeurtenissen bepaalde hoeveel
medische hulp van de eerste (medicinae doctores) en de tweede stand (heelmeesters, aderlaters,
vroedvrouwen, apothekers, drogisten en tandmeesters) potentieel beschikbaar was voor de stedelingen. Deze bewegingen worden in dit hoofdstuk in beeld gebracht.
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Tussen 1800 en 1870 zijn zeker 369 beroepsbeoefenaren in de stad actief geweest.9 Tot deze groep
behoorden 97 medici (66 medicinae doctores, 15 professoren en 19 stedelijke heelmeesters).10
Het aantal zelfstandig gevestigde apothekers met een eigen bedrijf en provisors, op wier naam een
apothekerswinkel werd gehouden, kan op 77 worden gesteld. Daarnaast waren er tussen 1816 en
1870 21 drogistwinkels. De grootste groep werd gevormd door de vroedvrouwen: 135. Het aantal
tandmeesters beperkte zich tot negen. Er konden 30 bevoegde aderlaters opgespoord worden.11
Behalve de min of meer permanent gevestigde beroepsbeoefenaren trokken ten tijde van de
epidemie in 1826-1827 medici van elders naar de stad. Andersom trokken Groningse medici de
provincie in. Aan het begin van de eeuw kregen enige personen toestemming van het stadsbestuur
om gedurende een beperkte periode een of ander specialisme uit te oefenen in de stad. Dit was een
bijna uitgestorven verschijnsel, maar het deed zich niettemin nog een paar keer voor.12 Later kwamen gediplomeerde, gespecialiseerde beroepsbeoefenaren (wettelijk erkend en bevoegd) wel eens
tijdelijk in de stad praktiseren. Zo kwam de Franse genees-, heel- en ‘gezigtskundige’ Lusardi in
mei 1843 enkele weken naar Groningen.13 Hij kon geconsulteerd worden in logement De Doelen
aan de Grote Markt, het adres waar deze personen meestal tijdelijk neerstreken. Voor een zekere
rek in het bestand zorgden ook de vele studenten, leerlingen en bedienden die in alle takken van
de medische dienstverlening te vinden waren. Ze verrichtten vaak deelwerkzaamheden.
De kern van de erkende en potentieel beschikbare medische dienstverlening werd gevormd
door de 369 gevestigde, bevoegde beroepsbeoefenaren. In tabel 2.1 is het nominale aantal beroepsbeoefenaren in verschillende peiljaren weergegeven. Het totale aantal steeg tot ongeveer 1850
voortdurend, waarna het zich stabiliseerde. Het lagere aantal van 1860 was vrijwel volledig te wijten aan een kortdurende daling van het aantal vroedvrouwen. De stedelijke bevolking groeide van
bijna 24000 in 1795 naar ruim 38000 in 1870.14 De groei van het aantal medische beroepsbeoefenaren en de bevolking was van 1809 tot 1870 precies gelijk (100:137). De verzorgingsdichtheid,
de verhouding tussen bevolkingsomvang en totaal aantal medische dienstverleners, laat over de hele
linie dan ook geen echt grote schommelingen zien.
In de peiljaren 1823 en 1850 was het potentiële aanbod het grootst. Rond 1820 was de groei
onder vroedvrouwen en apothekers ten opzichte van de bevolkingsgroei meer dan evenredig. Beide
groepen hadden toen nog niet hun hoogste bezetting bereikt. Tegen het midden van de eeuw waren
er sterke fluctuaties in het korps van de medici. De aderlaters verdwenen en even na 1870 ook
de tandmeesters. De drogisten kregen in 1818 een plaats binnen de geneeskundige wetgeving en
kwamen er in 1865 weer buiten te staan. Ze bleven toen wel een rol in de praktijk van de medische
dienstverlening houden.15
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Tabel 2.1

Nominaal aantal beroepsbeoefenaren, apotheken en drogisterijen, en verzorgingsdichtheid
1809

1823

1830

1840

1850

1860

1870

10

7

13

7

7

6

4

doctor en/of obstetriae doctor

2

3

2

5

13

9

15

stedelijk heelmeester

1

1

1

1

2

1

2

stedelijk heelmeester en/of vroedmeester

2

1

2

5

1

2

1

hoogleraar

4

5

4

4

4

4

2

tandmeester

2

1

3

4

4

5

3

medicinae doctor
medicinae doctor en chirurgiae

apotheken

11

16

19

19

22

24

26

drogisterijen

5

4

5

2

3

7

6

33

34

23

34

vroedvrouw

18

29

23

aderlater

13

7

6

totaal

68

74

77

80

90

81

93

407

377

393

419

374

441

408

verzorgingsdichtheid

Bronnen: regeringsalmanakken; jaarverslagen en notulen van de plaatselijke en de provinciale geneeskundige commissie;
register geëxamineerden van de provinciale geneeskundige commissie; Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’.
Toelichting: het aantal aderlaters van 1830 betreft het jaar 1838, het laatste jaar dat aderlaters formeel werden toegestaan.

De aanwezigheid van medische hulp in de stad was in de hele periode fors. De algemene medische
bezettingsgraad in Groningen kan vergeleken worden met die van de steden in het westen van
het land. Rond 1810 was de dichtheid in de steden van de noordelijke Nederlanden een op 400
inwoners.16 Die van Groningen schommelde er mooi omheen.
In Groningen waren de talloze klachten van tijdgenoten over het grote aanbod ook te horen:
‘Men is ... in sommige gemeenten overladen met geneeskundige hulp’ was het oordeel van de provinciale geneeskundige commissie over haar ambtsgebied. In de provincie waren volgens haar in
1842 geen gemeenten of dorpen waar nog gebrek aan geneeskundige hulp was.17 Deze rapportage
van de commissie aan D.J.A. Arntzenius, die de medische bezetting in Nederland inventariseerde,
komt niet overeen met de inhoud van haar eigen verslagen. In de jaren veertig en vijftig werd daarin
voortdurend gemeld dat in een aantal gemeenten in de provincie te weinig vroedvrouwen waren
en dat er geen vaccinateurs te vinden waren. In verschillende dorpen ontbrak ook een heelmeester.
Met name in het Westerkwartier en in het oosten en zuidoosten van de provincie was wel degelijk
een tekort aan medische hulp.18 In het noorden van de provincie was men over het algemeen goed
voorzien. In de provincie was dus een grote spreiding in dichtheid. In landelijk perspectief en
gerekend naar provinciale gemiddelden, hoorden de provincies Groningen en Friesland wel bij de
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koplopers.19 Dat was anders in Limburg,20 Drenthe,21 Overijssel en Gelderland,22 waar nog veel
meer en grotere witte vlekken waren en de gemiddelde dichtheid laag was.
Voor de steden wordt een algemeen hoge bezettingsgraad aangehouden en binnen dat beeld
kan de stad Groningen worden geplaatst.23 Het beeld van een overbezette medische markt dat
met name door negentiende-eeuwse medicinae doctores is geschetst, is voornamelijk gebaseerd op
steden en enkele dichtbezette regio’s. Die schets kan genuanceerd worden. Zowel in de provincie
Groningen, Nederland als geheel als in andere West-Europese gebieden was vooral op het platteland sprake van onderbezetting.24
De feitelijk aangeboden hulp was vaak kleiner dan de potentieel beschikbare hulp. De ontwikkeling van de afzonderlijke beroepen verliep ook zeer verschillend, waardoor bij een gelijkblijvend
totaal aanbod de feitelijke hulpverlening er op een ander moment desalniettemin anders kon
uitzien. Het is van belang de algemene verzorgingsdichtheid te analyseren naar beroepsgroep. De
verfijning wordt gezocht in de aspecten: fluctuaties in de dichtheid per beroepsgroep, vestigingspatronen, praktijkduur, herkomst en woonplaats van de beroepsbeoefenaren in de stad. Daarbij
komen enkele specifiek Groningse kenmerken aan het licht.
MEDICINAE

D O C TO R E S

Aantal en verzorgingsdichtheid
In 1800 waren er negen medicinae doctores (exclusief professoren) voor de inwendige geneeskunde
in de stad.25 Tussen 1800 en 1870 vestigden zich 55. Tot 1850 schommelde het aantal aanwezige
medicinae doctores steeds rond de tien à twaalf. In dit vrij constante beeld piekte alleen het peiljaar
1830. Enkele pas afgestudeerde Groningse medische studenten die tijdens de epidemie van 1826
werden ingezet voor de armenzorg, bleven deze post nog enkele jaren bezetten. De verhoogde vraag
naar hulp was door de aanhoudende koortsen tot in 1829 merkbaar. De laatste pas afgestudeerde
vertrok pas in 1830. Hetzelfde gold voor twee van de vele doktoren die van elders waren gekomen.
Een van hen bleef definitief en de andere vertrok in 1830. Door de naweeën van de epidemie was
het aanbod in 1830 nog hoog.
De verzorgingsdichtheid daalde in de eerste helft van de jaren twintig, steeg tijdelijk in de periode 1826-1830 en daalde in de jaren dertig tot het laagste niveau. De bevolking groeide gestaag,
het aantal medici niet. Het omgekeerde gebeurde in de jaren veertig en vijftig. De bevolkingsgroei
stagneerde, terwijl er vanaf het midden van de jaren veertig een flinke toename aan medici was. De
stijging in 1850 werd niet veroorzaakt door een toegenomen vraag ten gevolge van twee ernstige
cholera-epidemieën in 1848 en 1849. Juist voor de uitbraak daarvan, tussen 1844 en 1847, lieten
zich negen medici inschrijven. Een dichtere medische bezetting als gevolg van ernstige epidemieën
was dus niet een vaststaand gegeven, maar in 1850 was de dichtheid wel het hoogst.26 Daarna
daalde het weer.
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Een zinvolle vergelijking van de dichtheid van medicinae doctores met andere grote steden kan
maar beperkt worden gemaakt, omdat de gegevens van andere locaties meestal alle geneeskundigen
betreffen.
Tabel 2.2

Verzorgingsdichtheid van medicinae doctores in drie steden en vier plattelandsgebieden
1793

1806

Groningen (stad)
Amsterdam

2245

1820-23

1830-32

1840

2308

2902

2017

2790

4145

3659

16333

9833

2754
2169

Utrecht
provincie Groningen, excl. stad

1809

5200
13333

Beneden-Maasgebied
provincie Limburg

4651

provincie Drenthe

8929

Bronnen: tabel 2.1; ‘t Hart, Utrecht en de cholera; Van Lieburg; ‘De medische beroepsbevolking ten plattelande’; Philips,
Gezondheidszorg in Limburg; Roelfsema-Van der Wissel, ‘De gezondheidszorg in Drenthe’; Nieuwenhuis, ‘De teloorgang’;
Frijhoff, ‘Medische beroepen’; Hofstee, ‘Demografische ontwikkeling’.27

Uit deze tabel blijkt dat, wanneer het uitsluitend om de medicinae doctores gaat, er geen afwijking
was van andere grote steden. Op het platteland was het anders.28
De verschillen met andere steden treden op wanneer de hele geneeskundige stand (medicinae
doctores, chirurgijns en professoren) in de vergelijking wordt betrokken. Frijhoff constateert voor
de steden in 1812 een verzadigingspunt van 800 inwoners per medicus.29 Voor Groningen ging dit
niet op. In Groningen lijkt dit voor de hele periode eerder te hebben gelegen bij ongeveer 1500
inwoners. Zonder hoogleraren en chirurgijns, waarvan de aantallen vrij constant waren, is het
patroon van de dichtheid grilliger, maar de trend bleef hetzelfde. In het westen van Nederland was
in 1809 een gemiddelde van 1000 inwoners per geneeskundige (medicinae doctores en heelmeesters samen).30 Ook dit aantal werd in Groningen, dat qua algemene medische dichtheid wel vergeleken kon worden met het westen, niet gehaald, ook niet later in de hier behandelde periode.31
Het van dat in andere grote steden afwijkende totaal aan geneeskundigen in Groningen werd
niet veroorzaakt door de medicinae doctores. De verklaring voor dit verschil lag in de afwezigheid
van chirurgijns. Het gegeven dat de totale medische dichtheid wel overeenkwam met die in andere
grote steden, duidt op een grotere aanwezigheid van lager gekwalificeerde beroepsgroepen.
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Tabel 2.3

Verzorgingsdichtheid van geneeskundigen
1809

1823

1830

1840

1850

1860

1870

A

1458

1739

1315

1522

1203

1626

1581

B

1731

1935

1593

2092

1404

1883

1806

C

2308

2902

2017

2790

1685

2385

1996

Bronnen: regeringsalmanakken; jaarverslagen en notulen van de plaatselijke en de provinciale geneeskundige commissie;
register geëxamineerden van de provinciale geneeskundige commissie; Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’.
Toelichting:
A = aantal inwoners per geneeskundige (medicinae doctores, stedelijk heelmeesters en professoren)
B = id. exclusief stedelijk heelmeesters
C = id. exclusief stedelijk heelmeesters en professoren

Instroom, overlijden en vertrek
Uit de inschrijvingen van de nieuw gevestigde medici en de vertrek- en overlijdensgegevens blijkt
dat de grootste toestroom tussen 1820 en 1850 plaatsvond, met een opvallende piek in het vijfde
decennium van de eeuw. Daarna was een vestiging in de stad niet meer zo populair. Omdat vrijwel
alle medici hun opleiding aan de Groningse universiteit hadden genoten, kenden de jonge doktoren de lokale medische markt voldoende om hun kansen te kunnen inschatten. Dat de geografische
mobiliteit onder medici groot was, blijkt wel uit de hoge vertrekcijfers.
Het vestigingspatroon van de medicinae doctores had geen relatie met het algemene economische klimaat of de bevolkingsontwikkeling. Juist de jaren veertig vormden een dieptepunt in de
lokale economie en in de periode 1842-1859 stagneerde de bevolkingsgroei.32 In de jaren vijftig en
zestig trok de economische ontwikkeling wat aan,33 maar dat lokte niet meer medici naar de stad.
Het vestigingspatroon van de universitair opgeleide medici moet vanuit andere factoren worden
verklaard.
Het potentiële aanbod aan medici kunnen we vinden in het Album Studiosorum Academiae
Groninganae. We zien daarin met ingang van het decennium 1810-1819 een forse stijging van
afgestudeerde medici. Deze was van blijvende aard. Vanaf 1833 tot en met het decennium 18401849 was er een enorme piek die vanaf 1851 weer afnam.34 De uitstroom van de universiteit was
na het midden van de eeuw weer ongeveer als vóór 1833. De extra afgestudeerde medici na 1810
zijn niet in de stad terechtgekomen en hebben, zoals hiervoor bleek, geen invloed gehad op de
verzorgingsdichtheid.35 De toename van 1833-1850 had wel invloed op de medische dichtheid in
de stad.36 De toename van afgestudeerde medici in de jaren dertig was een landelijk verschijnsel.37
De veronderstelling dat vanaf 1838 meer jongelui brood zagen in het medische beroep omdat men
toen ook de verloskunde en heelkunde mocht beoefenen, kan voor Groningen niet de enige verklaring zijn. De stijging van het aantal afgestudeerden in Groningen begon al daarvoor, al was in
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de jaren dertig in de stad nog geen effect merkbaar. Het is mogelijk dat de tekorten aan medische
hulp in de tweede helft van de jaren twintig binnen de regio een stimulans zijn geweest om voor de
medische studie te kiezen.38 Voor de medicinae doctores was, naar het lijkt, in de stad in de jaren
veertig meer ruimte op de medische markt. Een andere mogelijkheid is dat de bestaande markt
onder meer medici is verdeeld, maar in dat geval moet dat ongetwijfeld tot spanningen binnen de
beroepsgroep hebben geleid.
Tabel 2.4

Instroom, vertrek, overlijden van medicinae doctores
aantal

vertrokken of overleden

inschrijvingen

binnen 10 jaar

gebleven

1800-1809

5

2 (beiden overleden)

3

1810-1819

5

2 (van wie 1 overleden)

3

1820-1829

8

5

3

1830-1839

8

4

4

1840-1849

17

1850-1859

6

1860-1869
totaal

9 (van wie 3 overleden)

8

2

4

6

2

4

55

26

29

Bron: regeringsalmanakken
Toelichting: inbegrepen drie chirurgijns die medicinae doctor werden

Verblijfsduur in de stad
In het laatste kwart van de achttiende eeuw was de gemiddelde verblijfsduur van een medicus
15 jaar.39 Voor het tijdvak 1800-1870 is deze gestegen naar ongeveer 20 jaar. Er is weinig vergelijkingsmateriaal voor Nederland. In Limburg praktiseerde in de periode 1831-1860 bijna de helft
van de medici meer dan 20 jaar.40 Dat wijkt niet echt veel af van de situatie in Groningen. In
deze twee berekeningen is geen onderscheid tussen vestigingsduur en praktijkduur gemaakt. Een
nadere analyse van de verblijfsduur nuanceert het grove gemiddelde en haalt tevens de kern van de
beroepsgroep naar voren.
Negentien medici verdwenen binnen tien jaar na hun vestiging omdat ze elders emplooi
vonden als medicus, in het onderwijs of overstapten naar andere bezigheden. Dat deze groep vrij
groot was, had te maken met de aanwezigheid van de universiteit. Een aantal pas afgestudeerde
medici probeerde eerst in de stad een praktijk op te bouwen. De gemiddelde aanwezigheid van
deze kortverblijvende medici, exclusief de overlijdensgevallen, was 2.7 jaar. Acht waren na een jaar
al vertrokken en negen na twee tot vier jaar. Slechts twee vertrokken na een langere aanwezigheid. Bleekroode gaf na negen jaar zijn praktijk op, omdat hij tot lector in Delft werd benoemd.
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Hesselink praktiseerde acht jaar in de stad en ging toen naar Vries. De zes jong overledenen hebben
gemiddeld ruim zes jaar hun medisch werk kunnen verrichten.
Tabel 2.5

Verblijfsduur van medicinae doctores (N=66)

verblijfsduur

aantal medici

verblijfsduur

aantal medici

0-9 jaar

25

30-39 jaar

7

10-19 jaar

14

40-49 jaar

9

20-29 jaar

6

≥ 50 jaar

5

Bron: regeringsalmanakken
Toelichting: van de medici die later hoogleraar werden, zijn de jaren tot het professoraat geteld en van de chirurgijns die later
medicinae doctor werden alleen de laatste jaren geteld. Beide groepen komen hierna nog terug in hun andere werkzaamheden.
Van Ali Cohen zijn alleen de praktijkjaren geteld, niet de jaren dat hij inspecteur was.

De 41 langverblijvenden (praktijkduur > 9 jaar) maakten deze aanduiding meer dan waar. Van hen
waren 27 meer dan 20 jaar (41% van 66) in de almanakken als medicus opgenomen. Van de veertien die 10 tot 19 jaar praktiseerden, werden drie later hoogleraar. Zij praktiseerden in feite langer
dan in tabel 2.5 is vermeld. Bij zes van deze groep was overlijden de oorzaak van de praktijkstop.41
Busch afficheerde zich het langst als medicus: 61 jaar, Huber en Keiser haalden 59 jaar en De Vries
Reilingh en Wolthers respectievelijk 52 en 51 jaar. Deze nestors van de medische stand komen we
hierna nog enkele malen tegen.
Het algemene patroon wordt gekenmerkt door een groep van 17 (26%) jonge, pas afgestudeerde medici die binnen vijf jaar naar elders vertrok,42 zes (9%) vertrokken binnen de verblijfsperiode
van vijftien jaar, vier (6%) werden hoogleraar en twaalf (18%) overleden na vijf tot negentien jaar.
Deze laatste twaalf vormden in feite samen met de 27 (41%) langstgevestigden de kern van de
beroepsgroep van medicinae doctores.
Voor de nieuwkomers lagen cruciale momenten bij een à twee jaar en bij bijna vier jaar vestiging. Was het dan niet gelukt een patiëntenkring op te bouwen of zag de jonge medicus elders
betere perspectieven, dan verdween hij uit de stad. De piek van de medicinae doctores die maar
één jaar in de stad verbleven viel in de jaren veertig. De uitstroom was toen niet alleen het grootst,
maar ook het snelst.
Enkelen zochten een carrière in een andere richting. Ali Cohen werd inspecteur van de volksgezondheid en Oorsinga en Van Geuns verlieten na enkele jaren het medisch beroep om zich
verder te ontplooien in een boekhoudkundig of administratief beroep. De ambities van Verver
en Bleekroode lagen in het onderwijs. Verver werd lector aan het atheneum in Maastricht en
Bleekroode ging naar Delft.43
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Tegenover de vertrekkers stonden de immigranten of liever gezegd de ‘terugkomers’. Negen
medici die in de stad hadden gestudeerd, kwamen na een eerste praktijk elders terug om in
Groningen een praktijk te beginnen.44 Vijf hadden voor hun terugkomst in de provincie Groningen
gepraktiseerd. Vier van hen waren in de stad geboren45 en twee kwamen naar hun studiestad terug
om tijdens de epidemie van 1826 te helpen. Een van deze twee had familie in de stad. De meeste
immigranten waren dus goed op de hoogte van de plaatselijke omstandigheden. Drie immigranten
vertrokken binnen korte tijd voor de tweede keer.46 Zes wisten een blijvende plaats te verwerven op
de lokale medische markt. We vonden ze later in verschillende medische en sociale functies terug.
Er was een piek in de immigratie in de jaren 1823-1833 (vijf, waarvan vier met succes). Die
werd mede veroorzaakt door de epidemie, die een pull-factor bleek te zijn. De drie medici die in
de latere decennia naar hun studie- en/of geboorteplaats terugkwamen, waren afgestudeerd in de
overbezette jaren veertig.47 De tijdelijke vestiging elders, met name die in de provincie, bleek een
overbruggingsperiode.
Praktijkduur
De potentiële beschikbaarheid, die vastgesteld kan worden aan de hand van de verblijfsduur in de
stad, en het feitelijke aanbod aan medische dienstverlening, waren niet congruent. Verscheidene
medici praktiseerden na verloop van tijd niet meer, maar werden nog wel geregistreerd.48 Soms
vervulden ze nog taken in het onderwijs, de toezichtsorganen of de beroepsverenigingen.
Van zes medicinae doctores is bekend dat zij geruime tijd rentenierden of het op hun oude dag
wat rustiger aan deden. Busch deed al rond de eeuwwisseling een gedeelte van zijn praktijk over
aan zijn neef Jacob van Geuns.49 Toen hij in 1832 stierf had hij al minstens tien jaar niet meer
gepraktiseerd, terwijl hij in de almanakken tot het laatst toe als medicus stond genoteerd. Ook bij
R.J. Tellegen, Wolthers, Huber, Born en Reilingh was dit het geval. Met uitzondering van Tellegen,
die 71 jaar werd, werden zij hoogbejaard (boven 80 jaar) en zal afname van krachten ook wel een
rol hebben gespeeld. Oorsinga bleef ook als medicus vermeld, terwijl hij al iets anders deed.
Ernstige en langdurige ziekte maakte het zes medici onmogelijk in hun laatste jaren hun werk
nog te verrichten. Oudeman, Baart de la Faille jr., Swaagman, Zanino, Beckeringh en Barlinckhoff
waren aan het eind van hun leven zeer lange tijd, soms jaren, ziek.50 De laatste twee en Busch waren
in de jaren twintig niet meer actief, wat de extra instroom in dit decennium mede kan verklaren.
Acker Stratingh besteedde veel tijd aan geologie, archeologie en geschiedenis.51 Van tien medici is
bekend dat zij tot hun overlijden praktiseerden. Zij overleden vrij jong: tussen de 39 en 64 jaar.
J.F. Cohen stierf in het harnas: terwijl hij assisteerde bij een bevalling.52
Degenen die een goede gezondheid behielden, bleven in de regel wel tot hun zestigste actief.
Op grond van het nu beschikbare materiaal is de veronderstelling dat de meeste medici, die niet
eerder stopten vanwege gezondheidsproblemen of omdat ze in goede doen waren,53 het praktische
werk afbouwden als zij tussen de 60 en 70 jaar waren. Bij degenen die vermogend waren, zette het
afbouwproces eerder in en duurde het langer.
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Van in ieder geval dertien medici kan worden vastgesteld dat zij een aantal jaren of zeer geruime
tijd niet meer praktiseerden, terwijl zij wel als medicus geafficheerd bleven. Voor de medische
dienstverlening betekende dit dat de bezetting feitelijk dunner was dan de hiervoor gepresenteerde
cijfers aangeven. Een aantal van deze niet-praktiserenden fungeerde als ‘buffer’ bij epidemieën. Zo
hielp Beckeringh – hij was toen al in de tachtig – nog in 1826. Busch daarentegen vond zichzelf
toen niet meer deskundig genoeg.
Herkomst en woonplaats in de stad
Opvallend veel medici waren in de stad geboren, namelijk 35 (53%). De andere 31 kwamen in
hoofdzaak uit Noordoost-Nederland.
Tabel 2.6

Geboorteplaats van medicinae doctores die van elders kwamen
aantal

provincie Groningen

7

van wie binnen 5 jaar vertrokken
2

provincie Friesland

5

0

Drenthe, Overijssel, Gelderland

9

6

Duitsland

1

1

Indië

1

0

onbekend
totaal

8

1

31

10

Bronnen: Album Studiosorum; burgerlijke stand; bevolkingsregisters; Lindeboom, Dutch medical biography; Biographisches
Lexikon.

Het is duidelijk dat de aantrekkingskracht van de stad regionaal begrensd was. Uitgesplitst naar
kort- en langverblijvenden versterkt het patroon van de krachtige positie van de Groningers zich.
Bijna alle 35 stadjers bleven in de stad. Slechts zes van hen hebben elders een praktijk opgezet.54
De stedelingen hadden niet het alleenrecht op langdurige vestiging in de stad. Van de personen
die uit de twee noordelijke provincies kwamen, vestigden de meesten zich na hun afstuderen ook
in de stad. In het volgende hoofdstuk gaan wij na in hoeverre sociale en familierelaties hierin een
rol speelden. Van hoe verder weg men kwam, hoe minder men in de stad bleef. Verschillende jonge
medici die van elders waren gekomen, gingen terug naar de streek waar ze waren geboren.55
De medici kozen hun vestigingsplaats in de stad niet willekeurig. Het zoeken van een juiste
plek kwam er wel op aan. Jacob van Geuns schreef zijn vader over de moeilijkheden bij het vinden
van een goede, betaalbare woning en praktijkplaats.56 Hij wilde in 1799 graag in de Poelestraat
wonen, vanwege de doortrek van boeren naar de markten, maar de panden waren er schaars en
voor hem te duur. De meest gekozen plaatsen waren zo dicht mogelijk in het hart van de stad, rond
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de markten en langs de toegangswegen naar de markten: de Poelestraat, Herestraat, Oude Kijk in
’t Jatstraat en Oude Boteringestraat. De Oude Kijk in ’t Jatstraat nam na 1850 in populariteit toe.
Een mogelijk toenemende stroom van rijkere plattelanders uit het noorden van de provincie – de
landbouw maakte na het midden van de eeuw een bloeiperiode door – maakte deze doorgangsweg
waarschijnlijk aantrekkelijk als vestigingsplaats.
Drie medici woonden in de eerste helft van de negentiende eeuw excentrisch ten opzichte
van hun beroepsgenoten. Beckeringh woonde in de Nieuwe Ebbingstraat, Wijnne aan de Aa en
Wolthers aan het Schuitendiep. In het perspectief van het belang van boeren en buitenlui voor de
praktijkopbouw valt het excentrische wel mee. Ze zaten dichtbij poorten en havens (en gedrieën
keurig verspreid over de stad). De plekken waar zij neergestreken waren, hadden bovendien voldoende allure voor een medicus.57 In 1842 vestigde voor het eerst een medicus zich in een armere
wijk in het zuiden in de ‘nieuwstad’. Coops Busgers woonde toen een jaar achter de Ruiterstraat,
maar dat was kennelijk geen succes. Hij verdween snel weer uit de stad.
De medici verhuisden voor 1840 niet veel binnen de stad, met uitzondering van Keiser. De
meesten woonden decennialang op hetzelfde adres.58 Hierna is een duidelijke toename aan verhuizingen te bespeuren. Krapte op de woningmarkt en overaanbod in de medische sector hebben
mogelijk een rol gespeeld. Opvallend is de trek naar de rand van de oude stad, vooral in de richting
van het volkrijke zuiden: Carolieweg, Nieuwstad, Kleine Pelsterstraat, Kleine Peperstraat, bij de
Heerepoort en het Zuiderdiep. Had alleen woningschaarste een rol gespeeld, dan was het logischer
geweest om naar het noorden van de stad te trekken, waar meer ruimte was.
In de naaste omgeving van de stad waren geen andere medicinae doctores te vinden. Binnen
een straal van ongeveer 20 kilometer om de stad hadden de stedelijke medici geen concurrentie
te vrezen. Hoogkerk, Helpman, Haren en de Noord-Drentse dorpen Roden en Peize hoorden in
feite bij het verzorgingsgebied van de Groningse medici. De dichtstbijzijnde medicinae doctores
in de provincie woonden in Hoogezand, Bedum, Winsum en Zuidhorn. In 1840 kwam er één in
Leek. In de dorpen om de stad waren wel plattelandsheelmeesters en vroedvrouwen gevestigd. De
dichtstbijzijnde plattelandsheelmeester en vroedvrouw zaten niet ver weg: in Haren.
HOOGLERAREN
Tien van de vijftien hoogleraren die tussen 1800 en 1870 aan de medische faculteit waren verbonden, zijn naar de stad gekomen om onderwijs te geven en niet om een medische praktijk op
te zetten.59 Vijf hoogleraren hadden voor hun professoraat een praktijk in de stad. Van hen waren
Driessen, Baart de la Faille sr. en S.E. Stratingh in de stad geboren en Hendriksz en S. Stratingh
Ez. van elders gekomen.60
S.E. Stratingh had ook nog een apotheek. Hij doceerde chemie en farmacie. Hendriksz,
Driessen, Sebastian en Hissink Janssen hadden een leerstoel in de chirurgie en deden gespecialiseerde, heelkundige werkzaamheden ten behoeve van de lokale bevolking. Baart de la Faille hield na
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zijn benoeming een particuliere praktijk aan. Van Deen, Driessen en Bakker hebben eveneens een
particuliere praktijk opgezet of aangehouden. Thomassen à Thuessink en Munniks praktiseerden
daarentegen niet buiten het academische ziekenhuis. De laatste was met een rijke vrouw getrouwd
en behoefde geen aanvulling op zijn hoogleraarsinkomsten. Hendriksz, Bakker en S. Stratingh
behandelden tijdens de epidemie in
1826 patiënten in het hulpziekenhuis.
Sebastian nam na achttien jaar ontslag
en praktiseerde nog twee jaar in de stad,
alvorens hij een particuliere praktijk in
Amsterdam begon. De deelname van
de hoogleraren aan de medische dienstverlening in de stad verschilde dus
nogal per persoon, maar is zeker van
substantiële omvang geweest. In ieder
geval bood de helft van de Groningse
professoren, mogelijk nog meer, naast
hun medisch werk in het ziekenhuis
medische dienstverlening aan in een
privé-praktijk. Dit was een gebruikelijk verschijnsel bij negentiende-eeuwse
hoogleraren.61 De stedelingen hadden
de beschikking over meer medische
hulp dan alleen die van de in de stad
gevestigde geneeskundigen.

Professor Evert Jan Thomassen à Thuessink, 1807

C H I R U RG I J N S

E N A D E R L AT E R S

Aantal en verzorgingsdichtheid
De aanwezigheid van stedelijke heelmeesters, die de uitwendige geneeskunde uitoefenden, was in
Groningen kwantitatief anders dan in andere grote steden in het land. In de stad waren chirurgijns
ten opzichte van de medicinae doctores ver in de minderheid. Er was een zeer dunne bezetting.62 In
Amsterdam was in 1816 het aantal chirurgijns zover gedaald dat er nog maar iets meer chirurgijns
waren dan medicinae doctores (±125:±100).63 Dat punt was in Groningen al in 1754 bereikt.64
In Amsterdam slonk het aantal chirurgijns na 1816 verder, tot 21 in 1865.65 In Utrecht was de
verhouding medicinae doctores – chirurgijns in 1832 4:3. In 1873 waren daar geen chirurgijns
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meer.66 De verdringing van de heelmeesters door de universitair opgeleide medici was een algemeen
verschijnsel, maar is in Groningen veel eerder begonnen.
In Groningen waren in de negentiende eeuw slechts negentien chirurgijns gevestigd. De chirurgijns, die tot de tweede geneeskundige stand werden gerekend, hebben niet bijgedragen aan het
hoge medische aanbod. Dat moet gezocht worden bij andere leden van die stand. Uit tabel 2.1
blijkt dat het aantal chirurgijns laag was. Met uitzondering van 1840 (zes) en 1870 (vier) waren
er steeds drie. Aan het begin van de eeuw waren in feite maar twee heelmeesters werkzaam. De
oude Mento Quaestius, die in 1756 als vroedmeester en vijf jaar later als chirurgijn was toegelaten,
moet eigenlijk tot de achttiende-eeuwers worden gerekend. Rond 1800 praktiseerde hij vanwege
zijn hoge leeftijd en omdat hij last van tremoren had, bijna niet meer.67 Slechts een korte periode
(1836-1843) was er een dichtere bezetting van chirurgijns.
Kennelijk was er emplooi voor ongeveer drie heelmeesters, van wie twee ook vroedmeester
waren. De trend was dat er pas een nieuwe kwam, wanneer één overleed. De meeste nieuwe
vestigingen waren vervangingen, behalve in de hiervoor genoemde korte periode. De verzorgingsdichtheid lag daarmee voor 1838 op ongeveer een op de 10.000 inwoners (exclusief hoogleraren
chirurgie). Dat was een lage bezetting voor een stad als Groningen. In Amsterdam was de dichtheid
in 1806 1:917 en in Utrecht in 1832 1:2892.
De tijdelijke toename van het aantal chirurgijns viel juist vóór die van de medicinae doctores.
Kort achter elkaar (1833-1843) vestigden zich vijf stedelijke chirurgijns, terwijl maar één verdween. Ook voor deze toename kan geen verklaring worden gevonden in de lokale economische
ontwikkelingen of de bevolkingsontwikkeling. De epidemieën die in de er voorafgaande periode
heersten, vroegen in hoofdzaak om kennis van de inwendige geneeskunde en deden nauwelijks een
specifiek appel op heelkundige kennis of vaardigheden.
Omdat het aantal heelkundigen in de stad aan het begin van de eeuw zo klein was dat de
chirurgische hulpverlening in het gedrang kwam, stond het stadsbestuur,68 met instemming van
de plaatselijke geneeskundige commissie, toe dat er aderlaters functioneerden. Men koos voor een
oplossing die aansloot bij de achttiende-eeuwse praktijk. Een deel van het chirurgische werk, het
aderlaten, werd aan een aparte beroepsgroep toegestaan: de aderlaters. Dit waren, als vanouds,
voornamelijk stedelijke barbiers. De barbier-chirurgijn uit de periode voor 1800 werd in de
negentiende eeuw (barbier)-aderlater. In 1797 was een vooruitstrevender voorstel geopperd, de
oprichting van een heelkundige school, maar dat was er niet van gekomen.69 Vanaf 1806 waren
aderlaters volgens de nieuwe landelijke wetgeving niet meer toegestaan, maar in Groningen konden ze tot 1838 formeel, dat wil zeggen met toestemming van het stadsbestuur en na inschrijving
bij de geneeskundige commissie, blijven functioneren. Ook twee reizende tandmeesters kregen in
1810, na aangetoonde ‘behendigheid dienaangaande’, voor enige tijd toestemming om likdoorns
en nagels uit te snijden.70
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In 1807 werden 20 aderlaters door de geneeskundige commissie ingeschreven. Meer wilde het
stadsbestuur niet toestaan. Van drie van hen is bekend dat zij al in de achttiende eeuw praktiseerden. Een van deze oudgedienden, Albertus Moes, werd in 1798 nog chirurgijn genoemd.71 Bij de
inschrijving werd hun aangeraden een bordje aan de deur te hangen met Geadmitteerd Aderlater.72
Het bordje onderstreepte hun formele status. Deze aderlaters en tandmeesters compenseerden de
lage chirurgijnsbezetting. Het aantal aderlaters nam daarna echter snel af. Elk jaar lieten zich een
of twee niet opnieuw inschrijven, omdat ze de kosten van de inschrijving (f 6,-) te hoog vonden.
In 1816 waren nog zes ingeschreven.
De positie van de aderlaters lag onder vuur als het chirurgijnskorps een nieuwe instroom liet
zien. Dit is twee keer gebeurd. In januari 1815 wilde de plaatselijke geneeskundige commissie niet
meer dan tien toestaan.73 Het feit dat Buissink jr. dat jaar als chirurgijn werd toegelaten,74 was
daaraan niet vreemd. Daarbij kwam dat andere chirurgijns voldoende leerlingen hadden om dit
deel van het heelkundige werk over te nemen. In 1816 kwamen Verschuir en Einthoven het chirurgijnskorps versterken en volgens de geneeskundige commissie konden de aderlaters toen verder
worden teruggedrongen:
Voorts besluit de vergadering om per missive aan de Heren Burgemeestren voor te stellen, om de
Aderlaters die thans bij het toenemend getal bekwame Chirurgijns, zeer wel gemist kunnen worden,
en wier toelating indertijd wel door de noodzakelijkheid geboden werd, maar echter met de algemene
Geneeskundige wetten strijdig is, tot op een getal van vier te doen uitsterven.75
Het stadsbestuur wilde het aantal echter voorlopig nog op tien houden.76 In 1817 werden weer
tien ingeschreven. De geneeskundige commissie die de belangen van de geëxamineerde chirurgijns
boven die van de aderlaters stelde, moest zich schikken naar het stadsbestuur. Dit was de eerste keer
dat een spanningsveld ontstond tussen het stadsbestuur en de commissie in de rol van belangenbehartiger van de beroepsbeoefenaren. Deze zaak maakte duidelijk dat de geneeskundige commissie
ondergeschikt was aan het stadsbestuur. In 1818 kwam van ministeriële zijde een eerste verbaasde
reactie op de aanwezigheid van deze aderlaters,77 maar er veranderde toen nog niets.
Na 1817 deed zich hetzelfde voor als na 1807: jaar op jaar daalde het aantal ingeschreven
aderlaters en in 1824 stonden nog maar zes geregistreerd. In het politiereglement van 1822 werd
opgenomen dat aderlaters niet meer zouden worden geadmitteerd, omdat dat niet in overeenstemming was met de wet van 1818.78 Maar in de praktijk veranderde tot het midden van de jaren
dertig niets. Medio jaren dertig waren er nog vier ingeschreven. De minister en de provinciale
geneeskundige commissie bogen zich toen serieus over de zaak.79 Een plattelandsvroedvrouw en
een viertal jonge, pas gevestigde, stedelijke chirurgijns lieten weten dat ze het veld moesten ruimen.
Het stadsbestuur en de plaatselijke geneeskundige commissie wilden ze ten behoeve van de bevolking nog houden. De geneeskundige commissie had haar koers gewijzigd. In 1823 was zij, met het
oog op een verbetering van de tweede stand, nog voorstander van de oprichting van een klinische
school,80 maar tien jaar later was er geen sprake meer van een welwillende houding tegenover
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nieuwe chirurgijns. Na 1830 hadden vier jonge medicinae doctores een graad in de verloskunde
en/of heelkunde verworven en de geneeskundige commissie, gedomineerd door de universitair
opgeleide medici, was niet van zins het nieuwe chirurgijns gemakkelijk te maken, terwijl de medicinae doctores hun bekwaamheden (nog) niet in praktijk mochten brengen. De toenemende spanningen tussen de universitair opgeleide medici en de chirurgijns in den lande in de jaren dertig,81
gingen aan Groningen niet voorbij. In de tweede helft van de jaren dertig was zowel de toename
van medicinae doctores als van chirurgijns een duidelijk gegeven. De aderlaters werden de inzet
van de inter- en intra-professionele spanningen op Groningse bodem.
In de aderlaterskwestie liet het landelijke bestuur zijn gezag gelden. De minister besloot in
1835 dat aderlaters alleen nog mochten functioneren als helper (aide) en onder toezicht van een
chirurgijn. Hiermee werden ze in feite chirurgijnsleerlingen. Het Groningse stadsbestuur wilde
zijn lokale zeggenschap in gezondheidszaken zoveel mogelijk behouden, maar dat lukte in dit geval
niet. Het conflict over deze kwestie duurde alles met elkaar meer dan zes jaar. Toen kwam een einde
aan deze Groningse anomalie.82
Zes Groningse aderlaters lieten zich in 1838 als helper bij chirurgijn Ter Borgh inschrijven,
maar in 1840 had deze er geen zin meer in. Hij ontsloeg zich van de plicht om toe te zien op
de aderlaters en maakte hun daarmee formeel het praktiseren onmogelijk. Barbier A. Winsemius
vroeg in 1840 tevergeefs om toelating. In 1844 hadden verscheidene aderlaters hun bord nog niet
van de muur gehaald. Het stadsbestuur gaf zich niet direct gewonnen, het was niet van plan hun
dit te sommeren.83 De minister sprak er het machtswoord over uit,84 maar voor de uitvoering was
lokale instemming en handhaving nodig en die was er niet. Het toezichtsorgaan, de geneeskundige
commissie, zweeg. Dat de aderlaters beroepsmatig actief bleven, blijkt uit de adresboeken van 1854
en 1865.
In 1869 maakte inspecteur L. Ali Cohen de zaak weer aanhangig. Toen hadden elf aderlaters
hun aanhangbord nog steeds aan de gevel, bleek dat ze een patent kregen van de stad en dat de
medici naar hen verwezen. De barbiers werd geen strobreed in de weg gelegd. Ali Cohen liet de
zaak door justitie onderzoeken. Acht barbiers reageerden direct en haalden hun borden weg. De
inspecteur zag in dat het probleem zonder medewerking van de medici niet op te lossen was en
verzocht hun niet meer naar de aderlaters te verwijzen.85 Maar dat ging natuurlijk niet voetstoots.
De zaak sleepte nog een jaar of tien voort.86 Het aderlaten raakte echter als therapeutisch en preventiemiddel steeds meer in onbruik87 en dat had waarschijnlijk meer invloed op het verdwijnen
van aderlaters dan de acties van Ali Cohen. In de loop van de jaren zestig nam het aderlaten,
evenals elders, ook in Groningen af.88 De praktijk van illegaal aderlaten door barbiers was op zich
niet ongebruikelijk, het gebeurde in de negentiende eeuw ook elders nog wel. Het bijzondere van
Groningen was dat na 1811 nog aderlaters met formele, stedelijke toestemming functioneerden.
Voor zover bekend was dat in geen enkele andere plaats het geval.
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De rekruteringsbron van de aderlaters waren de lokale barbiers. Van de 21 barbiers die in het
adresboek van 1817 staan ingeschreven, waren vijftien op een of ander moment aderlater. Tot
de vaste kern behoorden A.J. Bunt in de Raamstraat en de al genoemde A. Moes in de Nieuwe
Ebbingestraat. Jarenlang woonden zij, in tegenstelling tot hun evenknieën, op hetzelfde adres en
waren zij ook vrijwel continu ingeschreven. Omdat het om een vaste beroepsgroep ging en om
veelal dezelfde families – de families Bakhuis, Hansen, Hegeman, Kroeger, Koops, Bunt en Brekhof
waren ruim vertegenwoordigd – waren ze voor de bevolking gemakkelijk te vinden. Voor de barbiers was het aderlaten een gezochte nevenactiviteit die maar één bezwaar kende: het jaarlijkse
inschrijfgeld.
In 1838 was er een belangrijke wetswijziging. De medicinae doctores die de inwendige geneeskunde beoefenden, mochten vanaf dat moment hun heelkundige en verloskundige bevoegdheden
in de praktijk toepassen. Voor de chirurgijns (en vroedmeesters en vroedvrouwen) was dit een forse
bedreiging. De chirurgijns konden de aderlaters wel weg krijgen, maar de medicinae doctores niet.
Het aantal medicinae doctores dat een graad als obstetriae doctor en/of chirurgiae doctor verwierf,
nam snel toe (tabel 2.1). In 1840 waren er al evenveel medicinae doctores met een heelkundige
en/of verloskundige bevoegdheid als chirurgijns. Na 1850 was de medicinae doctor zonder extra
graad al bijna een persoon uit een voorbije tijd. Voor een paar chirurgijns was evenwel nog enige
decennia ruimte. Hofman was, in 1864, de laatste die zich vestigde als ‘zuivere’ chirurgijn. S.F.
Cohen89 die zich in hetzelfde jaar vestigde, was tevens vroedmeester en hij zou bovendien later nog
promoveren tot medicinae doctor. Verschuir (1830) en Koets (1844) hadden voor hem de stap
naar de inwendige geneeskunde c.q. het academische examen al gemaakt. De laatste ‘generatie’
heelkundigen zonder bevoegdheid in de inwendige geneeskunde, Hofman en Schreuder, stierf in
de jaren tachtig uit. Schreuder overleed (1885) en Hofman vertrok uit de stad. Na hen was het
definitief gedaan met het chirurgijnsberoep.
Instroom en vertrek
De instroom van de chirurgijns concentreerde zich in het tweede, vierde en zevende decennium.
Terwijl het aan het begin van de eeuw al bijna gebeurd leek met het chirurgijnsberoep in de stad,
was in de tweede helft van de periode de instroom weer groter dan in de eerste drie decennia.
Het is opmerkelijk, met name voor de eerste drie decennia, dat zelfs bij een te geringe bezetting
nog chirurgijns uit de stad vertrokken. De aanwezigheid van aderlaters was bedoeld als een aanvulling, maar bleek ook een rem op de vestiging van nieuwe chirurgijns te zijn. De succesvolle
terugdringing van aderlaters in de tweede helft van de jaren dertig gaf tijdelijk enige ruimte aan de
chirurgijns. Toen de medicinae doctores op sterkte waren voor de heelkundige praktijk, waren de
groeikansen voor het beroep verkeken.
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Tabel 2.7

In- en uitstroom van chirurgijns
aantal inschrijvingen

vertrokken of overleden

gebleven

binnen 10 jaar
1800-1809

1

1

0

1810-1819

3

1

2

1820-1829

1

1

0

1830-1839

4

2

2

1840-1849

1

0

1

1850-1859

1

1

0

1860-1870

5

3

2

16

9

7

totaal
Bron: regeringsalmanakken

Uiteindelijk hadden, wanneer we Quaestius buiten beschouwing laten, negen chirurgijns in de
negentiende eeuw langdurig een heelkundige praktijk. Van hen werden drie medicinae doctor en
twee praktiseerden ook in de verloskunde. Vier waren ‘zuivere’ stedelijke heelmeesters, die alleen
uitwendige behandelingen deden. De extra kundigheden garandeerden niet bij voorbaat een succesvolle vestiging. Het instroompatroon van de chirurgijns correleerde in geen enkel opzicht met
dat van de medicinae doctores.
Verblijfsduur en praktijkduur
De verblijfsduur van de negentien heelmeesters in de stad laat ongeveer hetzelfde patroon zien als
dat van de medicinae doctores. De helft bleef niet lang.
Tabel 2.8

Verblijfsduur van chirurgijns (N=19)

verblijfsduur

aantal chirurgijns

verblijfsduur

aantal chirurgijns

0 - 1 jaar

7

30-39 jaar

3

1 - 9 jaar

3

40-49 jaar

2

10-19 jaar

0

≥ 50 jaar

2

20-29 jaar

2

Bron: regeringsalmanakken
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Tabel 2.9

Verblijfsduur en -periode van langverblijvende chirurgijns
verblijfsduur in jaren

periode

vroedmeester

A.J. Buissink

33

1787-1820

-

F.J. ter Borgh

51

1793-1843

x

W. Verschuir

40

1816-1856

x vanaf 1830 medicinae doctor

S.J. Einthoven

34

1816-1850

-

H.W. Schreuder

53

1832-1885

x

B.H.J. Koets

22

1837-1860

x vanaf 1844 medicinae doctor

H. Jonxis

40

1843-1883

-

J.W. Hofman

21

1864-1885

-

S.F. Cohen

35

1864-1899

x later medicinae doctor

Bron: regeringsalmanakken

Over de praktijkduur van de chirurgijns konden nauwelijks nadere gegevens worden opgespoord.
Het ligt voor de hand dat de ouderen het rustiger aan deden. Schreuder, die na een 53-jarige
praktijk op 76-jarige leeftijd stierf, praktiseerde tot zijn dood.90 En getuige het gedicht dat na zijn
overlijden over Einthoven werd gemaakt, 91 hield ook hij het tot het laatst vol:
Dr. S.J. Einthoven. 10 Juni 1850.
Er was een man, dien ieder Groonger kende
En slepend vaak langs ’s Heeren weg zag treên.Was ergens pijn, nood, lijden of ellende,
Daar scheen zijn plaats, daar trok zijn hart hem heen.
Of ’t wrakke lijf zijn stap al soms vertraagde,
Hij miste nooit ... nooit, waar men jammer vond,
En of zijn hand dan al de sneê niet waagde,
Toch bracht hij heul en balsem voor de wond.
Stil was zijn doen, stil was zijn gang door ’t leven.Kent ge ’t verhaal van den Samaritaan?
Die ook had balsem in een wond gewreven,
Maar ging zijns weegs en... dacht daar niet meer aan.’k Heb vaak gehoord, hoe men een mensch vergoodde:
Wat roem, wat prijs, wat lofgalm en wat glans!
’k Dacht dan terug aan U, gij stille Doode,
En legde, als vriend, op uwe zerk mijn krans.
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Herkomst en woonplek in de stad
De herkomst van de chirurgijns had in hoofdzaak een lokaal en regionaal karakter. Van de
negentien chirurgijns waren negen in de stad geboren, vier in de provincie Groningen, twee in
Leeuwarden, drie in het westen en midden van het land (Delft, Utrecht, Amsterdam) en van een
is het onbekend.92 Opvallend is dat juist onder de langverblijvenden relatief veel uit verder weg
gelegen plaatsen afkomstig waren: Einthoven (Delft), Jonxis (Utrecht), Schreuder (Leeuwarden)
en Hofman (Amsterdam).
Zeventien chirurgijns kregen hun opleiding bij Groningse heel- en geneeskundigen. Zij verbleven al enige tijd in de stad en kenden de lokale omstandigheden goed voordat zij zich zelfstandig
vestigden.93 Hofman werd in Amsterdam opgeleid. Drie in de stad geboren heelkundigen daarentegen vertrokken binnen een paar jaar uit de stad.94 Dit wijst er op dat een stedelijke afkomst
minder beslissend was dan bij de medicinae doctores. De Mulder, een zoon van een Groningse
logementshouder, volgde bij Ter Borgh een acht jaar lange opleiding tot stedelijk heel- en vroedmeester. Maar hij beleefde weinig vreugde aan zijn inspanningen. Op 28-jarige leeftijd stierf hij,
nadat hij ruim twee jaar zelfstandig had gepraktiseerd.

Wijkenindeling stad Groningen
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De woonplek in de stad verschilde bij de chirurgijns niet van die van de medicinae doctores.
Zonder uitzondering woonden ze rond de markten en langs de grote toegangswegen naar het centrum. De vestigingsplaats van de aderlaters werd in 1807 – als enige beroepsgroep – omschreven
in het stedelijke reglement op de beroepsuitoefening:
en dat dezelven gaan wonen in wijken, waar zulks ten dienste der Ingezetenen het meest convenabel
zal geoordeeld worden.95
Concrete aanwijzingen dat aderlaters zich ergens dienden te gaan vestigen, zijn niet gevonden. De
meesten woonden al in armenwijken, in de buurt van hun clientèle.
APOTHEKERS

E N D RO G I S T E N

Aantal en verzorgingsdichtheid
Voor het in beeld brengen van de geneesmiddelenvoorziening is het aantal winkels en hun verspreiding in de stad bepalender dan het aantal geadmitteerde apothekers en drogisten. In één zaak was
nogal eens de combinatie vader en zoon te vinden, zodat er (tijdelijk) twee apothekers in een winkel waren. In bijna iedere apotheek waren een of meer leerlingen of bedienden werkzaam, van wie
verscheidenen het apothekersdiploma verwierven, maar die in dezelfde apotheek bleven werken,
omdat er geen gelegenheid of behoefte was om zelfstandig een zaak te beginnen. In 1807 werkten
negentien leerlingen of bedienden in elf apotheken en in 1813 23 in elf apotheken. In de periode
1823-1833 zijn 65 leerlingen en bedienden ingeschreven. Verscheidenen verdwenen na een paar
jaar ook weer uit de stad. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor bij de drogisten.
In tabel 2.10 is te zien dat er een flinke groei van apotheken was, een toename die ver boven
de bevolkingsgroei uitsteeg.96 Eigenlijk was de discrepantie nog groter, want vlak voor de BataafsFranse tijd was het aantal gedaald tot acht. In de periode 1865-1870 waren meer apothekers dan
ooit in de stad aanwezig. Na 1870 daalde het aantal weer.97 Een en ander had een forse uitwerking
op de verzorgingsdichtheid. Die was in 1870 het hoogst. Ondanks de toename van apotheken bleef
de dichtheid een van de laagste in het land.98 In de stad waren de apothekers evenwel de beroepsgroep die tussen 1809 en 1870 het sterkst groeide: 100:236.99
Tabel 2.10 Verzorgingsdichtheid van apotheken
jaar

aantal inwoners per apotheek

1809

2521

1840

1762

1870

1459

Bronnen: tabel 2.1; Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’.
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Het aantal apotheken was sinds 1766 beperkt gebleven tot acht, als gevolg van een stedelijke bepaling uit 1729 waarin dit aantal was vastgelegd als maximum.100 Van de nieuwe Staatsregeling in
1798 maakten drie apothekers gebruik om deze stedelijke regeling te passeren. Vandaar dat er in
1809 inmiddels elf waren. Het Franse bewind werd opnieuw door drie farmaceuten aangegrepen
om van de stedelijke koers af te wijken. Na het vertrek van de Fransen besloot het stadsbestuur,
na ingewonnen advies bij de geneeskundige commissie, dat voortaan veertien apotheken werden
toegestaan. De minister stond het stadsbestuur in 1815 toe zelf te bepalen hoeveel apotheken in
de stad mochten zijn.101 De nieuwe geneeskundige wetten van 1818 verboden die beperking echter
weer en S. van Royen vestigde zich daarna al gauw als vijftiende. Evenals bij de aderlaters tien jaar
later, was een drie jaar durend debat nodig om de lokale bepaling op te heffen en de landelijke
wetgeving in Groningen ingang te doen vinden. Na het nodige tegenstribbelen van stadsbestuur,
geneeskundige commissie en de gevestigde apothekers werd de bepaling in 1825 door de koning
opgeheven.102 Het nationale gezag duldde geen lokale regels die afweken van de nationale wetten.
Het initiatief tot opheffing was uitgegaan van jonge beroepsbeoefenaren die een plaats op de
medische markt probeerden te verwerven en daarbij op lokale beperkingen stuitten. Het stadsbestuur nam een ambivalente positie in: het verschafte namelijk wel een patent aan de nieuwelingen,103 maar liet de bestaande regeling in tact. De heftigste oppositie kwam van de gevestigde
medici en apothekers, die de geneeskundige commissie als spreekbuis gebruikten. De oprichting
van het Groninger Apothekersgezelschap in 1822 was geen toeval. Het verzet was te begrijpen: in
andere grote steden waren vergeleken met Groningen exorbitant hoge aantallen apothekers.104 De
plaatselijke beperking had voor de zittende stand gunstig uitgepakt. Bovendien hadden de recente
gebeurtenissen uitgewezen dat een nieuw burgerlijk bestuur, waarvan de stabiliteit nog niet direct
duidelijk was, onmiddellijk werd aangegrepen om het stedelijke verbod op vestiging te ontduiken.
Het motief om de beperking in stand te houden, was gebaseerd op de vrees dat een toename van
het aantal apotheken kwaliteitsverlies van de producten en inkomensdaling van de apothekers tot
gevolg zou hebben. De plaatselijke geneeskundige commissie bracht nog een specifiek Gronings
argument naar voren. Enkele commissieleden kenden de farmaceutische omstandigheden in de
naburige Duitse landen uit de Franse tijd en die waren slecht en ouderwets. Men vreesde immigratie van laag gekwalificeerde apothekers.105 Deze vrees was niet terecht. Van de hiervoor genoemde
65 apothekersleerlingen kwamen vier uit Duitsland. Slechts één ervan, Sikke Derks Barghoorn,
heeft zich mettertijd zelfstandig gevestigd. Hij presteerde wel op het niveau dat men vreesde. Zijn
apotheek was een van de slechtst gekwalificeerde uit deze periode.106 Maar ‘Duitse toestanden’ zijn
er niet gekomen.
Na bijna een eeuw stedelijke overheidsregulering van het aanbod, met accordering van de zittende apothekers- en medische stand, werd de vrije vestiging in 1825 een feit. Direct na de opheffing van het vestigingsverbod steeg het aantal apothekers snel. In 1835 waren er al 21. Medio jaren
dertig begon zich een stagnatie af te tekenen die tot het midden van de jaren vijftig merkbaar was.
Daarna kwam er weer groei. Behalve de invloed van de regelgeving op het vestigingspatroon is bij
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de farmaceuten een verband te leggen tussen het aanbod en de algemene economische ontwikkeling, alsmede het ziektepatroon. In de periode van economische malaise na 1817 was binnen
het toegestane quotum nog ruimte voor apothekers, die niet werd opgevuld. Daarop volgden de
economisch gunstiger jaren twintig met aanvankelijk een lichte groei. De malaria- en choleraepidemieën tussen 1826 en 1833 genereerden een grote vraag naar geneesmiddelen. Vier apothekersbedienden begonnen in deze jaren een eigen zaak.107 De sobere jaren dertig, gecombineerd
met een laag ziekteniveau na 1833, deden het aantal weer slinken. Van 1835 tot 1855 sloten acht
zaken hun deuren, waarvan zeker vier om economische redenen.108 De uitbreiding van het aantal
apotheken aan het eind van de jaren vijftig spoorde met de opleving van economische activiteiten
en de bevolkingsgroei.
De drogisten betaalden de tol voor de mogelijkheden die de nieuwe apothekers hadden verworven. Het besluit van 1815 deed bij de geneeskundige commissie onmiddellijk de mening
postvatten dat het onbepaald toelaten van drogisterijen nadelig voor de apothekers was. Het
stadsbestuur volgde het advies van de commissie, waarin de apothekers wel maar de drogisten niet
vertegenwoordigd waren, dat het aantal drogisterijen niet meer boven de drie mocht komen.109 De
ontwikkeling in de drogisterij verliep in de eerste helft van de negentiende eeuw omgekeerd aan
die van de apotheken. In 1822 werd het toegestane aantal opgetrokken tot vier. Toen op gezag van
de koning in 1825 de stedelijke bepalingen die in strijd waren met de wetten veranderd moesten
worden – dit was de titel waarop de vestigingsbeperking van de apothekers ingetrokken moest
worden – gold dit ook voor de drogisten.110
Voor de eerste twee decennia is het drogisterijaanbod niet goed in kaart te brengen. Uit de
notulen van de plaatselijke geneeskundige commissie is op te maken dat tussen 1807 en 1816 een
negental drogisten kortdurend was ingeschreven. Twee werden al snel apotheker. Bij de andere
zeven was het een komen en gaan. Vanaf 1816 begon er, met de vestiging van de Sormani’s in de
Zwanestraat, enige stabiliteit te komen. Samen met Warner Bentum in de Oosterstraat vormden zij
tot 1842 de vaste kern van drogisten. De erven Groart zaten rond 1817 een paar jaar in de stad en
later ook nog een tiental jaren (1823-1832), maar zij leden een kwakkelend bestaan. Met de komst
van J.B. Rijkholt in 1842 – hij vestigde zich eveneens in de Zwanestraat – kwam er een derde
drogist met een langdurige vestigingsperiode (1842-1865). Vanaf 1850 was er een doorbraak:
er kwamen vijf nieuwe drogisterijen met een vestigingsduur van tenminste 23 jaar en daarnaast
nog vier voor kortere tijd. In de eerste helft van de negentiende eeuw was het formeel toegestane
drogisterijbedrijf dus van geringe omvang. De apothekers waren succesvol in hun politiek van
uitsluiting.
Waren in de stad de apothekers duidelijk in de meerderheid, in de provincie zaten meer drogisten dan apothekers.111 De apotheken in de provincie stonden in de grotere plaatsen als Winschoten,
Appingedam en Hoogezand. De drogisterijen in de provincie waren ook in de kleinere plaatsen als
Sappemeer, Noordbroek en Nieuwe Pekela te vinden.112
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Ook bij de drogisten zien we de vader-zoon combinatie en opvolging en drie keer een tweetal
broers dat samen een zaak leidde.113 Familierelaties boden ook een mogelijkheid een gecombineerde apotheek-drogisterij te beginnen, zoals de familie Sormani deed.114 In vijf andere gevallen
werd een drogist later apotheker.115 Vier andere drogisten hadden een opleiding als apothekersbediende gevolgd.116 Eén werd ook nog chirurgijnsleerling, maar vestigde zich later toch als drogist
in Loppersum.117 Er waren in de persoonlijke sfeer verschillende verbintenissen tussen de farmacie
en drogisterij. Daarnaast manifesteerden zich de argwaan en beperkende acties van de collectieve
apothekers ten opzichte van de drogisten.
Verspreiding in de stad
In 1809 waren alleen apotheken te vinden langs de invalswegen naar het centrum en bij de markten. Het van elders komende en de stad bezoekende publiek was ook voor de farmaceuten van
essentieel belang. Met uitzondering van die in de Herestraat, lagen alle apotheken aan een route
naar waterwegen en de havens. De situatie in 1870 laat zien dat de uitbreiding zich vooral naar
het centrum – de winkelstraten: de Zwanestraat, Herestraat en de markten – voltrok. De toegang
vanuit het oosten verschoof naar de Steentilstraat.
De nabijheid van medici was een ander aantrekkelijk vestigingsmotief.118 Er was een grote congruentie in het vestigingspatroon van de medici en de apothekers. De apothekers bleven relatief
iets meer dan de medici voor de ‘uithoeken’ kiezen, de Nieuwe Ebbingestraat, het einde van de
Herestraat, de Steentilstraat en de Hoge der Aa. Zij zochten op een eerder moment – in de jaren
vijftig – een vestigingsplaats bij of buiten de wallen. Grote delen van het zuidoosten, zuidwesten
en het noorden van de stad hebben het echter zonder de onmiddellijke nabijheid van apothekers
moeten doen.
De drogisten waren in 1817 niet aan de invals- of doorgangswegen te vinden, maar uitsluitend
in het centrum van de stad. In 1870 hadden drie drogisten zich enigszins excentrisch gevestigd, bij
de doorgangswegen, de drie andere waren in het centrum gebleven. Hierdoor werd de verdeling
over de stad gelijkmatiger en ruimer. Dit kwam overeen met het spreidingspatroon van de apothekers. Verhuisactiviteiten deden zich in deze branche nauwelijks voor. De investering in de winkel
was hierop een rem.119
V RO E D V RO U W E N
Beiske Trox-Niemeyer
Beiske Niemeyer, de stadsvroedvrouw die de geboorte van Gerritje Steenblok in 1824 bij de
burgerlijke stand aangaf, had sinds 1795 kraamvrouwen begeleid bij de bevalling. Op 35-jarige
leeftijd had ze examen gedaan en kreeg ze de kwalificatie geadmitteerd vroedvrouw. Beiske was een
geboren Groningse. In 1795 was ze twaalf jaar gehuwd met schoenmaker Klaas Trox, een zoon van
een Groningse sergeant. Ze had toen inmiddels zelf vier kinderen gebaard. Drie jaar later zou de
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vijfde en laatste nog komen. Beiske en Klaas woonden in 1798 aan de Carolieweg, waar Beiske tot
haar overlijden in 1838 bleef wonen.
Klaas overleed in 1827 op 68-jarige leeftijd. Om niet bekende redenen was hij voor zijn overlijden beroepsmatig niet meer actief, zodat Beiske waarschijnlijk kostwinster was. De laatste jaren
stond ze bekend als ‘vrouw Trox’ of ‘de weduwe Trox’. Ze heeft honderden Groningse kinderen
ter wereld geholpen. Mede omdat ze sinds 1801 een functie als stadsvroedvrouw had, hielp ze bij
veel bevallingen. Renske Wolf, Gerritje’s moeder, kon als bedeelde gratis bevallingshulp van haar
krijgen. Beiske ontving haar traktement uit de stadskas. In deze functie leidde ze tevens aspirantvroedvrouwen op. Naast de functie van stadsvroedvrouw had Beiske Trox, evenals de meeste van
haar beroepsgenoten, een particuliere praktijk. In 1827 kreeg ze tevens de functie van lavementzetter voor vrouwelijke armen.120
Beiske Trox-Niemeyer heeft in ieder geval nog tot in 1835 – ze was toen inmiddels 75 jaar –
gepraktiseerd. We weten dit uit geboorteaangiftes. Hoewel ze in 1838 nog als vroedvrouw in de
almanak stond vermeld, kwam in haar overlijdensakte de vermelding ‘geen beroep’ voor. Mogelijk
heeft ze dus toch geen verloskundig werk meer verricht in de laatste paar jaar. Een 40-jarige praktijkperiode heeft ze wel volgemaakt.
De loopbaan van Beiske Trox-Niemeyer was evenmin representatief voor alle vroedvrouwen als
die van Baart de la Faille voor de medici. In haar geval was dat omdat maar een minderheid van
de vroedvrouwen de functie van stadsvroedvrouw kreeg. Ook was ze een van de weinige vrouwen
die nauwelijks verhuisde. Andere aspecten kwamen echter bij velen van haar collega’s ook voor,
zoals de gehuwde burgerlijke staat ten tijde van de admissie, de leeftijd bij intrede in het beroep, de
stedelijke herkomst en de jarenlange praktijkervaring. Hierna zullen voor zover mogelijk, de aspecten die hiervoor zijn uitgewerkt voor andere beroepsbeoefenaren, voor de vroedvrouwen worden
onderzocht.
Aantal en verzorgingsdichtheid
Aan het begin van de negentiende eeuw waren er tien vroedvrouwen in de stad. In 1809 waren er
inmiddels achttien. Dit aantal bleef het tweede decennium gehandhaafd. Direct daarna was weer
een sterke en snelle stijging te zien. Het aantal in 1830 was feitelijk nog hoger, want tien vrouwen
kregen in 1828 en 1829 hun diploma, maar stonden pas twee of drie jaar later in de almanakken.
In feite was er een aaneengesloten periode van het derde decennium tot het midden van de jaren
vijftig, waarin steeds 30 à 35 vroedvrouwen in de stad waren. Vanaf 1855 was tijdelijk een daling
te zien. Vijftien vrouwen die lang tot zeer lang hadden gepraktiseerd, verlieten het beroep. Na
1865 steeg het aantal weer. De stabiliteit in het aanbod is terug te zien in de verzorgingsdichtheid.
Gedurende de eerste twee decennia van de negentiende eeuw en rond 1860 was die het laagst.
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Tabel 2.11 Verzorgingsdichtheid van vroedvrouwen
A

B

C

1812

21

45

1321

1823

29

37

1001

1830

23

49

1316

1840

33

33

1015

1850

34

34

991

1860

24

35

1491

1870

34

39

1115

Bronnen: tabel 2.1; Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’.
Toelichting:
A = aantal vroedvrouwen
B = gemiddeld aantal geboorten per vroedvrouw
C = gemiddeld aantal inwoners per vroedvrouw
*

kolom B, 1830: de cijfers van de twee daaropvolgende jaren, waarin de nieuwelingen van 1828 en 1829 zijn meegenomen, zijn: 34 en 30.

*

kolom B, 1860: door een ernstige malaria-epidemie in 1859-1860 daalde het geboortecijfer in 1860 fors. 1860 is niet
representatief. In 1861 was het aantal geboorten per vroedvrouw 52, wat meer in overeenstemming was met het tijdelijk
lagere aantal vroedvrouwen.

Het stedelijke verzorgingsniveau was hoog vergeleken met dat van de provincie en het Rijk. De
provinciale en landelijke tendens was dat de verzorgingsdichtheid afnam.121 Enkele lokale cijfers
bevestigen deze teruggang. In het Beneden-Maasgebied daalde het aantal vroedvrouwen tussen
1820 en 1860 spectaculair: van 24 naar twee en in de stad Utrecht tussen 1832 en 1873 van acht
naar zeven. In Utrecht waren er al niet veel, maar in relatie tot de bevolkingsomvang was ook nog
sprake van een substantiële daling.122 Het nominale aantal vroedvrouwen in Amsterdam daalde tot
het midden van de eeuw met een kwart. Daarna steeg het wel weer iets, maar de bezettingsgraad
daalde na 1850 nog verder.123 In Groningen was die niet alleen hoog, maar ook stabiel. De ruime
algemene verzorgingsdichtheid in de stad kan in hoofdzaak worden verklaard uit het relatief hoge
aanbod van vroedvrouwenhulp.
Het aantal was zo stabiel dat geen relatie met algemene economische of demografische ontwikkelingen kan worden gelegd. De opvallende groei in de eerste twee decennia van de eeuw, een
periode van economische teruggang, wijst er al op dat naar een andere verklaring gezocht moet
worden. De substantiële toename van het aantal medicinae doctores en heelmeesters met verloskundige bevoegdheden vanaf de jaren dertig, had ook geen invloed op het vroedvrouwenaanbod.
Vroedvrouwenhulp was geen aanvulling op een tekort aan geneeskundige hulp. De stijging van het
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aantal medici met verloskundige bevoegdheden en de stabiele ontwikkeling van het aantal vroedvrouwen wijzen op gescheiden vraagstromen en het ontstaan van een nieuwe vraagstroom vanaf de
jaren dertig.
De belangstelling voor het beroep was groot. Vanaf 1800 lieten 123 vrouwen zich bij de plaatselijke geneeskundige commissie inschrijven. Alleen in het tweede decennium was de instroom
beperkt.
Tabel 2.12 In- en uitstroom van vroedvrouwen
periode

inschrijvingen

1800-1809

praktijkduur < 10 jaar

17

5

gebleven
12

1810-1819

8

5

3

1820-1829

34

19

15

1830-1839

16

3

13

1840-1849

13

6

7

1850-1859

12

4

8

1860-1870

23 (17)

totaal

123

16 (12)
58

7 (5)
65

Bron: regeringsalmanakken
Toelichting: tussen haakjes is exclusief 1870.

In de eerste drie decennia en het laatste waren sterke schommelingen te zien. Het hoogste aantal
inschrijvingen vond plaats van 1817 tot en met 1829. Niet minder dan 41 vrouwen werden toen
vroedvrouw. Van het grote aantal vrouwen dat in de jaren vijftig uit het beroep ging, was 80%
in de piekperiodes 1818-1830 en 1835-1840 toegelaten. Vanaf het midden van de jaren zestig
(1864-1870) was er opnieuw een boom: 19 nieuwelingen. In de periode 1810 tot en met 1817
was de instroom laag. Toen kwamen slechts drie vrouwen het korps versterken, van wie ook nog
twee al binnen een paar jaar weer weg waren. De Franse tijd en de eerste jaren daarna (de periode
1810-1816) waren voor het vroedvrouwenberoep een absoluut dieptepunt. Dat werd door tijdgenoten ook zo gezien.124 De oorzaak lag in de sluiting van het stedelijke Instituut voor Vroedkundig
Onderwijs onder het Franse regime. Er waren nog twee korte periodes van absolute stilstand:
1830-1834 en 1848-1850. Ziekte en wisseling van de leiding bij het opleidingsinstituut waren de
oorzaak.
Het wel en wee van het onderwijs had op de instroom van vroedvrouwen een significante
invloed. Door sluiting en ziekte stokte de aanwas. Het moderniseren en reactiveren van het
Instituut in 1801 en 1817 leverde direct een nieuwe en forse toestroom op. De explosieve groei
in het eerste en derde decennium kunnen hieruit worden verklaard. Aan het einde van de periode
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nam het stadsbestuur twee besluiten waardoor de positie van de vroedvrouwen verbeterde (1861 en
1870). De toestroom vanaf 1864 kan hiermee samenhangen. Het stadsbestuur heeft op de omvang
van de vroedvrouwenstand veel invloed gehad: door het heroprichten van de stedelijke opleiding,
het afwijzen van de oprichting van een klinische school, het instellen van het ambt van stadsvroedvrouw en de twee besluiten van 1861 en 1870 die een marktvergroting voor alle vroedvrouwen
betekenden.
Het blijf- en vertrekpatroon vertoonde overeenkomst met dat van de medici. De hoogste vestigingscijfers gingen gepaard met de hoogste vertrekcijfers. Kennelijk was er een verzadigingspunt.
Dat lag gemiddeld bij ongeveer 1000 inwoners of 30 à 40 geboortes per vroedvrouw. Iets meer
dan de helft van de vroedvrouwen bleef in de stad. Van de vertrekkers gingen verscheidene naar
het Groningse platteland of het oosten van de provincie Friesland, waar ze een aanstelling kregen
als gemeentevroedvrouw.
Verblijfs- en praktijkduur, herkomst en vestigingspatroon
De 58 vrouwen die minder dan tien jaar in de stad verbleven vormden 47% van de nieuw ingeschrevenen. Eigenlijk lag het kritische moment voor de keuze tussen blijven of vertrekken al binnen vijf jaar, evenals bij de medici. Bijna evenveel, 51 vrouwen (43%), bleven meer dan 20 jaar
vroedvrouw in de stad. Zij vormden de kern van de stand.125
Niet alle vrouwen waren tot het eind van hun leven beroepsmatig actief, terwijl ze dan nog wel
in de almanak stonden vermeld. Er zijn verschillende indicaties dat de praktijkduur niet gelijk was
aan de vestigingsduur. J.J. van Duiken-Zuidema, A. Vuursteen-Straatman en E. van der TuinDiekhuis verbleven voor hun overlijden verscheidene jaren in een gasthuis, terwijl ze nog wel
beroepsmatig vermeld werden. De meeste vrouwen stonden in de overlijdensakte niet meer met
hun beroep genoteerd. Een mooie aanwijzing vinden we ook in een petitie van ‘de gezamenlijke
vroedvrouwen in de stad’ uit 1868. Op één uitzondering na waren de ondertekenaars de jongsten,
die recentelijk tot het beroep waren toegelaten. Negen oudere vrouwen – gemiddelde leeftijd 60
jaar – deden niet mee. Kennelijk praktiseerden ze niet meer of nog maar weinig. Ze hadden niet
(meer) de behoefte om te ijveren voor een betere positie.126
De rekruteringsbron van de vroedvrouwen was overwegend de lokale bevolking, in mindere
mate de provinciale. Een kleine minderheid was elders geboren. Van 73 vrouwen kon een geboorteplaats worden opgespoord. Van hen waren 47 in de stad geboren. Verscheidene vrouwen die van
elders kwamen, waren met een stadjer getrouwd en woonden al jaren in de stad. De meesten van
hen kwamen uit de provincie Groningen of Noord-Drentse dorpen.
De (gezinnen van de) vrouwen woonden verspreid over de stad, zowel binnen de diepenring
als in de nieuwe stad. Twee steekjaren, 1853 en 1870, laten zien dat de meesten in de oude stad
woonden, maar dat na het midden van de eeuw een trek naar de nieuwe stad ontstond.
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Tabel 2.13 Verblijfsduur van vroedvrouwen
praktijkduur

aantal

percentage

0-5 jaar

46

37

6-9 jaar

12

10

10-19 jaar

14

11

20-29 jaar

17

14

30-39 jaar

25

23

40-49 jaar

6

4

3

2

≥ 50 jaar
totaal

123

Bron: regeringsalmanakken

Tabel 2.14 Vestigingspatroon van de vroedvrouwen
oude stad

nieuwe stad

buiten poorten

totaal

1853

17 (55%)

9 (29%)

5 (16%)

31

1870

15 (47%)

14 (44%)

3 ( 9%)

32

Bron: regeringsalmanakken

De vroedvrouwen woonden niet aan de markten en nauwelijks langs de grote invalswegen naar
het centrum, de plekken die bij de medici en farmaceuten zo geliefd waren. Ze waren veel meer te
vinden in de volkrijke buurten waar veel inwoners uit de lagere sociale groepen woonden. Dit kan
zowel te maken hebben gehad met hun eigen sociale afkomst, als met de nabijheid van potentiële
klanten. Voor vroedvrouwen bestond de potentiële klantenkring uit de stedelijke bevolking en niet
uit naar de stad trekkende Ommelanders. De vrouwen verhuisden vaak, meer dan vier keer kwam
regelmatig voor. Ze leken qua geografische mobiliteit en vestigingspatroon op de aderlaters en
weken in dit opzicht af van de medici, apothekers en drogisten.
TANDMEESTERS
Van reizend naar gevestigd
Waren de chirurgijns als gespecialiseerde beroepsgroep een verdwijnende categorie, de tandmeesters vormden een groep specialisten die vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw geleidelijk
enige vorm begon te krijgen.127 Het waren toen nog overwegend reizende meesters, die ook andere,
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meestal heelkundige, werkzaamheden verrichtten. De tandmeesters kregen steeds meer vaste grond
onder de voeten. Vanaf 1818 kregen ze een plaats in de wetgeving.128
De periode 1790-1820 was een overgangstijd. Vier personen hebben in de eerste twee decennia van de negentiende eeuw min of meer regelmatig ‘kies- en tandwerk’ verricht in de stad. J.D.
Rothermel had zich eind jaren tachtig van de achttiende eeuw aan de Poelestraat gevestigd.129 Het
leek een blijvende vestiging te worden, maar van 1803-1809 was hij de stad uit. In 1803 bevond
hij zich in Hoogezand, waar hij ook heelkundig werk deed.130 In 1809 vroeg hij opnieuw toestemming om zich in de stad te mogen vestigen.131 Maar nu kreeg hij geen toestemming meer om
heelkundige werkzaamheden te doen. Waarschijnlijk liet de geneeskundige commissie zich leiden
door omstandigheden op de lokale markt. De aderlaters hadden net daarvoor hun vergunning tot
praktiseren teruggekregen. In 1809 en 1811 verkocht Rothermel echter nog medicijnen in Drentse
dorpen.132
Met Simon Nathans ging het ongeveer hetzelfde. Deze Amsterdammer reisde zeer veel rond in
Nederland. Tot in 1827 bracht hij regelmatig voor kortere of langere tijd bezoeken aan Groningen.
In 1811 mocht hij op de Groningse kermis praktiseren.133 Vanaf 1812 werd hem uitsluitend nog het
trekken van tanden en kiezen toegestaan.134 Voortdurend probeerde hij echter een depot voor medicijnen bij de plaatselijke boekhandelaren te krijgen, maar dit werd even zo veel keren geweigerd.
Louis Jacobi en Frans Nijman combineerden heelkundig werk met tandtrekken en waren de
eersten die zich blijvend in de stad vestigden. ‘De Jood Jacobi’ kreeg in 1810 toestemming om
likdoorns uit te snijden. Hij had hierin voldoende ‘handigheid en bekwaamheid’ getoond.135 Jacobi
liet zich in 1820 met succes examineren als tandmeester en in deze hoedanigheid bleef hij tot 1826
geafficheerd. Frans Nijman in de Oude Boteringestraat was barbier-aderlater en in 1804 kreeg hij
ook permissie om als tandmeester op te treden. Hij was voor de toezichthoudende organen een
lastig persoon. Regelmatig betaalde hij de vereiste contributies niet, terwijl hij wel praktiseerde.
Verschillende keren werd hij daarom wegens onbevoegde praktijkuitoefening bestraft. Toen hij in
1824 opnieuw om toestemming voor tandtrekken vroeg, reageerde de geneeskundige commissie
dan ook gereserveerd. Het kon hem niet worden geweigerd, maar hij kwam niet meer voor op
de door de commissie ten behoeve van de almanak opgestelde lijst van beroepsbeoefenaren. Deze
bekendmaking aan het publiek werd hem ontnomen.
Ten opzichte van de twee Groningers paste de geneeskundige commissie een coulanter toelatingsbeleid toe dan ten aanzien van de reizende tandmeesters die van elders kwamen. Het afbouwproces van de reizende meesters dat, zoals door Huisman is beschreven, in de achttiende eeuw zijn
beslissende koers had genomen,136 vond in de eerste decennia van de negentiende eeuw verder zijn
beslag. In de jaren twintig slaagden kort na elkaar vier stedelingen voor het tandmeestersexamen
(tabel 2.15). Ze bleven in de stad gevestigd, al trokken ze ook de provincie in om patiënten te
helpen. Jacobi was de eerste die zich binnen de nieuwe wetgeving tandmeester mocht noemen.
Volgens de almanakken en verslagen van de toezichtsorganen liep het aantal in de stad gevestigde
tandmeesters langzaam op van een naar vijf in 1852. Dit aantal bleef tot en met 1863 stabiel,
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waarna het stapsgewijs weer afnam. Toen Fredrik Mozes Heiman Cohen in 1876 overleed, was
de laatste van de eerste generatie tandmeesters uitgestorven. In 1877 was er volgens de almanak
geen tandheelkundige hulp meer in de stad. Deze tak van medische hulpverlening moest door een
nieuwe generatie met nieuwe scholingsmogelijkheden weer worden opgebouwd. Maar dat valt
buiten het hier behandelde bestek.
Tabel 2.15 Verblijfsduur en -periode van tandmeesters
verblijfsduur in jaren

periode

Louis Jacobi

6

1820-1826

Wolf Joseph Son

8

1824-1832

Geert Spilger

34

1826-1860

Izaak Salomons Pachter

35

1828-1837 en 1840-1866

Roelof Riga

35

1833-1868

Frederik Mozes Heiman Cohen

27

1839-1876

Mozes Heiman Frederik Cohen

13

J.J. Levison

2

1852-1863 en 1868 en 1870
1863-1864

Bronnen: jaarverslagen en notulen van de plaatselijke en de provinciale geneeskundige commissie; regeringsalmanakken

Volgens Arntzenius waren in de eerste helft van de negentiende eeuw meer tandmeesters in het
Groningse, dan in de hier gebruikte bronnen staan vermeld, namelijk respectievelijk 4, 10 en 9 in
1818, 1828 en 1842.137 In tabel 2.15 worden de gegevens van de almanakken aangehouden, omdat
die het beeld weergeven van de gevestigde en erkende tandmeesters. De daarin vermelde personen
zijn ook in andere bronnen teruggevonden.
Volgens de almanakken waren vanaf 1820 acht geëxamineerde tandmeesters in Groningen
gevestigd.138 Spilger, Pachter, Riga en vader en zoon Cohen139 vormden de kern van de praktiserende tandmeesters in het negentiende-eeuwse Groningen.
In- en doorstroom, herkomst en stedelijk vestigingspatroon
Het zwaartepunt van de instroom viel in de eerste helft van de onderzoeksperiode: tussen 1820
en 1840 kunnen zeven van de tien vestigingen worden gedateerd. Bovendien zijn nog vier tandmeesters door de plaatselijke geneeskundige commissie geadmitteerd (1827-1833) die niet in de
almanakken werden vermeld. Zij kwamen van elders en waren niet in Groningen geëxamineerd.
Ze werden buiten het formele ‘marketingorgaan’ dat de almanak was, gehouden.140 Behalve J.J.
Levison, die na twee jaar weer vertrok, waren alle hierboven genoemde tandmeesters uit Groningen
afkomstig en door de Groningse provinciale geneeskundige commissie geëxamineerd. De (tijdelijke) immigranten werden met succes geweerd.
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Een tweede opvallend aspect van de instroom is dat verschillende keren het vertrek of overlijden
van de één direct werd gevolgd door de vestiging van een andere: Pachter kwam na Jacobi, Riga na
Son, F.M.H. Cohen profiteerde van het (naar achteraf zou blijken tijdelijke) vertrek van Pachter
en Levison volgde M.H.F. Cohen op. Hetzelfde verschijnsel zagen we bij de heelmeesters. Bij de
tandmeesters lag het verzadigingspunt lange tijd bij drie.
Het tandtrekken in het openbaar raakte steeds meer in onbruik. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam dat nog wel voor, maar een kentering had toen al ingezet.141 Pachter stond in
mei 1827 – hij was toen nog niet geadmitteerd – nog op de Grote Markt. Wolf J. Son klaagde hem
daarvoor aan. Een half jaar later deed Pachter examen en kon hij zijn werk legaal verrichten.142
De vijf meesters die lange tijd hun tandwerk in de stad verrichtten en die bepalend waren voor
deze sector, hadden een kenmerkend vestigingspatroon. De Cohens woonden in het noorden van
de stad in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat, Riga in het oosten voor de A-poort en Pachter in de zuidelijke regionen in de Folkingestraat en aan het Zuiderdiep. Spilger verhuisde regelmatig en woonde
in de loop van zijn 34-jarig praktiseren in verschillende wijken van de stad. De gelijkmatige verdeling over de stad garandeerde de inwoners een redelijke nabijheid van een tandmeester.
S A M E N VAT T I N G
De algemene (niet naar beroepsgroep gespecificeerde) verzorgingsdichtheid was in Groningen tussen 1809 en 1870 stabiel en vergelijkbaar met die in de grote steden in het westen van het land. De
excentrische ligging van de stad had geen invloed op de potentiële beschikbaarheid van medische
hulp. Het gegeven dat voor alle beroepsgroepen opleidingsmogelijkheden in de stad waren, droeg
er toe bij dat de instroom in gewone tijden, met uitzondering van de chirurgijns, (meer dan) voldoende was. Ten tijde van de ernstige epidemie in 1826 was er een tekort aan medische hulp. Door
het stadsbestuur werden toen medici van elders aangetrokken. Een substantiële bijdrage werd ook
geleverd door het Rijk, dat medisch personeel uit het leger beschikbaar stelde en door professoren
uit Groningen en studenten van verschillende universiteiten. De epidemie werd door medici van
elders aangegrepen om zich in de stad te vestigen.
De bezetting van en het verloop binnen de onderscheiden beroepsgroepen verliep zeer verschillend. De potentiële beschikbaarheid aan medicinae doctores was ongeveer gelijk aan die in
andere grote steden. De totale bezetting van alle geneeskundigen (medicinae doctores, stedelijk
heelmeesters en professoren) was lager door het geringe aantal chirurgijns. De dienstverlening
van de hoogleraren maakte een substantieel deel uit van de geneeskundige hulp. De krapte aan
chirurgijns in de eerste vier decennia van de negentiende eeuw werd opgelost door barbier-aderlaters, een achttiende-eeuwse reminiscentie van de barbier-chirurgijns, op de medische markt toe
te staan. De schaarste veroorzaakte tevens een grote diversiteit aan heelkundigen: hoogleraren,
medicinae doctores, chirurgijns, aderlaters en tandmeesters beoefenden (delen van) de uitwendige
geneeskunde.
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Toen de chirurgijns weer enigszins op sterkte waren, moesten de buitenwettelijke, maar lokaal
toegelaten aderlaters het veld ruimen (1838). De eliminatie van dit beroep was een stapsgewijs
proces. De afschaffing riep verzet op. De discussie over deze zaak openbaarde een inter- en intraprofessioneel conflict (medicinae doctores en gezeten chirurgijns versus jonge chirurgijns) en een
spanningsveld tussen stedelijk bestuur en Rijk. Het tekort aan chirurgijns werd eind jaren dertig
ook opgelost doordat medicinae doctores hun graad in de heel- en verloskunde – zo ze die hadden – effectief mochten maken. De chirurgijns slaagden er in, met hulp van het Rijk, de aderlaters
buiten de formele toelating te houden. Maar de stad handhaafde het verbod niet. De aderlaters
verdwenen in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw doordat de vraag naar hun
diensten opdroogde. Tegen de concurrentie van de universitair opgeleide medicinae doctores
konden de chirurgijns ook niet op. Op termijn – het eindpunt ligt in het midden van de jaren
tachtig – verdwenen de chirurgijns.
Gerelateerd aan de bevolkingsgroei steeg het aantal apothekers relatief sterk. Een belangrijk
Gronings aspect daarin was dat in 1825 vrije vestiging werd toegestaan. De drogisten werden van
1816 tot 1825 beknot in hun vestigingsmogelijkheden. Hun aantal bleef gering. Ze vervulden
eenzelfde aanvullende functie in de geneesmiddelenvoorziening als de aderlaters in de heelkunde.
De apothekersstand bleef, ondanks de relatief veel grotere groei dan andere beroepsgroepen, veel
kleiner dan in andere steden. De stedelijke beperking op het aantal toegestane apotheken, die bijna
een eeuw had geduurd, werkte na de opheffing ervan nog door.
De vroedvrouwenstand liet op drie momenten een forse groei zien en de groei kan zelfs explosief genoemd worden na de heropening van het Instituut voor Vroedkundig Onderwijs in 1817.
De Groningse ontwikkeling van het aanbod aan vroedvrouwenhulp is afwijkend van de landelijke,
neerwaartse trend. Bij de vroedvrouwen was het verschil tussen het aantal dat het beroep uitoefende en dat als zodanig werd geafficheerd, waarschijnlijk het grootst van alle beroepsbeoefenaren.
Toen de medici de verloskunde mochten uitoefenen, nam het aantal vroedvrouwen niet af. De
vroedvrouwen hadden niet een aanvullende functie, zoals we dat bij andere beroepsbeoefenaren uit
de tweede stand zagen.
De tandmeesters werden een permanente categorie in de Groningse medische wereld. Ze kregen binnen de medische wetgeving van 1818 een omschreven domein. Deelwerkzaamheden uit
de heelkunde, die ze daarvoor ook nog verrichtten, werden hun niet meer toegestaan. Heelkunde
en tandwerk werden twee onderscheiden domeinen. Een nieuw verschijnsel in Groningen was dat
enkele tandmeesters zich in de stad vestigden en dat enkele stedelingen zich in dit vak bekwaamden. Daarnaast kwamen reizende tandmeesters ook nog langs.
In Nederland en de omringende landen waren de farmacie en de verloskunde sinds de tweede
helft van de achttiende eeuw de snelst groeiende sectoren in de gezondheidszorg. De ontwikkelingen in Groningen weken hier niet van af, zij het dat de groei in beide categorieën verschillend van
omvang was. De groei in de verloskunde was relatief groter dan in de farmacie. Het grote aantal
vroedvrouwen droeg er toe bij dat in 1842 de provincie Groningen van alle provincies de hoogste
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bezetting aan verloskundige hulp had.143 De hoge totale medische dichtheid werd voor een aanzienlijk deel bepaald door het hoge aantal vroedvrouwen en de aanwezigheid van de aderlaters.
Er was, met uitzondering van de chirurgijns, vrijwel steeds een overaanbod in alle beroepen.
De helft van de beroepsbeoefenaren die zich vestigden, verliet de stad binnen korte tijd weer. Men
trok veelal naar het omringende platteland of naar een plek elders in het noorden of oosten van
het land. In een aantal gevallen kwam men terug naar de stad (retourmigratie). De Groningse
medische markt werd vooral bediend door mensen die uit de stad afkomstig waren. Het lukte
echter ook personen die van elders kwamen om toegang tot de lokale markt te krijgen en verschillende stedelingen migreerden uit de stad. De beroepen waren dus niet exclusief voorbehouden aan
stadjers. In de meeste sectoren was een verzadigingspunt in de bezetting vast te stellen.
De plaatselijke bevolking en in mindere mate de bevolking van de drie noordelijke provincies
waren de belangrijkste rekruteringsbronnen voor nieuwe beroepsbeoefenaren. Alleen het herkomstpatroon van de chirurgijns en hoogleraren week daarvan af. Onder hen waren relatief meer die van
elders kwamen en zij kwamen ook van verder weg. Het selectieproces van blijven en vertrekken
werd mede bepaald door het beleid van het stadsbestuur en de geneeskundige commissie. Door de
reglementering op de vestiging en het scheppen van onderwijs begunstigde het stadsbestuur de al
gevestigde en de uit de stad afkomstige beroepsbeoefenaren. Met name de apothekers, aderlaters,
tandmeesters en vroedvrouwen profiteerden hier van. Alleen de drogisten ontbeerden stedelijke
bescherming. De plaatselijke geneeskundige commissie en het stadsbestuur vonden elkaar in de
bescherming van de Groningers. Bij conflicterende belangen koos de commissie echter voor de hoogste in de medische hiërarchie of voor de zittende groep, terwijl de stad voor de tweede stand koos.
De pieken in de instroom van de beroepen vielen op zeer verschillende momenten. Het ziekteniveau (de vraagkant), meer bepaald de grote epidemieën, hadden twee keer een duidelijke relatie
met de beschikbaarheid. Malaria en cholera genereerden eind jaren twintig en begin jaren dertig
een grote vraag naar geneeskundige hulp en geneesmiddelen. Het gevolg was een toename van
medici en de opening van nieuwe apotheken. Op andere momenten hadden epidemieën echter
geen invloed op de instroom, maar wel op de drukte van de zittende beroepsbeoefenaren. De toename aan medicinae doctores in de jaren dertig en veertig en de toenemende spanningen tussen de
medicinae doctores en chirurgijns was niet specifiek Gronings. De verdringing van de chirurgijns
door de universitair opgeleide medici was een landelijk verschijnsel. Alle aspecten hierover zijn nog
niet voldoende onderzocht. Een ervan is dat het Rijk de medicinae doctores in 1838 meer mogelijkheden om te praktiseren gaf.
De regelgeving van de stad en de wetgeving van het Rijk waren ook op andere gebieden bepalend op de omvang van de beroepsgroepen. De invloed van de stad was het meest merkbaar bij de
tweede stand, maar op de achtergrond figureerde landelijke wetgeving. Dat was goed te zien bij de
tandmeesters. Na de wettelijke regulering van het beroep ontstond een beperkt vestigingspatroon.
Een zeer prominente rol vervulde de stedelijke overheid in de toename van het aantal vroedvrouwen. Die was het gevolg van de oprichting en instandhouding van de stedelijke opleiding.
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De mogelijkheden die de medicinae doctores in 1838 kregen om de chirurgie en de verloskunde te praktiseren, ging in Groningen net als elders, ten koste van de chirurgijns. Maar het ging
in Groningen niet ten koste van de vroedvrouwen. Hierachter scholen nieuwe vraagpatronen.
De directe invloed van het Rijk op de lokale bevoegdheden bestond er uit dat de regering insisteerde op het opheffen van de aanbodbeperking van apotheken en drogisten en het verdwijnen van
de aderlaters. De rijksoverheid dwong naleving van de wetgeving af. De integratie van de stad in
een nationaal patroon vorderde daarmee wel enigszins, maar was deels nog slechts formeel.
De stedelijke en landelijke overheidsbemoeienis was het grootst in de eerste vier decennia.
In de periode 1840 tot 1865 kwam geen regelgeving, die het aanbod beïnvloedde, tot stand. De
wetgeving van 1865 schiep nieuwe verhoudingen in de beroepen. De scheiding in inwendige en
uitwendige geneeskunde werd opgeheven. Er kwamen geen nieuwe chirurgijns meer bij en de
drogisten verdwenen uit de medische wetgeving. De stedelijke regelingen verdwenen.
Voor de geneeskundigen, apothekers en drogisten was naast de stadsbevolking, de naar de stad
trekkende Ommelander bevolking van belang. Dat spiegelde zich af in hun vestigingspatroon. Ze
gaven de voorkeur aan een woonplek aan de markten of in de toegangswegen naar het centrum.
Zij hadden hun collega’s in de provincie ook het verst op afstand. De vroedvrouwen en aderlaters
verspreidden zich meer over de stad en waren in of dichtbij de typische armenwijken te vinden. De
provinciale evenknieën van de vroedvrouwen waren op steenworp afstand gevestigd, onder meer
in Haren en Adorp. Daar praktiseerden ook plattelandsheelmeesters, die voor de aderlaters en stedelijke chirurgijns nog enige concurrentie betekenden. De tandmeesters verdeelden zich evenredig
over de stad.
De relatie tussen de omvang van de beroepsgroepen en de economische en demografische
ontwikkeling is gecompliceerd. De groei van de bevolking absorbeerde een deel van de toename
aan beroepsbeoefenaren. Bij de apotheken correleerden de pieken en dalen in de beschikbaarheid
vanaf ongeveer 1815 het duidelijkst met de conjuncturele ontwikkeling. In de economisch minder
gunstige jaren dertig verschoof de vraag naar verloskundige hulp. Andere sociale en professionele
aspecten kleurden de beschikbare gezondheidszorg verder in. Deze aspecten zijn het onderwerp van
de twee volgende hoofdstukken.
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‘H I J

WA S B E R E I D D E M A AT S C H A P P I J

OOK IN ANDERE ZAKEN TE DIENEN’
Bevoegdheden, kwaliteiten en praktijkopbouw van medici

SOCIALE

S TAT U S E N P RO F E S S I O N E L E P R A K T I J K

Renske Wolf woonde in het najaar van 1826 in het ressort van de pas afgestudeerde medicinae
doctor Sasse en van chirurgijn tweede klasse van de marine De Non. De sociaal laagst geplaatste,
de van elders afkomstige en de laagst gekwalificeerde geneeskundigen kregen de armenwijken P,
R, S en T toegewezen. De geneeskundige behandeling in het Arsenaal, waar Renske later verbleef,
stond onder leiding van hoogleraren. De gevestigde Groningse medici en de studenten die in de
stad waren geboren kregen het centrum onder hun hoede. Medisch kandidaat G. Acker Stratingh,
een lid van de vooraanstaande Groningse Stratingh-familie, werd onder andere ingezet in de
Steentilstraat, waar de familie Wouters woonde. Baart de la Faille en Munniks praktiseerden, zoals
we hiervoor zagen, in het centrum. Deze gevestigde medici konden hun particuliere patiënten uit
de hogere sociale lagen behandelen en daarnaast de daar wonende armen helpen. Zou Hensema
besloten hebben tot het inroepen van een armendokter, dan was hij bij de sociaal goed gesitueerde
en bekend staande Munniks terechtgekomen. Munniks is als een van de weinige Groningse medici
in zijn professionele loopbaan nooit armendokter geweest. Tijdens de ernstige epidemie was hij
echter wel genegen ‘vrijwillig en zonder honorarium’ een deel van de armenzorg te doen.1 De
medici en Groningse medische studenten die van elders kwamen en de officieren van gezondheid
eerste klasse verleenden medische hulp in de overige straten en wijken. Die lagen wel excentrischer,
maar niet in de meest verarmde en vervuilde buurten.
De verdeling over de stad van de eerste drie extra aangestelde medici was in augustus door het
stadsbestuur vastgesteld. Volgens de stedelijke medici, die daarover klaagden bij de plaatselijke
geneeskundige commissie, sloot die niet aan bij de verspreiding van de ziekte. De latere, hierboven
beschreven wijkindeling werd, op voorstel van het geneeskundige commissie, door de gezamenlijke
medici gemaakt en door het stadsbestuur publiek bekend gemaakt.2 In die verdeling correspondeerde de plaats in de medische hiërarchie en de sociale en geografische afkomst van de medici met
de sociale positie van de bewoners. De stad had nog geen sociaal homogene wijken, maar sommige
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straten en buurten werden vrijwel uitsluitend door lagere sociale groepen bewoond en de bovenlagen woonden in het centrum en enkele hoofdstraten daarbuiten. Er was een praktijkbelang in het
geding. De armen die voor de dokterskoetsjes gingen liggen om hulp af te dwingen, hielden de
doktoren soms uren vast in hun buurt,3 met het gevolg dat de particuliere praktijk in het gedrang
kwam. De wijkindeling was zo gemaakt, dat de medici die van elders kwamen en geen lokale clientèle hadden, de armenwijken overnamen. De gevestigde Groningse medici hoefden daarna hun
particuliere praktijk niet meer te verwaarlozen en de particuliere patiënten waren verzekerd van de
hulp van hun eigen dokter.
De wijze waarop de praktijkuitoefening gestalte kreeg, liet ook een verschil zien. De Groningse
medici en studenten hielden dagelijks spreekuur aan huis. De chirurgijns uit het leger en de
marine deden dat niet.4 Zij legden uitsluitend visites af. Dit betekende dat zij hele dagen in de
armenwijken vertoefden. De Groningse medici lieten de (familie van) armen, als dat kon, bij zich
aan huis komen. Zij begaven zich zo weinig mogelijk in de armenbuurten. De hoogleraren hoefden, om de zieken te behandelen, niet de straat op of de armenbuurten in. De meeste patiënten
vertoonden, naar we mogen aannemen, hetzelfde ziektebeeld en de geneeskundigen vielen onder
dezelfde medische toezichtswetgeving. Dit voorbeeld laat zien, dat de geneeskundige hulp er voor
de verschillende sociale groepen zeer verschillend uit kon zien, en dat de formele toelatingscriteria
tot beroep en praktijk als dat nodig was, rekkelijk werden toegepast. Sociale kenmerken van patiënten en beroepsbeoefenaren waren van minstens zo grote invloed op het aanbod en de uitvoering
van de medische hulpverlening als kenmerken van het medische werk. Beroepsbeoefenaren pasten
verschillende methodes toe om patiënten te werven of te ontlopen en intermediërende leken – in
dit geval het stadsbestuur, maar ook diaconieën vielen er onder – te beïnvloeden.
In dit en het volgende hoofdstuk wordt, om een beeld te krijgen van het bereik van de medische
hulpverlening, de praktijkopbouw en -uitoefening vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaren
onderzocht. Voor verschillende beroepen was de negentiende eeuw een sleutelperiode wat betreft
het professionaliseringsproces. Dat gold zeker voor de medici. In Nederland werd het ontstaan
van één medisch beroep (de eenheidsstand) en een gestandaardiseerde opleiding en examinering,
die tevens de toelating tot het beroep inhield, in de medische wetgeving van 1865 en de nieuwe
opleidingsstructuur van 1872 geregeld. Bekwaamheden en bevoegdheden vielen toen samen. Vóór
1865 werden de toetsing van bekwaamheden en de inschrijving van beroepsbeoefenaren door de
geneeskundige commissies gedaan (zie hierna). De beroepsinhoud werd bepaald door de opleiding
en de omschrijving van taakinhoud in de wetgeving. Medici noch andere beroepsgroepen hadden
in de onderhavige periode volledige autonomie. Ook de controle op de beroepsuitoefening was
niet in handen van één beroepsgroep. Het toezicht op de praktijkuitoefening verschoof in 1865 van
de twee geneeskundige commissies naar een rijksorgaan, het staatstoezicht. De samenstelling van
de toezichts- en toelatingsorganen was een afspiegeling van de verhoudingen binnen de medische
beroepsgroepen. Alleen de groepen die in de medische hiërarchie bovenaan stonden (medicinae
doctores, chirurgijns en apothekers), waren in de organen vertegenwoordigd. Zij oefenden controle
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uit op de toegang tot de praktijkuitoefening van de lagere medische beroepen en namen een dominante positie in. De controle werd over alle beroepen niet in dezelfde mate uitgeoefend. En tussen
de medicinae doctores, chirurgijns en apothekers waren de verhoudingen ook niet gelijkwaardig,
sociaal noch professioneel.
Wilden de beroepgroepen invloed uitoefenen op de verdeling van de medische markt en op
de intermediairs die zeggenschap hadden over de verdeling van medische hulpverlening binnen
de collectieve voorzieningen, dan was het gewenst om de rijen gesloten te krijgen en te houden.
Een beroepsvereniging was (en is) daarvoor een belangrijk instrument. Het toelatingsbeleid van de
verenigingen en de zaken waar de groep voor streed, waren elementen in hun streven naar marktregulering. Niet alle beroepsgroepen hadden een organisatie of platform door middel waarvan ze
hun belangen konden behartigen.
De ontwikkeling van deze facetten wordt hierna in twee hoofdstukken uitgewerkt. Alle in het
vorige hoofdstuk behandelde beroepsgroepen komen aan de orde. Aan het eind van elk hoofdstuk
wordt getracht antwoord te geven op de vraag, welke sociale kenmerken en professionele aspecten
in de praktijkopbouw en -uitoefening in Groningen bepalend waren.
In dit hoofdstuk wordt de praktijkuitoefening van de medicinae doctores, chirurgijns en aderlaters behandeld en in het volgende hoofdstuk komen de andere beroepen aan bod. Daarvóór komt
het algemene bevoegdheidsstelsel dat aan het begin van de negentiende eeuw door de nationale
staat tot stand werd gebracht en het institutionele stelsel, zoals dat in Groningen gestalte kreeg aan
de orde.
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Het lokale institutionele bestel dat in de achttiende eeuw de toelating regelde, verdween aan het
begin van de negentiende eeuw. De nieuwe eenheidsstaat schiep een nieuw kader. Het eerste besluit
dat de gezondheidszorg raakte, was de afschaffing van de gilden (1798). Het Groningse chirurgijnsgilde beëindigde daarop haar werkzaamheden.5 Het gilde had haar functie als opleidingsinstituut in
de chirurgie daarvoor al verloren aan de universiteit.6 Op 3 januari 1801 verklaarde het Uitvoerend
Bewind alle bestaande lokale verordeningen over de toelating van de beroepen van heel- en vroedmeester, apotheker en vroedvrouw vervallen. Een nieuw orgaan, de Departementale Commissie voor
Geneeskundig Bestuur (vanaf 1804 Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt en vanaf 1818 Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt)
ging voortaan de examinering van de niet-universitair opgeleide beroepsbeoefenaren, de bevoegdheidstoetsing en het toezicht op de praktijkuitoefening uitvoeren. In steden waar meer dan vijf
medici waren gevestigd, waaronder Groningen, werd daarnaast nog een plaatselijke Commissie
voor Geneeskundig Toevoorzigt ingesteld, die het toezicht in de stad moest uitoefenen.7
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Het besluit van januari 1801 betekende voor Groningen het einde van de ‘Ordre’ uit 1729,
waarin de competenties van de stedelijke geneeskundigen, apothekers en vroedvrouwen waren
vastgelegd en aan het Collegium Medicum het toezicht op de beroepsuitoefening was opgedragen.
Het Collegium Medicum verloor in 1801 de bevoegdheid om de toelating te reguleren.8 Het moest
haar taak overdragen aan ambtelijke organen, de geneeskundige commissies, die weliswaar hoofdzakelijk samengesteld waren uit stedelijke medici en apothekers, maar formeel verantwoording
verschuldigd waren aan het ministerie.9 De meeste beroepsbeoefenaren mochten voortaan in een
groter gebied praktiseren, omdat het hun was toegestaan hun beroep in het hele departement uit te
oefenen.10 Voor de universitair opgeleide medici veranderde het minst. Ze hadden daarvoor al vrije
vestigingsmogelijkheden. De bepaling dat ze zich moesten laten inschrijven, bleef gehandhaafd.
Voor de installatie van de Groningse Departementale Commissie richtte J.H. van der Palm, de
Agent van Nationale Opvoeding, onder wie de geneeskundige zaken in het Rijk in 1801 ressorteerde, zich tot professor P. Driessen om het voorbereidende werk te doen. De keuze voor Driessen
moet geen toeval zijn geweest. De Groningse medische faculteit stond gereserveerd tegenover de
nieuw geconcipieerde commissies en zag liever dat het Collegium Medicum in functie bleef.11
Driessen was in de jaren tachtig een korte periode een actieve patriot geweest12 en Van der Palm
verwachtte waarschijnlijk dat hij wat welwillender tegenover de nieuwe opzet zou staan. Bovendien
zat Driessen al in de landelijke commissie die een nieuwe farmacopee13 moest ontwerpen voor
de hele Bataafse Republiek.14 Op 7 oktober 1801 kwam de Departementale Commissie voor het
eerst bijeen. Driessen had mede-commissieleden uitgezocht die ook positief tegenover het nieuwe
politieke klimaat stonden.15
De eerste taak die de commissie, op instructie van Van der Palm, op zich nam, was de inschrijving en zo nodig examinering van alle beroepsbeoefenaren. Hiermee ging het lokale toelatingssysteem feitelijk tot het verleden behoren. In de tweede vergadering – professor Allardi was er voor
uit Friesland overgekomen – werd besloten tot de splitsing in een Gronings en een Fries district,
‘naar de oude Provinciale Grensafscheidingen’.16 Men zocht aansluiting bij de laatste politieke ontwikkelingen.17
De jaren 1798-1804 vormden een overgangsperiode. Men worstelde met de materie, zowel
op landelijk, departementaal als plaatselijk niveau. Twee voorbeelden illustreren dit. In 1802
vroeg de Departementale Commissie zich af of de praktijken van onbevoegden niet, als voorheen,
door het nog niet opgeheven Collegium Medicum onderzocht moesten worden.18 De Raad van
Binnenlandse Zaken, de opvolger van de Agent, vond dat het Collegium alert moest zijn, maar dat
de Departementale Commissie ook met het stadsbestuur ‘in correspondentie [moest] treden over
de misbruiken’.19 Deze ambivalentie is tekenend. De tweede kwestie speelde zich eind 1803 af. Het
Departementale Bestuur had een nieuwe ‘archiator’, een provinciale functionaris die het gewestelijke bestuur adviseerde in medische zaken, benoemd. De aanleiding was dat men vermoedde dat
zich op Ameland besmettelijke ziektes verspreidden. Het Uitvoerend Bewind had deze post in
1800 echter al afgeschaft. De departementale geneeskundige commissie werd niet betrokken bij de
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benoeming, wat volgens haar wel had moeten gebeuren. Ze was hier zeer ontstemd over.20 Taken,
functies en posities riepen nog veel vragen op.
In 1802 en 1803 heeft de Departementale Commissie veel werk gemaakt van de inschrijving
van de beroepsbeoefenaren. Zij toonde een coulante admissiepolitiek, met name voor de plattelandsheelmeesters en vroedvrouwen.21 Ook enkele ledezetters, die breuken behandelden, werden
weer ingeschreven.22 De toegelaten beroepsbeoefenaren anticipeerden op het nieuwe beleid door,
vanaf het begin van de inschrijvingen, regelmatig onbevoegde praktijken te melden. Deze meldingen werden onderzocht door de commissie, maar bleken meestal moeilijk te bewijzen.
De Groningse Departementale Commissie was, evenals elders,23 doorgaans loyaal ten opzichte
van de instructies van het Rijk. De praktijk vroeg soms om enige soepelheid.24 De commissie
verleende in de eerste decennia twee keer een honoraire bevoegdheid aan medici wegens ‘bekende
verdiensten’. Dit kon formeel, maar paste eigenlijk niet in de nieuwe tijdgeest en bij de bedoelingen
om de kwaliteit van de medische praktijk te verbeteren door middel van strengere en meer uniforme
exameneisen.25 Sociale motieven hebben in Groningen waarschijnlijk een rol gespeeld, want de ene
begunstigde was zelf lid van de commissie en de andere een familielid van een van hen.26 De landelijke nieuwigheden werden in de startperiode over het algemeen positief ontvangen en soms actief
gestimuleerd, omdat ze als nuttig voor Groningen werden gezien. Het aandringen op een nationale
farmacopee – kennelijk was er vertraging opgetreden – is hiervan een voorbeeld. Apotheker Uilkens
stelde in de vergadering van 22 april 1802 voor om Binnenlandse Zaken op ‘het nuttige van een
Pharmacopoa Batava en het gebrek van de Pharmacopoa Groninganae’ te attenderen.
In 1804 was de eerste landelijke geneeskundige regeling klaar. Deze werd (met de aanvullende
artikelen van 1806) in 1818 herbevestigd.27 Zij bestendigde de traditionele deling in inwendige en
uitwendige geneeskunde, beperkte als voorheen het werk van de vroedvrouwen tot de natuurlijke
bevallingen en verbood de apothekers en drogisten om geneeskundige activiteiten te ondernemen.
De drogisten mochten alleen enkelvoudige geneesmiddelen verkopen en geen samengestelde
geneesmiddelen bereiden. Dat laatste was voorbehouden aan de apothekers. De tand- en oogmeesters vielen onder de heelkundige stand. Andere heelkundige deelspecialisaties, waaronder ledezetten, werden niet meer toegelaten. De Groningse scherprechter Dominicus Vuchten mocht formeel
niet meer als ledezetter praktiseren, maar stond nog wel als zodanig in het adresboek van 1817.
In de stad mochten alleen stedelijke heelmeesters praktiseren. De Groningse aderlaters vielen op
grond van deze bepaling buiten de wet. Het historische onderscheid tussen de inwendige en uitwendige geneeskunde werd in de laatste decennia van de achttiende eeuw in Groningen regelmatig
overschreden.28 Voor de Groninger geneeskundigen betekende deze landelijke wetgeving, die het
onderscheid weer bevestigde, een aanscherping van de ontstane, ruime praktijk.
In 1801 waren nog geen instructies voor de plaatselijke commissies gemaakt en het Collegium
Medicum bleef daarom nog in functie. In 1804 was Den Haag klaar en kon het Collegium worden
opgeheven.29 Op 19 mei 1806 kwam de Groningse plaatselijke geneeskundige commissie voor het
eerst bijeen, nadat het stadsbestuur in maart tot de oprichting had besloten.30 Of het Collegium
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tussen 1804 en 1806 nog heeft gefunctioneerd, is niet helemaal duidelijk. De plaatselijke geneeskundige commissie beschouwde zich als de opvolger van het Collegium. De continuïteit zien we in
de personele samenstelling. De eerste leden waren dezelfde als die van het voormalige Collegium.31
Drie van de vier leden hadden ook zitting in de Departementale Commissie: Busch, Quaestius
en Tieboel. Alleen professor Munniks was een nieuw gezicht. In de eerste vergadering besloot
men om het stadsbestuur te vragen of de commissie niet uitgebreid kon worden met Driessen,
vanwege zijn kennis van de nieuwe farmacopee. Dat werd toegestaan. In het eerste jaar waren er
door ouderdom en overlijden verschillende personele wisselingen. Apotheker Uilkens verving zijn
vakbroeder Tieboel, chirurgijn Hendriksz kwam voor Munniks in de plaats en chirurgijn Ter Borgh
voor Quaestius. Medicinae doctor Beckeringh werd aan de commissie toegevoegd. En ‘gelijk bij
het voormalig Collegium Medicum’ vergaderde men op de eerste woensdag van de maand. De
vergaderingen vonden plaats in het nieuwe, pas gebouwde raadhuis.32
De belangrijkste taken van de plaatselijke geneeskundige commissie bestonden uit het toezicht
op de beroepsuitoefening in de stad, het helpen handhaven van plaatselijke verordeningen, voorstellen doen aan het stadsbestuur over het weren van besmettelijke ziekten en de examinering van
leerlingen.33 De plaatselijke geneeskundige commissie begon met de visitatie van de stedelijke apotheken en daarna werden in het eerste half jaar van 1807 alle leerlingen en aderlaters ingeschreven.
De commissie was het actiefst rond 1840 onder het voorzitterschap van professor Sebastian en in
het midden van de jaren vijftig. Vanaf 1856 trachtte zij vooral enige voortgang te bereiken in de
openbare gezondheidszorg. Dat is ten dele gelukt. Over het algemeen heeft deze geneeskundige
commissie zich nogal vormelijk en routinematig van haar taken gekweten.
Het stadsbestuur nam op 19 mei 1807 het ‘Reglement, houdende Verordeningen omtrent het
Geneeskundig Toevoorzigt in de Stad Groningen’ aan. Het was de lokale vertaling van de landelijke
regelgeving. Enkele Groningse voorschriften die voorheen golden, waren er ook weer in opgenomen. De inhoud van het reglement was daardoor een mengeling van oude en nieuwe elementen.
De kern was niet nieuw: de verplichte inschrijving, de gescheiden beroepsuitoefening en het verbod
om op elkaars werkterrein te komen. De eis van het bezit van het burgerrecht (artikel 3) en de
verplichte overgave van het wondceduul door chirurgijns (artikel 9)34 waren restanten uit het oude
lokale kader. Uit artikel 10 bleek dat het chirurgijnsgilde niet meer bestond: een heelmeester mocht
net zoveel leerlingen of aides35 houden als hij wilde. Regulering van de instroom in het beroep via
quotisering van leerlingen was niet meer mogelijk. Dit was in Groningen, met haar geringe aantal
chirurgijns, eigenlijk al geen probleem meer.
De specifiek Groningse zaken van weleer die men niet liet varen, hadden betrekking op de
beroepsgroepen die tot de tweede stand behoorden. In artikel 16 werd de aderlaters permissie tot
praktiseren gegund, maar werd tevens bepaald dat het aantal teruggebracht moest worden tot acht
of tien. Ook een plakkaat uit 1761 was nieuw leven ingeblazen: vroedvrouwen en vroedmeesters
moesten de geboorte van kinderen van ongehuwde moeders binnen 24 uur of zo snel mogelijk,
schriftelijk melden op het stadhuis (artikel 17). De regelingen over het verplichte onderwijs aan
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vroedvrouwen en hun leerlingen uit 1766 en 1804 vinden we in artikel 20. De beperking van het
aantal apothekersvestigingen staat in de artikelen 21 en 22. Via natuurlijk verloop diende het aantal teruggebracht te worden tot acht. Kortom, tegen het decor van de landelijke wetgeving bleven
een aantal typisch lokale regelingen zorgvuldig intact.
De Groningse provinciale geneeskundige commissie heeft zich slechts af en toe met de stedelijke gezondheidszorg bemoeid. Het betrof de plannen over het oprichten van een ziekenhuis in
1817, het ontwerpen van tarievenlijsten voor beroepsbeoefenaren, de aderlaterskwestie (zie hierna),
het hameren op de vaccinatieverplichtingen en het controleren van rekeningen van Groningse
apothekers. De behandeling van (vermoedelijk) besmettelijke ziekten werd aan de plaatselijke
geneeskundige commissie overgelaten, al volgde ze de gang van zaken hierover wel.
Het bereiken van uniformiteit in de gezondheidszorg door de instelling van provinciale geneeskundige commissies, is volgens Cannegieter niet tot stand gekomen door onvoldoende leiding
vanuit het ministerie. Omdat in Groningen de meeste hoogleraren zitting hadden in beide geneeskundige commissies, werd de afstand naar Den Haag vanuit Gronings perspectief verkleind. De
hoogleraren werden afgevaardigd naar door het Rijk ingestelde ad hoc commissies, onder meer die
over het samenstellen van landelijke farmacopees, over maatregelen ter bestrijding van de dreigende
cholera en over het ontwerpen van nieuwe geneeskundige wetten. De minister vroeg de Groningse
geneeskundige commissie verschillende keren om onderzoek te doen naar chemische stoffen of
producten met een vermeende medische werking. De aanwezigheid van de universiteit en haar
relatie met de geneeskundige commissie moet hieraan ten grondslag hebben gelegen. Over de aard
en behandeling van veeziekten vroeg de minister de Groningers ook advies. Hierop reageerde de
geneeskundige commissie zeer snel en alert, evenals bij een vraag over een middel voor brandwonden. Als niet direct een Gronings belang in het geding was, zoals een onderzoek naar water uit
Nederlands-Indië, reageerde ze echter traag.36
De rol van de geneeskundige commissies met betrekking tot de integratie in een nationaal
netwerk was ook weer niet helemaal nihil. Door de uitwisseling van de verslagen van de provinciale commissies ontstond een informatienetwerk, zodat er ook zonder de tussenkomst van het
ministerie een zekere afstemming kwam. Het verplicht melden van gezakte kandidaten en notoire
kwakzalvers aan alle geneeskundige commissies in het land bewerkstelligde dat men alert was op de
vestiging van deze onbevoegden.37 Men maakte ook gebruik van de ervaringen in andere provincies
bij het ontwerpen van plaatselijke of provinciale voorzieningen. Zo besloot de plaatselijke commissie op grond van informatie uit Deventer niet verder te gaan met het ontwerpen van lijkenhuizen38
en werd het Leeuwarder gedachtegoed verwerkt in examenregelingen39 en de voorstellen over de
openbare hygiëne uit 1856 (hoofdstuk 7).40 Andersom werd de Groningse kennis door commissies van elders opgevraagd. De Dordtse commissie bijvoorbeeld, wilde in 1817 graag over het
Groningse prostitutiereglement worden geïnformeerd.41
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Voor de stedelijke geneeskundigen en apothekers waren de provinciale en de plaatselijke geneeskundige commissie een mogelijkheid om zich te profileren en in de hiërarchie binnen de stand op
te klimmen. Voor de medische stand als geheel waren ze een hefboom in de belangenbehartiging
bij de overheden. De lagere beroepsgroepen (aderlaters, vroedvrouwen, drogisten, tandmeesters) en
de collega’s in de provincie waren vergeleken bij hen in dit opzicht in het nadeel. Toen in 1865, na
een langdurig debat, de nieuwe geneeskundige wetgeving werd aangenomen, kwam de stad onder
het inspectiegebied Groningen en Friesland te vallen. Nu lukte de samenvoeging in één district
wel. In de Geneeskundige Raad, die de inspecteur moest bijstaan, namen evenals voorheen in de
provinciale geneeskundige commissie, Groningers een prominente positie in.
FORMELE
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De aangeboden medische hulpverlening liet aanmerkelijke kwaliteitsverschillen zien. Het varieerde
van een aderlater die na enige oefening een kleine deelbehandeling kon doen, tot een zeer bekwame
professor die – mogelijk bij dezelfde patiënt – in het Nosocomium of het Academisch Ziekenhuis
een gecompliceerde operatie uitvoerde. Wetenschappelijke en vakinhoudelijke belangstelling of het
streven naar een betere sociale of marktpositie konden motieven zijn om meer dan de wettelijk
vereiste kwaliteiten te verwerven. De bevolking vroeg ook om nieuwe behandelwijzen of specifieke
kundigheden en de medici anticipeerden daarop. Om de kwaliteit van de aangeboden medische
zorg te kunnen wegen en vergelijken met andere gebieden, onderzochten wij de opleidingsniveaus,
verworven specialisaties, publicaties en deelname aan beroepsorganisaties.
Uit het Album Studiosorum Academiae Groninganae blijkt dat, op drie na,42 alle medicinae doctores die in de stad hebben gepraktiseerd, aan de Groningse universiteit zijn gepromoveerd. Het
niveau van de opleiding in de stad was van veel invloed op het peil van de aangeboden hulp door
de medicinae doctores. De algemene opvatting is, dat de Nederlandse geneeskunde en het medische onderwijs in de eerste helft van de negentiende eeuw op een laag peil stonden.43 In de tweede
helft van de achttiende eeuw had de Groningse hoogleraar Camper chirurgie en verloskunde in de
opleiding geïntroduceerd en een kliniek voor praktisch onderwijs opgezet. In de eerste decennia
van de negentiende eeuw werden deze voorzieningen door Thomassen à Thuessink en Mulder in
het nieuwe Nosocomium Academicum verder uitgebouwd. Ze wilden aansluiten bij de internationale ontwikkelingen, met name die in Parijs.44 De Groningse medische faculteit stond toen goed
bekend. Verscheidene Groningse medici maakten in het begin van de negentiende eeuw een studiereis langs gerenommeerde Europese universiteiten.45 De Groningse aspirant-medici waren niet
slechter dan hun evenknieën in Leiden en Utrecht.46
In de loop van de jaren dertig en veertig sukkelde de medische faculteit achteruit. De hoogleraren
bleven hangen aan ouderwetse methodes.47 In Amsterdam verstond men de nieuwe tijd beter. Daar
vond een op natuurwetenschappelijke methode gebaseerde geneeskunde ingang.48 In Groningen bleef
men vasthouden aan de oude humorale geneeskunde.49 Zo verkondigde De Vries Reilingh (al kreeg hij
‘H I J

WA S B E R E I D D E M A AT S C H A P P I J O O K I N A N D E R E Z A K E N T E D I E N E N ’

67
ook kritiek op zijn stelling van collega’s) in 1852 in het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen
nog, dat geneeskunst een kunst was en dat de natuurwetenschappen niets opleverden aan therapeutische vooruitgang.50 De kwaliteit van de medische hulp aan de stedelingen liep terug. Dat zien we aan
de neiging tot teruggrijpen op oude therapieën. Tijdens de malaria-epidemie in 1859 twijfelde men
aan het nut van de kinine en vonden verschillende medici het ineffectieve aderlaten veel beter. In de
jaarverslagen van de plaatselijke geneeskundige commissie van de jaren vijftig zien we voor het verklaren van ziekten – De Vries Reilingh was toen voorzitter – weer een grotere belangstelling voor klimatologische omstandigheden. Die was sinds ongeveer 1830 naar de achtergrond geraakt. De geschriften
van professor Hufeland uit Berlijn gebruikte de geneeskundige commissie als naslagwerk bij ingewikkelde medische problemen. Het Duitse referentiekader bleef tot in de jaren tachtig overheersen.51
De kwaliteiten van de chirurgijns waren volgens de jonge medicus Jacob van Geuns rond 1800
niet best.52 Zijn negatieve oordeel over met name Quaestius en Ter Borgh doet wat merkwaardig
aan en is bij nader onderzoek niet terecht. Quaestius was wel oud, maar hij correspondeerde met
hoogleraar Camper over casuïstiek.53 Hij volgde de ontwikkelingen in zijn vak. Ter Borgh had
colleges gevolgd aan de universiteit,54 schreef twee medische boeken,55 was chirurgijn aan het
Nosocomium, lid van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde in Amsterdam56 en werd in
1806 tot lid van de plaatselijke geneeskundige commissie benoemd. Deze functie werd alleen door
de meest bekwame en ervaren geneeskundigen vervuld.57 De derde chirurgijn, Hendriksz, die een
paar jaar later met zijn praktijk startte, werd door de Departementale geneeskundige commissie als
‘buitengewoon bekwaam’ beoordeeld.58 Waarschijnlijk viel het dus wel wat mee.59 Misschien werd
het oordeel van Van Geuns gevoed door de opvatting, dat
stoute chirurgijns … al ligtelijk bij het publiek met den naam snijdersbazen [worden] bestempeld.60
Het was gebruikelijk dat chirurgijnsleerlingen lessen volgden aan de hogeschool.61 De praktijkopleiding kregen ze bij de stedelijke chirurgijns en na 1838 ook bij de medicinae doctores met
chirurgische bevoegdheden. Die speelden handig in op de nieuwe mogelijkheden en drongen ook
hierin de chirurgijns verder terug. De stedelijke heelmeesters kregen een veel langere en gedegener
opleiding dan hun collega’s met een plattelandsbevoegdheid.62 Hendriksz heeft enkele stedelijke
heelmeesters opgeleid.63 Vrijwel alle stedelijke chirurgijns zijn door Ter Borgh opgeleid.64 Het
algemene patroon was, dat wanneer op jongere leeftijd werd gestart met de opleiding, de opleiding langer duurde. In de bronnen is niets gevonden over geld dat aan de leermeesters moest
worden betaald. Mogelijk was de opleiding gratis, omdat de leerlingen tegelijkertijd als assistent
dienst deden. De meeste chirurgijns waren 23 à 25 jaar wanneer ze volleerd en bevoegd waren.65
Sommigen waren jong begonnen, maar wanneer ze bevoegd waren om zelfstandig een praktijk te
beginnen, waren ze ongeveer even oud als een beginnende medicinae doctor.
Een ander aspect dat wellicht indirect van invloed was op het kwaliteitsniveau van de chirurgijns, was de aanwezigheid van de aderlaters. Wilde men zich van hen onderscheiden, dan moest
dit ook zichtbaar zijn in opleiding en bekwaamheden. De langere opleidingstijd, de lessen aan
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de universiteit en de verloskundige bevoegdheid konden hiertoe bijdragen. Volgens Baart de la
Faille was het verloskundige instrumentarium van het Nosocomium in 1836 zeer uitgebreid en
volledig en was het een van de beste collecties van Europa.66 Dit had uitstraling op de stedelijke
heelmeesters. De Groningse heelmeesters hadden ook een uitgebreide, ‘in een uitmuntende staat’
verkerende verzameling instrumenten. Ze hadden de nieuwste exemplaren in hun bezit67 en waren
dus goed toegerust voor hun operatieve werk. Dit droeg bij tot het scheppen van afstand tot de
aderlaters.
De chirurgijns stonden tot halverwege de jaren dertig beroepsmatig en sociaal dicht bij de
universitair opgeleide medicinae doctores, door hun gedeeltelijke opleiding aan de universiteit,
familierelaties, functie als medicus chirurgicus aan het Academisch Ziekenhuis, lidmaatschap van
de geneeskundige commissies en last but not least de doorstroming van enkelen naar de inwendige
geneeskunde. Het in de achttiende eeuw ingezette proces van integratie naar een eenheidsstand
zette zich in de negentiende eeuw voort. Deze beweging werd ook vanaf de andere kant gevoed.
Medicinae doctores konden dispensatie vragen van het verbod om een gecombineerde praktijk
(inwendige met uitwendige geneeskunde en/of verloskunde) uit te oefenen. Zij mochten deze
bevoegdheden wel ‘bij consultatie’ praktiseren, maar het is onbekend of en in welke mate de
Groningse medicinae doctores deze mogelijkheid hebben benut. Van de 43 dispensaties die het
ministerie voor 1838 aan medicinae doctores verleende,68 werden zeven in de stad Groningen
verstrekt. Dat was relatief veel (16%). De geneeskundige commissie ondersteunde het verzoek van
de medici in de jaren dertig om twee redenen: de toenmalige, regelmatige afwezigheid van alle
vroedmeesters uit de stad en de verhoogde vraag naar verloskundige hulp door medici.69
De nieuwe lichting chirurgijns uit de jaren dertig onderscheidde zich niet qua opleiding van de
gevestigde chirurgijns, maar wel in sociaal opzicht. Hun vaders waren van lagere sociale afkomst:
winkelier, ‘landgebruiker’, logementhouder en aannemer. Evenmin trouwden ze met vrouwen uit
aanzienlijke families of gerenommeerde medische geslachten, zoals hun voorgangers en de zittende
chirurgijnselite. Deze nieuwe chirurgijns vormden beroepshalve een bedreiging voor de zittende
chirurgijns en medicinae doctores met chirurgische kwaliteiten, omdat ze ook de moeilijke operaties mochten verrichten.
De aderlaters hadden een zeer geringe opleiding. Uit de bronnen blijkt niet hoe zij hun
praktische vaardigheden verwierven, maar dat dit bij collega barbier-aderlaters was, ligt wel voor
de hand. Vaak was het beroep een familiale zaak. Ten tijde van de ‘aderlaterskwestie’ in de jaren
dertig kregen de aderlaters plotseling positieve beoordelingen van de plaatselijke geneeskundige
commissie. Tijdens de examens in 1838 toonden ze ‘zeer voldoende blijken van kunde’.70 Deze
opwaardering, na de lage waardering aan het begin van de eeuw, werd ingegeven door de strijd
tussen de oude garde chirurgijns en de nieuwelingen, en tussen heelmeesters en medici om de chirurgische praktijk. De leidende chirurgijns zagen liever de lager staande aderlaters in de stad, dan
de gelijkwaardig opgeleide chirurgijns van lagere komaf. Deze laatsten waren minder kritisch dan
zijzelf in het aannemen van de eenvoudiger taken als het aderlaten. De ‘kleine chirurgie’ was voor
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de nieuwelingen een mogelijkheid om in contact te komen met clientèle, die zich liever niet door
aderlaters of leerling-chirurgijns liet behandelen. Deze nieuwe chirurgijns hadden in de regel geen
leerlingen die dit werk overnamen. Zij stonden ook dichter bij de lagere middengroepen, die juist
in deze periode moeilijker toegang kregen tot de armenzorg. De nieuwe chirurgijns moeten kans
hebben gezien om, door het aanbieden van een breder repertoire aan behandelingen en door zich
te richten op een bredere bevolkingsgroep, een plaats te verwerven op de markt van de gevestigde
chirurgijns. De beoordeling van de kwaliteiten van de aderlaters door de lokale medische top werd
niet alleen ingegeven door objectieve normen.
Enkele geneeskundigen bekwaamden zich in een specifieke methode of een deelgebied van
de geneeskunde. Groningen was aan het begin van de negentiende eeuw het ‘centrum van de
magnetische praktijk’ in Nederland.71 Het vanaf ongeveer 1780 in Europa populaire mesmerisme
(of dierlijk magnetisme) werd van 1813 tot 1828 door de professoren Bakker en Hendriksz en
medicinae doctor Wolthers beoefend. De behandelmethode vond institutionele verankering
in de universiteit en het academisch ziekenhuis. Ook hieruit blijkt dat de Groningse universiteit aan het begin van de eeuw nog geenszins achterliep. De belangstelling onder de stedelijke
medici voor het onderwerp was groot,
gezien de vele lezingen die er over werden gehouden in het Natuurkundig
Genootschap.72 Onder de bevolking
was ook vraag naar deze behandelmethode. Tientallen patiënten zijn op
deze manier behandeld, overwegend in
groepsbijeenkomsten, met name voor
nerveuze aandoeningen, epilepsie en
chronische kwalen.73 De drie medici
zagen het mesmerisme ook als een
manier om de krankzinnigenzorg te
verbeteren. Zij maakten een plan voor
een gasthuis voor krankzinnigen, maar
dat bleek niet haalbaar. Zieken uit de
provincie werden door de diaconie
naar de stad gestuurd om deze therapie te ondergaan. De plotseling blind
geworden Maria Jans uit Pekela genas
door een magnetische behandeling.74

Medicinae doctor Hermannus Wolthers, 1857
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Aan het eind van de jaren twintig sleet de toepassing van deze therapie uit. Tijdrovendheid van
de behandeling, tegenvallende resultaten en toenemende kritiek worden daarvoor als belangrijkste
redenen genoemd.75 Het overlijden van Bakker in 1828 – hij was de dragende kracht – bezegelde
het lot van het mesmerisme in de stad. Wolthers bleef wel een overtuigd aanhanger. In de jaren
vijftig hield hij nog een voordracht waarin hij verkondigde dat volgens hem het mesmerisme nog
toekomst had.76
In de jaren dertig introduceerden Bleekroode en de Winschoter medicus Schönfeld de homeopathie in Nederland. Zij wisten enige aanhangers te vinden onder de stedelijke collegae,77 maar
bij de meeste vakbroeders was de tegenstand groot en het publiek was evenmin enthousiast over
deze behandelmethode. Gijswijt-Hofstra veronderstelt dat de beperkte vraag bij de bovenlaag van
de bevolking een van de redenen was voor de magere ontvangst.78 Van een tweetal stedelingen is
bekend dat ze naar de Duitse homeopaat Von Bönninghausen in Stuttgart trokken. Koopman
Andreas Wijchers zocht in 1835 en 1836 hulp bij hem79 en Anna G.J.M. Woldringh, dochter van
een advocaat en inspecteur van de directe belastingen, in 1854.80 Deze twee hoorden tot de bovenlaag van de lokale gemeenschap. Wat hen dreef om het zover te zoeken en of ze beter werden, is
uit de geschriften niet te ontcijferen. Zo het zich nu laat aanzien, was in Groningen slechts een zeer
beperkte vraag naar homeopathische behandelingen. In 1861 kwam de Rotterdamse homeopaat S.
van Royen naar de stad. Na een paar jaar vertrok hij weer. Ook toen was nog niet genoeg werk te
vinden in deze sector.
In de jaren dertig promoveerden verscheidene Groningse medische studenten op een verloskundig onderwerp. Verloskunde was in die periode populair. De sterke toename van de obstetriae
doctores na 1838 werd gestimuleerd door een grotere vraag naar meer ‘kunde’. De geneeskundige
commissie vond het ‘niet ongepast om deze loflijke volksgeest enigermate te favoriseren’. Zij oordeelde dat dit kon door aan het publiek een grotere keuze aan verloskundige hulp aan te bieden.81
Na het midden van de eeuw waren de specialismen van een andere soort. Lokalistische opvattingen over ziektebehandeling82 of specifieke gezondheidsproblemen van een bevolkingsgroep bepaalden toen de keuze. H. Reilingh trainde zich in de pediatrie. Dit was toen nog geen specialisme.83
De interesse van Cramer ging uit naar de oogheelkunde. Hij construeerde een opthamaloscope
(oogspiegel).84 Ali Cohen verdiepte zich in de openbare hygiëne. Swaagman verwierf internationale
bekendheid vanwege zijn kennis van de oorheelkunde. Hij was twintig jaar lang de enige specialist
op dit gebied in Nederland. Patiënten uit het westen van het land en zelfs uit Berlijn kwamen naar
hem toe. Er school een pionier in hem, want hij brak met de opvatting dat doofheid ongeneeslijk
was.85 Hij gebruikte de stemvork en een ‘audiphone’, onder andere in het Doofstommeninstituut.86
Deze laatste specialismen werden ontwikkeld in de periode dat het onderwijs aan de universiteit
op een laag pitje stond. Wat opvalt is dat deze ‘specialisten’ verbonden waren aan andere instellingen. Reilingh was als medicus aan het Groene Weeshuis en het kinderziekenhuis verbonden
en Swaagman aan het Doofstommeninstituut. Deze instellingen boden een nieuwe infrastructuur
voor onderzoek en kennisverwerving, die ook ten goede kwam aan de stedelijke bevolking.
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Voor zover valt na te gaan, is de impuls tot deze specialismen niet uitgegaan van de bevolking,
maar maakte men, als dat mogelijk was, er wel ruimschoots gebruik van. Bij Swaagman bijvoorbeeld was dat duidelijk zichtbaar. De gebieden waar Cramer, Reilingh en Ali Cohen zich in specialiseerden, waren actuele thema’s. De grote kindersterfte begon een toenemende bron van zorg te
worden, blindheid kwam veel voor onder armen en openbare hygiëne begon hét gespreksthema te
worden binnen de medische stand. Maatschappelijke problemen waren van invloed op de keuze
van het specialisme. Als motief om zich te gaan specialiseren werd in necrologieën de wetenschappelijke belangstelling benadrukt.87 Het zich onderscheiden van anderen op de in deze periode,
overvolle medische markt zal evenzeer een rol hebben gespeeld, al heb ik daarvan geen concrete
aanwijzingen gevonden. Deze eerste ‘specialisten’ uit de tweede helft van de negentiende eeuw zijn
een voorafspiegeling van de specialisten die aan het eind van de eeuw naar voren traden. Door Juch
worden ze nog niet als echte specialisten aangeduid, maar als ‘wegbereiders’.88 Opmerkelijk genoeg
was na het uitdoven van het mesmerisme geen van de Groningse medici nog specifiek geïnteresseerd in de krankzinnigenzorg. Die begon landelijk juist meer onder de aandacht te komen. Er was
op dit gebied van de gezondheidzorg geen instelling in de stad waar een stimulerende invloed van
uit ging.
De Groningse medici publiceerden in niet geringe mate. Van 23 medici zijn een of meerdere
titels bekend.89 Meestal sloten ze aan bij de hiervoor genoemde specialistische belangstelling.
Maar ook over de cholera- en malaria-epidemieën in de stad werd geschreven. Huber haalde
landelijke bekendheid met zijn dissertatie over een epidemie van een hartziekte onder militairen
in Delfzijl.90 S. Tresling ontving een prijs voor zijn verhandeling over een zenuwkoortsepidemie
in 1808 en 1809 in Peize. De publicaties verschenen vooral vóór 1832 en na 1850. Na de cholera-epidemie van 1832 tot begin jaren vijftig werd weinig gepubliceerd. Dit viel samen met de
periode van neergang op de universiteit. Met uitzondering van de hoogleraren heelkunde en Ter
Borgh, publiceerden de chirurgijns niet. Van Ter Borgh is bekend dat hij ook nog een reductor
heeft ontworpen.91
Kennisverhoging en kwaliteitsverbetering van de hulpverlening waren ook thema’s van de
geneeskundige commissies. Het inrichten van een bibliotheek die toegankelijk was voor alle
medici, bood de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vak.92
De controle op de praktijkuitoefening droeg bij aan de kwaliteit van de feitelijke hulpverlening.
Tijdens epidemieën verspreidden de geneeskundige commissies informatie over de behandeling
van de ziekte en riepen ze de stedelijke medici bij elkaar om informatie uit te wisselen. De controle op de praktijk van de beroepsbeoefenaren van de tweede stand was veel strenger dan op die
van de medici. Kwam de commissies iets ter ore wat niet leek te deugen, dan konden de medicinae doctores volstaan met een schriftelijke toelichting op de zaak. Die werd altijd geaccepteerd.
De anderen moesten in persoon voor de commissie verschijnen om ondervraagd te worden.
Verschillende keren sprak die een waarschuwing of ernstige vermaning uit.
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Wanneer we de kwaliteitsaspecten op een rijtje zetten en we betrekken daarbij het gegeven dat
ook de hoogleraren medische hulp verleenden aan de bevolking, dan was, naar negentiende-eeuwse
maatstaven, het niveau van de meeste hulp goed. De Groningse medici waren geen marginale
figuren in de Nederlandse medische wereld. De universiteit bood ook aan de tweede stand mogelijkheden om onderwijs te ontvangen en kennis te vergaren. Zij droeg bij aan de kwaliteit van de
aangeboden medische hulp in de stad. Toen de faculteit in de periode 1830-1850 verslofte, was
dit merkbaar. Een aantal medici wist echter eigener beweging, buiten de universiteit om, nieuwe
mogelijkheden te vinden om kennis op te doen. Naast de goed gekwalificeerde hulp van medicinae doctores en chirurgijns stond de laaggekwalificeerde hulp van aderlaters. Deze vorm van
hulpverlening was formeel zelfs uitzonderlijk voor Nederland. De beoordeling van hun werk door
medicinae doctores en chirurgijns was niet consistent, vanwege onderlinge belangenconflicten. Het
stadsbestuur, dat deze laagopgeleide hulpverleners toestond en zeer gunstig tegemoet trad, stelde
lagere eisen aan de kwaliteit van medische hulp dan zij.
Beroepsverenigingen besteedden eveneens ruimschoots aandacht aan het kennispeil en de ontwikkelingen binnen de geneeskunde.
B E RO E P S V E R E N I G I N G E N
In de hele negentiende eeuw waren in de stad georganiseerde intercollegiale contacten, die zich
onder andere bezighielden met de verhoging van het kennispeil. Rond 1800 was de meerderheid
van de medici aangesloten bij een vrijdagavondgezelschap en een medisch leesgezelschap. Op de
bijeenkomsten werden praktijkzaken, literatuur en casuïstiek besproken.93 In 1875 bestond er nog
steeds een medisch leesgezelschap, maar het is niet bekend of dit hetzelfde was.94 Vanaf 1835 zijn
er drie beroepsverenigingen van medici geweest. Voor 1850 was men vrijwel uitsluitend gericht op
de verspreiding van kennis. Een sociale functie hadden de verenigingen natuurlijk ook.
In 1835 werd door Baart de la Faille het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen opgericht en in 1846 door Ali Cohen de Vereeniging van Groninger Genees- en Heelkundigen.95 Deze
twee verenigingen werden de ‘wetenschappelijke’ verenigingen genoemd. Bij beide hielden de leden
‘voorlezingen’, bespraken zij casuïstiek en er werden patiënten gedemonstreerd. Dat laatste was
binnen verenigingsverband nieuw. Zulke demonstraties vonden voordien alleen in het onderwijs
plaats. Deze methodiek werd ook gebruikt om behandelingsadviezen van collega’s te krijgen.96
Tot het Gezelschap werd men toegelaten op voordracht van leden.97 Medicinae doctores, heelmeesters en één apotheker (Van Ankum) waren lid. Drie medici stelden geen prijs op het aangeboden lidmaatschap. Van de langer praktiserende medicinae doctores en chirurgijns werden negen
niet voorgedragen voor een lidmaatschap. Zij werden kennelijk niet geacht tot deze gelederen te
behoren.98 Bij de toelating van de 26-jarige Ali Cohen (1843) werd ‘kunde’ als toelatingscriterium
genoemd.99 Het tijdstip van oprichting van deze vereniging viel midden in een roerige periode
in de medische stand. Het doel was weliswaar de bevordering van ‘het wetenschappelijke’, maar
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een ander argument heeft ook een rol gespeeld. De nieuwe chirurgijns uit de jaren dertig (Jonxis,
De Mulder, Middel) en de medicinae doctores Smith de Klemp (van lagere sociale afkomst) en
Bleekroode werden niet uitgenodigd om lid te worden. De twee chirurgijns van de oude garde
die goed genesteld waren in de top van de medische wereld, Einthoven en Ter Borgh, werden wel
toegelaten. In 1853 stelde Ali Cohen het selectieve lidmaatschap aan de orde, maar hij deed dat
ietwat verhuld. Hij vroeg of alleen ‘Geneeskundigen ... in den strengsten zin des woords’ als lid
toegelaten konden worden. Dat werd eenstemmig ontkend: ‘het woord Geneeskundige [kon] in
den ruimsten zin ... worden opgevat’.100 Het lukte hem niet het verenigingsleven opener te maken.
In 1882 werd het Gezelschap opgenomen in de lokale afdeling van de Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunde.101
De Vereeniging102 was kleiner dan het Gezelschap. Bij de oprichting telde het elf leden, van
wie acht uit de stad kwamen. Uit de vergelijking van de ledenbestanden blijkt, dat met uitzondering van oprichter en secretaris Ali Cohen, de leden bij de oprichting geen lid waren van het
Gezelschap. Vijf van de tien anderen werden daar later nog toegelaten. Aan het eind van de eeuw
werd de Vereeniging de ‘kleine doctoren vereeniging’ genoemd. Idema stelde terecht dat het
onderscheid met het Gezelschap niet werd bepaald door de toelating van chirurgijns, omdat die
ook bij het Gezelschap werden toegelaten. De Vereeniging richtte zich op degenen die (nog) niet
in de kring van het Gezelschap werden opgenomen. Alleen Schreuder koos zijn eigen weg: hij
weigerde het lidmaatschap van het Gezelschap, maar werd wel lid van de Vereeniging.
De meeste leden van de Vereeniging waren jonge medici. Maar dat was niet het enige onderscheid. Ali Cohen was nog maar pas afgestudeerd toen hij in het Gezelschap werd opgenomen.
Voor zover bekend hanteerde de Vereeniging geen ballotagesysteem. Wanneer het lidmaatschap van
deze vereniging voor iedere nieuwe beroepsbeoefenaar mogelijk was, dan kunnen we vaststellen dat
acht Groningse medici die langer dan een jaar in de stad praktiseerden, voor de oprichting van de
Groningse afdeling van de Maatschappij (1849) van geen enkele vereniging lid zijn geweest.103 Het
lidmaatschap van een beroepsvereniging was voor 1850 dus nog niet vanzelfsprekend. In weerwil
van de doelstellingen van het Gezelschap, kennisverbreiding en verbetering van het peil van de
medische hulpverlening, vonden de leden het niet nodig (of wenselijk?) dat jonge beroepsbeoefenaren, met name jonge chirurgijns, via deze route profiteerden van de kennis en ervaring van
oudere collegae. Een en ander neemt niet weg dat de meerderheid van de Groninger medici, door
het lidmaatschap van een beroepsvereniging, regelmatig geïnformeerd werd over ontwikkelingen in
de geneeskunde. De Vereeniging maakte ook enkele afspraken over behandelingen of onderzoek bij
bepaalde ziekteverschijnselen: protocollering avant la lettre.104 Zij betoonde zich daarin moderner
dan het Gezelschap.
De Groningse verenigingen uit de eerste helft van de negentiende eeuw hadden een lokaal
bereik, zij het dat enkele medicinae doctores en heelmeesters uit de naaste omgeving van de stad
ook lid werden.105 Van de eerste landelijke vereniging van medici, de Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunde (1849), kwam direct een afdeling in Groningen. In de Groninger
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Oproep voor de oprichtingsvergadering van de afdeling Groningen van de NMG. Groninger Courant, 10 juli 1849

Courant van 10 juli 1849 riep Ali Cohen zijn collegae op om deel te nemen aan de eerste, tevens
oprichtingsvergadering van de afdeling Groningen. Naast zijn aandeel in de twee bestaande verenigingen vervulde Ali Cohen ook een belangrijke rol bij de oprichting van deze vereniging, en naar
zou blijken zou hij in de loop van de jaren vijftig en zestig nog een stempel drukken op de ontwikkelingen binnen de afdeling (zie hierna). Het initiatief tot een landelijke vereniging werd vooral
ingegeven door de wens van een groot deel van de medici om een eenheidsstand te creëren, het
onderwijs te verbeteren en het toezicht op de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor was nieuwe
wetgeving nodig en dat was een van de belangrijkste agendapunten voor 1865. Uit de vlotte
oprichting van een Groningse afdeling en de hoge deelnamegraad van de stedelijke medici zou men
kunnen afleiden dat de genoemde doeleinden door de Groningse stand werden onderschreven. De
twee bestaande verenigingen gingen, in tegenstelling tot wat elders veelal wel gebeurde, niet op
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in de afdeling van de Maatschappij. Vanuit Gronings perspectief betekende de aansluiting bij een
landelijke organisatie een versterking van de integratie in nationaal verband. Maar men vond het
kennelijk ook nog wenselijk om de lokale verbanden in stand te houden.
Er ontstond een scheiding in activiteiten tussen de al langer bestaande verbanden en de afdeling van de Maatschappij. Omdat de twee oude ‘wetenschappelijke’ verenigingen bleven bestaan,106
richtte de afdeling van de Maatschappij zich op standszaken en sociaal-medische ontwikkelingen
en niet op medisch-wetenschappelijke themata.107 Dit laatste bevreemdde het landelijke bestuur
van de Maatschappij omdat, zo meende zij, Groningen een ‘Academieplaats’ was, waar men toch
‘zin voor de Wetenschap’ mocht veronderstellen.108 Die was er ook wel, maar bleef dus lokaal
gericht. Op dit vlak was er vanuit Groningen geen inbreng in het nationale verband.
Uit de ledenlijst van de afdeling van de Maatschappij blijkt dat de deelnamegraad van
Groningse medicinae doctores en chirurgijns van 1849 tot 1862 zeer hoog was. De Maatschappij
kende geen ballotagesysteem. Alle chirurgijns, inclusief de plattelandsheelmeester uit Haren, waren
vanaf het eerste jaar lid en bleven dat zonder onderbreking.109 Van de medicinae doctores werd
Wolthers pas na vier jaar lid en is Wichers als enige nooit lid geweest. Enkelen waren in de eerste
jaren wisselend aangesloten. Maar vanaf 1852 kwam er consistentie in het lidmaatschap en tot
1862 was bijna 90% van de medici zonder opzegging lid. In feite was het lidmaatschap onder de
Groningers gebruikelijk. Nieuwelingen werden direct of uiterlijk binnen twee jaar lid.110 Hieruit
kunnen we concluderen dat voor de Groningse medici standszaken een belangrijk thema waren. Er
gingen echter wel verschillende visies achter schuil. Het al langer, sinds medio jaren dertig, smeulende lokale spanningsveld kwam begin jaren zestig in de afdeling van de Maatschappij tot uiting
in de bespreking van de nieuwe wetgeving. Het besluit van het hoofdbestuur om de voorgestelde
wetgeving als gegeven te beschouwen, werd door driekwart van de leden als usurpatie bestempeld.
Zij haakten af en er bleven slechts zeven leden over. Men vreesde dat de eenheid van stand bereikt
zou worden ten koste van de universitair opgeleide medicus111 en dat de universiteit benadeeld zou
worden ten opzichte van de andere vormen van medisch onderwijs in het westen. De professoren
hadden een belangrijke stem in deze kwestie. Hun prominente rol binnen de lokale stand kwam op
dit moment scherp naar voren.112 De kleine groep van zeven die overbleef, bestond uit heelmeesters,
pas afgestudeerde medici en buitenstedelijken. In feite tekende zich de al langer bestaande scheiding
tussen het Gezelschap en de Vereeniging af. Ali Cohen, adviseur van minister Thorbecke inzake
de wetgeving, bleef bij het restant van de afdeling. Hij vervreemdde zich hierdoor van een deel van
zijn stedelijke collegae, onder meer van enkele met wie hij binnen de beroepsverenigingen contacten
onderhield.113 De zeven kregen natuurlijk de steun van het hoofdbestuur, die hen zag als
flinke mannen, … die de Maatschappij niet verloochenden ter wille van de Akademie, [en] … die
algemeene … belangen niet voorbijzagen.114
Flink, maar vooralsnog vormden ze een minderheid. In deze visie stonden de ‘algemeene belangen’
tegenover de lokale standsbelangen, te weten de gevestigde medische elite en de universiteit.
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Na deze affaire was er enige tijd onduidelijkheid rond de afdeling. De weggelopen leden vormden aanvankelijk een eigen afdeling. De oude (kleine) hief zich op. Er kwam een nieuwe afdeling
voor in de plaats, waarbij na een paar jaar de afvalligen zich weer aanmeldden. Vanaf 1867 nam
het ledental weer langzaam toe. In 1870 was 60% van de stedelijke medici al weer lid, maar het
duurde tot eind jaren zeventig voordat de deelname weer net zo groot was als voor 1862.
Het laat zich raden dat een fusie van de drie lokale verenigingen, die in de jaren vijftig al op de
agenda stond, in deze sfeer niet mogelijk was. Rond 1880 waren de oude wonden geheeld. Tegen
die tijd stierven de chirurgijns als stand uit en omdat de Maatschappij geen ballotage kende, werden alle jonge medici toegelaten. In 1882 fuseerde de afdeling Onderdendam van de Maatschappij
met die van Groningen, waardoor de stemverhoudingen ook veranderden. Er was in 1882 een
meerderheid voor de fusie van het Gezelschap en afdeling van de Maatschappij. Hoe het verder
met de Vereeniging is verlopen, is niet bekend. In de jaren tachtig ontstond enige saamhorigheid
in de stand.
In de spanningen en tegenstellingen die in de periode 1835-1880 binnen de stedelijke medische stand heersten, speelden de hoogleraren een essentiële rol. Zij bezetten de bestuursposten in
het Gezelschap, dat lange tijd de belangrijkste en grootste beroepsvereniging was. De universiteit
was, omdat alle medicinae doctores dezelfde achtergrond hadden, een bindend element binnen de
lokale medische stand, maar ze had ook een splijtend effect, omdat de hoogleraren niet inhaakten
op de moderne ontwikkelingen. De meeste niet-gegradueerden en een nieuwe generatie jonge
medici van lagere komaf werden uitgesloten van deze beroepsvereniging. De elite onder de medici
hield binnen de beroepsgroep een sociaal onderscheid in stand. Het afwijzen van de wetgeving met
het argument dat een wetenschappelijke opleiding voor medici noodzakelijk was, vormde maar
een deel van de motivatie. De elite wilde de verworven, sociale positie vasthouden. De jongere
generatie medici was voorstander van een eenheidsstand.
De Groningse afdeling van de Maatschappij beperkte zich in de eerste vijftien jaar niet uitsluitend tot standszaken. De sociaal-medische onderwerpen waarmee zij zich bezig hield, waren een
onderzoek naar het gebruik van voedingsmiddelen in de stad,115 het verzamelen van epidemiologische gegevens, de reorganisatie van de armenzorg, het voorstel om te komen tot een gezondheidscommissie, de oprichting van een bureau voor vaccinatie, het bepleiten van een cholerabureau, het
bevorderen van dezelfde samenstelling van geneesmiddelen en farmacopees en het oprichten van een
weduwefonds voor ‘nagelaten betrekkingen’. De laatste is er overigens niet gekomen. De afdeling
kon zich in 1858 vinden in het idee van de Vereeniging tegen het Pauperisme om ziekenfondsen op
te richten in het belang van zieken en geneeskundigen, maar ze ondernam daar geen actie toe.
Met het oog op de interne disciplinering van de beroepsgroep is de oprichting van een Raad van
Toezigt, een soort tuchtraad, vermeldenswaard (1853). Men wilde de waardigheid van de stand
bevorderen door conflicten tussen leden te beslechten en klachten over medici te behandelen.116
Deze raad is in 1854 en 1855 ‘nuttig geweest’, maar het is niet bekend welke kwesties behandeld
zijn. In de tweede helft van de jaren vijftig was hij niet actief. Vlak daarna kwam het interne con‘H I J
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flict. De Raad van Toezigt was nog onvoldoende verankerd, dat moge duidelijk zijn. De Raad kon
nog niet gefundeerd worden op gemeenschappelijke visies en verdween uit het zicht.
‘Wetenschappelijk’ is een te grote term voor het beperkte aantal activiteiten van de afdeling
dat gericht was op de verhoging van het peil van het medisch handelen van de leden. Zij betreffen
het demonstreren van nieuwe ‘werktuigen’ en enkele patiëntendemonstraties. Het bepleiten van
onderwijs in de chirurgische anatomie aan de universiteit valt hier ook onder.
De spanningen binnen de stand krijgen meer reliëf door de sociale kenmerken van de leden van
de beroepsgroepen nader te onderzoeken.
SOCIALE

K E N M E R K E N : A F KO M S T , M O B I L I T E I T E N S O C I A L E N E T W E R K E N

Afkomst en mobiliteit
De medicinae doctores behoorden tot de bovenlagen in de lokale samenleving. Hun afkomst en academische opleiding waren belangrijke ingrediënten in de plaatsing binnen de sociale structuur. De
meeste medici hadden een plaats juist onder de toplaag, die bestond uit de bestuurlijke top van de
stad, hoogleraren, rechters en rijke kooplieden en fabrikanten.117 Van de 50 medicinae doctores die
meer dan vijf jaar praktiseerden, kon van 41 het beroep van de vader worden opgespoord. De rekrutering uit de medische sector was groot (30%). De academische achtergrond was bij 65% aanwezig.
De juristen hadden veelal tevens een ambtelijke functie of een functie in het openbare bestuur.
Tabel 3.1

Beroepen van de vaders van de medicinae doctores, vestigingsduur > 5 jaar

medici, hoogleraren geneeskunde

11

chirurgijn, apotheker, drogist, tandmeester
juristen, bestuurders, ambtenaren, leger

4
11
5

predikanten

10

handel en nijverheid
onbekend

9

totaal

50

Bronnen: doop-, trouw- en begraafregisters en -boeken; burgerlijke stand; bevolkingsregisters

De sociale homogeniteit was in feite nog groter door de vele familiale bindingen. De Stratinghs,
Treslings en Keisers waren aan elkaar gelieerd (zes personen). De families Tellegen en Reynders
waren elk met twee medici vertegenwoordigd. De Vries Reilingh werd door zijn zoon opgevolgd en
Schutter was zijn neef. Folkertsma was de schoonzoon van Swaagman en Busch introduceerde zijn
neef Van Geuns in de stad. De familie Munniks was met drie generaties vertegenwoordigd. Bij 20
personen was sprake van een nabije familierelatie.118 De leden van de medische toezichtsorganen en
de bestuursleden van de beroepsverenigingen zijn onder de hoogleraren en in deze groep van ruim
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30 personen te vinden. Ali Cohen en Swaagman waren de enigen uit koopmansfamilies die (vanaf
ongeveer 1850) tot de bestuurskringen doordrongen. De medicinae doctores wier vader een lager
gekwalificeerd medisch beroep uitoefende, en de anderen uit de handels- en nijverheidsfamilies
konden niet doordringen tot deze functies.
De sociale en geografische mobiliteit binnen de stand zien we in de carrières vanuit het lagere
medisch echelon – drogist, apothekersleerling en tandmeester – en de geslaagde vestigingen van
personen van elders, al waren de meesten van hen verwant aan bekende Groningse namen uit de
gegoede burgerij.119 In het hier behandelde tijdsbestek vond de opwaartse sociale mobiliteit binnen
een of twee generaties plaats. Anderzijds verdwenen Groningse, pas afgestudeerde medici uit gerenommeerde (medische) geslachten direct na het behalen van de bul uit de stad.120 De beroepsgroep
was dus niet helemaal afgesloten, zij het dat het bestuurlijke netwerk werd onderhouden door
een groep waarin de aspecten afkomst, familierelaties en professionele of bestuurlijke achtergrond
doorslaggevend waren.
De Groningse ‘vertrekkers’ zijn vrij scherp in drie groepen te verdelen. De eerste bestond uit tien
zonen van gerenommeerde medici en hoogleraren. Zij hadden op grond van hun afkomst een goede
uitgangspositie om een praktijk op te bouwen in de stad. Maar afkomst was kennelijk niet de enige
factor in het selectieproces. Vanuit stedelijk perspectief was de verzadiging van de markt, die door
deze toplaag werd bediend een mogelijke verklaring.121 De andere vertrekkende stadjers kwamen uit
de kring van lage ambtenaren en ambachtslieden of uit bekende nijverheids- of handelsfamilies.122
De medici afkomstig uit de ambachtskringen verwierven geen plaats in de stad. Ze vertrokken allen.
Niet alle zonen uit de handels- en nijverheidsfamilies vestigden zich elders. Een deel van deze groep
slaagde er in een praktijk op te bouwen in de stad. Dit was de groep die als nieuwelingen een plaats
wist te verwerven op de medische markt in de stad. Maar kennelijk was het aanbod van deze groep
te hoog, omdat enkelen zich elders vestigden.123 Van de tien uit de handels- en nijverheidsfamilies
die wel slaagden, behoorden zeven tot de niet-hervormden: vier waren katholiek en drie waren van
joodse origine. Voor ‘dissenters’ waren de beste kansen om als nieuweling te slagen op de lokale
medische markt. Met name vanaf de jaren veertig werden de mogelijkheden voor hen ruimer. De
verhoogde instroom aan medici moet voor een flink deel in deze groep gezocht worden.
In deze groep zien we ook de stijging vanuit de lagere medische beroepen. Koets, Sasse en
Swaagman zijn daarvan mooie voorbeelden. De katholieke winkelierszoon Koets werd op 17-jarige
leeftijd chirurgijnsleerling bij Verschuir.124 Hij was een vlotte leerling, want drie jaar later (1837)
slaagde hij al voor zijn examen van stedelijk heelmeester en vroedmeester. Een jaar later was hij zelf
leermeester,125 en had hij een aanstelling als chirurgijn van het katholieke armenhuis verworven.
In 1844 studeerde Koets af als medicinae doctor. In de armenzorg kreeg hij vervolgens ook de
inwendige geneeskunde als taak. In de jaren vijftig deed hij de financiële administratie voor het
armenhuis. De 11-jarige Sasse kwam in 1812126 als leerling bij de lutherse apotheker J.C. Sasse
in dienst.127 Zijn vader was oeconomus.128 In 1816 volgde hij scheikunde- en botanielessen aan de
universiteit, wat onder apothekersleerlingen gebruikelijk was. In 1818 slaagde hij als apothekers‘H I J
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bediende. Hierna maakte hij de stap naar de universitaire studie. In 1825 haalde hij zijn bul in de
geneeskunde en in 1828 in de wis- en natuurkunde. Door de epidemie van 1826-1827 bleef hij
nog een paar jaar in Groningen. In 1828 vertrok hij naar de kolonie Veenhuizen, waar hij een aanstelling als geneeskundige kreeg.129 Eenzelfde carrière doorliep Swaagman. Hij begon op 14-jarige
leeftijd in de apotheek en groeide uit tot een internationaal gerenommeerde geneeskundige.
De afkomst van de chirurgijns was divers. De drie chirurgijns die medicinae doctor werden,
zijn in tabel 3.1 opgenomen. Van de andere zes kon van vijf het beroep van de vader worden
gevonden. Dat was respectievelijk: chirurgijn (2x), landbouwer, collecteur en aannemer. Het
traditionele beeld dat chirurgijns veelal hun vader opvolgden, ging voor Groningen niet op. Deze
groep is te klein om een conclusie te trekken over op- of neerwaartse sociale mobiliteit. De positie
van de chirurgijns binnen de stand laat zich aflezen aan de hand van hun deelname in de toezichtsorganen en besturen van de beroepsverenigingen. Aan het begin van de eeuw hadden nog twee
chirurgijns zitting in de plaatselijke en een in de provinciale geneeskundige commissie. Na het
overlijden van Ter Borgh in 1842 – hij was toen nog de enige in de commissies – koos men voor
een extra apotheker in de plaatselijke commissie en niet voor een nieuwe chirurgijn. Men vond dat
de heelkundige kennis wel door de medici ingebracht kon worden.130 Het was opnieuw een punt
in de neergang van het chirurgijnsberoep. Schreuder had zitting in het bestuur van de afdeling van
de Maatschappij. Hij was de laatste Groningse chirurgijn met een bestuursfunctie.
In de sociale stratificatie van Van der Woude van 1830 komen de barbiers, waaronder de
aderlaters zich bevonden, in de laagste sociale laag voor. Enige differentiatie lijkt er wel geweest te
zijn, al hebben we hier maar een paar summiere aanwijzingen voor. F. Nijman eindigde zijn leven
in het katholieke armenhuis.131 A. Moes had een gunstiger reputatie en werd door armbesturen
ingeschakeld voor ‘chirurgisch werk’.132 Maar er waren ook jaren dat hij het inschrijvingsgeld niet
kon betalen.
Maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten die Baart de la Faille ontplooide, hadden ook de belangstelling
van andere medicinae doctores. Tussen de heelmeesters en medicinae doctores waren echter grote
verschillen te zien. De heelmeesters ondernamen nagenoeg geen bestuurlijke activiteiten in sociale,
culturele, politieke en kerkelijke organisaties. Quaestius was voogd van het Geertruidsgasthuis en
Einthoven zat in de commissie van toezicht op het gymnastiekonderwijs van de Maatschappij tot
Nut van ‘t Algemeen.133 Daar bleef het bij. Bij de medici was de deelname juist erg hoog.
De lang gevestigde medicinae doctores van wie de maatschappelijke activiteiten over langere
periode konden worden gevolgd, waren in ruime mate op alle genoemde maatschappelijke terreinen actief. Een inventarisatie van de vermeldingen van bestuursfuncties in de regeringsalmanakken laat zien, dat de sociale instellingen de voorkeur genoten. Politieke activiteiten, met name het
raadslidmaatschap, kwam in de eerste helft van de negentiende eeuw maar één keer voor. In de
jaren vijftig zaten drie medici in de raad.
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Tabel 3.2

Bestuurlijke participatie van de medicinae doctores, exclusief beroepsorganisaties

sociale instellingen, pensioenfondsen, verzekeringen

22

cultuur, onderwijs, wetenschap, nijverheid

14

kerkelijke instellingen

8

overheid, openbare orde (exclusief raadslidmaatschap)

4

Bron: regeringsalmanakken 1809-1870 (met hiaten)

Medici zochten bij voorkeur toegang tot drie soorten activiteiten: het voogdschap van gast- en
weeshuizen en het Doofstommeninstituut, het ouderlingschap, en bestuursfuncties in het Nut
en het Natuurkundig Genootschap. Het voogdschap werd door zeven medici op twaalf posten
bezet.134 Het waren dezelfde personen die in de medische hiërarchie ook een goede positie hadden
verworven. Acker Stratingh en Huber treffen we het vaakst aan.135 Functies in kerkenraden waren
voorbehouden aan medici die zich in de top van de medische hiërarchie bevonden. Zes medici
waren ouderling in de hervormde gemeente en een was parnassijn (joods kerkmeester). In de achttiende eeuw kwam dit nog maar sporadisch voor. Toen waren medici wel diaken,136 terwijl dat op
één uitzondering na, in de negentiende eeuw niet meer voorkwam. Dit is een indicatie van een
sociale stijging van het beroep van medicus. Nieuw was bij de hervormden dat een strikte scheiding
werd aangehouden van uitvoerend medicus in de armenzorg en de bestuursfunctie. Bij de kleinere
kerkgenootschappen werd de combinatie armendokter en bestuurder niet bezwaarlijk gevonden.
Enkele personen hadden een voorkeur voor een bepaald soort activiteiten. Wolthers had voorkeur voor het besturen van onderwijsinstellingen.137 Oudeman, Paping, Loewe en Cohen namen
verplichtingen op zich op kerkelijk gebied. J. Munniks zat dicht bij overheid en openbare orde.138
Hij was later ook raadslid. Swaagman, met zijn wetenschappelijke belangstelling, beperkte zich
tot functies in medische gezelschappen, verenigingen en raden. Bij een aantal zien we echter een
bredere belangstelling. Ze bewogen zich in allerlei sociale instellingen, kerkbesturen en culturele
en onderwijsinstellingen. De Stratinghs, Huber, Folkertsma en Ali Cohen zijn daarvan uitgesproken voorbeelden. Keiser was ook op veel gebieden actief, echter met uitzondering van één gebied:
de sociale sector. In overlijdensadvertenties en redactionele artikelen werd ruimschoots aandacht
besteed aan de sociale activiteiten van de overledene. Aan Rein Mesdag werd in een herdenkingsbijeenkomst van het Natuurkundig Genootschap aandacht aan zijn leven en werk besteed. Deze
jong gestorven medicus werd postuum zeer gewaardeerd, want ‘Hij was bereid de maatschappij ook
in andere zaken te dienen dan zijn post en ambt alleen’.139
Vanaf 1845 nam de bestuurlijke deelname van nieuwe beroepsbeoefenaren in maatschappelijke organisaties duidelijk af. Een tiental nieuwe medici nam geen enkele bestuurlijke taak op
zich.140 Dat is vergeleken met hun beroepsgenoten uit de eerste helft van de negentiende eeuw een
opmerkelijke verandering. De nieuwe generatie zette een andere strategie uit om een praktijk op
te bouwen. Zij concentreerde zich op activiteiten op het beroepsterrein, zoals het verwerven van
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medische functies in sociale instellingen, medisch bestuurlijke taken en deelname aan beroepsverenigingen. Het verschil tussen D. de Vries Reilingh en zijn zoon Harm is illustratief. Vader
Derk (en zijn vrouw) waren actief in vele stedelijke sociale en kerkelijke organisaties. Zoon Harm
was alleen een korte tijd collectant in de hervormde gemeente. Verder concentreerde hij zich op
zijn taken binnen het Groene Weeshuis, de specialisatie in de pediatrie, het lidmaatschap van de
Geneeskundige Raad en de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid. Ook Swaagman
was een exponent van deze nieuwe generatie. Hij was actief in dezelfde instellingen als Harm
Reilingh en besteedde zijn tijd aan zijn vele medische publicaties. Deze generatie wilde zich profileren als deskundige beroepsbeoefenaar en bekommerde zich om professionele onafhankelijkheid
ten opzichte van bijvoorbeeld armbesturen en hoogleraren.
Door de bestuurlijke participatie in maatschappelijke instellingen kon men een sociaal netwerk
en reputatie opbouwen of bestendigen. Uit het hiervoor geciteerde over Mesdag valt op te maken
dat men er prestige mee kon verwerven. In de beginfase van de vestiging, wanneer een praktijk
opgebouwd moest worden, kon dit van belang zijn. Door en in deze besturen kwam de medicinae
doctor in contact met stedelingen uit
de midden en hogere sociale groepen.
Daar was een belangrijke potentiële
klantenkring voor hem te vinden.
Voor heelmeesters liep de toegang
tot de consumenten via de medici. De
onbezoldigde inspanning in bestuurstaken was voor chirurgijns minder effectief dan voor medicinae doctores. Voor
de chirurgijns was het zinvoller om
goede relaties met medicinae doctores
op te bouwen dan allerlei bestuurstaken
op zich te nemen. De huwelijkspolitiek
van de chirurgijns sloot hier in een
aantal gevallen bij aan. Drie van hen
trouwden in een medische familie.141
Sociale kenmerken (afkomst,
familierelaties, opleiding, deelname
aan maatschappelijke activiteiten) en
professionele posities (deelname aan
beroepsverenigingen, toegang tot leiKarikatuurtekening van medicinae
doctor Dirk de Vries Reilingh, ca 1850

‘HIJ

WA S B E R E I D D E M A AT S C H A P P I J O O K I N A N D E R E Z A K E N T E D I E N E N ’

82
dinggevende posities binnen de stand) stonden niet los van elkaar. Sociale status en professioneel
succes waren met elkaar verbonden. Het professionele succes en de economische positie die men
wist te bereiken, werden door nog een aantal aspecten beïnvloed, die in de volgende paragraaf aan
de orde komen.
P R A K T I J KO P B O U W

EN MEDISCHE FUNCTIES

Het viel niet mee om in een gemeenschap waar de medische markt overbezet was, als beginnend
medicus een praktijk op te bouwen. Medische hulp was voor een groot deel van de bevolking een
relatief duur consumptiegoed. Ook voor jongemannen uit een gerenommeerd (medisch) geslacht
was het pad naar een succesvolle praktijk niet op voorhand geëffend. Dat laat het verhaal van Jacob
van Geuns zien. Hij was een zoon van de landelijk bekende medisch hoogleraar Matthias van
Geuns, die ook nog in de stad een goede reputatie als medicus had opgebouwd. Desalniettemin
moest zijn vader nog enige jaren aanvullend in het onderhoud van Jacob voorzien. In de eerste
drie jaar verdiende hij niet meer dan ongeveer f 10,- per week. Dat was nauwelijks meer dan het
inkomen van een geschoolde ambachtsman. Om financiële redenen kon Jacob pas zes jaar na zijn
vestiging een huwelijk overwegen.142 Zijn collega J. Munniks verkeerde in een gunstiger positie.
Hij was van huis uit niet onbemiddeld en een van de weinige medici die al op jonge leeftijd tot de
‘zeer welgestelden’ behoorde.143 Hij verleende zonder beloning diensten aan de armenzorg.144
Aan het einde van de loopbaan kon de maatschappelijke en financiële positie zeer verschillend
zijn. De weduwe van W. van Hulten verhulde niet dat het onverwachte overlijden van haar man
– hij was toen al 25 jaar medicus geweest – het achterblijvende gezin in diepe droefheid en ‘van alle
middelen van bestaan … berooft’ achterliet.145 Ze kreeg eenmalig f 25,- van de diaconie waaraan
Van Hulten verbonden was geweest.146 Ter vergelijking zijn de omstandigheden van Fellinga en
J. Reynders in dezelfde periode illustratief. Fellinga verkocht een deel van zijn inboedel.147 Gezien
de kostbare artikelen die daarbij waren, mag geconcludeerd worden dat hij niet onbemiddeld was.
J. Reynders liet zijn kinderen in 1814 een huis na aan de Vismarkt, een huis aan de Folkingestraat
en stukken land in de provincie.148
De toegang tot de hogere sociale lagen die de hoogste tarieven voor medische hulp betaalden,
was van groot belang om een rendabele praktijk op te kunnen bouwen. Zoals uit het geval van
Van Hulten blijkt – hij was ook tuchthuismeester – kon men alleen van een armenpraktijk niet in
zijn onderhoud voorzien, laat staan enige reserve opbouwen. Betalende patiënten moesten voor het
inkomen zorgen, wanneer men niet, zoals Munniks, een vermogen achter de hand had. Voor de
particuliere praktijk waren – een voorwaarde was natuurlijk dat men professionele hulp van medici
als een zinvolle oplossing voor gezondheidsproblemen zag – drie aspecten van belang: hoe groot
was de groep patiënten die de dokter zelf betaalde, hoe vaak en waarvoor consulteerde men hem en
hoe hoog waren de tarieven. Geen van de Groningse medici heeft ons bronnenmateriaal nagelaten
dat inzicht verschaft in de samenstelling van zijn patiëntenkring of de inkomsten uit de praktijk.
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De hoogste sociale groepen, de aanzienlijken, gegoeden en de hogere middengroepen, betaalden de dokter zelf. Deze groepen maakten ongeveer 10 à 12% van de bevolking uit.149 We mogen
aannemen dat zij de hoogste tarieven betaalden. De tien tot 20 medici die in de stad gevestigd
waren, probeerden allemaal zoveel mogelijk klandizie te krijgen onder deze groep van 3000 à 4000
inwoners. Dit aantrekkelijkste deel van de praktijk werd ook in de provincie gezocht. Voor veel
medici lag het werkgebied tot ver buiten de stad. De omliggende dorpen Hoogkerk, Noorddijk,
Haren en Eelde hoorden in feite tot het verzorgingsgebied van de stedelijke medici. Maar men ging
nog veel verder. Tellegen bezocht zieken in Delfzijl en Busch kwam tot in Friesland. De actieradius
van Swaagman was ook groot, zoals hiervoor al bleek. Een van de twee vroedmeesters die medio
jaren dertig in de stad waren gevestigd, praktiseerde dagelijks buiten de stad en de tweede was
ook regelmatig buiten de poorten aan het werk. De gegoede patiënten uit de provincie en NoordDrenthe zochten de medici ook in de stad op. We moeten daarbij denken aan mensen uit de adel,
gegoede burgerij en boerenstand. Jonkheer Scato Lewe van Nyensteyn bijvoorbeeld, consulteerde
in de winter de dokter uit Zuidbroek en ging in de zomer naar Oudeman in de stad.150 Jacob van
Geuns had graag boeren onder zijn clientèle, want van hen ontving hij grif f 40,- à f 45,- voor hulp
bij een bevalling. Maar hij hielp op het platteland ook arme mensen ‘om niet’, als hij in de buurt
was.151 A.O.H. Tellegen deed hetzelfde. Die vaccineerde op verzoek van de burgemeesters de hele
jeugdige bevolking van Roden, Hoogkerk en Leegkerk (500 kinderen).152
De medicus kreeg de armen en onvermogenden via de diaconie in zijn praktijk. Hier vielen in
ieder geval de vast en tijdelijk bedeelden onder. De minvermogenden, de groep tussen de bovenlagen en de onvermogenden, betaalden minder voor de medische hulp, betaalden niets of kregen
hulp via de medische armenzorg. We moeten hierbij denken aan laag vier, vijf en zes, de drie laagste
sociale lagen, van de sociale stratificatie die door Kooij is opgesteld van de Groningse bevolking in
de negentiende eeuw. Ze hadden een inkomen van minder dan f 500,- tot f 1000,- per jaar.153 De
groepen uit laag vier (in 1830 en 1870 respectievelijk 14.5 en 11% van de bevolking) behoorden
vrijwel zeker tot de particuliere praktijk. Tot deze lage middenstand behoorden zelfstandigen,
geschoolde arbeiders en lagere ambtenaren. De medicus ontving, afhankelijk van de draagkracht,
een (gering) bedrag voor de verleende hulp. Bakker Hensema behoorde tot deze sociale groep.
Sommige minvermogenden deden een beroep op de medische armenzorg. De omvang van de
bevolkingsgroep die door de medische armenzorg geholpen werd, schommelde. Wie precies door
de diaconie werden geholpen, wordt in hoofdstuk 8 nader uitgewerkt.
De meeste medici ondersteunden de pogingen van de diaconieën om de toegang tot de gratis
medische hulp voor mingegoeden te bemoeilijken. Ze deden in de jaren dertig en veertig voorstellen over goedkopere leveranties van bloedzuigers en medicijnen. Potentieel zou het aantal particuliere patiënten door de uitstoot uit de armenzorg toenemen. In 1856 gaven ze opnieuw aan mee te
willen werken aan het uitschrijven van personen die volgens hen ten onrechte gratis hulp kregen.154
Dat de medici in dit tijdsbestek waarin het aantal medici snel groeide, mee wilden werken aan de
inkrimping van de gratis hulpverlening is niet verwonderlijk.
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Sommige inwoners zochten geen professionele hulp als ze die zelf moesten betalen. In 1816 was
de provinciale geneeskundige commissie de mening toegedaan dat ze dan ‘jammerlijk verwaarloosd’
werden. Een alternatief was dat, ten onrechte volgens deze commissie, de dokter de kosten droeg dat
wil zeggen zonder honorarium hulp verleende.155 Het weigeren van hulp door de medicus was aan
het begin van de eeuw kennelijk nog acceptabel,156 maar werd door de medische stand in de jaren
twintig niet meer gepast gevonden. In ‘een zoo voorname en welvarende stad als Groningen’ mocht
het niet, zoals in 1826 was gebeurd, voorkomen dat mensen zonder geneeskundige hulp stierven.157
De medische stand zag het creëren van meer collectieve voorzieningen voor de verpleging van
ernstig zieken en de aanstelling van meer bezoldigde medici door de stad of andere instellingen als
oplossing voor dit probleem.158 Na de epidemie bood het stadsbestuur bij een omvangrijke epidemie van een endemische ziekte en bij besmettelijke ziekten aan de bevolking gratis medische hulp
aan. De medici kregen een dankwoord, oorkonde of snuifdoos, en in een enkel geval een financiële
vergoeding. Dat was niet de opzet die in de jaren twintig werd bedoeld. Ook de diaconieën kwamen
aanvankelijk niet tegemoet aan de wensen. Die hadden chronisch geldgebrek.
Het alternatief voor de armenzorg, gratis hulp door de dokter of ‘verwaarlozing’ was een ziekenfonds. De medici wilden die wel, zagen we hiervoor. Eind jaren vijftig waren er enkele kleine
fondsen in de stad, maar voor de medici waren dit geen belangrijke intermediairs naar (nieuwe)
patiëntengroepen.
Het niet inroepen van medische hulp was niet ongewoon,159 alleen weten we niet bij welke
groepen dit precies voorkwam. Er zijn enkele mededelingen over gevonden. Voor krankzinnigen
werd soms geen hulp ingeroepen, omdat men vreesde dat het zieke familielid uit het gezin zou
worden gehaald.160 Ook prostituees ontweken de reguliere medici maar het liefst.161 Angst voor een
gedwongen opname of het bekend worden van hun bezigheden speelde hierbij een rol. Lichtere
vormen van chirurgie, zoals het aanleggen van een Spaanse vliegpleister,162 purgaties en aderlatingen werden regelmatig verricht zonder consult van een medicus.163 De aderlaters opereerden nog
al eens buiten hun bevoegdheid, dat wil zeggen zonder opdracht van een medicus.164 De bevolking
richtte zich rechtstreeks tot hen. Ook apothekers en drogisten gaven regelmatig consulten aan het
publiek. Ze gingen daarmee buiten hun boekje en werden daarvoor herhaaldelijk door medici
bij de geneeskundige commissies aangeklaagd wegens onbevoegde beroepsuitoefening. Financiële
motieven of angst voor zwaardere behandelingen kunnen hier in het geding zijn geweest. Men
zocht dan wel hulp, ook wel bij geadmitteerde hulpverleners, maar er werd ‘geschipperd’ met de
bevoegdheden om wat goedkoper uit te zijn of om ongewenste gevolgen te ontlopen.
Uit het grote aantal onbekende doodsoorzaken in een overzicht over 1838 kan eveneens de
conclusie worden getrokken, dat men bij een ernstige ziekte nog vaak afzag van een medisch
consult. Dit gebeurde toen met name bij zuigelingen en jonge kinderen: van 64% van de overleden zuigelingen en van 38% van de een- tot vierjarigen was geen doodsoorzaak bekend. Van alle
overledenen (exclusief doodgeboren zuigelingen) was van 30% geen doodsoorzaak bekend. Dit
duidt op het niet inroepen van medische hulp.165 In 1871, kort na de wettelijk verplichting om
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de doodsoorzaak aan te geven, werden nog 38 overlijdens (2.6%) gemeld zonder geneeskundige
behandeling.166 Er was toen inmiddels een forse daling te zien van de sterfte zonder medische hulp.
In 1870 was het percentage overlijdens zonder medische bijstand in de provincie Groningen een
van de laagste van het land.167
Tegenover het niet inroepen van medische hulp staat dat de bevolking ook niet schroomde om
hulp van een medicus af te dwingen. Bijvoorbeeld door, zoals in 1826, voor de dokterskoetsjes te
gaan liggen of door medische hulp van de dokter te eisen en die van de studenten af te wijzen. In
1827 klaagden inwoners over het niet kunnen krijgen van lavementen.
Acker Stratingh constateerde begin jaren zeventig dat in de periode waarin hij had gepraktiseerd
(vanaf 1826), in toenemende mate in ‘niet buitengewone gevallen’ geneeskundige hulp werd ingeroepen. De armen wensten vaker en sneller hulp. Hij meende dat de ‘meerdere beschaving’ van de
bevolking hier de oorzaak van was.168 Acker Stratingh gaf hiermee aan dat er zijns inziens sprake was
van een toegenomen medicalisering, dat wil zeggen dat er meer gebruik werd gemaakt van medische
hulpverlening. Het kan zijn dat men hulp vroeg voor gezondheidsproblemen waarvoor voordien
geen hulp werd ingeroepen. Een andere oorzaak van de toegenomen medicalisering is dat nieuwe
activiteiten binnen het domein van de medische hulpverlening terechtkwamen. Voorbeelden hiervan in de onderhavige periode zijn de keuringen van soldaten en het vaccineren. Zowel een toename
van het gebruik van de medische dienstverleners, als een annexatie van nieuwe gebieden was gunstig
voor het groeiende aantal medici. Het betekent tevens dat al voor het eind van de negentiende eeuw
sprake was van een toename van het gebruik van de medische dienstverlening.
Van een paar onderdelen van de medische hulpverlening kan de omvang en samenstelling van
de patiëntengroepen bij benadering worden vastgesteld. De vaccinatie is vrij goed gedocumenteerd.169 De armendokters en de vaccinateur entten gratis op bepaalde dagen op vastgestelde locaties. De bovenlagen van de bevolking lieten de dokter thuis komen en betaalden de behandeling
zelf.170 Deze vaccinaties werden geregistreerd als: ‘met beloning’. Vanaf 1837 werden de vaccinaties
‘met beloning’ jaarlijks in de opgaven genoteerd. Voordien werden ze alleen in de piekjaren, wanneer een besmettelijke ziekte dreigde en het aantal vaccinaties hoog was, in de staten opgenomen.
Het is aannemelijk dat het percentage voor de periode 1827-1837 iets hoger was dan in tabel 3.3
naar voren komt. Uit de opgaven blijkt dat het aandeel van de gezinnen dat de vaccinaties zelf
betaalde, vanaf 1837 toenam. Over de hele periode was het 10.4% van alle vaccinaties.
Tabel 3.3

Aantal vaccinaties, 1827-1855

periode

totaal

waarvan met beloning

1827-1836

8256

455 ( 6%)

1837-1846

7925

1066 (14%)

1847-1855

6707

860 (13%)

Bron: notulen en jaarverslagen van de plaatselijke geneeskundige commissie
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Het aantal zelf betaalde vaccinaties kwam ongeveer overeen met de omvang van de twee hoogste
sociale groepen. Nu zullen ook in de hogere sociale lagen ouders zijn geweest die hun kinderen
niet lieten vaccineren. De stijging zou kunnen wijzen op een toename van de inentingen door de
groepen juist onder de elite. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de stad de toegang tot gratis
vaccineren heeft beperkt, bijvoorbeeld door bepaalde groepen uit te sluiten. In de provincie werd
in de jaren veertig 38% van de vaccinaties door de bevolking zelf betaald. In verhouding tot de
bevolkingsomvang werd daar niet minder gevaccineerd dan in de stad. De bevolking droeg daar
dus veel meer zelf bij aan dit deel van de medische zorg.171
Van enkele kortdurende periodes zijn de lijsten met namen van de kinderen, die door de stadsvaccinateur gratis ingeënt zijn, bewaard gebleven. Daarvan zijn de geboorteakten opgezocht, waar
de beroepen van de vader in genoteerd staan. Deze gegevens worden hier gebruikt als indicator
van de sociale positie van de gratis gevaccineerden. Tevens is gekeken of de namen voorkwamen
in de protocolboeken van de bedeelden van de hervormde diaconie. De vaders van de kinderen
die in het vierde kwartaal van 1825 werden ingeënt,172 waren arbeiders en knechten (sjouwer,
blauwverver en metselaar). Geen van hen werd bedeeld. In de periode 1-10-1831 tot 1-10-1832
entte Huber 126 kinderen in, waarbij 43 vaccinaties door de ouders zelf werden betaald.173 Huber
had dus betrekkelijk veel particuliere patiënten. Aan de hervormde diaconie werden de namen van
71 kinderen doorgegeven, zodat de diakenen bij een mogelijke vraag om ondersteuning konden
controleren of de kinderen van het betrokken gezin al ingeënt waren.174 Van 43 van deze 71 kinderen kon het beroep van de vader worden opgespoord. Zij kwamen uit dezelfde sociale groepen
als die van 1825. De vaders waren arbeider, knecht, lage ambtenaar of (kleine) middenstander. In
de bedeeldenboeken kwam geen van deze gezinnen voor onder de vast bedeelden (tot 1847). Deze
gezinnen behoorden dus tot de minvermogenden. Zij konden een beroep doen op de gratis hulp
van de stadsvaccinateur. Waarschijnlijk zag men ze als (potentieel) medische bedeelden, gezien de
melding bij de diaconie. Voor het vaccineren was de drempel voor gratis dienstverlening lager. Van
de medici werd verwacht dat zij aan meer inwoners voor een laag tarief diensten verleenden, dan
bij andere hulp. Een gratis vaccinatie werd door de stad met 30 cent betaald.175 Een gewone visite
‘in de derde klasse’, waar een zelf betaalde vaccinatie aan huis onder viel, kostte in deze jaren 50
cent. Medicinae doctores en chirurgijns mochten deze behandeling uitvoeren.
Hoe ging het met andere delen van de medische hulpverlening? De verloskunde was voor
medici in de achttiende en negentiende eeuw een groeisector. Dit was een algemeen verschijnsel
in de West-Europese landen.176 Aangenomen wordt dat deze ontwikkeling aanvankelijk vooral
aanbodgestuurd was. Het zoeken naar nieuwe arbeidsmarkten en de verspreiding van kennis over
instrumentaria worden als verklaring gezien.177 In Groningen speelden bij Busch en Van Geuns
economische motieven een belangrijke rol om verloskunde te praktiseren.178 Van de kant van de
hulpzoekenden weten we dat het in Groningen aan het begin van de eeuw nog gebruikelijk was
dat gegoeden een vroedvrouw inriepen. Jacob van Geuns riep voor de bevalling van zijn eigen
vrouw een vroedvrouw in. Ook scheepskapitein Siccama schakelde toen geen medicus in, maar
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een vroedvrouw.179 In de jaren dertig werd een kentering zichtbaar. De ‘beschaafde stand’ vroeg
steeds meer naar verloskundige hulp door medici. Op grond daarvan kregen twee medici in het
midden van de jaren dertig een ontheffing van het verbod op dubbele praktijkuitoefening. Branca
veronderstelde dat de toegenomen vraag vooral uit de middengroepen kwam. Die zouden hogere
eisen stellen aan de zorg voor de gezondheid. Het verschijnsel moet in Groningen waarschijnlijk
worden gekoppeld aan de hogere middenstand. Lagere middengroepen bleven een beroep doen op
de vroedvrouw (zie hoofdstuk 4). Ter illustratie: de vrouw van jonkheer De Savornin Lohman, in
1832 eerste luitenant bij de mobiele schutterij, ‘thans in garnizoen te Nijmegen’, werd door Baart
de la Faille geholpen. De vrouw van schutter Hendrik Jan van Vale, tezelfdertijd in Nijmegen gelegerd, werd in dezelfde maand door vroedvrouw Stegeman verlost.180 De toegenomen vraag naar
verloskundige hulp betekende een aantrekkelijke uitbreiding van de particuliere praktijk voor de
medici, mede omdat deze hulp relatief goed werd betaald. De snelle groei van het aantal medici
dat zich na 1838 in de verloskunde schoolde, maakte echter ook dat dit werkgebied al snel door
velen moest worden gedeeld.
De groeiende vraag van de middengroepen was belangrijk voor de medici, maar een patiënt
uit de bovenlaag was en bleef voor een medicus een belangrijke relatie. De vele visites tijdens een
langdurig ziektegeval konden de rekening al gauw tot een paar honderd gulden doen oplopen. De
toegang tot de bovenlaag was ongelijk verdeeld. De gegevens uit de vaccinatielijsten verschaffen
hierover ook inzicht. De medici die de meeste door de ouders betaalde inentingen deden, waren
vader en zoon Tellegen, Huber, Baart de la Faille sr., De Vries Reilingh, Keiser, Acker Stratingh,
W. Verschuir en Wolthers. De medici afkomstig uit de handels- en nijverheidsfamilies hadden
veel minder vaccinaties ‘met beloning’, soms maar enkele. Van hen deden Paping en Koets nog de
meeste. Zij verwierven ook de meeste medische functies binnen (hoofdzakelijk katholieke) instellingen.
De bovenlaag van de bevolking werd door de professoren en een waarschijnlijk beperkt aantal
medici geholpen. De laatsten waren de hiervoor genoemde medici die veel particulier betaalde
vaccinaties deden en daarnaast nog een paar: Busch, J. Munniks, Oudeman, de Stratinghs en
Folkertsma. Kwalitatieve bronnen bevestigen deze veronderstelling. De twee hiervoor genoemde
jonkheren Scato Lewe van Neyesteyn en De Savornin Lohman zochten medische hulp in deze
kring. Busch behandelde enkele professorengezinnen.181 De familie Van Iddekinge consulteerde
professor Munniks en hun schoondochter werd door Busch geholpen.182 Oudeman had goede
toegang tot de elite, omdat hij over de sociale vaardigheden beschikte om bij hen aan te sluiten.183
Deze medici bezetten in de maatschappelijke organisaties, de medische toezichtsorganen en de
beroepsverenigingen ook de meest prestigieuze posten. Ze waren binnen de stand na de hoogleraren de leidende figuren. Het is niet waarschijnlijk dat sommige medici uitsluitend patiënten in
de bovenlaag hadden. Ten tijde van epidemieën weigerde niemand om de armen te helpen. En
al was de armenzorg niet altijd een gezochte functie, de meesten waren wel geneeskundige van
een gast- of weeshuis. Enkelen hebben niet of slechts heel kort in de armenzorg gewerkt: Keiser,
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Wolthers, Bleekroode en J. Munniks. Ze ontplooiden ook geen of nauwelijks activiteiten in de
sociale sector.
De tarieven van de medici waren op verschillende momenten onderwerp van gesprek voor de
stand, de toezichtorganen en de overheden. In 1800 besloten de gezamenlijke stedelijke medicinae
doctores in volle harmonie om de prijzen op elkaar af te stemmen. Er was ‘eenen onaangename
onzekerheid en dispariteit in het declareren’ ontstaan. De tarieven voor visites werden met twee
stuivers verhoogd.184 De gegoeden zouden nu 40 cent gaan betalen.185 In dezelfde periode was de
betaling in de provincie ook ‘ongeregeld en willekeurig’. Voor de medici in het Hunzingokwartier
was dit de reden om eveneens tot afspraken te komen.186 Men spande zich aan het begin van de
eeuw alleen in om tot overeenstemming te komen over de tarieven van de meest betalenden. Enige
harmonisatie werd bereikt, al was daarmee de prijsconcurrentie niet uit de wereld, zoals blijkt uit
de brieven van Jacob van Geuns aan zijn vader. Pas gevestigde medici werden geconfronteerd met
een ‘zekere klasse van mensen’ die niet wilde betalen. Ze meldden zich bij elke nieuwe dokter die
zich vestigde aan. En er waren lastige patiënten, die eisten dat de dokter wel driemaal daags langs
kwam. Het deed Jacob verzuchten dat hij soms een slaaf was van anderen.187
In 1818 stuurde de regering aan op een betere regeling van de honoraria.188 De provinciale
geneeskundige commissie ontwierp daarop een tarievenlijst, waarin een drie-klassensysteem werd
aangehouden.189 Helaas weten we niet welke normering voor de classificatie gold. In 1821 stelden
Gedeputeerde Staten de tarieven voor de hele provincie formeel vast. Deze waren aanzienlijk hoger
dan die welke eigener beweging in 1800 door de medici waren vastgesteld. De hoogste klasse zou
voor een visite 70 cent gaan betalen en de derde klasse 50 cent.190 Het tarief voor de derde klasse
was in 1821 hoger dan dat van de eerste klasse in 1800. Nieuw was dat de lagere klassen in het
honoreringssysteem werden opgenomen. Hieruit blijkt het toegenomen belang van middengroepen in de particuliere praktijk. In de praktijk bleek dat de bedragen te hoog waren,191 en hield men
zich niet aan deze tarieven. Vaak werd in rekening gebracht wat de medicus dacht dat de patiënt
kon betalen.192 Dit was een algemeen aanvaard gebruik.193 De medici waren in 1800 realistischer
dan de geneeskundige commissie in 1818 en Gedeputeerde Staten in 1821. Wanneer bakker
Hensema het tarief voor de derde klasse moest betalen voor de borstdoorboring die hij in 1826
onderging, dan kostte hem dat volgens de tarievenlijst f 12,-. Dat was een behoorlijk bedrag voor
de jonge bakker, te meer omdat de nodige visites van de dokter en de chirurgijn en de medicijnen
er nog bijkwamen.
De tarieven werden regionaal vastgesteld. De tarieven in Groningen lagen tussen die van het
naburige Friesland en Den Haag in. In Den Haag was medische hulp duurder, met uitzondering
van de heelkundige hulp voor de tweede- en derde-klasse-patiënten. Die was in Groningen duurder.194 Het tekort aan heelkundigen en de aanwezigheid van aderlaters die de eenvoudigste en
goedkoopste ingrepen deden, lag waarschijnlijk hieraan ten grondslag.
In 1843 werd, op verzoek van de medici, de lijst van 1821 aangepast. De tarieven voor de laagste klassen waren te hoog. Het gevolg was dat de controlerende organen bij onenigheid over een
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rekening het laagste tarief aanhielden. De tarieven werden met 10 tot 60 cent verlaagd. De meeste
wijzigingen werden in de twee laagste klassen aangebracht. Er werd bij bepaald dat een beroep op
het laagste tarief alleen mogelijk was met een attest van het lokale bestuur. In de stad is deze regel
niet geëffectueerd en bleven de diaconieën bepalen waar de grens werd getrokken tussen medische
armenzorg en particuliere praktijk. Voor de hoogste klasse werd het meest voorkomende tarief, de
gewone visite, met 10 cent verlaagd. De lijst werd aangevuld met vergoedingen voor vaccinaties
en een ‘slechte-wegen-regeling’.195 Al met al werd het verschil tussen de eerste en de derde klasse
groter.
Het feit dat rond 1840 de hervormde diaconie haar bestanden uitdunde, moet de toestroom
van derde-klasse-patiënten naar de particuliere praktijk hebben vergroot. Waarschijnlijk was dit
ook de aanleiding tot de herziening van de tarieven. Maar de eerste-klasse-patiënten vergaten in
de nieuwe prijslijst hun eigen belangen ook niet. De medici konden nu gemakkelijker de rekening
voor de laagste klassen opmaken dan voorheen.
Tabel 3.4

Meest voorkomende tarieven van medicinae doctores en stedelijke heelmeesters in centen,
verlossingen in guldens

MD

gewone visite

nachtvisite

1800

1821

1843

40

70

60

klasse 2

60

50

klasse 3

50

30

210

180

180

150

150

90

klasse 1

60

60

klasse 2

50

40

klasse 3

40

30

klasse 1

klasse 1

300

klasse 2
klasse 3
SH

gewone visite

nachtvisite

verlossingen

150

klasse 1

180

180

klasse 2

150

120

klasse 3

120

90

klasse 1

50

50

klasse 2

40

30

klasse 3

30

10

Bronnen: Groninger Courant, 30-12-1800; GA, tg. 1760, cat.nr. 1212; GA, tg. 1399, ingekomen stukken bij raad 27-6-1843.
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Desalniettemin hielpen medici de zieken nog vaak gratis en gaven ze soms geld toe, zodat de zieken de voorgeschreven medicijnen konden betalen.196 De lagere tarieven voor de hoogste klasse en
de grotere toestroom in het beroep hadden een inkomensverlagend effect. De toegenomen vraag
compenseerde de lagere tarieven en de grotere concurrentie.
De betalingen waren voor de medici alleen florissant bij patiënten uit de hogere sociale lagen.
Er moesten heel wat visites afgelegd worden om een redelijk inkomen uit de praktijk halen. Bij
vijftien visites per dag à 50 cent had de medicus een inkomen van f 45,- per week. We moeten hierbij in gedachten houden dat de bovenlaag niet erg groot was. In deze bevolkingsgroep waren met
name bevallingen duurdere vormen van hulpverlening. Als de schoondochter van Wijbe Wouters
door een medicus of vroedmeester is geholpen, dan zou de familie volgens de tarievenlijst f 50,- per
bevalling hebben betaald. Dat medici vooral de verloskunde binnen hun werkgebied probeerden te
krijgen is niet verwonderlijk.
Huber ontving voor de medische zorg aan de bewoners in het Geertruidsgasthuis in 1830
f 100,-. Toen de kas er in 1845 slechter voor stond, werd het f 75,-. Het gemiddelde aantal visites
aan het gasthuis was ongeveer 400 per jaar.197 Dat kwam neer op 25 respectievelijk 20 cent per
visite. In 1862 betaalde de burgerlijke armenzorg voor een visite aan bedeelden die in Groningen
verbleven maar elders waren geboren en van wie het armbestuur in de geboorteplaats de rekening moest betalen, de ‘elders armlastigen’, ook 20 cent.198 Voor deze armen (die niet onder het
traktement van de armendokter vielen) werd minder betaald dan het laagste particuliere tarief.
Deze voorbeelden zijn indicatief voor de lage betaling van de hulp aan een grote groep patiënten.
Huber werd in 1870 voor de hoofdelijke omslag aangeslagen op een jaarinkomen van f 1600,-.
Voor iemand die een prominente rol in de medische wereld had vervuld, had hij een betrekkelijk
laag inkomen. Waarschijnlijk rentenierde de bejaarde man al. Zijn jonge collega Harm Reilingh
had toen ongeveer hetzelfde jaarinkomen. Reilingh was aan het Groene Weeshuis verbonden en
hij was armendokter. Bij de armenzorg verdiende hij rond de f 250,-. Ongeveer eenvijfde deel tot
een kwart van zijn inkomen bestond uit de salariëring van de twee functies. Als we er van uitgaan
dat hij ongeveer f 1300,- in zijn particuliere praktijk verdiende en gemiddeld 30 cent per visite
ontving, dan heeft hij per jaar ruim 4300 visites afgelegd. Dat komt neer op ongeveer 85 visites
per week. Bij een werkweek van zes dagen was dat 15 per dag. Ontving hij gemiddeld 40 cent
per visite, dan zou hij gemiddeld 11 visites per dag hebben gelopen. Samen met het werk voor de
armenzorg en het weeshuis was het een druk bestaan om aan een inkomen van f 32,- per week te
komen (berekend op basis van 50 werkweken per jaar).
De inventarisatie van de jaarinkomens waarvoor de medicinae doctores, chirurgijns en professoren in 1870 voor de hoofdelijke omslag werden aangeslagen, is weergegeven in de navolgende
tabel. De inkomens zijn gerelateerd aan de stratificatie van Kooij uit 1870. We zien dat 58% van
deze beroepsgroepen bij de twee bovenste lagen (upper class) in de samenleving hoorde. Niet minder dan 27% hoorde bij de allerhoogste laag (upper-upper class). Zes medici (23%) behoorden bij
de upper-middle class en vijf (19%) hadden een inkomen onder de f 1000,- (lower-middle class).
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Tabel 3.5

Inkomen, klassenindeling hoofdelijke omslag, sociale positie medici in 1870

sociale laag

belastingklasse

inkomen

laag 1

klasse 13-20

> f 4000,-

7

laag 2

klasse 9-11

f 2000,- – f 4000,-

8

laag 3

klasse 6- 8

f 1000,- – f 2000,-

6

laag 4

klasse 5

f 500,- – f 1000,-

3

laag 5/6

klasse 3

< f 500,-

totaal

aantal medici

2
26

Bron: kohieren hoofdelijke omslag; Kooij, Groningen

Acker Stratingh had het hoogste belastbare inkomen: f 11.000,-, waarvan hij maar 1.24% belasting
(f 136,40) betaalde.199 Daarna kwamen R.J. Tellegen en Baart de la Faille jr. met een jaarinkomen
van respectievelijk f 9500,- en f 7500,-. Chirurgijn Hofman en professor Hissink Janssen volgden
hierop met f 5500,-. De twee jongeheren Jacobs (medicinae doctor) en S.F. Cohen (chirurgijn)
verdienden het minst. Ze stonden op de lijst met een geschat inkomen van f 400,- en moesten
f 4,96 betalen. Jacobs werkte en woonde in het ziekenhuis en Cohen woonde bij zijn ouders in.
Sonius Mulder en Beins werden aangeslagen op een inkomen van f 800,-. Ongeveer eenderde daarvan kwam uit een armenzorgtraktement. Hun verdiensten uit de particuliere praktijk waren niet
meer dan ongeveer f 11,- per week. Sinds het begin van de eeuw was het voor beginnende medici
nog niet veel gemakkelijker geworden om de eerste jaren door te komen. Wanneer we de anciënniteit van de praktijkvoering koppelen aan de plaatsing in de stratificatie, dan blijkt dat de langst
praktiserende en oudste medici de hoogste inkomens hadden.200 De oude Huber die relatief laag
uitkwam en de jonge Hofman die in de hoogste laag viel, waren de uitzonderingen. De chirurgijns
hadden geen slechtere positie dan de medicinae doctores.
Op grond van het aantal visites dat afgelegd moest worden om een behoorlijk inkomen te
verwerven, kunnen we concluderen dat de medici uit de lagen 1 en 2 niet alleen inkomen uit de
medische praktijk hadden. Dat zou eenvoudigweg niet bij te sloffen zijn geweest. Deze dokters
hadden de meeste patiënten die de hoogste tarieven betaalden. De hiervoor genoemde medici die
de meeste vaccinaties ‘met beloning’ deden, vinden we voornamelijk in laag 1 en gedeeltelijk in
laag 2. De medici uit de twee hoogste sociale lagen hadden echter ook inkomen uit vermogen of
andere bronnen. De familie Stratingh was zeer ondernemend en ook industrieel actief.201 Acker
Stratingh was een broer van S. Stratingh Ez., die een loodwitfabriek, rederijen en boerderijen
bezat. Baart de la Faille jr. en R.J. Tellegen hebben waarschijnlijk het nodige geërfd. Van Hofman
is niet bekend hoe hij zijn hoge inkomen verwierf. Met name de medici uit laag 1 behoorden tot
de toplaag, de aanzienlijken, in de lokale samenleving. Ze kwamen ook uit de gerenommeerde
geslachten, uitgezonderd Swaagman. Bij hen vielen een hoge sociale status, een goede econo‘H I J
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mische positie en professioneel aanzien samen met een netwerk aan relaties binnen de lokale en
provinciale bestuurselite en de universiteit. R.J. Tellegen en Ali Cohen – de hoogst geplaatsten in
laag 2 – waren zelf raadslid (geweest) en Baart de la Faille sr. evenzo. Alleen de Stratinghs voegden
daar nog een reeks activiteiten in de nijverheid en de agrarische sector aan toe. Een uitgebreider
onderzoek naar het bezit en de inkomenspositie van de medici (en andere beroepsbeoefenaren) valt
niet binnen het bestek van dit boek. De hier verworven gegevens volstaan om te kunnen constateren dat de tweedeling binnen de stand die in de vorige paragraaf naar voren kwam in de deelname
in maatschappelijke verbanden en bestuursfuncties binnen de stand, zich ook afspiegelde in de
economische positie.
Swaagman (laag 1) was de grootste sociale stijger. De familie Munniks daalde in de hiërarchie.
De jonge mannen die niet op voorhand een vermogen meekregen, konden gerechtvaardigde hoop
hebben dat wanneer ze het goed aanpakten, ze in de sociaal-economische en standshiërarchie in de
tweede fase van hun loopbaan op een hoger plan kwamen. Wilde men tot de toplaag gaan behoren,
dan was de medische loopbaan alleen – Swaagman is als gezegd de uitzondering – een (te) smalle
basis. De Vries Reilingh en Folkertsma zijn daarvan de voorbeelden. Deze twee vlijtige mannen
– naast hun uitgebreide medische werkkring deden ze zeer veel ander werk – zijn niet doorgedrongen tot de toplaag, maar wel gestegen tot de lower-upper class (laag 2). Wilde men echter niet meedoen in het patroon van het aannemen van een laagbetaalde functie in de armenzorg of een weesof gasthuis zoals J.F. Munniks, dan kon een minder succesvolle carrière het gevolg zijn. Munniks
had in 1870 nog maar een inkomen van f 1300,- en dat was in vergelijking met zijn voorvaderen
schraal. In de paragraaf over de deelname aan maatschappelijke activiteiten is vastgesteld dat de
generatie van na 1850 minder actief was op dit gebied. Deze groep vinden we in de stratificatie
voornamelijk in laag 3 en 4. Over het algemeen waren dit nog jongere mannen die de top van hun
carrière en inkomenspositie nog niet hadden bereikt. Of de grotere investering in professionele in
plaats van in maatschappelijke activiteiten een negatief gevolg voor hun sociaal-economische positie heeft gehad, valt niet goed te zeggen. Het is best mogelijk dat ze na verloop van tijd een even
goede positie verwierven als hun voorgangers, maar dat deze via een andere strategie werd bereikt.
Het verloop van hun loopbaan en die van de generatie na hen zou langer gevolgd moeten worden
om daarover meer uitspraken te kunnen doen, maar dat valt buiten het tijdsbestek van deze studie.
Naast de gasthuis- of armenzorgfunctie waren nog enkele betaalde functies te verwerven.
MEDISCHE

AANSTELLINGEN

Medische functies, in het bijzonder die in de armenzorg, vervulden voor het gros van de geneesheren een rol in de beroepsuitoefening. Een functie in de armenzorg kon in de startfase wat opleveren. Na 1850 zagen we het aantal sollicitaties bij de diaconieën en het stadsbestuur fors toenemen.
De wens om deze functie te verwerven nam toen toe, wat overigens lang niet altijd betekende dat
het ook een geliefde werksoort was. De armenzorg bood de beginnende medicus de gelegenheid
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om ervaring op te doen en ‘zich enige bekendheid te verschaffen’. Het belang van de functie blijkt
bijvoorbeeld bij de jonge medici die na een (paar) jaar uit de stad vertrokken. Geen van hen was
het gelukt zo´n functie te verwerven.202 Een andere indicatie is dat de medici van de hervormde
armenzorg in 1818 onderling een andere wijkverdeling afspraken, waardoor ze in meer stadsdelen
praktiseerden en met meer dan één armenzorgapotheker te maken kregen.203 Ze probeerden hun
bekendheid in de stad te vergroten en de contacten met andere medische beroepsgroepen uit te
breiden. Andersom keek men er ongeveer net zo tegen aan: in de ogen van de diakenen was een
dokter geen bekwame medicus als het hem na een aantal jaren niet was gelukt om een praktijk op
te bouwen.204
´Wel gezocht, maar niet geliefd´ is de typering die het best bij een benoeming in de armenzorg
past. Vooral aan het begin van de eeuw vroeg een medicus al gauw ontslag als de functie niet nodig
was voor de inkomsten of de opbouw van de praktijk. In het eerste decennium en in de jaren dertig
zegden verschillenden hun functie op, waardoor de hervormde diaconie in de problemen kwam.205
Om vacatures vervuld te krijgen werd professor Driessen in 1801 verzocht ‘ons … een bekwaam
sujet aan de hand te doen’,206 maar dat leverde niets op. Na het overlijden van Van Hulten in 1805
nam Beckeringh, omdat opnieuw niemand kon worden gevonden, ad interim de post op zich,
‘hoewel met eenigen tegenzin’.207 In 1837 was opnieuw niemand te vinden. Keiser, een van de
laatst gevestigde medici, werd gevraagd, maar hij bedankte tot twee keer toe. Medio jaren veertig
maakte de geneeskundige commissie een plan om de medische armenzorg te verbeteren. Daarin
stelde zij onder andere aan het stadsbestuur voor om, als geen medicus of chirurgijn bereid was de
medische zorg voor de armen te doen, de jongste medici daartoe te verplichten. Het plan is door
enkele raadsleden becommentarieerd, maar tot een verdere behandeling is het niet gekomen.208 In
de loop van de jaren veertig was de toestroom van nieuwe medici zo groot dat het geen probleem
meer was om de posten vervuld te krijgen. Integendeel, in de jaren vijftig werd stevig geconcurreerd
om een benoeming.
In 1813 vroegen twee studenten de hervormde diaconie om, onder toezicht van de armendokters, de bedeelden te mogen behandelen om praktijkervaring op te doen.209 Sindsdien werd de
inzet van studenten gebruikelijk, ook bij de andere diaconieën. De taak van de armendokters werd
hierdoor aanmerkelijk verlicht, want het werd gewoonte dat een groot deel en soms de hele medische zorg voor de armen door studenten werd uitgevoerd. Als ze er niet waren, werden de patiënten
soms niet eens bezocht.210 Medici begaven zich niet graag in de armenbuurten. Soms nam een
armendokter een pas afgestudeerde medicus als assistent aan om de armenpraktijk te doen. De
diakenen werden hierin niet gekend. De chirurgijn deed de moeilijke operaties zelf. Eenvoudige
ingrepen als aderlaten, bloedzuigers aanleggen en lavementen zetten werden door leerlingen, assistenten, aderlaters, vroedvrouwen of lavementzetters gedaan. De katholieke armenzorg deed voor
het behandelen van ‘zere hoofden’ een beroep op ‘vrouw Cio’ of ‘vrouw Beekman’. De armenpraktijk draaide dus hoofdzakelijk op laaggeschoolden. De medici hebben het probleem dat ze aan
groepen inwoners voor een lage vergoeding hulp moesten verlenen, op deze wijze opgelost.
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De afstand tussen de diakenen en medici was soms groot. Van Hulten had, vanwege het overlijden van een collega, twee jaar een dubbele taak uitgevoerd zonder dat hij daarvoor werd betaald.
Toen hij om meer salaris vroeg, vond men zijn klacht ‘van niet veel aanbelang’.211 Over de aanstelling van een tweede medicus had men hem, naar zijn zeggen, niet eens ingelicht.
De honorering van de armendokters was slecht. De medicinae doctor van de hervormde armenzorg kreeg aan het begin van de eeuw 50 gulden per jaar. De chirurgijn ontving toen nog veel meer:
f 200,-. Hij kreeg daarnaast het werk voor het kinder- en armenhuis apart uitbetaald. De chirurgijn
moest daarvan wel zelf de bloedzuigers die hij voorschreef betalen. Dit verlaagde zijn inkomen en
dat kan er toe geleid hebben dat hij liever aderlatingen voorschreef. Voor de aderlaters was dat niet
ongunstig. In de loop van de periode werd het salaris van de chirurgijn stapsgewijs verlaagd en dat
van de medicinae doctores langzaam opgetrokken. In 1833 waren ze gelijk. De jaren dertig waren
voor de chirurgijns in meerdere opzichten geen prettige jaren. De honoraria, een regelmatig terugkerend discussiepunt tussen diaconieën en medische stand, waren in de ogen van de medici veel te laag.
De diaconieën keken er heel anders tegen aan. Het bedrag was bedoeld als ‘douceur of schadeloosstelling [en] … als een blijk van erkentelijkheid’. Vanuit die optiek vond men het ruim voldoende.212
De Groningse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde
zette zich in de jaren vijftig in voor een betere beloning van de armenpraktijk. Deze moest ‘in
evenredigheid met de arbeid’ gebracht worden. En, zo vroeg zij zich retorisch af: mocht de maatschappij wel zoveel van de stand vragen? De reactie van de katholieke armenzorg hierop sloot aan
bij de traditionele opvatting over het verlenen van medische hulp:
de geneeskunst is een kunst, en deze kan niet bij guldens worden afgepast en berekend als de schoften
van een ambachtsman, de ware geneesheer … volbrengt zijne taak even nauwgezet of hij 100 dan
wel 500 ontvangt.
De lutherse diaconie deelde de mening van de katholieken. De hervormde diakenen waren het eens
met de afdeling van de Maatschappij: de beloning stond niet in verhouding tot de hoeveelheid
werk die werd gevraagd. Veel schoten de medici niet op met dit begrip, want de diaconie meende
dat een ‘volstrekte noodzaak van tractementsverhoging … niet [is] gebleken’.213 De diaconieën
voerden altijd een ethisch argument aan, medici beriepen zich immer op het belang van de patiënten. Bij de levensbeschouwelijke armbesturen kwamen de medici op dit punt niet veel verder.
De assistentie van de studenten riep na verloop van tijd ontevredenheid op bij diakenen en
clientèle. De studenten bleken door onwetendheid over de prijzen van medicijnen en gebrek aan
ervaring, te veel en te duur voor te schrijven.214 De armen eisten in de jaren dertig de hulp van de
dokter en wilden niet meer door de studenten geholpen worden. Ze verweten de medici openlijk
dat ze niet in de armenbuurten wilden komen.215 Nu waren ook voor de komst van de studenten
de klachten over de armendokters al schering en inslag. Een diaken, ‘moede zijnde om die gedurige
klagten te horen’, stelde voor om een nieuwe chirurgijn naast Quaestius te benoemen.216 Maar die
beloofde beterschap, wat hij ‘aanvanglijk betoonde’.217 De klachten over het ‘niet vlijtig bezoeken
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van de zieken’ bleven tot in de jaren vijftig een hardnekkig verschijnsel. Een andere klacht was dat
de dokter de patiënten thuis liet komen in plaats van hen te bezoeken.218 De diaconie had ook
bezwaar tegen het voorschrijven van medicijnen ‘op rapport van derden’ – studenten of familieleden – waardoor de armenzorg te duur werd.219
In 1848 kwam het bij de hervormden tot een compromis. In ruil voor de aanstelling van een
extra medicus werden de assistenten en studenten verboden. Dit gaf een tijdje rust. Maar na anderhalf jaar merkten de medici dat deze constructie een groot financieel voordeel voor de diaconie
opleverde. De uitgaven aan medicatie waren veel lager, – de diakenen bleken dus niet naast de
waarheid te zitten! – terwijl zij veel meer werk hadden gekregen. Ze vroegen daarop om een traktementsverhoging, die zonder veel problemen werd toegezegd.220 De katholieke diaconie trok in
de jaren dertig het salaris op tot een vergelijkbaar bedrag met dat bij de hervormden. De salarissen
van de hervormde diaconie dienden in 1850 ook als richtlijn voor de lutherse diaconie.221
Tot in de jaren dertig verleenden verschillende medici nog gratis diensten aan diaconieën. Een
anker wijn ‘als douceur’ drukte de erkentelijkheid van de diaconie uit.222 Deze medici – allen zaten
in de top van de medische hiërarchie223 – maakten het de andere medici moeilijk hun belangen
goed te verdedigen. Het bereiken van enige overeenstemming binnen de stand over de honorering
in de armenzorg was, in tegenstelling tot die binnen de particuliere praktijk, toen nog niet aan
de orde. De tijd was nog niet rijp voor een gesloten front tegenover de diaconieën. Integendeel,
de gebondenheid aan de eigen gezindte was vanaf het midden van het tweede tot het einde van
het vijfde decennium een gewoon verschijnsel. In het begin van de eeuw waren de katholieke
Tellegen en Paping en de doopsgezinde Van Geuns armendokter bij de hervormde diaconie. De
impopulariteit van de betrekking en de geringe keuzemogelijkheden uit het aantal medici binnen het eigen kerkgenootschap dwong de diaconie om buiten de eigen kring te zoeken. Met de
komst van Baart de la Faille kwam na de vele wisselingen enige rust in de medische armenzorg.
Sindsdien werden alleen nog doktoren uit de eigen levensbeschouwelijke kring aangenomen.224 Bij
de kleinere diaconieën kon men dit uitgangspunt niet altijd vasthouden, maar waar mogelijk deed
men dat wel. Schutter meende, na het vertrek van P. Tresling bij de lutherse diaconie, aanspraak
te kunnen maken op de post, omdat hij de enige lutherse medicinae doctor in de stad was. De
betrekking werd hem ‘met algemene stemmen’ gegund.225 Ook de katholieken en de joodse en
Waalse gemeenten hadden medici uit eigen kring. Zo ontstonden netwerken van diakenen en
medici binnen de afzonderlijke kerkgenootschappen, waarin ook de apothekers en soms drogisten
en vroedvrouwen waren opgenomen.
In 1855 deed de afdeling van de Maatschappij een voorstel om de medische armenzorg en de
positie van de armenmedici te verbeteren. Zij stelde voor geen rekening meer met de kerkelijke
bindingen te houden en de medici gelijkelijk over de stad te verdelen. Dit wezen de diaconieën af.
Men vreesde ongelijke behandeling van zieken en verschillen in voorschrijfgedrag. Maar natuurlijk
waren ze bang de controle over de medici te verliezen. Deze gaven aan dat ze de patiënten dan juist
beter en vaker konden bezoeken, omdat ze dichter bij elkaar woonden. Zij hoefden dan niet meer
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door de hele stad te reizen en werden niet meer door tijdgebrek gedwongen om ‘op bulletins van
aanverwanten in het spreekuur dikwijls recepten … af te geven’.226
De leden van de afdeling van de Maatschappij waren het eens over de noodzaak van een reorganisatie van de medische armenzorg, maar op een aantal punten waren er meningsverschillen. Over
een andere wijkindeling waren ze het wel eens. Eind jaren vijftig werd de medische armenzorg
door het burgerlijk armbestuur overgenomen. De relatie met de diaconieën was daarna nog
maar zeer beperkt. Het burgerlijk armbestuur voerde de wijkindeling in, zoals de afdeling van de
Maatschappij een paar jaar daarvoor had voorgesteld. Tevens werd toen vastgelegd dat armendokters door het armbestuur ter verantwoording konden worden geroepen, maar dat ze ‘heer en meester’ over de behandeling waren. Hiermee kregen ze autonomie over de inhoud van hun medische
werk. Dat werd door de wetgeving van 1865 geschraagd.
Over het vraagstuk van de professionele autonomie ontbrandde eind jaren zestig binnen de
armenzorg een intra-professioneel conflict. Het ‘beginsel zelfstandigheid en onafhankelijkheid’,
zoals de armendokters het verwoordden, stond haaks op de wensen van professor Rosenstein.
Die vroeg, ten behoeve van het onderwijs, om een dagelijkse rapportage over alle nieuwe patiënten uit twee armenwijken. De armendokters waren verplicht aan de hoogleraren opgave te doen
van nieuwe ziektegevallen, maar ze weigerden om alle patiënten te melden. Sormani was het
stelligst in zijn verzet. Hij werd door alle armendokters gesteund in zijn handelwijze om alleen
die patiënten te melden die hij daarvoor belangrijk genoeg vond.227 Er vielen harde woorden en
scherpe verwijten. Raadslid Gerbrand Wouters nam het op voor de armen en de armendokters.
Hij kreeg van Rosenstein het verwijt dat ‘eenige meerdere voorzigtigheid toch wel voor een raadslid
noodig [was].’228 Het probleem sleepte zich nog geruime tijd voort.229 Een ander strijdpunt was dat
Rosenstein patiënten bezocht buiten medeweten van de doktoren om. Hij deed dan ook nog eens,
in aanwezigheid van de zieken, uitspraken over de armendokters. Dat zette kwaad bloed. Hoewel
van een volledige eensgezindheid binnen de stand toen nog geen sprake was, werd een dergelijk
publiek afvallen van elkaar – in de zeventiende en achttiende eeuw nog gebruikelijk – niet meer
geaccepteerd.230 Ook rond andere thema’s deden zich intra-professionele spanningen voor. Cramer
weigerde in de jaren vijftig Swaagman te vervangen als armendokter, als deze de stad uit was.
De animositeit tussen hen was ontstaan nadat ze beiden hadden gesolliciteerd naar de post van
armendokter bij de lutherse en de hervormde diaconie.231 Ze zaten elkaar daarna nog behoorlijk
dwars. Het burgerlijk armbestuur legde eind jaren vijftig de verplichte vervanging bij ziekte vast.232
Deze tegenstellingen en rivaliteiten konden nog niet door de afdeling van de Maatschappij worden
gereguleerd. De Raad van Toezigt functioneerde in deze periode ook niet meer.
Binnen de armenzorg groeide de waardering voor de expertise van de medici allengs. De
diakenen erkenden steeds meer dat ze over de aard van de ziekte niet veel konden zeggen.233
Armendokters werden gevraagd ‘deskundig advies’ te geven, bijvoorbeeld over de verstrekking van
medicijnen in het ziekenhuis234 en de gezondheidstoestand van een potentiële bewoner van een
gast- of armenhuis. Bij opnames gingen medische argumenten steeds zwaarder wegen.
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Toen de medicinae doctores hun chirurgische en verloskundige bevoegdheden praktisch mochten uitoefenen, werd dit aanvankelijk nog niet binnen de gesalarieerde functies ingevoerd. Binnen
de armenzorg, in de gasthuizen en in het Doofstommeninstituut hield men de disciplines eerst nog
gescheiden. In de jaren vijftig ontstonden in de armenzorg de eerste gecombineerde praktijken.235
Het overlijden van chirurgijn Einthoven was de aanleiding om aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen. Goldsmith Nanninga werd in 1851 als doctor medicinae en chirurgiae benoemd bij
de hervormden.236 Naast hem werd, op verzoek van enkele diakenen, heelmeester (sic) Swaagman
benoemd. Binnen de lutherse diaconie nam Cramer het initiatief. Voor dat dit zijn beslag kreeg,
was er nog wel wat over te doen. De gang van zaken rond deze benoeming geeft tevens een aardig
zicht op de visie van leken (diakenen) en medici op de medische beroepsuitoefening rond het
midden van de eeuw. Cramer – hij was al medicinae doctor voor de lutherse diaconie – vroeg na
het overlijden van Einthoven om ook de heelkundige praktijk te mogen doen, met uitzondering
van het aderlaten. Wat de diaconie betreft kon dit wel, maar dan moest hij zelf op zoek gaan naar
iemand die het aderlaten wilde doen voor maximaal f 10,- per jaar.237 Kennelijk vond Cramer dat
het aderlaten niet binnen zijn status van medicus hoorde.238 Maar het lukte hem niet een aderlater
te vinden. Hij bood daarop aan de hele praktijk te doen, maar dan wel voor een hoger bedrag. De
diakenen waren bij nader inzien kennelijk toch nog niet rijp voor de nieuwe ontwikkelingen, want
zij waren enige tijd later
van oordeel dat het toch wenschelijk is te achten om, hoeveel eerbied men ook voor de kennis en
bekwaamheid van den Heer A Cramer moge hebben, liever een man als Heelkundige te nemen welke
de praktijk meer praktisch uitoeffent en zoude daarom liever wenschen de vroeger door den Heer
Einthoven waargenomen praktijk thans aan den Heer Chirurgijn Schreuder op te dragen en zal
daarom de Boekhouder deswege met de Heren Cramer en Schreuder gaan spreken.239
Het lukte kennelijk niet met Schreuder, want in oktober herhaalde Cramer zijn aanbod. Dat werd
uiteindelijk aangenomen.240 Uit de rekeningen blijkt dat Cramer en zijn opvolger Folkertsma
het zetten van lavementen na 1851 wel overlieten aan anderen.241 Zowel binnen de hervormde
als de lutherse diaconie werd nog onderscheid gemaakt tussen een heelkundige en een chirurgiae
doctor. Voor het echte praktische werk vond men in de jaren vijftig uiteindelijk de heelmeester
en niet de chirurgiae doctor de meest geschikte persoon. Halverwege de jaren vijftig werd bij de
katholieke diaconie de gecombineerde beroepsuitoefening geaccepteerd.242 De Waalse diaconie
maakte in de jaren zestig ook nog steeds gebruik van twee disciplines: Huber voor de inwendige
geneeskunde (hij had ook geen bevoegdheid tot de chirurgie) en Schreuder voor de heelkunde.
De afgescheiden gereformeerden hadden alleen Nanninga gecontracteerd, dus die zal beide werksoorten hebben gedaan. De burgerlijke armenzorg hield tot in de jaren zeventig een geneesheer
en een chirurgijn aan. Dat de aderlater in de jaren vijftig nog afzonderlijk werd genoemd, geeft
wel aan dat binnen de erkende medische stand oude gewoonten nog lang doorwerkten. Mogelijk
speelden bij de katholieken en afgescheiden gereformeerden bij de keuze voor één medicus ook
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financiële overwegingen een rol. De Groningse medicinae doctores die de chirurgie mochten
doen, kozen niet voor de ‘petite chirurgie’. Dat bleek al uit de acceptatie, ja zelfs promotie, van de
aderlaters. Binnen de armenzorg probeerden ze het ook buiten hun takenpakket te houden. De
jongere medici als Cramer en Nanninga wilden wel graag de twee disciplines uitoefenen, maar in
de heelkunde alleen het moeilijker werk doen. Het blijkt echter dat het lekenpubliek – als we de
diaconie als een afspiegeling daarvan zien – niet direct klaar was voor alle vormen van uitoefening
van een gecombineerde praktijk. Bij de chirurgie verliep het moeizamer dan bij de verloskunde.
Een medicinae doctor die verloskundige hulp verleende, werd veel gemakkelijker door het publiek
geaccepteerd, ja zelfs gewenst.
In de landelijk gevoerde discussie over de combinatiepraktijk, nam de Groningse afdeling
van de Maatschappij een traditioneel standpunt in. Het afdelingsbestuur was niet ‘jong en dynamisch’ en sloot niet aan bij de opvattingen van het hoofdbestuur.243 In haar voorstel om de lokale
medische armenzorg te reorganiseren, pleitte ze voor handhaving van de scheiding van inwendige
geneeskunde en heelkundige hulp. De meeste armendokters zouden het hier volgens het bestuur
mee eens zijn. Er is wel enige verlegenheid te bespeuren in de opmerking dat over het nut van
deze scheiding niet verder uitgeweid hoefde te worden. Het afdelingsbestuur ontkende niet dat een
gelijktijdige behandeling soms nodig was. De verlegenheid is te begrijpen, want de armendokters
met een dubbele functie waren ook lid van de afdeling. Het bestuur verwoordde niet het standpunt
van alle betrokken leden maar voerde nog wel de boventoon,244 terwijl de jongere armendokters die
de dubbele benoeming hadden of ambieerden een minderheid vormden.
Het aantal plaatsen voor medici binnen de armenzorg groeide in de loop van de periode. De hervormde armenzorg ging in december 1848 over van drie op vier medici en in 1851 kwam de tweede
chirurgijn er bij. De Afscheiding van gereformeerden in 1834 creëerde een nieuwe post. Nanninga
deed op basis van betaling per visite, lange tijd het medische werk voor deze diaconie. Vergeleken met
anderen leverde dat een riante beloning op.245 De katholieke armenzorg had begin jaren dertig maar
één medicus en in de jaren vijftig drie. Toen de openbare armenzorg in de jaren vijftig de medische
armenzorg van de diaconieën overnam, bleef de medische zorg in de armen- en weeshuizen bij de
kerkelijke armbesturen behoren. Daarvoor werd deze zorg door de armendokter van de betreffende
denominatie uitgevoerd. Hij werd er niet apart voor betaald. De diaconieën namen eind jaren vijftig
voor de armen- en weeshuizen afzonderlijk een geneesheer aan. De lutherse armbestuurders meenden dat ‘het inkomen … zoo gering [is] dat zal het niet tot eene fooy afdalen, het voor geene groote
vermindering vatbaar is’.246 Het traktement van Folkertsma voor de hulp aan het weeshuis werd op
f 40,- gebracht. Het was een substantiële verbetering, want daarvoor werd f 50,- voor de medische
zorg aan thuiszittende armen en het weeshuis samen betaald. Dit geval is indicatief voor de langzaam
verbeterende beloning in de armenzorg. De doopsgezinde gemeente betaalde de medicus ook per
verrichting.247 De lutheranen en Walen deden dat aanvankelijk ook, maar gingen in de jaren dertig
over tot een vast traktement. De betaling per verrichting leidde er toe dat de diaconieën de declaraties
van de medici gaandeweg zagen stijgen. In de schrale jaren dertig kwam daar dus een eind aan.
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De burgerlijke armenzorg begon in 1858 met vijf medici, maar had er in 1866 al acht, die toen
gezamenlijk f 2000,- verdienden. Aan het begin van de eeuw lag het gezamenlijke inkomen op
ongeveer f 500,-, rond 1840 was het ongeveer f 1000,- en aan het eind van de onderhavige periode
plusminus f 2500,-. Het werd beter, maar het bleef onmogelijk om een bestaan op te bouwen met
alleen een functie in de armenzorg. Het belang van een post bij de armenzorg lag in het feit dat
men daardoor in contact kwam met kerkbestuurders, diakenen en voogden, die veelal uit de hogere
middengroepen en de gegoede burgerij kwamen. Men kreeg via de contacten met de kerkbestuurders toegang tot de rijke clientèle uit de geloofskring.
De medicus liet soms zelf filantropisch gedrag zien. Giften voor de diaconiekas zijn wel een
heel directe manier om de betreffende diakenen gunstig te stemmen.248 Met de inspanning voor de
armen werd de medicus een sociaal acceptabele figuur. Om te slagen als medicus was volgens de
armendokters in 1870 het opbouwen van vertrouwen bij het publiek, gegrond op een goede reputatie, belangrijker dan ‘kennis van feiten die dat vertrouwen wettigen’.249 De armenzorg bood de
medicus de kans tot ‘zichtbaar worden’ in de stedelijke samenleving. Bij Baart de la Faille, als zoon
van een professor, zal dit minder een rol hebben gespeeld. Voor hem was waarschijnlijk het aspect
van ervaring opdoen in de praktijk en sociaal acceptabel worden van meer gewicht. Bij iemand
als D. de Vries Reilingh is het aspect van profilering in de lokale gemeenschap beter aantoonbaar.
Toen hij in 1837 werd benoemd tot lid van de plaatselijke geneeskundige commissie legde hij zijn
functie als armendokter neer. De bestuurlijke post had bepaald een uitstralingseffect. Vanaf 1837
nam het aantal vaccinaties ‘met beloning’ dat hij deed, substantieel toe.
Aanstellingsmogelijkheden binnen de gasthuizen waren er nauwelijks. Voor de krankzinnigen in het Anthony-gasthuis waren chirurgijn Einthoven en medicinae doctor Acker Stratingh
beschikbaar. Zij deden dit werk zonder beloning.250 Van de 22 stedelijke gasthuizen, hadden alleen
het Heilige Geestgasthuis en het Geertruidsgasthuis een medicus gecontracteerd. Folkertsma, W.
Verschuir en Nanninga waren werkzaam in deze twee instellingen. Het Doofstommeninstituut
was jarenlang het domein van Wolthers, Baart de la Faille sr. en na hem Baart de la Faille jr. Baart
de la Faille sr. werd medisch consulent toen zijn zoon zijn taak overnam. Een post in deze nationaal
bekende instelling was een prestigieuze aangelegenheid. W. Verschuir was er chirurgijn. Het Roode
Weeshuis, het best gekwalificeerde weeshuis in de stad, werd eveneens bediend door vooraanstaande medici: de medicinae doctores Beckeringh, Baart de la Faille sr. en De Vries Reilingh en
de heelmeesters Quaestius, P. Hendriksz en zijn zoon M.A. Hendriksz, Verschuir en Swaagman.251
Beckeringh werd in 1819 door de voogden ontslagen nadat Baart de la Faille verklaarde dat hij een
roodvonkepidemie had verwaarloosd.252 De Vries Reilingh deed van 1835 tot 1860 de medische
zorg in het Groene Weeshuis. Net als Baart de la Faille droeg hij deze functie over aan zijn zoon.
De vader-(schoon)zoon relatie was een effectief instrument om posten te verwerven.
De aan de overheid gekoppelde functies waren aantrekkelijk vanwege de status en de relatief
goede beloning. Vaccinateur in stadsdienst was een functie van aanzien, evenals instituteur van het
Vroedkundig Onderwijs. De vaccinaties werden goed betaald. Gunstig was dat men dit werk op afge‘H I J
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sproken tijden kon doen. A.O.H. Tellegen, een warm pleitbezorger van de vaccinatie, kreeg als eerste
deze post. Het was een terechte beloning voor zijn inspanningen om de vaccinatie te bevorderen. Zijn
zoon nam de post van hem over. Huber vervulde, als derde, jarenlang de functie. De Vries Reilingh
en P. Tresling waren vaccinateur in Hoogkerk. Een andere ambtelijke functie, die veel minder geliefd
was, was die van visitateur van de prostituees. Chirurgijn Hendriksz vervulde deze taak van 1813 tot
1822. Hij hield er mee op toen hij geen politiebegeleiding meer kreeg. De bezoeken in de armenbuurten waren niet aangenaam.253 In 1861 werd de functie in het kader van een nieuw reglement weer
ingesteld. Jonxis kweet zich nu van de taak. De condities waren toen beter: de vrouwen werden bij
geconstateerde ziekten verplicht in het ziekenhuis opgenomen. De bezoldiging was ook opgetrokken
(f 300,- per jaar).254 Functies ‘bij de gewapende Burgermagt’ werden door chirurgijns en medicinae
doctores uitgevoerd. Bij exercities moest een chirurgijn aanwezig zijn.255 De keuringen voor de militie
en de schutterij werden zowel door medicinae doctores als chirurgijns gedaan. In 1807 deden nog
maar twee medici dit werk, maar later bijna allen. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat
binnen zeer korte tijd heel veel jonge mannen gekeurd moesten worden. De meeste medici verdienden
aan het begin van de negentiende eeuw met deze keuringen evenveel als met een betrekking bij een
kleinere diaconie.256 Later werd de beloning lager en trok een aantal medici zich terug uit dit werk.
De aanstellingen in het stadsziekenhuis, dat in 1820 door de inspanningen van Baart de la
Faille tot stand was gekomen, werden aan de burgerlijke armenzorg gekoppeld en uit de stadskas
betaald. Het Nosocomium Academicum had een medicus en chirurgicus academicus in dienst,
naast de professoren. Deze functies werden in 1837 wegens geldgebrek opgeheven. Maar dat was
tijdelijk want in de jaren vijftig werden ze in het nieuwe Academisch Ziekenhuis weer ingesteld.
Aan het begin van de eeuw waren Brill en Quaestius chirurgijn van het tuchthuis. Hiervoor konden ze royaal declareren, zij het dat de provinciale geneeskundige commissie hier – voor de heren
in financieel negatieve zin – regulerend optrad. Verschillende keren verlaagde ze de rekeningen, na
een doorrekening op verzoek van de opdrachtgever. Busch werd door de stad benoemd als archiator en als instituteur voor het Vroedkundig Onderwijs. In ruil voor deze benoemingen en een
bijbehorend goede honorering, liet hij een professoraat in Harderwijk schieten.257 Na hem werden
Baart de la Faille sr. en De Vries Reilingh instituteur voor het vroedvrouwenonderwijs. Met deze,
niet erg grote, deeltijdbetrekking verdienden de medici f 200,- per jaar.
Paping was korte tijd medicus voor epidemische ziekten in de provincie (1811-1813). Deze
functie kwam in de plaats van de archiator. Die post werd begin negentiende eeuw afgeschaft. Na
het vertrek van de Fransen nam de provinciale geneeskundige commissie deze taak over. Wanneer
een (vermoeden van een) besmettelijke ziekte in de provincie werd gemeld, zocht de commissie een
stedelijke medicus uit, die ter plekke onderzoek deed en eventueel een behandeling voorschreef.
Kundigheid en een goede positie binnen de stand bepaalden de keuze van de commissie van de
medici, die hiervoor aangezocht werden. Vooral medici die als ‘buitengewoon bekwaam’ bekend
stonden en medici die in het brandpunt van het sociale en professionele netwerk stonden, werden uitgezonden. Wolthers, Mesdag, Huber en De Vries Reilingh hoorden hiertoe. De stedelijke
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medici werden voor deze taak verkozen boven hun collega’s uit de provincie. Het was een mooie
gelegenheid voor de stedelingen om tegelijkertijd hun provinciale klantenkring te bezoeken of uit
te breiden. In de loop van de periode van haar functioneren deden de leden van de geneeskundige
commissie dit werk steeds vaker zelf.
In 1814 besloot de raad, op verzoek van de joodse gemeente, dat de besnijdenis voortaan onder
medisch toezicht moest gebeuren.258 De aanleiding was de onbekwame en niet meer verantwoorde
werkwijze van de laatste (leken)besnijder, Lazarus Perel.259 Professor Hendriksz kweet zich eerst
van deze taak en na hem W. Verschuir. Het inzicht dat aan deze ingreep medische risico’s waren
verbonden, lag ten grondslag aan het verplichte toezicht. Een andere taak die binnen het medische
domein getrokken werd, was het verstrekken van medische attesten bij overlijden aan een besmettelijke ziekte. Deze waren bedoeld om het begraven op een vroeger tijdstip te bevorderen.260
Waren benoemingen in de sociale sector nodig om zich sociaal acceptabel te maken en reputatie
te verwerven, aanstellingen gerelateerd aan overheid en justitie waren prestigieuzer, vaak minder
tijdrovend en werden beter betaald. De verwerving van deze posten bleef beperkt tot de medici uit
de top van de stand en ze werden veelal vervuld in de laatste fase van hun carrière.
S A M E N VAT T I N G
De Groningse chirurgijnsstand was aan het begin van de negentiende eeuw kwantitatief niet sterk
meer. De opleiding en controle op de beroepsuitoefening lagen toen al grotendeels in handen van
de universiteit en de inwendig geneeskundigen. Het Rijk ontnam de stand haar georganiseerd verband, het gilde. Het Collegium Medicum verdween ook. Voor de twee standsorganisaties kwamen
twee ambtelijke organisaties in de plaats, de provinciale en de plaatselijke geneeskundige commissie. Tot het midden van de jaren dertig stonden de medicinae doctores en het kleine overgebleven
korps(je) chirurgijns nog dicht bij elkaar. Het aantal medici dat in Groningen een ontheffing kreeg
op het verbod van de uitoefening van meer dan één bekwaamheid was relatief groot. Dit had te
maken met het geringe aantal chirurgijn-vroedmeesters. Het tweede lokale kenmerk, de buitenwettelijke toelating van aderlaters, kwam hier eveneens uit voort. Toen de medicinae doctores alle
bekwaamheden zonder ontheffing mochten uitoefenen (1838), verdwenen de chirurgijns uit het
lokale toezichtsorgaan. Dit is tekenend voor de teruggang van het beroep. Een apotheker nam de
plaats van de chirurgijn in de geneeskundige commissie in. De apothekersstand verwierf daardoor
meer invloed op het toezicht. Men zou op grond hiervan kunnen veronderstellen dat de omstandigheden in Groningen gunstig waren om snel tot een eenheidsstand te groeien. Maar dat ging
toch niet zo. Vanaf de jaren dertig vestigde zich een nieuwe generatie medicinae doctores en jonge
chirurgijns in de stad. Die was van een substantiële omvang. Tegelijkertijd doofde de vernieuwingssfeer aan de universiteit uit en werden de traditionele elementen in de stand sterker. De hoogleraren en een gevestigde groep medici vertegenwoordigden deze richting. De twee trends, die tegen
elkaar ingingen, zetten de zaak op scherp. De traditionele krachten waren vooralsnog het sterkst.
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De medicinae doctores waren hun belangenorganisatie formeel ook kwijtgeraakt. Deze rol
werd overgenomen door de geneeskundige commissies, waarin de medici de overhand hadden.
Hierin konden de medici zich ook profileren als de dominerende beroepsgroep ten opzichte van
lagere beroepsgroepen. Ze hadden zeggenschap over de examinering, visitaties en controle op de
praktijkuitoefening van de beroepen die tot de tweede stand behoorden. Buiten de geneeskundige
commissies om hadden de medici ook nog een belangrijke rol in de scholing van de tweede stand.
De medicinae doctores in de provinciale commissie overheersten bovendien hun provinciale evenknieën. De stedelijke medici wisten de beste functies te verwerven.
Vanuit Gronings perspectief is het niet verwonderlijk dat de integratie tot een nationaal beleid
op het gebied van de gezondheidszorg niet tot stand kwam. Men was in Groningen niet disloyaal
ten opzichte van het landelijke belang en werkte mee aan algemene zaken zoals de samenstelling
van farmacopees, het formuleren van maatregelen tegen de cholera, nieuwe wetgeving en het doen
van chemisch onderzoek. Maar het moest niet ten koste gaan van de Groningse belangen. De
typische lokale regels (deels stammend uit de achttiende eeuw) zoals de limitering van het aantal
apothekers en drogisten en het toelaten van de aderlaters, werden in een stedelijk reglement opgenomen. Wanneer een en ander van rijkswege niet meer werd geduld, werd veel in het werk gesteld
om dit te keren.
De medicinae doctores organiseerden zich medio jaren dertig in een lokale beroepsvereniging
(het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen), samen met een select groepje chirurgijns en
de apotheker die ook tot de top van zijn beroepsgroep behoorde. Daarmee was er weer een standsorganisatie in de stad. In deze vereniging hadden de traditionele elementen van de beroepsgroep de
overhand. Nieuwe chirurgijns en medici die zich nog niet hadden ‘bewezen’ of niet tot de sociale
rangen van de gevestigde medici behoorden, werden van het lidmaatschap uitgesloten. De doelstelling van de vereniging was het bevorderen, voornamelijk door kennisoverdracht, van het peil
van de medische hulpverlening. Ze legde nadruk op de kwaliteit van de medische dienstverlening.
Kennelijk was het niet noodzakelijk alle beroepsbeoefenaren hier in te betrekken. Overigens sloten
allen die wel lid konden worden, zich ook niet allemaal aan.
De kwaliteit van de medische zorg was over het algemeen goed, mede door de aanwezigheid
van de universiteit in de stad. Toen vanaf ongeveer 1830 het universitaire onderwijs achteruit ging,
zochten enkele actieve stedelijke medici binnen andere instellingen mogelijkheden om zich verder
te kwalificeren. De verworven kwaliteiten kwamen aantoonbaar ten goede aan de stedelijke bevolking. Anderzijds had het traditionalisme onder de medici tot gevolg dat men vasthield aan oude
behandelmethoden, terwijl al nieuwe medicamenten beschikbaar waren.
Medio jaren dertig werd zichtbaar dat de meeste Groningse medici – in het bijzonder de
toonaangevenden in de stand – traditioneel waren ingesteld. De universiteit bood veel, maar
remde ook af. De professoren drukten een stempel op de ontwikkelingen van het onderwijs en
via het Gezelschap op de beroepsgroep. De meeste beroepsbeoefenaren die niet tot het Gezelschap
toegelaten werden, kozen voor het lidmaatschap van de Vereeniging van Groninger Genees- en
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Heelkundigen. De Groningse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunde legde meer accent op standszaken, maar kon niet verhinderen dat de lokale tegenstellingen haar afdeling binnenslopen. Het kostte de afdeling in de jaren zestig bijna haar bestaan. De
inspanningen van de afdeling van de Maatschappij om de cohesie binnen de stand te bevorderen
en enige harmonisatie in de beroepsuitoefening te bereiken, stokten. Onderlinge conflicten konden
via haar niet worden opgelost. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat armendokters elkaar soms niet
vervingen. Tekenend is ook dat binnen de afdeling overeenstemming bestond over het streven naar
een betere beloning voor armendokters en een andere wijkindeling, maar dat over de introductie
van één geneeskundige, die zowel de inwendige geneeskunde als de chirurgie deed (de introductie
van de eenheidsstand in de armenzorg), geen eenstemmigheid was te bereiken. De conflicten hadden dus wel degelijk gevolgen voor de bevolking.
Onder deze tegenstellingen lag een aantal structurele sociale ontwikkelingen. De rekrutering
van de medicinae doctores geschiedde voor een flink deel uit de medische en academische kringen.
Binnen deze groep waren ook veel familierelaties, die effectief benut werden bij het verwerven
van medische posities. Er kwamen echter steeds meer medici uit handels- en nijverheidskringen.
Zij behoorden relatief minder vaak tot de niet-hervormden. De stand was dus niet gesloten, maar
nieuwelingen – medici buiten de gevestigde namen en families om – hadden het wel moeilijker.
De sociale positie van de meeste medici lag net onder de bovenlaag. Een kleine groep was gelieerd
aan de top binnen de lokale samenleving: de bestuurselite, de universiteit en enkele industriëlen.
Deze medici vormden ook de top in de hiërarchie van de stand. In sociale positie, inkomen en
bezetting van functies in sociale instellingen, ambtelijke functies, bestuur van beroepsverenigingen en
toezichtsorganen waren ze prominent en overheersend aanwezig. Bij medische aanstellingen kwam
een vader-zoon opvolging regelmatig voor, met name in de meer prestigieuze functies. Afkomst en
relaties hadden een belangrijke invloed op het verloop van een carrière. Wie het wat dat betreft bij de
start met minder moest doen, kon echter even goed een goede positie verwerven. Een functie in de
armenzorg en deelname aan maatschappelijke activiteiten waren mogelijkheden om zich te profileren
in de stad. De aanstellingen konden later uitgebreid worden naar aantrekkelijke overheidsambten.
Tussen medici en diaconieën ontstonden netwerken die de medici de mogelijkheid boden een
particuliere praktijk op te bouwen van geloofsgenoten uit de middelste en hoge sociale lagen. Dat
de lagere middengroepen steeds belangrijker werden, blijkt uit het feit dat een steeds grotere groep
stedelingen in honoreringsregelingen werd opgenomen. Aan het begin van de eeuw werd alleen
iets afgesproken over de betaling door gegoeden. In de jaren twintig werden de tarieven voor de
middengroepen geregeld. En aan het eind van de periode volgden afspraken voor het armste deel
van de bevolking.
De bevolking stelde gaandeweg hogere eisen aan de medische zorg. De clientèle van de armenzorg wenste niet meer door studenten geholpen te worden. Deze mentaliteitsverandering werd
geschraagd door de vanaf de jaren twintig onder elites en medische stand heersende opvatting dat
inwoners met een ernstige of levensbedreigende ziekte niet zonder medische hulp mochten blijven.
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Medische hulp bij een epidemie of ernstige besmettelijke ziekten werd gegarandeerd. Het aantal
inwoners dat overleed zonder medische hulp nam gaandeweg af.
Het bereik van de medische hulp werd in de behandelde periode groter, omdat er verschillende
nieuwe betrekkingen, taken en posten bij kwamen en omdat binnen institutionele verbanden waar
al medische zorg werd aangeboden, het aantal aanstellingen werd uitgebreid en de betaling verbeterde. Ook gebieden waar voorheen een lekenoordeel of lekentoezicht voldoende werd geacht, werden in het medische domein opgenomen. Het ging niet altijd om indrukwekkende aanstellingen
of activiteiten, waarmee heel veel inwoners werden bereikt, of om grote inkomensbronnen voor de
medici. De betekenis lag in het gegeven dat de medicus op steeds meer plekken in de samenleving
een rol ging vervullen. De belangrijkste nieuwe activiteiten die inwoners bereikten waren de vaccinaties, de verloskunde door medici, ziekenhuishulp, enkele specialisaties, keuringen voor het leger
en de schutterij, keuringen van prostituees en de joodse besnijdenis.
Actieve bemoeienis van het Rijk bij de creatie van nieuwe medische taken valt te constateren
bij de institutionalisering van de vaccinatie, de eerste poging tot visitatie van de prostitutie, de
keuringen van de schutterij, de installaties van de twee commissies voor Geneeskundig Onderzoek
en Toevoorzigt, de médecin des épidémies en de oprichting van het Nosocomium Academicum en
het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis. Alleen de laatste twee activiteiten
waren specifiek op de stad (en de provincie) Groningen gericht. De provincie medieerde, maar
creëerde geen voorzieningen. Het lokale bestuur bemoeide zich met de installering van de burgerlijke armenzorg, het vroedvrouwenonderwijs en het toezicht op de joodse besnijdenis, de tweede
prostitutiecontrole, extra aanstellingen bij epidemieën en het stadsziekenhuis. De nieuwe posten in
de armenzorg en de gast- en weeshuizen werden door particuliere initiatieven, meestal van kerkelijke
oorsprong, in het leven geroepen. Er kwamen meer mogelijkheden voor medici om een praktijk op
te bouwen. De betekenis van maatschappelijke activiteiten voor de naamsbekendheid en het aanzien
in de stad en de opbouw van een praktijk nam af, ten gunste van medisch uitvoerende functies.
De medische stand vervulde twee keer een expliciete rol in het tot stand brengen van collectieve
voorzieningen. Dit was het geval bij het opzetten van de vaccinatiepraktijk en het tot stand brengen
van het stadsziekenhuis. De aanpassingen in de armenzorg hadden veeleer een andere uitwerking.
In de armenzorg verslechterde het aanbod in het begin van de negentiende eeuw, doordat de
stand het werk overdroeg aan studenten. Rond het midden van de eeuw streefde men kwalitatieve
verbetering na. De medici kregen een prominente rol in het onderwijs aan vroedvrouwen en ze
verwierven een dominante positie ten opzichte van deze beroepsgroep.
De perioden van uitbreiding van aanstellingsmogelijkheden vielen in het eerste kwart van
de negentiende eeuw en vanaf ongeveer 1848. Die uit het eerste kwart van de eeuw zijn vooral
gerelateerd aan rijksinitiatieven. De toename van het aanbod van medici vanaf 1835 viel dan ook
niet samen met de toename aan institutionele betrekkingen. Toen het aanbod van medici groeide,
beperkte de armenzorg juist de toegang tot de gratis medische hulp voor de lagere middengroepen
en was er nauwelijks groei in de institutionele medische zorg.
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Johannes Geerhardus Brandts
Johannes Geerhardus Brandts werd in 1784 in Amsterdam geboren. Zijn uit Groningen afkomstige vader was daar apotheker. In 1807 slaagde Johannes voor zijn apothekersexamen.1 Wanneer
hij precies naar de geboortestad van zijn vader verhuisde is niet bekend, maar in 1809 was hij
bediende in de apotheek van de weduwe Zuidema, aan de Guldenstraat vlakbij de Grote Markt.
In dat jaar vroeg de weduwe het stadsbestuur toestemming om de apotheek aan Brandts te mogen
overdoen. De plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt adviseerde positief, omdat
het aantal apotheken door de overname niet vermeerderde en Brandts ‘buitengewoon bekwaam’
was.2 Burgemeesteren en Raad namen het advies over.3 Brandts betaalde f 20,- admissiegeld aan de
commissie en werd een van de elf apothekers in de stad.
In mei 1812 werd Brandts diaken van het hervormde armbestuur. Een half jaar later gunde de
diaconie hem de leverantie van medicijnen in drie kluften. Hij wist als eerste apotheker binnen
te dringen in het vaste driemanschap dat al tien jaar aan de diaconie leverde. Met zijn initiatief
maakte hij voor meer collega’s de weg vrij naar de hervormde armenzorg.
Johannes trouwde met Sijpke Maria Oomkens, een zuster van een Groningse boekverkoper. Het echtpaar kreeg één zoon, Jan (1811). Sijpke stierf al in 1814 en Johannes hertrouwde
met weduwe Roelijna Aling, een dochter van brouwer Willem Aling. Een van zijn zwagers was
lakenkoper Ebbinge. Brandts bouwde door zijn huwelijken contacten op binnen de handels- en
nijverheidskringen. In het Natuurkundig Genootschap ontmoette hij veel collega-apothekers en
medici.4
Toen apotheker J. Mennes in december 1821 overleed, nam L. van Giffen zijn apotheek over
en Johannes Brandts zijn functie in de plaatselijke geneeskundige commissie. J.C. Sasse, die al
langer in de stad gevestigd was, werd als tweede genomineerd, maar deze kwam dus niet in aanmerking voor de post.5 Op de vergadering van 5 december 1822 werd Johannes met het secretariaat
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belast. Als apotheker had hij de taak de jaarlijkse visitaties van apotheken met zijn vakkennis te
ondersteunen en kreeg hij opdrachten die tot zijn vakgebied behoorden. Zo moest hij bijvoorbeeld
een publicatie over inhoudsmaten voor tin bestuderen en criteria ontwerpen voor de keuring van
vis. In opdracht van het stadsbestuur visiteerde hij in 1827, samen met hoogleraar Driessen en
chirurgijn Ter Borgh, de stadsapotheek in het ziekenhuis, waar toen veel kritiek op was. Hij en
Driessen controleerden ook de rekeningen van de tijdens de epidemie van 1826-1827 verstrekte
medicatie. Dit laatste was een niet gering karwei, want er was voor f 37.495,29 gedeclareerd.6
In maart 1829 wist Brandts voor de tweede keer een belangrijk recht binnen te halen voor de
apothekersstand. Zijn voorstel in de geneeskundige commissie om apothekers de vrije verkoop
van kinine toe te staan, werd aangenomen. In deze zaak kwam Brandts aan de wensen van alle
apothekers tegemoet. In een andere zaak die de stand begin negentiende eeuw beroerde, de stedelijke regeling op het maximaal toegestane aantal apotheken, was hij de spreekbuis van maar een
deel van de beroepsgroep. In 1826 vroeg hij namens acht apothekers om een schadevergoeding in
verband met de waardevermindering van hun zaak door het opheffen van de vestigingsbeperking.7
Dit verzoek werd niet gehonoreerd, maar dat lag niet aan Brandts. De tijden waren veranderd. De
apothekers ondervonden medio jaren twintig, zoals de aderlaters tien jaar later, dat het Rijk wetten
maakte waar de stad zich naar moest voegen.
Het lidmaatschap van de geneeskundige commissie gaf Brandts veel werk maar leverde, behalve
status, naamsbekendheid en nauwe contacten met medici, ook in directe zin wat op. Tijdens de
epidemie van 1826 stuurde de minister aan op het gebruik van het nieuwe, in Parijs geïntroduceerde luchtzuiveringsmiddel Chlorine de Chaux. Stratingh onderzocht, op verzoek van het stadsbestuur, het middel in zijn chemisch laboratorium en gesteund door zijn positieve advies ging de
geneeskundige commissie accoord met de productie. Brandts was een van de commissieleden die
de bereiding en verspreiding uitvoerde. Aanvankelijk gebeurde dit vanuit een aparte werkplaats,
maar in december werd deze gesloten en werd Brandts belast met het maken van Chlorine en de
verkoop ervan aan particulieren. Deze extra aanloop van particuliere patiënten was niet ongunstig,
te meer omdat er veel belangstelling voor bleek te zijn.8 Men verwachtte dat het nieuwe middel in
de toekomst vaak gebruikt zou worden.9 De armen konden het op recept van de armendokter bij
de stadsapotheek afhalen.
Brandts behoorde tot de gegoede laag van de bevolking. Hij stond op de kiezerslijst voor de
raadsleden. Hiervoor gold een belastingdrempel van f 50,-. De personen op de kiezerslijst stonden
qua aanzien en welstand onder de stadsbestuurders. In 1829, 44 jaar oud, overleed Brandts. Zijn
zoon Jan was nog te jong om de apotheek over te nemen en hij was ook nog niet gediplomeerd. Een
jaar daarvoor had de 16-jarige Jan zich als leerling laten inschrijven en sindsdien werkte hij bij zijn
vader. Voorlopig kwam J. van Buren Lensing als provisor in Brandts’ apotheek. In de geneeskundige commissie nam apotheker W.C. van Mesdag – die ook het predikaat ‘buitengewoon bekwaam’
had gekregen – de plaats van Brandts sr. in.
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Jan Brandts koos na het overlijden van zijn vader voor een andere opleiding. Hij ging naar de
klinische school in Haarlem, waar hij in november 1832 het diploma van apotheker behaalde.10
Omdat een apothekersdiploma provinciaal geldig was, moest hij voor zijn vestiging in Groningen
opnieuw examen doen. In december 1833 slaagde hij daarvoor.11 Direct daarna nam hij de leiding
van de apotheek van wijlen zijn vader van de provisor over. Hij praktiseerde tot en met 1871. In
1835 kwam medicinae doctor R.J. Tellegen een paar huizen verder wonen. De nabijheid van een
medicus was in de regel gunstig voor de aanloop. Jan werd net als zijn vader diaken, was voogd
van het Schleuningsgasthuis en lid van de burgervereniging voor de brandblusserij. Twee van zijn
bedienden, D.C. de Jonge en A. Witte, begonnen eind jaren vijftig een drogisterij in de stad. De
zoon van Jan, Johannes Gerhardus die hem opvolgde, was de derde en laatste Brandts die de apotheek aan de Guldenstraat exploiteerde. Johannes stierf in 1921.12 De deuren van deze apotheek
werden toen gesloten.
Voor J.G. Brandts sr. gold hetzelfde als voor Baart de la Faille, met wie hoofdstuk 2 is ingeleid.
Hij was niet representatief voor alle beroepsgenoten. Niet alle apothekers waren ‘buitengewoon
bekwaam’ en een functie in de geneeskundige commissie was maar voor een beperkt aantal weggelegd. Maar verschillende professionele en sociale kenmerken vonden we bij verscheidene farmaceuten en drogisten terug. Het diakenschap werd door vrijwel alle apothekers en drogisten uitgeoefend
en familieopvolging in het beroep en de winkel kwam regelmatig voor. Niet alle, maar verschillende
apothekers waren in goeden doen. Een aantal bedienden verlieten de apotheek en begonnen een
drogisterij. De beschrijving van de familie Brandts biedt aanknopingspunten om het profiel van de
hele beroepsgroep te schetsen.
De beroepen van apotheker en drogist behoorden in de medische wetgeving tot de beroepen
van de tweede stand. Vanuit dat perspectief is met name het aspect van de autonomie interessant.
In hoeverre hadden de Groningse farmaceuten zeggenschap over de toelating tot het beroep en de
controle op de beroepsuitoefening? Welke positie hadden ze in de medische hiërarchie? Bierman
onderzocht de ontwikkeling van het beroep van apotheker in de negentiende eeuw aan de hand
van drie formele instituties: wetgeving, farmacopee en onderwijs. Zij zag een ontwikkeling van
deelberoep aan het begin van de eeuw naar een zelfstandige professie aan het eind van de eeuw.13
Hierna worden de sociale, economische en professionele kenmerken van de Groningse beroepsgroep in beeld gebracht. Het door Bierman geschetste patroon kan op een aantal punten worden
gedifferentieerd.
Over de apothekers is meer bronnenmateriaal beschikbaar dan over de drogisten. De beroepsuitoefening van de apothekers werd meer gereglementeerd en ze hadden zitting in de geneeskundige
commissies. De drogisten vielen in 1865 weer buiten de medische wetgeving. Professionele autonomie was voor deze beroepsgroep niet aan de orde. Als verkopers van medicatie werden ze door de
bevolking, beroepsbeoefenaren en het stadsbestuur als zorgaanbieders beschouwd. Als concurrent
van de apothekers vervulden ze een specifieke rol op de medische markt. Volgens Kruithof kreeg
het conflict tussen farmaceuten en drogisten pas door de wetgeving van 1865 zijn scherpe kanten.14
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Hierna zal blijken dat in Groningen ook daarvoor al spanningen tussen deze twee beroepsgroepen
waren en dat economische en standsaspecten daarin een hoofdrol speelden.
Apothekers in de toelatings- en toezichtsorganen en bevoegdheden
De apothekers waren in de achttiende eeuw lid van het Collegium Medicum, waardoor ze medezeggenschap hadden over de toelating van nieuwe apothekers tot de stedelijke markt.15 B. Tieboel was
de laatste farmaceut die als ‘assessor’ in het Collegium werd benoemd (1795).16 De medici domineerden dit college, net als de negentiende-eeuwse geneeskundige commissies. Bij de overgang van
het Collegium naar de geneeskundige commissies nam Uilkens het stokje over van Tieboel. Het
secretariaat van de plaatselijke commissie werd gedurende de hele periode, met uitzondering van de
jaren 1812-1822, door een apotheker vervuld. Het voorzitterschap was permanent in handen van
een medicus. Het secretariaat was een bewerkelijk deel van de werkzaamheden, maar had anderzijds het voordeel dat steeds een apotheker in het bestuur van de commissie zat. De apothekers in
de commissie waren in staat gunstige condities voor de beroepsgroep te verwerven. Het gewonnen
pleidooi voor een extra apotheker in de commissie ten koste van de chirurgijns (1843) en de vrije
verkoop van kinine waren verdiensten, die voor de beroepsgroep binnen werden gehaald. De commissie steunde ook de poging van de apothekers om de vergoeding van medicijnen voor de armen
verhoogd te krijgen.17
De stedelijke apothekers waren eveneens permanent vertegenwoordigd in de provinciale
geneeskundige commissie. Gerenommeerde namen doken hier op: Driessen, Tieboel, Th. Uilkens,
de Stratinghs en Van Ankum.18 De in de provincie gevestigde vakbroeders kwamen niet in
aanmerking voor een plaats in deze commissie. In de provinciale commissie waren de standsbelangen van de apothekers nauwelijks onderwerp van gesprek. Dat is niet verwonderlijk, omdat
de apothekers hoofdzakelijk in de stad waren gevestigd. De stedelijke apothekers hadden in de
plaatselijke commissie wel een forum voor hun belangenbehartiging. De stedelijke zaken waaraan
de provinciale commissie de meeste aandacht besteedde, betroffen de controles van apothekersrekeningen op verzoek van particulieren en armenzorginstellingen. Vanaf het midden van de jaren
veertig nam het aantal verzoeken toe.19 Verder deden de apothekers onderzoek naar farmaceutische
middelen en scheikundige producten, zowel op verzoek van de minister als op eigen initiatief.
Onderzoeken naar vermoedelijke vergiftigingen en voedselkeuringen lagen eveneens op hun terrein. In de Geneeskundige Raad (vanaf 1866) bezetten de apothekers een of meer zetels, evenals
in de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid. Van Ankum, Bennema en Post zijn de
namen die aan het eind van de periode opduiken in de toezichtsorganen. Voor de apothekers gold
hetzelfde als voor de medici, de deelname daaraan was weggelegd voor de elite van de beroepsgroep.
De drogisten hadden geen zitting in de genoemde organen. Ze stonden in de medische hiërarchie onder de apothekers. Dit werd in 1816 venijnig duidelijk. Toen werd tot een beperking
van het aantal drogisterijen besloten, omdat het aantal apothekers mocht toenemen. De drogisten
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hadden geen ander verweer dan tegen de regels in een apotheek te beginnen, zoals C.H. Blauw en
J.F. Brentano deden, of hun beklag te doen bij het stadsbestuur. Dat laatste is niet gebeurd. De
disciplinering van de drogisten was in het begin van de eeuw moeizaam. Ze lieten zich niet altijd
bij de geneeskundige commissie inschrijven. Het gebeurde ook wel dat ze hun zaak verkochten aan
iemand die niet gediplomeerd was. Eind jaren twintig kreeg de geneeskundige commissie wat meer
greep op de inschrijving. Gezag uitoefenen over deze tak van de geneesmiddelenvoorziening bleef
echter lastig.
De gevestigde apothekers werden van meet af aan geconfronteerd met het nieuwe nationale
kader, waarbinnen de formele kant van hun beroepsuitoefening zich afspeelde. Dit betekende niet
dat ze zich voetstoots aan alle nieuwe voorschriften onderwierpen. De achttiende-eeuwse stedelijke
regeling die het aantal apotheken beperkte tot acht, werd in 1798 onmiddellijk – de aanleiding zal
de afschaffing van de gilden zijn geweest – getart door drie buitenstaanders. Dit gebeurde in 18141815 nog een keer, toen het stadsbestuur na het vertrek van de Fransen de oude reglementen niet
direct weer in werking stelde en ten derden male aan het begin van de jaren twintig als reactie op
de nieuwe nationale wetgeving van 1818. De bestuurlijke veranderingen in Den Haag en de stedelijke reacties daarop werden goed gevolgd door apothekers met belangstelling voor een vestiging
in Groningen. Apothekers die zich boven het toegestane aantal vestigden, zochten steevast, met
succes, steun bij het Rijk.
De oud-gevestigde apothekers erkenden met moeite en onder protest, dat de nationale staat de
vrije vestiging nastreefde. Het stadsbestuur steunde de apothekers in hun pogingen om hun aantal
beperkt te houden.20 De apothekers voerden daarvoor drie argumenten aan. Het kwam ten goede
aan de kwaliteit van de geneesmiddelen en voorkwam bijhandel. Die was elders vaak noodzakelijk
om de verdiensten op peil te houden.21 Als derde punt werd aangevoerd dat de medici er van op
aan konden, dat de apothekers verstrekten wat zij voorschreven (!).22 De plaatselijke geneeskundige
commissie schaarde zich achter de idee van de farmaceuten, dat uitbreiding van het aantal winkels
armoede te weeg zou brengen. Dat werkte fraude in de hand, meende men. En met een treffend
gevoel voor de belangen van de stand, meende de commissie dat het moeilijk was om fraude te
bestraffen als de armoede onder de apothekers groot was.23 In 1825 werd de stedelijke regeling,
onder druk van het Rijk, overboord gezet.24 Het protest verstomde snel, want tijdens de malariaepidemie van 1826 waren te weinig apothekers in de stad. Het ontnam de farmaceuten voor enkele
jaren de gelegenheid om de oude argumenten te gebruiken.
Anderzijds wisten de apothekers de minister ook wel te vinden als dat in hun belang was. Naar
aanleiding van de wet die weer corporaties toestond (30-1-1808), namen ze het initiatief tot het
oprichten van een Groningse corporatie. Die zou uitsluitend bestemd moeten zijn voor apothekers.
Zij wilden zich los maken van de kooplieden en kramers met wie ze tot het eind van de achttiende
eeuw in één gilde verenigd waren. Ze konden hun belangen dan steviger behartigen. De opheffing
van de gilden en de druk op de stedelijke regeling over de aanbodbeperking – in april 1808 had
koning Lodewijk Napoleon nog twee nieuwe vestigingen toegestaan – spoorden de apothekers aan
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om tot een nieuwe standsorganisatie te komen. Ze waren hiermee eerder dan de medici, die alleen
een informeel vrijdagavondgezelschap hadden en pas in de jaren dertig een eerste georganiseerd
gezelschap met lidmaatschap hadden. De verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat de medici
in de geneeskundige commissies de overhand hadden en via deze formele organen sterker voor hun
belangen konden opkomen dan de apothekers. De corporatie kwam echter niet tot stand.25 Nadat
zich een derde keer nieuwe apothekers hadden gevestigd (1822) en het stadsbestuur dit niet keerde,
werd het de farmaceuten duidelijk dat het beter was zich weer te gaan organiseren. Daarop werd
het Groninger Apothekersgezelschap opgericht.26
De farmacopee, het voorschriftenboek voor de bereiding van medicijnen, bepaalde de feitelijke
beroepsinhoud van de apotheker. De Groningse apothekers waren voorstanders van een landelijke
farmacopee. Aan de samenstelling van elke negentiende-eeuwse landelijke farmacopee nam een
Groninger deel. Professor Driessen was in de eerste twee commissies (installatie 1799 en 1816),
die de Pharmacopoea Batava (1805-1821) en Belgica (1821-1851) maakten, paraat.27 Hoogleraar
Mulder was medesamensteller van de Pharmacopoea Neerlandica (installatie van de commissie
1842) en Van Ankum, praktiserend apotheker, en hoogleraar Kerckhoff van de aangepaste versies
van de Neerlandica, die in 1867 en 1884 uitkwamen. In de eerste helft van de negentiende eeuw
uitten apothekers in het land kritiek op het feit dat in de commissies geen apothekers zaten, maar
alleen hoogleraren en medici. Vanaf 1842 waren apothekers in de commissies vertegenwoordigd.
Hun invloed nam daarna gestadig toe.28 Vanuit Gronings perspectief kan deze kritiek enigszins
genuanceerd worden. De Groningse hoogleraren stonden dicht bij de praktijk, vanwege de lessen
die ze aan leerling-apothekers gaven. Verder was de zoon van Driessen drogist in de stad, waardoor
deze goed geïnformeerd was over de stedelijke praktijk.
Naar een landelijke farmacopee wilden de Groningers zich dus wel schikken. De oude
Groningana uit 172929 was inmiddels een ouderwets ding, vond men. De geneeskundige commissie gebruikte bij haar visitaties de farmacopee als handleiding om de receptuur te controleren.
Doordat deze een landelijk document was geworden, werd de standaardisatie van de bereiding
van geneesmiddelen bevorderd.30 Die werd weer wat teruggehaald door het toestaan van de
Pharmacopoea Pauperum, die een provinciale reikwijdte had. In het spraakgebruik noemde
men dit de armenapotheek. In Groningen werd deze in 1831 aangenomen en in 1859 kwam er
een nieuwe versie.31 Overigens was de Groningse armenfarmacopee volgens een medicus uit de
provincie (dokter Eekma), nauwelijks te onderscheiden van de algemene landelijke. Hij vond de
Groningse zo goed dat men de koning er uit voor kon schrijven.32 De afdeling van de Maatschappij
(NMG) constateerde medio jaren vijftig eveneens dat de Groningse armenapotheek nauwelijks
van die in andere plaatsen afweek. Men stelde zich steeds meer op de hoogte van elders toegepaste
bereidingsmethoden.33
De stedelijke medici hadden enkele keren een bepalende invloed op de praktijkuitoefening van
de apothekers. Het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen nam in de jaren dertig enkele
keren het initiatief om tot dezelfde bereiding van receptuur te komen. Het betrof recepten die niet
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in de farmacopee stonden. Zij overtuigden het Apothekersgezelschap van de noodzaak van de harmonisatie. De niet-leden van het farmaceutengezelschap werden via de geneeskundige commissie
bereikt.34 Hieruit blijkt dat niet alle apothekers lid van het gezelschap waren en dat men toen nog
niet bezig was met dit onderdeel van het werk. Verbeteringen op dit vlak werden door de medici
in gang gezet.
Volgens de landelijke regelingen hadden de apothekers het alleenrecht op de bereiding van
samengestelde medicijnen (composita). Drogisten mochten alleen de enkelvoudige geneesmiddelen (simplica) verkopen. Het beroepsdomein van de Groningse apothekers was al vrij vroeg los
gemaakt van dat van de geneeskundigen (1694). De getalsbeperking dateerde van 1729.35 In het
stedelijke reglement op de medische beroepsuitoefening van 1807 werd de beperking tot acht apotheken weer opgenomen (artikel 21). De drie apothekers die zich vlak daarvoor hadden gevestigd,
moesten door natuurlijk verloop weer verdwijnen (artikel 22). Dit werd als vanouds gemotiveerd
met het argument dat het ‘tot heil der inwoners’ was. Aan de drogisten werd slechts één artikel
gewijd: ze mochten doorgaan met de verkoop van simplica, moesten zich laten inschrijven bij de
plaatselijke geneeskundige commissie, visitatie gedogen en zich houden aan de Pharmacopoea
Batava (artikel 28). De laatste drie punten waren nieuw. Toen de drogisten in 1865 uit de medische
wetgeving werden gewipt, mochten ze alleen nog ‘in het groot’ handelen. Men verwachtte dat het
beroep uit zou sterven, maar dat is niet gebeurd.
Kwaliteitskenmerken
De aspirant-apothekers kregen het grootste deel van hun opleiding in de winkel van de apotheker bij wie ze in dienst waren. Aan de eerste stap in de farmacie, de leerlingenstatus, werden in
Groningen geen eisen gesteld of beperkingen opgelegd. Om bediende te worden, de volgende stap
in de carrière, moest men 18 jaar zijn en bij de plaatselijke geneeskundige commissie examen doen
in de vakken Latijn, kennis van medicijnen (simplica en composita) en de bereiding van medicijnen (reglement 1807, artikelen 24-26). De bediende mocht zelfstandig medicijnen bereiden en de
apotheker bij afwezigheid vervangen. Aan een leerling was dat niet toegestaan. De derde en laatste
stap was het apothekersexamen voor de provinciale geneeskundige commissie. De verhouding
werkgever-werknemer, vaak ook vader-zoon, kleurde de verhouding tussen de apotheker en zijn
bedienden en leerlingen. De toegang tot het beroep werd, in tegenstelling tot de vestiging (tot
1825), niet beperkt. Twee keer per week volgden de leerlingen en bedienden theoretisch onderwijs
aan de universiteit. Ze kregen les in chemie, farmacie en botanie en de mogelijkheid om laboratoriumonderzoek te doen. Deze vorm van onderwijs is door Bierman parapluonderwijs genoemd en
werd op twee plaatsen in Nederland gegeven: Groningen en Utrecht.36
Volgens de geneeskundige commissie werden de lessen ‘vlijtig’ gevolgd. De gemiddelde opleidingstijd van leerling tot volleerd apotheker lag rond de vijf jaar.37 Drie Groningse apothekers volgden onderwijs aan een klinische school in het westen van het land en legden hun examen daar af.38
Voor de vestiging in Groningen moesten zij opnieuw examen doen bij de Groningse provinciale
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geneeskundige commissie. Volgens tijdgenoten waren binnen Nederland tussen het opleidingsniveau en de exameneisen grote verschillen. Het niveau zou vaak laag zijn geweest.39 Het onderwijs
was niet bij wet geregeld.40 Professor Driessen, die de Groningse leerlingen aan het begin van de
negentiende eeuw van theoretische kennis voorzag, vond het opleidingsniveau niet voldoende. Of
hij daarbij ook de Groningse situatie voor ogen had, is niet bekend. Volgens hem (en anderen) was
het grootste probleem het lage niveau van de meesters.41 Na 1876 werd de opleiding verzwaard en
werd de farmacie een academische studie.
De geneeskundige commissie trok ruim tijd uit voor het afnemen van een examen. Niet alle
kandidaten haalden het. Bij het opstellen van de voordracht voor een nieuwe apotheker in de
provinciale geneeskundige commissie in 1844 selecteerde men op kennis van ‘zeer nieuwe en bijzondere’ geneesmiddelen en scheikunde en op geschiktheid om examens af te nemen. Van Ankum
werd gekozen omdat hij de wetenschappelijke ontwikkelingen volgde en leerlingen opleidde.42
Hoe de Groningse exameneisen zich verhielden tot die welke elders golden, is niet bekend. Er zijn
aanwijzingen dat men zich er in Groningen niet van af maakte.
De kwaliteit van de apotheken was volgens de geneeskundige commissie meestal voldoende
of goed.43 Er werd op twee aspecten gevisiteerd: de beroepsinhoudelijke kwaliteit (recepteren en
kwaliteit van de grondstoffen) en de hygiënische en representatieve toestand van de apotheek (slordigheid, zindelijkheid en aanzien). In 1823 viel het de commissie op dat er nieuwe geneesmiddelen
in de winkels waren, die wettelijk niet aanwezig hoefden te zijn. De apothekers probeerden ‘met de
wetenschap gelijke tred te houden’.44
Onder de Groningse apothekers waren in de hele periode vooraanstaande beroepsbeoefenaren,
die zich oriënteerden op recente ontwikkelingen in de chemie.45 Tieboel, Driessen, de Stratinghs,
C. Mulder en Van Ankum hadden landelijke faam vanwege hun kennis en experimentele onderzoeken, waarover zij ook publiceerden. H. Uilkens, W.C. van Mesdag, Rinsma en J.G. Brandts werden
als ‘buitengewoon’ of ‘zeer bekwaam’ gekwalificeerd.46 Rinsma gebruikte een stoomwerktuig om
fabrieksmatig te produceren.47 Brandts maakte Chlorine en Kuilenberg en Uilkens & Cock kinine
‘in het groot’.48 Ze sloten hiermee aan bij de moderne ontwikkelingen. Het lage niveau waar zoveel
over werd gesproken, ging zeker niet in algemene zin voor Groningen op. Inwoners die goed
bereide geneesmiddelen zochten, konden deze in de stad vinden.
Desalniettemin werd in 1829 besloten om strenger te visiteren. De reden was dat het aantal
farmaceuten en drogisten was toegenomen. De geneeskundige commissie constateerde dat men
niet altijd het beste inkocht, maar koos voor het goedkoopste.49 De achtergrond vormde natuurlijk
de recente mogelijkheid tot vrije vestiging. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat in
de jaren dertig met name de nieuwe apothekers goed in de gaten werden gehouden. De oude visie
dat kwantiteit en kwaliteit niet los van elkaar konden worden gezien, kwam weer naar voren.50
Barghoorn was een notoire sloddervos. De man en de winkel hadden een slechte reputatie. In de
periode 1836-1838 werd hij verschillende keren extra gevisiteerd, onder andere omdat de armen
van de halve stad soms van hem afhankelijk waren.51 Stutterheim, Peerlkamp, Israëls en Entrup
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Leden van de Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in 1865.
V.l.n.r. prof. C. Mulder, E. Wichers uit Middelstum, prof. J. Baart de la Faille, P.A. van der Loeff uit Appingedam,
C.U.J. Huber, prof. J. Hissink Jansen, apotheker C.H. van Ankum en J. Bosman uit Winschoten

Bavinck hadden vaak te weinig of oude geneesmiddelen in voorraad. Hun winkel was slordig
of geregeld onbeheerd. Stutterheim werd later assistent van de beroemde kwakzalver Sequah.52
Drogisterij Groart was in de jaren twintig en dertig beneden peil en bij Rintel lieten de producten
ook te wensen over. Afgaande op de notulen van de provinciale geneeskundige commissie waren de
apothekers en drogisten in de provincie van een lagere kwaliteit. Over hen hoorde men veel vaker
een negatief geluid.53 In de stad beperkte de kritiek zich tot een beperkt aantal.
De exameneisen van de drogisten werden in 1818 omschreven. De geneeskundige commissie
visiteerde de drogisten vanaf 1809. Zij kregen veel vaker negatieve beoordelingen dan de apothekers. Vooral in de periode 1827-1840 regende het kritiek op hen. In 1838 werden enkelen bij
de politie aangegeven en daarna beboet.54 Het hielp niet veel. Het is ook moeilijk te geloven dat
de kwaliteit op alle fronten plotseling verslechterde. De sociaal en professioneel hoger geplaatste
APOTHEKERS,

D RO G I S T E N , V RO E D V RO U W E N E N TA N D M E E S T E R S

1 15
apothekers hebben hun controlemogelijkheden binnen de geneeskundige commissie naar hun
hand gezet. Na de vrije vestiging verhaalden de apothekers ten tweeden male de bedreiging die ze
voelden op de drogisten. In 1816 deden ze dit nog door een beperking van het aantal drogisten
te bewerkstelligen, na 1825 diende de strengere visitatie als middel om de apothekers op de eerste
plaats te houden. Het had succes: acht drogisten verdwenen binnen tien jaar.
Kwaliteitshandhaving en -bevordering stonden ook op de agenda van de beroepsverenigingen.
In het Apothekersgezelschap wisselde men kennis uit en stelde uniforme bereidingsvoorschriften
voor de plaatselijk gebruikte medicatie op.55 Naast de landelijke farmacopee waren ‘plaatselijke’ en
persoonsgebonden recepten in zwang.56 In 1842 wilde de landelijke overheid graag geïnformeerd
worden over deze lokale middelen.57 In 1865 ging het Apothekersgezelschap op in de Groningse
afdeling van de landelijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (NMP) die
in 1842 werd opgericht. De Groningers sloten zich laat bij de NMP aan, in 1862. De Maatschappij
nam de kennisuitwisseling en belangenbehartiging over.58
De organisatiegraad van de Groningse apothekers en de opkomst op de vergaderingen van het
gezelschap waren hoog.59 In de periode 1825-1862 hadden de apothekers voldoende aan een lokale
vereniging. Het aantal leden van de NMP-afdeling was in de jaren zestig voortdurend ongeveer
25. Dat betekende dat nagenoeg alle apothekers lid waren. Het landelijke deelnamepercentage lag
maar op 25.60 Van Ankum was de oprichter van de Groningse afdeling van de NMP.61 Hij was ook
lid van het landelijke hoofdbestuur. Vanaf 1840 was hij de schakel tussen het lokale en het nationale farmaceutische circuit. Daarvoor zochten alleen de hoogleraren het nationale referentiekader
en betrof de oriëntatie op de landelijke ontwikkelingen vooral de samenstelling van de farmacopees. De Groninger apothekers regelden hun standsbelangen nog lang in loco. De positie van de
farmaceuten en drogisten werd vooral bepaald door lokale banden en spanningen.
Afkomst, mobiliteit en familierelaties
In deze paragraaf worden de sociale kenmerken van de apothekers en drogisten onderzocht. We
onderzoeken het rekruteringspatroon aan de hand van het beroep van de vader (afkomst), het
inkomen en de familierelaties en de verhouding ten opzichte van de andere medische beroepen.
Negen Groningse apothekers, van wie twee provisors, verbleven korter dan vijf jaar in de stad en
65 apothekers62 hadden meer dan vijf jaar een apotheek in de stad. Bij de laatsten hoorden ook
S. Stratingh Ez., die tevens medicinae doctor en later hoogleraar chemie was en S.E. Stratingh,
de latere hoogleraar geneeskunde. De rekrutering uit de beroepsgroep was groot, bijna eenderde
kwam uit een apothekersfamilie. Anders dan bij de medici, was er nagenoeg geen rekrutering uit
andere medische beroepen. Het apothekersberoep was wel een mogelijkheid om een opwaartse
carrière te maken naar medicus, maar er was geen neerwaartse beweging van geneeskundige naar
apotheker. Eén zoon van een drogist werd apotheker: J.A.F. Sormani, zoon van P.V. Sormani. Die
liet twee andere zoons tot medicinae doctor opleiden. Een neef van hem, Adolf Witte, had ook een
drogisterij. Apotheker Kappers was de zoon van een heelmeester uit Meeden.
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Tabel 4.1

Beroep van de vaders van de apothekers, vestigingsduur > 5 jaar (N=65)

apotheker

20

plattelandsheelmeester
drogist

handel

9

1

landbouw

2

1

overige

5

zonder beroep

3

onbekend

7

predikant

10

advocaat

1

bestuur, ambtenaren

6

Bronnen: doop-, trouw- en begraafboeken en -registers; burgerlijke stand; bevolkingsregisters

Opvallend is het relatief grote aantal predikantenzoons. Het aantal apothekers uit koopmanskringen was zelfs nog kleiner. De losmaking uit de koopmansstand, door de apothekers in 1808
aangegeven als argument om een eigen corporatie te mogen oprichten, wordt in het rekruteringspatroon bevestigd. De bestuurs- en ambtenarensector was beperkt vertegenwoordigd en
de ambachtelijke sector nagenoeg afwezig.63 Hierin verschilden de apothekers van de medici en
dat gold ook voor het aandeel van de academisch gevormden. Het meest in het oog springende
kenmerk is dat de meeste vaders niet in loondienst waren. Voor de beroepsgroep was het aspect
‘zelfstandigheid’ kennelijk een belangrijke voorwaarde.
De zelfrekrutering was lokaal bepaald. Als we de Stratinghs tot de Groningers rekenen, dan
waren 17 uit de stad afkomstig en kwamen maar drie van elders. De vader-zoon relatie en de
stedelijke afkomst vallen, niet verwonderlijk, samen. Het beroep vereiste kennisoverdracht in
de praktijk en een kapitaalsinvestering in de winkel en inventaris. Dat bevorderde familieopvolging.64 In Groningen kwam daar, tot 1825, als specifiek element de vestigingsbeperking nog bij.
Het was aan het begin van de eeuw niet gemakkelijk om er in Groningen tussen te komen. Van
de andere groepen, de predikanten, kooplui, landbouwers en bestuurders (exclusief ambtenaren),
kwamen nagenoeg allen juist van elders (20 van de 24). Zij waren vrijwel uitsluitend nieuwkomers in het beroep (22). Het aantal nieuwkomers dat uit de stad afkomstig was, was veel kleiner
(acht).
In 1870 werden de meeste apothekers voor de hoofdelijke omslag aangeslagen op een jaarinkomen tussen de f 1000,- en f 1600,-. De helft van de beroepsgroep behoorde in de sociale
stratificatie tot de hoge middengroepen en 35% tot de bovenlaag. Een klein groepje kon tot de
lage middengroepen worden gerekend. Van Ankum was de hoogst geplaatste. Hij werd aangeslagen op basis van een inkomen van f 6500,-. G. van Mesdag stond op de tweede plaats (f 4500,-).
Jan Brandts behoorde met zijn plaats in klasse 12 tot de lower-upper class (f 3500,-). De drogisten
kunnen voornamelijk in de lage middengroepen worden geplaatst. J. Catz kreeg met zijn belastbaar
inkomen van f 2000,- de hoogste aanslag. Bij J.F. Velder moet het armoe troef zijn geweest: hij
droeg f 1,24 bij aan de stadskas uit zijn belastbaar jaarinkomen van f 100,-.
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Tabel 4.2

Inkomen, klassenindeling hoofdelijke omslag, sociale positie van apothekers en drogisten in 1870

A

B

C

laag 1

klasse 13-16

> f 4000,-

4

laag 2

klasse 9-12

f 4000,- – f 2000,-

5

1

laag 3

klasse 6- 8

f 2000,- – f 1000,-

13

1

laag 4

klasse 4- 5

f 1000,- – f 500,-

3

3

laag 5/6

klasse 1- 3

< f 500,-

1

1

26

6

totaal

D

E

Bron: kohieren hoofdelijke omslag; Kooij, Groningen
Toelichting:
A = sociale laag in stratificatie
B = belastingklasse hoofdelijke omslag
C = inkomensgroepen
D = aantal apothekers
E = aantal drogisten

De sociale situering van de meeste farmaceuten was één sociale laag beneden die van de meeste
medici en die van de drogisten weer één lager dan die van de apothekers. De top en subtop van
de farmaceuten kon zich meten met de bovenlagen van de medici.65 Onder de farmaceuten was
de spreiding in inkomen groter. Het verschil tussen de top en de grote middengroep was relatief
groter, zowel qua aantal als hoogte van inkomen. Bij de medici waren in laag 3 geen inkomens
beneden de f 1300,-, terwijl bij de apothekers van de dertien vijf het met f 1000,- moesten
doen.
Van de elf apotheken uit de jaren 1800-1802 bestonden er drie niet meer in 1870. De andere
acht waren in handen van nieuwelingen of nieuwe families gekomen en over alle sociale lagen verspreid geraakt. In 1870 behoorden alle nieuwelingen in het beroep tot laag 3 en 4. De apothekers
uit de twee bovenste lagen behoorden tot de ‘gevestigden’. Hun winkels kenmerkten zich door een
lange familieopvolging. Dat maakte het gemakkelijker om een goed bestaan op te bouwen. Brandts
stond model voor deze groep. Van Ankum was een uitzondering. Hij vestigde zich in 1843 en deed
het zeer goed. Waarschijnlijk had hij al een vermogen voordat hij met de farmacie begon. Hij kwam
uit een handelsfamilie. Farmacie en handel kwam het meest voor als achtergrond bij de farmaceuten in de twee bovenste lagen. De zoons van twee predikanten, een onderwijzer, heelmeester en
drogist vonden we in laag 3.
Was de angst voor een verslechtering van het inkomen door de vrije vestiging gerechtvaardigd?
De apothekers waren aan het begin van de eeuw welvarend of zeer welvarend. De uitbreiding van
de stand had tot gevolg dat de middengroep groter werd en de kleine groep die tot de lage midAPOTHEKERS,
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dengroep behoorde, toegevoegd is aan de stand. De beroepsgroep werd sociaal breder. De topgroep
bleef – al waren er verschuivingen in de personele sfeer – ongeveer even groot. We weten niet of
de topgroep in 1870 evenveel verdiende als in 1800, maar in 1870 stonden ze er ook niet slecht
voor. Daarenboven kon een flinke groep nieuwelingen een goed bestaan opbouwen in de stad. We
kunnen concluderen dat het, over het geheel gezien, de beroepsgroep niet slecht is gegaan. Het lijkt
er op dat het probleem wel zwaar werd aangezet.
Wanneer we de belastinggegevens koppelen aan de bezetting van de bestuurlijke posten in de
toezichtsorganen en de afdeling van de NMP, dan zijn onder de zeven hoogst aangeslagenen elf van
de zestien functies verdeeld. Met een kleine verbreding zijn het veertien van de zestien. Ook bij de
apothekers vielen goede economische omstandigheden samen met een hoge positie in de sociale
stratificatie, de beroepsgroep en de medische hiërarchie.
Twaalf drogisten waren meer dan vijf jaar in de stad gevestigd.66 De afkomst van de drogisten
verschilde van die van de apothekers. De professionele achtergrond van de vaders van deze twaalf
was: koopman (5x), hoogleraar, behanger, veearts, drogist, kastelein, zaakwaarnemer en van één is
het onbekend. De handelsfamilies waren veel meer vertegenwoordigd dan bij de apothekers. Ook
in dit beroep was de zelfstandige beroepsuitoefening van de vader een bepalend kenmerk. D.C. de
Jonge was de zoon van een veearts uit Zuidhorn. De drogisten verdedigden de aanwezigheid van
slechte waar in hun winkel vaak met het argument dat die voor het vee werd gebruikt. Als dat waar
was, dan had hij een potentieel goede afzetmogelijkheid voor de inferieure medicatie en als dat niet
het geval was, had hij een goed argument. Uit dit overzicht kunnen moeilijk conclusies worden
getrokken over de sociale mobiliteit. Het aantal is daarvoor te klein en het patroon te divers.
De geografische afkomst van de drogisten had een opvallend kenmerk. Drie kwamen uit het
buitenland: Sormani uit Italië, stamvader Jacobus Groart van de erven Groart uit Oostenrijk en
Hartog Rintel uit Dethmold in Lippe. De vraag is of zij voorheen reizende kramers waren, die zich
later vestigden als drogist. Uit de voor dit onderzoek geraadpleegde bronnen kon op die vraag geen
antwoord worden gevonden. Zes drogisten waren van stedelijke afkomst en twee kwamen uit de
nabije Ommelanden.67 Sormani verwierf snel een vaste plaats in de Groninger gemeenschap. Uit
de gegevens van de hoofdelijke omslag is op te maken dat de top van de drogisten op hetzelfde
sociaal-economische niveau zat als de ‘modale’ apotheker en dat de meesten hetzelfde niveau haalden als de laagst gesitueerde apothekers.
Bij de drogisten was maar één vader-zoon relatie, maar binnen de stand waren wel relatief
veel familierelaties. Sormani was een oom van A. Witte en J.B. Rijkholt een oom van J.F. Velder.
Warner en Albertus Bentum waren broers. Er waren ook verbindingen met andere medische
beroepen. Sormani was de stamvader van een heel medisch geslacht, al heb ik geen vroedvrouwen
in deze familie gevonden. Ook in de familie Bentum kwamen andere medische beroepen voor.
Een tante, Geertruida Emmes, was vroedvrouw en Sara Schuitema, een andere vroedvrouw, was
aangetrouwde familie.
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Qua afkomst en familierelaties stonden de drogisten, met uitzondering van Sormani, los van de
apothekers. Enkelen hadden een opleiding als apotheker of apothekersbediende gehad. Kruithof
dateerde de uitstroom van apothekersbediendes naar de drogisterij vanaf de jaren zeventig.68 In
Groningen deed dit zich in de hele negentiende eeuw voor. De verklaring ligt in de vestigingsbeperking van apothekers. De opleving van de drogisterij vanaf 1850 kan verklaard worden uit
de toename van de algemene economische bedrijvigheid en uit het feit, dat minvermogenden de
armenzorg werden uitgestoten.
Maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten van de farmaceuten en drogisten zijn op dezelfde manier onderzocht als bij de medici. Dat geeft inzicht in de netwerken die men onderhield en die ten dienste
van de professionele carrière konden worden benut. Maatschappelijke activiteiten kunnen we ook
beschouwen als een afspiegeling van de sociale positie van de stand.
Voor de apothekers waren de beschikking over voldoende tijd en enig financieel surplus voorwaarden voor sociale participatie. De apotheken mochten niet onbeheerd zijn. Er moest altijd een
apotheker of gediplomeerd bediende aanwezig zijn. Wanneer een apotheker veel nevenactiviteiten
buiten de deur had, moest hij meer en hoger gekwalificeerd personeel in dienst hebben. Als hij zijn
activiteiten beperkte tot zijn winkel, kon hij volstaan met een leerling die hem assisteerde en medicijnen rondbracht. Als een apotheker een of meer bedienden of een extra apotheker kon betalen,
kon hij meer aan het sociale leven deelnemen.
Tabel 4.3

Maatschappelijke activiteiten van apothekers en drogisten (exclusief beroepsverenigingen),
betaalde functies bij de lokale overheid en diakenschap

aantal activiteiten

aantal apothekers en drogisten
1850

13

1870
1

3-5

4

4 (+1)

2

5 (+1)

5

1

9

0

7 (+1)

7 (+1)
10

Bron: regeringsalmanakken
Toelichting: drogisten tussen haakjes

Van twee steekjaren, 1850 en 1870, hebben wij de sociale activiteiten die vermeld staan in de regeringsalmanakken, in kaart gebracht. Er was een groot verschil in omvang. Van Ankum spande de
kroon, zowel wat betreft de hoeveelheid, als het brede spectrum aan activiteiten. Hij was zeer actief
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in het stedelijke sociale leven. In 1870 had hij, buiten de geneeskundige en standsorganen, zitting
in dertien besturen en commissies van allerlei aard. Post, Scheepers, Braak, Van Wermeskerken,
Rinsma en Ebbinge waren maatschappelijk ook zeer actief. Men kan drie groepen onderscheiden.
Er lag een grens bij drie tot vijf activiteiten. Het aantal apothekers dat in die categorie viel, beperkte
zich tot vier. Het grootste deel van de beroepsgroep had een of twee sociale bezigheden. In de
groep met twee of meer activiteiten waren de meeste bestuursleden van beroepsverenigingen en
geneeskundige commissies te vinden. Bij degenen die geen sociale activiteit ontplooiden, hoorden
wel de personen die bij toerbeurt diaken waren. Vooral degenen die zich (zeer) recentelijk hadden
gevestigd en de apothekers en drogisten met een lange vestigingsduur (20 tot 40 jaar) waren sociaal
niet actief. Een ander deel van de oudere garde zat juist in de groep met de meeste activiteiten.
Dezen hadden veel tijd om zich met niet bij het beroep behorende zaken bezig te houden. Van
Ankum kan in de laatste decennia van zijn leven onmogelijk nog intensief met zijn apotheek bezig
zijn geweest. Tussen 1850 en 1870 was geen merkbare verandering te constateren.
De diversiteit aan bezigheden was minder groot dan bij de medici. In de cultureel-wetenschappelijke verbanden was men nauwelijks vertegenwoordigd, met uitzondering van de Maatschappij
tot Nut van ‘t Algemeen. Elf beroepsgenoten voerden bestuurstaken bij het Nut uit, vooral in
de bibliotheek- en schoolcommissie. Van Ankum was bestuurlijk actief in het Genootschap ter
bevordering der Natuurkundige Wetenschappen, de Vereeniging Nut en Genoegen en de commissie voor de statistische beschrijving van de provincie Groningen. Hij was de meest actieve in deze
sector. Rinsma en Roelfsema waren bestuurslid van de Instelling ter eere van Wessel Gansfoort. In
het begin van de eeuw waren de meeste apothekers lid van het Natuurkundig Genootschap, waaruit hun belangstelling voor natuurkundige ontwikkelingen blijkt. Alleen de ouderen of degenen
die al langer lid waren, werden benoemd tot honorair lid.69 De enige apothekers die in dit genootschap voordrachten hielden, waren de Stratinghs. Verschillende medici en studenten geneeskunde
deden dat wel regelmatig. Een functie in het bestuur van een onderwijsinstelling kwam maar vier
keer voor, wat ook veel minder was dan onder medici. De farmaceuten en drogisten waren niet te
vinden in verenigingen en onderwijsinstellingen met meer allure, zoals de tekenacademie Minerva,
het Zeemanscollege, de Maatschappij ter Bevordering der Nijverheid en Pro Excelendo Iure Patrio.
Alleen Van Ankum en Post zaten in het toezicht op het middelbaar onderwijs en de kweekschool
voor de zeevaart. Veelzeggend is ook, dat in het bestuur van de Groote Societeit vier medici zaten,
maar geen enkele apotheker.70
De meeste bestuurlijke activiteiten ontplooiden de apothekers in de sociale en kerkelijke sector.
Daarnaast zocht een aantal apothekers een nevenactiviteit in lokale overheidstaken. Ze werden
wijkmeester, brandmeester of lid van de burgervereniging voor de brandblussing. Drie en twintig
farmaceuten waren volgens de almanakken voogd van een armen-, gast- of weeshuis. Het is niet
onwaarschijnlijk dat het er meer waren, omdat deze functie bij de kleine kerkgenootschappen
gekoppeld was aan het diakenschap. Ook bekleedden vóór 1820 – van de periode voor 1820 zijn
niet alle regeringsalmanakken beschikbaar – wellicht nog enkelen deze posten. Binnen de kathoAPOTHEKERS,
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lieke en joodse armenzorg waren de drogisten ook in deze besturen te vinden. Het waren dus veel
gezochte bezigheden. Post zat in de Vereeniging tegen Pauperisme, de Brandwaarborgmaatschappij
en een bouwvereniging. Scheepers zat eveneens in de bouwvereniging en in de landelijke vereniging
voor Christelijk Hulpbetoon. Uilkens en Van Ankum dienden de Commissie voor Spijsuitdeling.
Van Ankum was lid van de besturen van het Gesticht voor pleegzusters en Toevlugtsoord voor
verwaarloosden, de Choleracommissie en de Maatschappij voor Lijfrenten. In deze sector was de
deelname van de apothekers vergelijkbaar met die van de medici, zowel wat betreft de omvang als
de keuze van de instellingen.
De burgerlijke armenzorg werd in de perioden waarin de kerkelijke armenzorg terugtrad, door
vijf apothekers ondersteund. In de periode 1827-1833 waren vier farmaceuten armbezorger en in
de jaren zestig een. Geen taak is zo intensief uitgevoerd door de farmaceuten en drogisten als het
diakenschap. Niet minder dan 54 apothekers en vijf drogisten waren diaken. Bij de medici lag het
accent van de kerkelijke betrokkenheid vrijwel uitsluitend op het ouderlingschap. Zestien apothekers en drogisten werden ouderling of kerkbestuurder. Het ouderlingschap kwam ná het diakenschap.71 De drogisten waren bij de kleine kerkgenootschappen wel ouderling, bij de hervormden
waren het alleen de apothekers. De medici daalden niet, de apothekers en drogisten stegen wel
in de hiërarchie van de kerkelijke activiteiten. In het hervormde kerkbestuur kwamen alleen apothekers terecht die tot de elite van de beroepsgroep hoorden, zoals L. Stratingh, Scheepers, Van
Ankum, Winter, Rinsma en Van Wermeskerken. Na het midden van de eeuw nam het aantal
apothekers in de kerkbesturen toe. Ook waren nog dertien lid van de Bijbelvereniging en zat een
drietal in de commissie voor de zondagsscholen. Voor de farmaceuten en drogisten waren goede
contacten binnen de kerken en met kerkelijke gezagsdragers van belang.
Het diakenschap was de kern van de kerkelijk-sociale activiteit en direct verbonden met de
professionele bezigheden. Het was de weg naar de levering van medicijnen aan de armenzorg. Bij
de hervormden was vanaf 1816 het diakenschap de voorwaarde om te mogen leveren. Dat was
contractueel vastgelegd. Brandts deed het voorwerk voor zijn collega’s. Van 1804 tot 1812 werd
de levering aan drie apothekers gegund. De anderen waren buitengesloten. Brandts bood zich in
1812 aan als diaken, maar vroeg daarvoor een half jaar later een dienst terug, namelijk de leverantie
van medicijnen. Dit werd toegestaan en vanaf 1816 konden de andere hervormde apothekers ook
onder deze conditie leveren. Er kwam een roulatiesysteem tot stand, dat tot begin jaren vijftig goed
functioneerde. Nieuwe apothekers meldden zich vrij snel na hun vestiging bij de hervormde diaconie. Een enkele keer probeerde een niet-hervormde apotheker er tussen te komen, maar dat lukte
nooit. Het diakenschap en de levering mochten niet tegelijkertijd in één hand zijn, om bevoordeling van de eigen zaak te voorkomen. Door de massale aanwezigheid in de diakenvergaderingen
had de beroepsgroep invloed op het toelatingsbeleid van de armen en de toedeling van de medische
hulp. En al leverden ze niet in de perioden dat ze zelf diaken waren, hulpbehoevenden konden een
half jaar later als ze het diakenschap niet meer vervulden, wel tot hun clientèle behoren. Om in
termen van De Swaan te spreken: de apothekers en drogisten hadden als professionals invloed op de
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selectie van de rechthebbenden en de verdeling van de hulpgoederen. Otto Lofvers, een predikantenzoon (!), gaf als eerste te kennen dat hij geen diaken wenste te worden, maar wel in aanmerking
wilde komen voor de levering van medicijnen (1854).72 Het werd hem gegund. Daarna gebeurde
dit nog een paar keer. Het einde van de kerkelijke armenzorg kwam toen echter al in zicht. Eind
jaren vijftig nam de stad de armenzorg over en het aantal apothekers onder de diakenen nam vanaf
dat moment drastisch af. In de jaren zestig was nog een viertal diaken, evenveel waren ouderling.
De lutherse armenzorg had tot 1820 de combinatie diaken-apotheker in de personen van Lange
en Sasse. Na 1833 stelde dit kerkgenootschap de leverantie open voor alle apothekers die zich
aanmeldden. De katholieke, doopsgezinde, Waalse en joodse apothekers waren vaste leveranciers
voor hun eigen gemeente en regelmatig en langdurig diaken. De relatie apotheker-diaken was
hecht en intensief. Alleen bij de lutheranen na 1820 en de christelijk afgescheidenen waren geen
farmaceuten binnen eigen kring beschikbaar. De stand en de kerk vonden elkaar in beider belang.
Het kerkbestuur was verzekerd van een vaste rekruteringsbron voor het tijdrovende diakenwerk
(waar de stadselite zich uit teruggetrokken had) en de apothekers van een deel van de markt.73 De
laatsten kregen bovendien een mogelijkheid om contacten op te bouwen met andere diakenen,
kerkbestuurders, predikanten enzovoorts, die doorgaans tot de boven- en middenlaag behoorden
en potentiële particuliere patiënten waren. Ook was denkbaar dat armen ooit eens tot de nietbedeelden zouden gaan behoren.
De apothekers zochten bij het stadsbestuur aansluiting door het vervullen van openbare taken.
In 1848 werd de stedelijke brandweer gereorganiseerd. Elf apothekers vervulden hierin een taak:
vier als brandmeester (een opzichtersfunctie) en de anderen als lid van de burgervereniging voor de
brandweer. Daarnaast boden enkelen een stallingsmogelijkheid voor het blusmateriaal aan. Deze
functies waren qua verdiensten niet spectaculair. Bij de brandweer was alleen iets te verdienen als
het lukte om als eerste of tweede spuitploeg bij de brand te zijn. Maar het gaf wel status, want de
leden werden door het stadsbestuur bestempeld als personen die tot ‘de kern van de gemeente’
behoorden.74 De apothekers gaven er mee aan dat men de openbare zaak toegenegen was en een
goede verstandhouding met het stadsbestuur nastreefde. In dezelfde periode, rond 1850, waren
Scheepers en Stutterheim luitenant bij de schutterij.75 In de jaren dertig werd voor de eerste keer
een farmaceut wijkmeester. De meesten meldden zich in de jaren vijftig voor deze functie aan.
Negen apothekers en een drogist namen deze bezoldigde taak op zich.76
Wijkmeesters gaven briefjes af voor gratis medische hulp van de burgerlijke armenzorg. Rond
1830 en vanaf eind jaren vijftig had de stad de armenzorg onder haar hoede (zie hoofdstuk 8) en
was de band met de kerkelijke armenzorg voor apothekers minder interessant. Zij zochten toen
andere taken om verzekerd te zijn van de leverantie van medicijnen aan de armen. De combinatie
apotheker-wijkmeester kwam in 1870 vaker voor (5x) dan in 1850 (1x). Een ander voordeel van
de functie van wijkmeester was dat hij een centraal punt in een buurt vormde. Hij had meer taken
waarvoor hij contact met de bevolking had.
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Rond 1850 hadden slechts zeven apothekers geen openbare functie op een van de hiervoor
genoemde gebieden. Twee van hen, W.C. van Mesdag en Winter, zaten in de plaatselijke geneeskundige commissie. Als zodanig zaten ze ook dicht tegen het stadsbestuur aan. Zij hoorden toen bij
de elite van de beroepsgroep. Cock stond op punt van vertrek naar Amerongen en het opvallende
van de vier anderen is, dat ze tot de kleinere kerkgenootschappen hoorden. Brentano en P.V. en
J.A.F. Sormani zaten goed verankerd in de katholieke armenzorg en Hovens Grevé in de doopsgezinde. Alleen Steensma (wel hervormd diaken) zocht geen aansluiting bij de lokale overheid. Al
voordat de stad de armenzorg overnam (1858), vonden de apothekers een relatie met de lokale
overheid van belang. De cholera-epidemieën van 1848 en 1849 kunnen dit gestimuleerd hebben.
Het grote aandeel dat de stad toen op zich nam in de medicinale verzorging, bracht de apothekers
er wellicht toe hun steven naar die kant te doen wenden.
Van de personen die in de vorige paragraaf naar voren kwamen als de hoogst aangeslagenen
in de belasting en als bestuurders in de toezichts- en toelatingsorganen en beroepsverenigingen,
voerden in hun sociale activiteiten de meer prestigieuze taken uit. Zij werden ouderling en brandmeester, terwijl de ‘middengroep’ zich beijverde als diaken en armbezorger en overwegend lid was
van de burgervereniging voor de brandweer. De sociale, beroepspolitieke en welstandsstratificatie
vielen samen.
Praktijkkenmerken en professionele functies
De aantrekkingskracht van Groningen als vestigingsplaats in het begin van de negentiende eeuw
had te maken met de hoge verwachtingen een goed renderende winkel op te kunnen bouwen.
Dit was niet uit de lucht gegrepen. Rond 1800 ging het de acht gevestigde apothekers goed. Vier
hoorden in 1785 bij de hoogst aangeslagenen van het drek- en lantaarngeld (een lokale belasting).77
L. Stratingh verdiende meer dan f 6000,-.78 Het stadsbestuur viel het toen ook op, dat het de farmaceuten voor de wind ging.79 De vestigingsbeperking pakte bedrijfseconomisch gunstig uit voor
de bestaande apotheken. Dit moet ook buiten de stadsgrenzen bekend zijn geweest.
Daar stonden twee dingen tegenover. In Groningen waren medicijnen duur. Arme mensen die
door Van Geuns gratis werden geholpen, konden de hoge prijzen niet altijd betalen.80 De hoge prijzen remden de afzet. Het tweede punt was dat door de vestigingsbeperking de investeringskosten
werden opgejaagd. Van 1780 tot 1825 had een apotheek een hoge handelswaarde. Een koper van
een winkel moest betalen voor ‘het recht’ op het houden van een apotheek. In 1800 werden winkels voor ‘eene tamelijke somme gelds’ gekocht.81 In 1823 kwam de totale investering bij de koop
van een van de winkels op f 17.000,-. Het ‘recht’ maakte een substantieel deel van het bedrag uit.
In het eerste kwart van de negentiende eeuw was een apothekersvestiging maar voor een kleine
groep weggelegd. Dit verklaart de relatief hoge sociale afkomst van de apothekers in die periode.
Een vader-zoon opvolging was een gemakkelijker start, vooral als geen broers of zusters uitgekocht
hoefden te worden. Degenen die de beperking omzeilden tijdens de wisselingen in het openbare
bestuur, betaalden ook geen ‘recht’. Nieuwkomers moesten, voor en na 1825 (het jaar waarin de
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beperking op het aantal apotheken en drogisterijen werd opgeheven), echter financiële armslag
hebben. De investering kon niet door iedereen worden opgebracht en sommige gediplomeerde
apothekers bleven als bedienden werkzaam of openden, zoals we zagen, een drogisterijwinkel.
Tabel 4.4

Investering in een apotheek bij overname

jaar

pand

inventaris

recht

1782

f 8000,-

f 2400,-

f 3000,-

1822
1823

f 3850,f 8000,-

1870

f 5600,-

f 3400,-

f 5000,-

Bron: Tuin, Venema, Groningen op recept

De condities werden door de vrije vestiging gunstiger, omdat het ‘recht’ niet meer gekocht hoefde
te worden en de selectie door het stadsbestuur verviel. De controle van de geneeskundige commissie werd daarentegen strenger en de onderlinge concurrentie heviger.82 De start werd gemakkelijker,
maar daarna was het moeilijker om een goed renderende winkel op te bouwen. Als voorbeeld dienen de wederwaardigheden van Israëls en Kraij. Zij hadden een moeizaam bestaan. Israëls opende
in 1836 een apotheek in een bovenwoning in de Oude Boteringestraat. Hij had geen bedienden
en moest dus altijd zelf beschikbaar zijn. Volgens de geneeskundige commissie had hij maar een
kleine voorraad en zag zijn winkel er slordig uit. Een bovenwoning was ook niet zo gunstig voor de
aanloop. De plek was niet goed gekozen als hij klandizie onder zijn joodse geloofsgenoten zocht,
want die woonden grotendeels in het zuiden van de stad. In 1845 werd hij, nadat hij tijdens de
visitaties enkele keren onderhouden was over de gebreken in zijn beroepsuitoefening, opgeroepen
om voor de geneeskundige commissie te verschijnen. Dit werd alleen geëist wanneer er iets ernstigs
aan de hand was. Over de kleine voorraden werd niet gesproken, over de slordigheid wel. Israëls
beloofde beterschap, maar twee maanden later sloot hij zijn deuren.83
Kraij nam in 1831 de apotheek aan de Poelestraat, die voorheen door Tieboel en Sasse werd
geëxploiteerd, over. De plek was gunstig vanwege het doorgaande verkeer en hij had gerenommeerde voorgangers. Verder had hij een functie als wijkmeester, vervulde het diakenschap bij de
hervormde gemeente, leverde aan de lutherse diaconie, had sociale contacten met gegoede handelslieden84 en een particuliere clientèle onder de gegoede burgerij.85 Dit alles was niet voldoende
om succes te hebben. De zaak van Kraij floreerde niet. In 1846 overleed hij, na 15 jaar gesappeld
te hebben.86 Ondanks de, vergeleken met andere grote steden, relatief dunne apothekersdichtheid
en de afschaffing van de vestigingsbeperking en hoge overnamekosten, was een vestiging in het
negentiende-eeuwse Groningen niet gemakkelijk.
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Het was wettelijk verboden om te adverteren met geneesmiddelen. De farmaceuten meldden in
de regel wél de start van hun vestiging in de Groninger Courant en de provinciale krant. Voor de
stedelijke apothekers waren de hele provincie en het noorden van Drenthe het afzetgebied. Ze verkochten rechtstreeks aan de plattelandsbevolking en -medici. De apothekers werden er van beticht
dat ze hun slechte waar in de provincie afzetten. Ook gerenommeerde apothekers als Rinsma en
J.A.F. Sormani bezondigden zich hier blijkbaar aan.87 Een broer van J.A.F. Sormani was medicinae
doctor in de provincie, waardoor hij daar een gegarandeerde afzet had.
Aan het begin van de eeuw hadden de Groninger apothekers nagenoeg geen bijhandel in
verfwaren en voedings- en genotmiddelen meer.88 Dit is afwijkend van het algemene beeld dat
van negentiende-eeuwse apothekers bestaat. De vroege domeinafbakening en het aanhaken van
het onderwijs bij de hogeschool versterkten het standsbesef. De beperking van het aanbod schiep
een gunstig bedrijfseconomisch klimaat. De farmacie ontwikkelde zich door deze factoren in
Groningen als een ‘pure’ vorm van medische dienstverlening. Het lukte de apothekers ook nog om
het aantal drogisten in de stad beperkt te houden. Elders werden die niet als concurrent gezien,89
maar de Groningers ervoeren wel de dreiging die van zelfmedicatie via de drogisterij uit ging. De
hoge prijzen in de apotheek aan het begin van de eeuw versterkten dit.
In de loop van de negentiende eeuw, met name in de periode 1850-1870, nam in Nederland
de bijhandel door apothekers toe. Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat dat in Groningen het
geval was. Het was eerder andersom. Nevenactiviteiten als het toedienen van klysma’s en het zetten
van bloedzuigers, wat elders nog door apothekers werden gedaan,90 deden de Groningse apothekers
niet meer. In Groningen deden aderlaters, chirurgijnsleerlingen en vroedvrouwen dit werk.
In de achttiende eeuw werden al veel medicijnen voorgeschreven.91 De acceptatie van medicatie door het publiek was gemakkelijk. Het was niet ongewoon om binnen enkele dagen acht tot
tien verschillende medicijnen te gebruiken. In Groningen gebeurde dat bijvoorbeeld tijdens de
cholera-epidemie van 1849.92 Als een patiënt ernstig ziek was, waren vijf soorten op één dag niet
abnormaal. In de Camera Obscura is hiervan ook een voorbeeld te vinden.93 Uit de publicaties van
de hoogleraren Sebastian en Thomassen à Thuessink blijkt eveneens een overvloedig voorschrijfgedrag. Voor de apothekers was deze gewoonte uiteraard gunstig.
Het is onmogelijk de particuliere praktijk van de apothekers in beeld te krijgen. Vrije verkoop
van medicijnen was toegestaan. In de stad werd relatief veel levertraan, boomolie (olijfolie) en
kinine verkocht. ‘Plaatselijke omstandigheden’ waren hier debet aan.94 Hier wordt gedoeld op
de malariakoortsen, die een forse vraag naar deze producten genereerden. Boomolie werd ook in
andere winkels verkocht.95 De bevolking maakte veel gebruik van de mogelijkheid om kinine in de
vrije verkoop aan te schaffen. Men kocht het soms bij de kilo.96 Ook geheimmiddelen (verpakte
merkartikelen) waren favoriet en was er veel vraag naar bloedzuigers.
De apothekers en drogisten mochten geen medische adviezen geven, maar ze gingen op dit
punt geregeld buiten hun boekje. In de jaren dertig spande De Vries Reilingh de kwestie weer
eens in de geneeskundige commissie aan. In 1853 kreeg Rinsma een reprimande. Vijf jaar later
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werden vier apothekers hierover tegelijkertijd ‘ernstig vermaand’, omdat zich een ‘noodlottig geval’
had voorgedaan.97 Dit zijn enkele van de vele klachten van medici op dit punt. Het is een van de
kwesties waaruit de zwakke handhaving van de wetgeving blijkt.
De apothekers hadden in de particuliere praktijk geen vaste prijslijst. Prijsconcurrentie was dus
mogelijk. De hoge prijzen leidden er toe dat minvermogenden vaak huismiddeltjes gebruikten
in plaats van de voorgeschreven medicijnen.98 Waar de prijsconcurrentie op uit kon lopen, bleek
tijdens de ernstige malaria-epidemie in 1859. Er waren toen heel grote verschillen in de kinineprijzen, ze varieerden van een halve tot vijf cent per grein!99 Sommige inwoners konden het middel niet
betalen, waardoor de malaria-epidemie een ernstig verloop kreeg.100 Als cholera heerste, stegen de
prijzen ook sterk.101 Volgens een raadslid die de apothekers welgezind was, verschilde de bereiding
(lees: kwaliteit) van de medicijnen voor rijke patiënten niet van die voor de armen, maar was ‘het
onderscheid dat de eerste die krijgt in goudpapier gewikkeld en de laatste in grijs papier’.102 In deze
visie was er alleen verschil in bejegening.
Epidemieën waren bijzondere omstandigheden. Ze boden de apothekers en drogisten professionele en commerciële mogelijkheden. Tijdens de epidemie van 1826 was de vraag naar Chlorine
groot. Voor een ‘behandeling met braakmiddelen of laxeer- en oplossende middelen, uit ouder
gewoonte, begonnen’, had men ook een farmaceut nodig. Kinine werd in 1826 vaak in tweede
instantie gebruikt.103 De grote vraag naar medicamenten betekende een aanzienlijke verhoging van
de omzet. Van 17 september tot begin november 1826 gaf de stad f 14.000,- uit aan medicijnen.
De vijftien apothekers maakten toen ongeveer 650 recepten per dag klaar. Omdat verschillende
apothekers en bedienden ziek werden, namen de militaire apothekers die in de apotheken van de
tijdelijke ziekenhuizen werkten, de bereiding deels over. De lokaal beschikbare hulp was in 1826 niet
voldoende voor de immense vraag. Dit tekort aan apothekers heeft zich maar één keer voorgedaan.
Tabel 4.5

Uitgaven aan gratis medicatie voor de cholerapatiënten

jaar

A

1832

B

C

D

423,29

2

1848

502,08

14

35,86

2,02

1849

4730,34

22

215,02

3,27

12

501,15

1855

467,45

1866

6013,83

211,62

3,12

Bronnen: bijlagen gemeenterekening 1832, 1866; notulen en jaarverslagen plaatselijke geneeskundige commissie 1849, 1850;
raadsresolutie 7-6-1856.
Toelichting:
A = totale uitgaven
B = aantal apothekers dat leverde
C = gemiddelde omzet per apotheker
D = gemiddeld besteed bedrag per patiënt

APOTHEKERS,

D RO G I S T E N , V RO E D V RO U W E N E N TA N D M E E S T E R S

1 27
Tijdens de cholera-epidemieën was de stijging van de omzet van alle apothekers samen substantieel.
De grote totaalbedragen verhullen het geringe bedrag dat gemiddeld per apotheker omgezet werd
aan deze, door de stad betaalde, medicijnen. De verdienste van de apothekers kwam aanvankelijk
alleen uit de grondstoffen, en later ook uit het in rekening gebrachte werkloon. In 1866 bestond
bijna 30% van de verkoopprijs uit werkloon (de ‘pro labore’ vergoeding). In het bedrag van
f 6013,83 zat voor f 1954,47 ‘pro labore’ vergoeding. Per apotheek was dat gemiddeld f 162,87.
Het bedrag was waarschijnlijk net genoeg om het personeel van te betalen.104
Het was niet toegestaan om contracten af te sluiten met medici over het leveren van medicijnen.
De patiënt moest vrij kunnen kiezen. Voor een apotheker was een goede relatie met medici wel
van belang. Een dokter kon een bepaalde apotheker aanbevelen. De apotheker kon een medicus
attenderen op de producten die hij zelf maakte en die niet in de farmacopee stonden. De farmaceuten die in de toezichtsorganen zaten, hadden geïnstitutionaliseerde relaties met medici. Contacten
tussen farmaceuten en geneeskundigen kon ik moeilijk in kaart krijgen. Van een aantal was dat
mogelijk. Rinsma had sociaal verkeer met medicus Swaagman.105 J.C. Sasse was getrouwd met de
dochter van chirurgijn Quaestius en medicinae doctor H.F.A. Sasse was een neef van hem. W.C.
van Mesdag was een broer van medicinae doctor R. Mesdag.106 Apotheker Avelinck van Schaik had
medicus L.J. Wichers als bovenbuurman.
Twee apothekers waren in loondienst: A. Cost bij het stadsziekenhuis (1820-1833) en G. van
Ringh bij het Academisch Ziekenhuis. Cost verdiende in 1830 f 500,- per jaar en Van Ringh in de
tweede helft van de jaren zestig f 700,-. Waarschijnlijk had Van Ringh ook vrij wonen en vuur. Hij
hoorde niet tot de laagste regionen in de stand. Na de sluiting van de stadsapotheek (1833) werd
Cost directeur van de stadsverlichting. Kennelijk verkoos hij een ambtelijke betrekking boven het
zoeken van een baan bij een apotheker of het opzetten van een eigen apotheek.
Naast de particuliere praktijk vormde de armenzorg een deel van de praktijk. De hervormde
gemeente besteedde de leverantie tot 1804 aan Tieboel uit voor f 2000,- per jaar. Na hem namen
drie apothekers deze over, aanvankelijk nog voor hetzelfde bedrag. Met de komst van Brandts
werd, zoals al is aangegeven, het roulatiesysteem geïntroduceerd. In 1820 kwam er een eind aan de
vaste contracten. Medio jaren veertig ging de katholieke diaconie nog een korte tijd over tot vaste
traktementen. Van 1845 tot en met 1851 ontvingen Kuilenberg en Sormani f 137,50 per kwartaal,
exclusief de bloedzuigers. Die werden bij drogist P.V. Sormani betrokken en per stuk afgerekend.
Na 1833 kon jaarlijks iedere apotheker bij de lutherse diaconie solliciteren, wat ook veel gebeurde.
De diaconie had een voorkeur voor S. van Royen. Hij was meestal een van de twee uitverkorenen.
De tweede wisselde. Met ingang van 1846 ging deze diaconie ook over tot het roulatiesysteem.107
Dit hield men na 1859 aan voor het weeshuis, maar de declaraties waren toen nog maar miniem.
De Waalse diaconie koos voor één apotheker. Als deze overleed, werd een nieuwe gezocht. In
de jaren dertig was Metelerkamp tegelijkertijd diaken en leverancier van de medicijnen. Toen hij
stierf, werd de niet-Waalse Hoitsema zijn opvolger. Douwe Wijtema wist ingang te vinden bij de
Afgescheiden Gereformeerden, die zelf geen apotheker in hun gemeenschap hadden.108 Lange tijd
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kon hij de positie voor zich alleen houden, maar in de jaren zestig moest hij die met twee collega’s
delen. De doperse apothekers leverden aan de doopsgezinde diaconie: W.C. en G. van Mesdag,
Hovens Grevé en Hoitsema.109
Van 1820 tot en met 1832 maakte de stadsapotheek de medicijnen voor de bedeelden en het
stadsziekenhuis klaar. De apothekers en drogisten leverden de grondstoffen aan de stadsapotheek.
Voor hen waren dit mooie jaren, omdat het aantal voorgeschreven recepten in dit tijdsbestek fors
toenam (zie hoofdstuk 8).
De medicijnverstrekking binnen de armenzorg verliep met de nodige problemen. De medici
klaagden geregeld bij de diaconieën over de kwaliteit van de medicijnen. Het bijhouden van de
administratie liep ook niet gesmeerd, wat de diakenen niet zinde. De apothekers waren ontevreden
over de vergoeding die ze kregen. De instructies waren duidelijk: alleen leveren op briefje van de
diaken, receptenboeken nauwkeurig bijhouden en medicijnen leveren volgens de voorschriften van
de Pharmacopoae Batava of Pauperum.
Na de overdracht van de medische armenzorg aan de diaconieën en het uitblussen van de cholera-epidemieën (na 1833) kwamen er moeilijke jaren. Het aanbod van apothekers was toegenomen
en de ziekteprevalentie daalde. De plaatselijke geneeskundige commissie meldde verschillende jaren
achtereen dat er weinig epidemieën en lage sterftecijfers waren en er weinig werk was. Toen de diaconieën in dit decennium ook nog bezuinigden, onder meer op de medicijnen, kwam er een derde
factor bij. De hervormde diaconie trachtte de prijzen van de medicijnen (de taxen) naar beneden te
krijgen. De geneeskundige commissie en de medici steunden de apothekers, die de prijsdaling niet
redelijk vonden, omdat de prijzen die in de armenzorg betaald werden, al laag waren.110 Vervolgens
moesten de apothekers een verscherpte controle op de rekeningen gedogen en werd het verstrekkingenpakket versoberd.111 De omzet daalde hierdoor, maar het werd nog ingrijpender vanaf 1842.
Toen beperkte de hervormde diaconie de toegang tot de gratis hulp.112 Mingegoeden werden uitgesloten van gratis medische hulp. De praktijk was dat een deel van hen zonder diaconale hulp geen
medicijnen meer haalde. Onder druk van de diaconie en de armendokters gingen de apothekers
er toe over om aan mingegoeden voor een lager tarief medicamenten te verstrekken. Om daarvoor
in aanmerking te komen, moesten die mingegoeden wel een briefje van de diaken overleggen,
waarop ‘behoeftige’ stond vermeld. De apothekers wilden deze regeling eerst niet. Maar ze hadden
niet veel keus en uiteindelijk stemden ze er mee in. Ze kregen wel het recht om de leverantie te
weigeren wanneer ze misbruik vermoedden.113 Deze conditie moet door hen zijn bedongen om te
voorkomen dat de diaconie de briefjes te gemakkelijk zou afgeven. Voor de diaconie had het geen
consequenties. Hiermee was een nieuwe groep particuliere patiënten gecreëerd.
Betaalden de apothekers de rekening voor de tekorten in de diaconiekassen en de beurzen
van de bevolking? De apothekers werden gedwongen om een middentarief in te stellen tussen de
van oudsher hoge tarieven in de particuliere praktijk en de lage tarieven voor de diaconie. Deze
prijsdifferentiatie, die elders gewoon was, konden de Groningse apothekers lang tegenhouden,
aanvankelijk door de beperking van het aantal apotheken (aanbodbeperking) en van 1820 tot 1833
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door de laagdrempelige toelating tot de medische armenzorg, waardoor maar weinig mingegoeden
hun medicijnen zelf betaalden. Het aantal drogisten nam rond het midden van de eeuw toe. De
mingegoeden die zelf de kosten moesten dragen, zochten goedkopere alternatieven. Het lijkt er op
dat de apothekers in de jaren veertig een deel van de markt zijn kwijtgeraakt aan de drogisten.
Na het tot stand komen van het middentarief en een ‘derde groep’ consumenten, verdwenen
de discussies tussen de farmaceuten en de hervormde diaconie tot 1848. De taak om te bezuinigen
op de receptuur voor de armen werd voor een aantal jaren bij de armendokters gelegd. Nadat de
studenten en assistenten uit de armenzorg verdwenen (1848), werd opnieuw strengere controle op
de receptenboeken en rekeningen gehouden.114 Een jaar later werd van de apothekers geëist dat ze
de receptenboeken per patiënt bijhielden, wat veel meer administratie gaf. De apothekers moesten
tenslotte nog gedogen dat de hervormde diaconie het recht nam om elke drie maanden de hoogte
van de prijzen van de medicijnen ter discussie te stellen.115 Al zaten ze in de geneeskundige commissie van het armbestuur waarin dit besproken werd, het werd heel duidelijk dat de apothekers
hoe langer hoe meer in het defensief werden gedrukt.
Werden de apothekers te veel aan banden gelegd door de diaconieën? Er staat tegenover dat ze
het receptenboek vaak niet invulden. Soms was het boek er helemaal niet, waardoor geen controle
mogelijk was. De disciplinering van de stand liet te wensen over. De reorganisatie in de armenzorg van 1848 ging uiteindelijk niet ten koste van de apothekers. Ze moesten wel eerst duidelijk
maken – in december 1849 werd dit gevraagd – dat hun omzet aanmerkelijk was gedaald en dat de
administratie fors was toegenomen. In maart 1850 kwamen zij met de diaconie een prijsverhoging
van 80 à 100% voor de veertien meest voorgeschreven medicijnsoorten overeen. Hierin was een
vergoeding voor het ‘pro labore’ gedeelte opgenomen.116 Het enorme percentage wekt de indruk
dat de vergoeding voordien inderdaad laag was.
In de tweede helft van de jaren vijftig werden de apothekers opnieuw geconfronteerd met een
afname van de vraag van de diaconieën. De Waalse diaconie kocht vanaf 1859 bepaalde producten
bij de drogisten. De andere diaconieën verstrekten vanaf medio jaren vijftig bepaalde middelen
niet meer aan de armen of ze bemoeilijkten de verstrekking. De katholieke armen mochten niet
meer zelf levertraan en boomolie bij de apotheek afhalen en thuis gebruiken. Ze moesten het in het
vervolg in het armenhuis afhalen en daar ter plekke gebruiken. De lutherse diaconie overwoog dit
ook.117 De diakenen van de Afgescheiden Gereformeerden schroomden niet om naar eigen inzicht
medicijnen te geven: borstkruiden, hoestmiddelen, Haarlemmer olie en boomolie ging buiten de
apotheek om. De armbesturen – we zagen dit ook bij de heelkundige middelen – zochten goedkopere leveranciers.
Hiervoor bleek al dat de prijzen van de medicijnen vanaf de jaren dertig regelmatig aan de orde
waren. In de Groningse Pharmacopoea Pauperum was geen vergoedingenstelsel opgenomen, wat
het aantal discussies zeker beïnvloed zal hebben. De hervormde diaconie liet in 1833 een prijslijst
door het Apothekersgezelschap maken en vervolgens beoordelen door de plaatselijke geneeskundige commissie.118 De apothekers leverden ook bloedzuigers aan de armenzorg. Ze vroegen tijdens
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de strenge winter in 1837, toen de beestjes moeilijk waren te verkrijgen, om een hogere vergoeding.
Ze moesten toeleggen op de prijs van 7,2 cent per stuk.119 Kennelijk is dit gehonoreerd, want in
1843 wilde de diaconie de dan geldende prijs van een dubbeltje weer terug draaien. Een effectieve
reactie van de gezamenlijke apothekers – het argument was contractbreuk – verhinderde dit. Als
tegenprestatie zouden ze de armen aansporen om de bloedzuigers terug te brengen, zodat ze vaker
gebruikt konden worden.120 In 1838 steunde de geneeskundige commissie de apothekers in hun
poging om de prijzen verhoogd te krijgen. Dit lukte niet.121 De oude bondgenoot van de apothekers uit het begin van de eeuw, het stadsbestuur, steunde nu de diaconie.122 Een verhoging van de
diaconie-uitgaven zou een verzoek om verhoging van de stadssubsidie kunnen uitlokken en daar
zat de stad niet om te springen. Zij had inmiddels zelf ook ervaring opgedaan met de geneesmiddelenverstrekking via de stadsapotheek (1820-1833) en ervaren dat een coulante politiek binnen
korte tijd tot een excessieve toename van het gebruik leidde.
De hoogte van de vergoedingen die de apothekers van de verschillende diaconieën ontvingen,
verschilde nogal. De gemiddelde prijs in het stadsziekenhuis werd in 1847, na een verhoging met
bijna vijf cent, 21 cent. Het is niet bekend of de verhoging het gevolg was van hogere grondstoffenprijzen, een hogere winstmarge of een hogere vergoeding voor het ‘pro labore’ gedeelte.123 Na de
verhoging in 1850 door de hervormde diaconie was de gemiddelde receptprijs van de burgerlijke,
hervormde en lutherse armenzorg ongeveer gelijk, 20 à 22 cent. Voor de apothekers waren de
leveranties aan de rooms-katholieke en joodse diaconie veel ongunstiger. Ze kregen van hen respectievelijk zeventien en zestien cent per recept. Daar werd waarschijnlijk geen ‘pro labore’ vergoeding
uitbetaald. De lutheranen rekenden 40 cent voor elders armlastigen. Zij wentelden een deel van
de uitgaven van de diaconie op de geloofsgenoten elders af. De joodse diaconie was voorzichtiger
voor de geloofsgenoten elders: ze brachten hun 19 1/2 cent per recept in rekening.
De apothekers kregen langzamerhand wat meer uitbetaald. Medio jaren zestig was de prijs bij
de burgerlijke armenzorg gestegen naar 23 à 24 cent en de ‘pro labore’ vergoeding was toen 5,4
cent per recept (23% van de prijs). Volgens armbesturen uit Leeuwarden en Arnhem was dit een
zeer lage vergoeding, te meer omdat de Groningers gecompliceerde medicijnen bereidden.124 De
vergoeding van de stad lag toen 20% hoger dan die van de hervormde diaconie. De burgerlijke
armenzorg, dat wil zeggen de stad, was voor de apothekers vanaf het midden van de jaren veertig
dan ook een gunstiger partner dan de kerkelijke diaconieën. Dat is ook te zien aan de vergoedingen
voor de choleramedicijnen. Vanaf 1855 konden de farmaceuten daarvoor 5 cent extra in rekening
brengen, omdat het bewerkelijke recepten waren, vaak in grote haast gewerkt moest worden en de
klantenkring anders samengesteld was. Onder de afnemers waren ‘niet alle gewone arme zieken
van de diakonie’, maar ook nog ‘mensen uit de kleine burgerij’.125 Dat waren kennelijk particuliere
patiënten, aan wie regulier meer in rekening werd gebracht. In 1863, een jaar zonder specifieke
problemen met de volksgezondheid, werden per dag gemiddeld 107 recepten voor de burgerlijke
armenzorg uitgeschreven. De f 5,78 die dit aan werkloon opleverde, moest over twaalf apothekers
worden verdeeld.126 De verdiensten waren normaliter dus niet zo spectaculair.
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De omzet van de apothekers in de armenzorg nam tot 1836 gestaag toe. Vanaf 1820 werd een
steeds groter deel aan het stadsziekenhuis geleverd. In de periode dat de medische armenzorg door
de stad werd bekostigd (1820-1832), steeg de omzet enorm. Het stadsbestuur was nadien tegen
een stadsarmenapotheek gekant. De afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst stelde medio jaren vijftig nog eens voor om een stadsarmenapotheek op te richten, ter vervanging van de vrijgevestigde apothekers in de armenzorg. In de jaren dertig konden de
apothekers in hun streven naar verbetering van hun positie in de armenzorg nog op de steun van
de medici in de geneeskundige commissie rekenen. In de jaren vijftig werden de belangen van de
apothekers door de medici bruut aan de kant gezet. De apothekers merkten dat de raad mordicus
tegen een stadsapotheek was op grond van de vroegere ervaringen, en omdat er ‘geen reden [is]
om aan ambtenaren te geven wat thans het werk van apothekers is’. Het voorstel paste niet in de
liberale geest van de jaren vijftig. De diaconieën waren er evenmin voor te porren. De katholieke
diaconie meende dat men de levering moest overlaten aan de ‘particuliere nijverheid’ en dat men,
om een klein voordeel te halen, niet een hele nijverheidstak moest tegenwerken.127 De pogingen
van het grootste kerkelijke armbestuur om vanaf de tweede helft van de jaren dertig de bestedingen
bij de apothekers niet verder op te laten lopen, zijn gelukt. Dat wordt uit de cijfers duidelijk.
Tabel 4.6

Omzet van de apothekers in de armenzorg in guldens

jaar

hervormd

RK

luthers

Waals

1806

1199

214

64

19

1816

2063

515

120

24

afgesch. geref. burgerlijk armbestuur

1830

8290

1833

4449

1204

157

1836

4670

705

137

38

1846

4897

628

218

23

79

1856

4822

1541

196

73

135

Bronnen: rekeningen diaconieën; gemeenterekeningen
Toelichting: als steekproef is elk zevende jaar in het decennium gekozen. 1826 was niet representatief (epidemie) en is weggelaten. 1830 is toegevoegd om de periode waarin de burgerlijke overheid de medische armenzorg betaalde in beeld te krijgen.
De gegevens van de joodse diaconie zijn niet bekend en die van de doopsgezinden zijn niet gescheiden van de andere uitgaven.
De bedragen zijn op hele guldens afgerond.

De periode 1845-1860 was een ongezonde tijd met veel epidemieën. De omzet van de apothekers
in de armenzorg steeg toen nauwelijks, terwijl sinds 1850 de vergoedingen bij de hervormden aanmerkelijk hoger waren. De ‘pro labore’ vergoeding maakte toen een groter deel van de omzet uit.
Dat betekende dat de hoeveelheid medicijnen die afgezet werd kleiner was, maar de verdienste er
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aan hoger was. Het zwaartepunt in de armenzorg verschoof eind jaren veertig al naar de stad. Aan
het stadsziekenhuis werd in 1833, 1836 en 1846 respectievelijk voor f 989,-, f 1411,- en f 3190,aan medicijnen geleverd. Als we dat optellen bij de nagenoeg gelijkblijvende omzet in de armenzorg, werd uiteindelijk door de farmaceuten toch meer omgezet. Het stadskantoor en de klerken
namen de plaats in van de diakenen. De verplaatsing van de aandacht van de farmaceuten naar aan
de stad gerelateerde sociale activiteiten wordt vanuit dit perspectief verklaarbaar.
Een andere ontwikkeling in de loop van de jaren zestig was, dat niet alle apothekers nog gespitst
waren op de leverantie aan de armenzorg. In 1860 waren zes apothekers daar niet meer in geïnteresseerd en in 1866 hadden acht geen relatie meer met de diaconale of burgerlijke armenzorg.
Ze beperkten zich tot de particuliere praktijk en stootten daardoor de laagste sociale groepen uit
hun klantenkring. Vergeleken met de gretigheid waarmee zij in de eerste helft van de negentiende
eeuw solliciteerden bij de diaconieën, was dit een nieuw verschijnsel.
Samenvatting
Rond 1800 vormden de elf farmaceuten een kleine en welvarende tot zeer welvarende beroepsgroep. Ze behoorden tot de bovenlaag van de bevolking en kregen steun van het stadsbestuur in
hun streven de stand gesloten te houden. De opleiding tot apotheker werd deels binnen eigen
kring verzorgd en deels aan de universiteit gegeven. In de beroepsgroep waren enkele gerenommeerde apothekers. De vestigingsbeperking die uit de achttiende eeuw stamde, werkte gunstig op
de bedrijfseconomische kant van het beroep. Hun bezittingen waren veel waard, ze vroegen hoge
prijzen voor hun medicijnen en hadden vrijwel uitsluitend de gegoede bevolking als klant. Het
leeuwendeel van de armenzorg werd voor een vast jaarbedrag door één apotheker uitgevoerd. De
omzet van de gezamenlijke apotheken werd grotendeels uit de particuliere praktijk gehaald. Het
beroepsdomein van de apothekers was ten opzichte van andere medische beroepen al vroeg afgepaald en bijhandel nagenoeg uitgesleten. Er nog was maar weinig overlap met andere beroepen of
handelsactiviteiten en drogisten waren als medische beroepsgroep een verwaarloosbare factor. In
Groningen was het apothekersberoep rond 1800 grotendeels al een zelfstandig en geen deelberoep
meer. Alleen in de toelating tot het beroep moest ze het overwicht van de medici gedogen.
In de loop van de negentiende eeuw veranderde in het Groningse apothekersleven heel veel. De
eerste decennia stonden in het teken van de fanatieke verdediging van de vestigingsbeperking. Het
lukte niet om dit voorrecht te behouden. De Groningers moesten zich schikken naar de nieuwe
landelijke wetten en regels. De bescherming paste niet meer in de liberale negentiende eeuw. In
1825 werd vrije vestiging toegestaan. Ten aanzien van andere zaken uit de nationale koker was men
wel gunstig gestemd. De nieuwe farmacopees werden van harte ontvangen. Haagse voorstellen
werden gemeten naar Groningse belangen.
De drogisten werden het slachtoffer van de verruiming van de vestigingsmogelijkheden voor
apothekers. Aan hen werden, onder druk van de apothekers, door de stad van 1816 tot 1825 juist
vestigingsbeperkingen opgelegd. De drogisten hadden weinig mogelijkheden om zich teweer te
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stellen tegenover de overmacht van de apothekers. De steun van de stad, waar de farmaceuten tot
in de jaren dertig op konden rekenen, ontbeerden zij. De drogisterij werd vanaf 1816 stelselmatig
door de apothekers beperkt gehouden. De dominantie van de apothekers over de drogisten kreeg
vanaf 1825 gestalte in het (mede)toezicht op de praktijkuitoefening. Tijdens de visitaties van de
geneeskundige commissie maakten ze het hun moeilijker dan hun eigen beroepsgenoten. De apothekers hebben de drogisten effectief beknot in hun beroepsuitoefening. Rond 1850 bloeide de
drogisterijbranche op.
Door de vrije vestiging nam de concurrentie onder apothekers toe. De markt werd opengegooid. Er kwamen meer apotheken en er traden verschuivingen in de klantengroepen op. In de
negentiende eeuw werden de lage sociale groepen en de middengroepen steeds belangrijker. We
zien hier een parallellie met de medici. Voor deze groepen moest men echter veel lagere prijzen
in rekening brengen. Tot halverwege de jaren veertig waren de apothekers uitsluitend geïnteresseerd in de prijzen die ze de diaconieën in rekening konden brengen. In de jaren dertig weerden
zij dreigende prijsdalingen met steun van de medici. Deze stonden ook achter hun verzoeken
– hoewel niet succesvol – om prijsverhoging. De steun van het stadsbestuur hadden de apothekers
tegen die tijd verloren. Toen de mingegoeden in de jaren veertig de armenzorg werden uitgestoten,
ontkwamen de apothekers niet aan de invoering een grotere prijsdifferentiatie. De beoordeling van
de mate van ‘behoeftigheid’ van mingegoeden door diakenen – dat was de maatstaf voor lagere
prijzen – hoefden ze na enig onderhandelen niet klakkeloos over te nemen. In deze affaire, die in
feite ging om de invoering van een prijsverlaging, konden de apothekers niet meer rekenen op de
steun van de medici. In de periode 1833-1850 waren de vergoedingen voor de medicijnen in de
armenzorg laag. De onderhandelingen met diakenen verliepen moeizaam en de resultaten waren
teleurstellend. In 1850 werd het werk door de armbesturen eindelijk naar behoren gehonoreerd.
Het ‘pro labore’ deel werd toen opgenomen in de medicijnprijzen. De katholieke armenzorg, die
de medici ook slecht honoreerde voor hun werk, deed dat niet.
De inkomensverbetering van de apothekers riep een reactie op bij de medici. In de jaren vijftig
bevochten die een verbetering van hun positie in de armenzorg en ze stelden voor – wel wetend dat
de diakenen altijd alert waren op pecuniaire zaken – een stadsapotheek in te richten om de uitgaven
aan medicijnen in de hand te houden. De apothekers, nu zonder de steun van de medici, hadden
het geluk dat het stadsbestuur zich de enorme uitgaven van de stadsapotheek uit de jaren twintig
herinnerde en dat de geest van de tijd hun welgezind was. De stad en de armbesturen wilden de
apothekersstand als vrije beroepsgroep het brood niet uit de mond stoten.
De apothekers hadden zich al in de achttiende eeuw losgemaakt van de kramers en wilden
daar ook niet meer bij horen. Dat nam niet weg dat ze hun antenne voor het creëren van gunstige marktcondities niet verloren hadden. De inspanningen aan sociale bezigheden laten dit zien.
De apothekers en drogisten deden het moeizame en tijdrovende diakenwerk in ruil voor de zeer
gewenste leveranties aan de armenzorg. Toen de stad tegen het midden van de eeuw meer zorgtaken
op zich nam, verschoven ze hun inspanningen naar taken gerelateerd aan het openbare bestuur.
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Het diakenschap en het wijkmeesterschap hadden bovendien het voordeel dat ze de toegang tot de
armenzorg bepaalden. In deze functies waren ze, om in termen van De Swaan te spreken, bemiddelaar naar en verdeler van collectieve goederen. De apothekers waren niet actief in het entameren
van nieuwe collectieve voorzieningen.
De apotheker behoorde in de negentiende-eeuwse wetgeving tot de beroepen van de tweede
stand en in de toelatings- en toezichtsorganen speelden ze na de medici de tweede viool. In tegenstelling tot de chirurgijns verbeterden zij hun positie in deze organen wel. De hogere deelnamegraad in de geneeskundige commissies en de toenemende invloed door hun specialistische kennis
betekenden dat de apothekers stapsgewijs meer greep kregen op de beroepsuitoefening. Anderzijds
zetten de medici de farmaceuten aan tot harmonisatie van hun medicijnbereiding, toen ze dat zelf
nog niet voldoende deden. Deels bepaalden medici en anderen de inhoud van hun werk nog. Dat
gebeurde ook toen medici en diaconieën de apothekers dwongen tot het instellen van een apart
tarief voor mingegoeden (1842). Volledige zelfcontrole over hun beroepsuitoefening bereikten de
apothekers niet, ook al niet omdat bij de examinering de medici de numerieke overhand hadden.
Midden in de hectiek van de dreigende opheffing van de vestigingsbeperking werd een
beroepsvereniging opgericht. Kennisverspreiding was een belangrijke doelstelling. In de praktijk
behartigde de vereniging ook de belangen van de beroepsgroep. De meeste farmaceuten waren lid.
De vroege organisatie op lokaal niveau hield de aansluiting bij de landelijke vereniging tegen. Die
kwam relatief laat tot stand.
De rekrutering van de apothekers werd traditioneel gekenmerkt door de vader-zoon opvolging. Die was vooral bij de Groningers te zien. Bij de farmaceuten die van elders kwamen was dat
nauwelijks het geval. Het apothekersberoep bood mogelijkheden aan de middengroepen. Voor de
drogisten, met name de familie Sormani en de nieuwelingen van na 1850, gold dit laatste ook. Het
profiel van de apothekersstand werd sociaal-economisch gezien breder. De brede middengroep van
de stand behoorde tot de hoge middengroepen in de lokale samenleving. Dat was één laag onder
die van de kleine beroepsgroep aan het begin van de eeuw. Een kleine topgroep, die in de sociale
stratificatie tot de hoogste laag behoorde, bezette de posities in de toezichts- en toelatingsorganen,
zat in de besturen van de beroepsverenigingen en ondernam de meeste en de meest prestigieuze
maatschappelijke activiteiten. Het gros van de meeste drogisten behoorde tot de sociale laag beneden die van de meeste apothekers, de lage middengroepen.
De sterke positie die de apothekers aan het begin van de eeuw hadden, was gebaseerd op de
lokale regelgeving en bescherming. De beroepsgroep bleef daardoor beperkt van omvang. Toen die
beschermende constructie weg viel en de markt werd opengegooid, dienden zich meer aanbieders
aan. Om succesvol te zijn in de negentiende-eeuwse standenmaatschappij moest men aansluiting
zien te vinden bij relevante sociale groepen, die zeggenschap hadden over de verstrekking van collectieve goederen en die als particuliere patiënt interessant waren. Dat is het grotere en vernieuwde
apothekerskorps in Groningen ‘door de markt genomen’ goed gelukt.
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V RO E D V RO U W E N
Bevoegdheden
In Nederland was de beroepsuitoefening van vroedvrouwen al vroeg gereguleerd.128 De taakverdeling tussen medici en vroedvrouwen was in de achttiende eeuw uitgekristalliseerd. Medici en
vroedmeesters hadden toen de gecompliceerde bevallingen van de vroedvrouwen overgenomen.
De overgang van lokale naar centrale regulering veranderde niet veel aan de bevoegdheden van de
vroedvrouwen. De negentiende-eeuwse wetgeving sloot aan bij de gangbare, lokale regelingen uit de
achttiende eeuw.129 De ontwikkeling van het vroedvrouwenberoep voor 1865 kan volgens Van der
Borg worden gezien als beroepsvorming, maar niet als professionalisering. De beroepsgroep verwierf
geen autonomie. Het onderwijs, de examinering en de toelating tot het beroep lagen in handen van
de medici.130
De vroedvrouwen behoorden tot de tweede stand. Hun werkgebied – de normale bevallingen – werd in 1838 opengesteld voor alle medici en niet meer alleen voor degenen, die daarvoor
dispensatie hadden gekregen. In vrijwel alle westerse landen verdrongen medici de vroedvrouwen
van de medische markt,131 met uitzondering van Zweden en Finland.132 In Engeland was het
beroep tot het eind van de negentiende eeuw niet wettelijk erkend. In Wakefield en Huddersfield
waren vroedvrouwen vrijwel uitsluitend in de armenzorg werkzaam.133
In Groningen was het beroep vanaf het eind van de zeventiende eeuw gereguleerd, wat inhield
dat alleen vroedvrouwen die ‘geadmitteerd en bekwaam bevonden’ waren, mochten praktiseren.134
Dit is in de praktijk niet volledig nageleefd, want uit 1793 stamt nog een bericht dat ‘ongeregtigde
en niet geadmitteerde’ vrouwen de verloskunde beoefenden. Stadsfysicus Busch vond dat dit ook
‘niet geheel belet’ moest worden, omdat ze in bepaalde omstandigheden van nut bleken te zijn.
Maar misbruik diende men te voorkomen. Het Collegium Medicum moest daarop een onderzoek
instellen naar alle ‘geregtigde’ vroedvrouwen, maar over dat onderzoek is in de bronnen niets
gevonden.135
In de ordonnantie op de medische beroepen van 1729 werd vastgelegd dat vroedvrouwen alleen
natuurlijke bevallingen mochten begeleiden.136 Bij complicaties moesten ze een vroedmeester of
medicinae doctor inroepen. Het weigeren van hulp aan arme kraamvrouwen was al sinds 1710
strafbaar.137 Gaandeweg nam het aantal gedragsregels en voorschriften voor de vroedvrouwen toe.
Ze mochten niet dreigen de kraamvrouw te verlaten, ongerustheid oproepen, onbescheiden vragen stellen en van te voren over beloningen praten. Meer positief getinte aanwijzingen waren: het
‘zacht’ en voorzichtig behandelen van de kraamvrouw en de geheimhoudingsplicht.138
In het stedelijke geneeskundige reglement van 1807 werden vier artikelen over de verloskunde
opgenomen. Twee hadden uitsluitend betrekking op vroedvrouwen en twee op vroedvrouwen en
vroedmeesters. In artikel 20 stond dat vroedvrouwen en leerlingen zich moesten gedragen naar
vorige stedelijke bepalingen, de ‘Ordre op de vroedkundige lessen en de nadere Ordre op het
vroedkundig onderwijs’. De eerste stamde uit 1766, de tweede uit 1804 (zie hierna). Verder mochAPOTHEKERS,
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ten vroedvrouwen niet op eigen gezag medicijnen voorschrijven en geen instrumenten gebruiken
(artikel 18). Alle verloskundigen moesten al vanaf 1669 onechte kinderen binnen 24 uur op het
stadhuis melden en dat bleef zo (artikel 17). Tenslotte werd bepaald dat ze een barende vrouw niet,
voordat een andere verloskundige aanwezig was, mochten verlaten (artikel 19). Al met al was er dus
veel continuïteit.
De zeggenschap over de toegang tot het beroep en het toezicht op de uitoefening van de praktijk gingen in de negentiende eeuw, net als bij de andere beroepen, van het Collegium Medicum
over naar de geneeskundige commissie. De stadsvroedvrouw die sinds 1738 bij de examens aanwezig was en ook het recht had vragen te stellen aan de examinandus, kreeg geen plaats meer toebedeeld in de commissie.139 De Groningse vroedvrouwen kregen bij de eerste stap in de centralisatie
van de gezondheidszorg dit verliespunt al te incasseren. Het Collegium examineerde in 1802 nog
vroedvrouwen.140 Toen de Departementale Commissie later in hetzelfde jaar alle beroepsbeoefenaren inschreef en toetste op hun bekwaamheid, leverde dat voor de stedelijke vroedvrouwen geen
probleem op. Kennelijk waren allen voldoende gekwalificeerd.141
Er werden geen hoge eisen gesteld aan de toegang tot het beroep. In 1817 golden dezelfde eisen
als in 1766. Een aspirant-vroedvrouw moest minstens 25 jaar zijn142 en kunnen lezen en schrijven.
Verder moest ze van onbesproken gedrag zijn.143 In 1830 werd de minimumleeftijd verlaagd tot
23 jaar en een maximum intredeleeftijd vastgesteld van 39 jaar. Het stedelijke reglement volgde
hierin de landelijke regelgeving.144 Nieuw was toen dat de vroedvrouw geen lichaamsgebreken
mocht hebben die de beroepsuitoefening belemmerden. Het toedienen van klysma’s en het katheteriseren werden in de praktijk al toegestaan en nu formeel in het onderwijsprogramma opgenomen.145 Verschillende Groningse vrouwen boven de 40 jaar kregen een ontheffing van het verbod
op toetreding tot het beroep. Gedrag, lichamelijke gezondheid en geestelijke stabiliteit werden in
deze gevallen wel goed onderzocht. Sommige vrouwen gaven aan ‘van goed verstand’ te zijn of ze
voegden een aanbevelingsbrief van Baart de la Faille, die toen het onderwijs aan de vroedvrouwenschool gaf, toe aan het verzoek. Sociaal-economische motieven – overlijden van of verlaten door de
echtgenoot en armoede – waren meestal de redenen om deze ontheffing te vragen. Kennelijk was
de verwachting gerechtvaardigd dat met het beroep een bestaan kon worden opgebouwd. Annigje
Beckers, verlaten vrouw van meubelmaker J.J.M. Dupuy, was de oudste die werd toegelaten. Ze
was 48 jaar toen ze als vroedvrouw begon.146
In hoofdstuk 2 bleek al dat het onderwijs een beslissende factor was in het aanbod van vroedvrouwen. Het was tevens een belangrijk element in de kwaliteit van de hulp.
Kwaliteit van de verloskundige hulp door vroedvrouwen
De praktijkopleiding onder leiding van oudere vroedvrouwen was de gebruikelijke weg om
geschoold te worden. Of vóór 1766 theorielessen zijn gegeven, is onduidelijk. Daarover zijn
tegenstrijdige vermeldingen gevonden.147 Mogelijk zijn ze in de zeventiende eeuw gegeven en is dit
onderwijs in de achttiende eeuw in de versukkeling geraakt. In de tweede helft van de achttiende
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eeuw werd de theoretische opleiding van vroedvrouwen beter gefundeerd. In de ‘Ordre op de
vroedkundige lessen’ (13-2-1766) werd het volgen van een cursus verplicht gesteld. Het Collegium
Medicum mocht alleen aspirant-vroedvrouwen examineren die ten minste een jaar theorielessen
hadden gevolgd. In Groningen startte men, vergeleken met andere steden waar dergelijke cursussen
ook tot stand kwamen, er betrekkelijk laat mee.148 De opleidingen waren in de achttiende eeuw
minder uniform dan de lokale regelingen van de bevoegdheid.149
In de ‘Ordre’ werd een koppeling gemaakt tussen de praktijktraining en de lessen. Alleen leerlingen die door praktiserende, stedelijke vroedvrouwen werden geïnstrueerd, konden tot de cursus
worden toegelaten. De al toegelaten vroedvrouwen werden ook verplicht de cursus te volgen.
Medicinae doctor Busch gaf de theorielessen een keer per maand.150 In 1800 vond hij het peil van
de stedelijke vroedvrouwen te laag. Wat Busch in 1793 nog gedoogde, vond hij zeven jaar later
vatbaar voor verbetering. Hij maakte een nieuw opleidingsmodel, naar het voorbeeld van Parijs en
enkele andere plaatsen waar, net als in Groningen, geen hospitaal voor arme kraamvrouwen was
om het vak te leren. Het nieuwe stadsbestuur zag er wel wat in en nam zijn plan aan.151
De kritiek van Busch, verwoord in een brief aan het stadsbestuur, geeft inzicht in het kwaliteitsniveau van de Groningse vroedvrouwen rond 1800.152 De bestaande cursus was te kort (twaalf
lessen van een uur) en theorie en praktijk sloten niet op elkaar aan. De ‘meesteressen’ gaven het
eerste onderricht, maar zij hadden te weinig ‘preparaten’ om hun leerlingen goed in de anatomie te
kunnen onderwijzen. Ze vroegen ook een te hoge vergoeding van de leerlingen. De leerlingen op
hun beurt dachten te licht over wat ze moesten leren en deden te snel examen, omdat ze iets wilden verdienen. Ze waren bovendien ‘voor het grootste gedeelte mensen van ruwe en ongeoefende
vermogens’ en hadden meer onderwijs nodig. Verder bleek dat te weinig ‘arme en geringe’ kraamvrouwen bereid waren om leerlingen toe te laten bij de bevalling. Sommige aspirant-vroedvrouwen
hadden voor hun examen maar twee of drie bevallingen gezien of gedaan. Het aantal bevallingen zij
moesten bijwonen, was in de toelatingseisen niet omschreven. Vergeleken met andere steden waren
de Groningse opleidingseisen op dit punt minimaal.153 Door de matige basiskennis en -kunde kon
de verdere opleiding ‘alleen op wat los memorie-werk uitloopen’.
Wat Busch niet noemde, was het analfabetisme onder de vroedvrouwen. Zeven vroedvrouwen
konden aan het begin van de negentiende eeuw geen geboorteaktes ondertekenen.154 De meeste
anderen hadden ook niet veel lees- en schrijfervaring, gezien de wijze waarop ze de formulieren
van de onechte kinderen invulden.155 Kennelijk vond Busch dit niet het meest kwalijke punt, wat
merkwaardig is in relatie tot zijn opmerking over het ‘los memorie-werk’. Uit het analfabetisme
blijken drie dingen. Het scholingspeil van de vrouwen was inderdaad niet hoog en het theoretische onderwijs moet zich beperkt hebben tot aanschouwelijk onderwijs. Ook wordt duidelijk dat
aan een van de eisen van de toelating tot het beroep, het kunnen lezen en schrijven, niet de hand
werd gehouden. Om de beperkte kennis uitsluitend bij de vrouwen neer te leggen, is daarom wat
eenzijdig van Busch. Mogelijk heeft in de soepele toelating ook meegespeeld, dat er anders niet
voldoende vroedvrouwen zouden zijn.
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Busch wilde dus iets doen aan het gebrek aan anatomische kennis – ‘de eerste en eenige zekerheden der konst’ – en de matige praktische ervaring voor het examen. Zijn reorganisatieplan behelsde
de uitbreiding van het bestaande onderwijs met cursussen voor beginnende leerlingen en de koppeling van het ambt van stadsvroedvrouw aan de cursus om de praktijktraining te verbeteren. Naast
de al bestaande maandelijkse gratis lessen werd een aparte startcursus voor nieuwe leerlingen aan
het Vroedkundig Instituut, zoals de opleiding werd genoemd, geïntroduceerd. Deze verplichte
cursus bestond uit twee delen van zeven of acht weken. Elke week werden vijf lessen van een uur
gegeven. Het cursusgeld (f 21,-) kwam toe aan de medicus die de lessen gaf, de instituteur van het
Instituut. Dat was Busch zelf. Het cursusgeld hoefde geen bezwaar te zijn, betoogde hij, omdat de
aspirant-vroedvrouwen daarvóór een leercontract met de ‘meesteressen’ afsloten. De kosten van de
cursus waren ongeveer even hoog als die van het leercontract. Over het personele verschil aan de
ontvangende kant repte hij niet. Een aspirant-vroedvrouw moest voor het examen minimaal acht
bevallingen onder leiding van een stadsvroedvrouw doen. De stadsvroedvrouwen waren verplicht
om de leerlingen op te roepen voor het bijwonen van bevallingen. Om de stadsvroedvrouwen voor
het plan te winnen, moest de leerling hen per bevalling 50 cent in het eerste deel van de cursus
en f 1,25 in het tweede deel betalen. Daarnaast kregen ze een jaartraktement van f 140,- uit de
stadskas. De leerling werd bovendien verplicht 75 cent aan de kraamvrouw te betalen. Men hoopte
dat zich dan meer kraamvrouwen zouden melden.
Alles bij elkaar opgeteld, was de investering in de opleiding ongeveer f 35,-. Dit bedrag was veel
lager dan in Amsterdam.156 De opleiding was voor bepaalde groepen van de bevolking echter niet
haalbaar. Het geld moest binnen korte tijd bijeengebracht worden en het was onzeker of de investering loonde. Voor iemand die een kleine reserve had, lag de opleiding binnen het bereik. Gaandeweg
werd de toegang tot het beroep wel moeilijker. Afgezien van de hogere financiële drempel moest
men zich meer intellectuele inspanning getroosten en meer tijd investeren in de opleiding.
De eerste cursus voor leerlingen werd in april en mei 1802 door zeven vrouwen gevolgd.
Demonstraties en ‘excertien op preparaten en fantomen’ en op een ‘vrouwelijk kadaver en de lijken
van nieuw geboren kinderen’, stemden Busch gunstig over het theoretische deel van de opleiding. Vier
cursisten slaagden voor het examen voor het Collegium Medicum en één voor de Departementale
Commissie.157 Het praktische deel mislukte. Geen enkele kraamvrouw had zich gemeld en de stadsvroedvrouw had geen kraamvrouwen aan de leerlingen aangeboden. Voor de cursus in 1803 meldde
zich geen enkele leerling. De tweede cursus mislukte helemaal. De nieuwe opzet was niet levensvatbaar. Voor de leerlingen was er een ‘pecunieel bezwaar’. Volgens Busch en de raad lag het aan de vergoedingen voor de kraamvrouw en de stadsvroedvrouw. Over de cursuskosten werd niet gerept. De
aanpassing van 1804 hield in dat de kraamvrouw voortaan een vergoeding van f 3,- uit de stadskas
kreeg. Het ambt van stadsvroedvrouw met een vast traktement werd opgeheven. Twee andere vroedvrouwen werden aangesteld die meer onder de ‘geringe klasse’ praktiseerden. Men verwachtte dat
meer kraamvrouwen zich zouden melden of opgespoord werden door de nieuwe stadsvroedvrouwen.
Voor hen werd het vinden van kraamvrouwen gunstig, want zij werden per bevalling betaald (f 5,-).
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De theoretische lessen bleven op dezelfde voet doorgaan. In de praktijk verdween het leercontract
echter niet. Aan het begin van de eeuw boden vroedvrouwen zich in de Groninger Courant aan als
‘leermeesteresse’. Albertine Swijgmans, die bij de eerste lichting cursisten van de nieuwe opleiding
hoorde, liet zich bij het vragen van een vergoeding leiden door ‘alle billijkheid’.158 Ook in de jaren
vijftig en zestig namen vroedvrouwen tegen betaling leerlingen aan.159
Het Vroedkundig Instituut kondigde in de Groninger Courant de start van de cursussen aan.
Het moet de bedoeling zijn geweest een brede groep te bereiken. In de Franse tijd werd het
Instituut gesloten (1810), wat tot een afname van het aantal vroedvrouwen leidde.160 Het niveau
van de zorg liep toen ook terug. In 1817 werd het Instituut nieuw leven ingeblazen. Het initiatief
kwam opnieuw uit de medische hoek, nu van de plaatselijke geneeskundige commissie.161 Het
argument voor de heropening was dat er in de stad geen stadsziekenhuis of kraamzaal was.162 Een
initiatief tot oprichting van een kraamzaal met daaraan gekoppeld een opleiding voor vroedvrouw
(1812), was mislukt (hoofdstuk 6). De stad was het Vroedkundig Instituut gunstig gezind. In 1823
was de aanwezigheid van het Instituut een van de redenen om de oprichting van een klinische
school in de stad af te wijzen.163 Met de heropening van het Instituut waren in de stad voor alle
beroepen van de tweede stand weer opleidingsmogelijkheden.
De eisen voor het praktijkgedeelte werden in 1830 opnieuw verhoogd. Het aantal verplichte
bevallingen voor het examen werd van acht naar twaalf gebracht en de betaling van de kraamvrouw
door de leerling weer ingesteld (75 cent). De opleidingskosten namen daardoor toe met f 9,-. De
vergoeding van de stad aan de kraamvrouw verviel en de bezoldiging van de vroedvrouw werd verlaagd naar f 4,- per bevalling. De snelle toename van het aantal vroedvrouwen in de jaren twintig
vergemakkelijkte deze besluiten. Voor de instituteur bleef alles bij het oude, voor de stad waren de
herzieningen van 1830 voordeliger, maar voor de stadsvroedvrouwen, leerlingen en kraamvrouwen
nadelig. De nieuwe eisen hadden echter geen nadelige invloed op de instroom van nieuwe vroedvrouwen.
Uit de bronnen is niets bekend over de feitelijke toelating tot de school. Werden leerlingen
geweigerd? Van de vrouwen die examen deden, is niemand gezakt. Bij de andere beroepen gebeurde
dat af en toe wel. Het opleidingspeil van deze beroepsgroep is in de negentiende eeuw wel verhoogd.
Na 1816 werden geen analfabete vroedvrouwen meer aangenomen. Op dit toelatingscriterium werd
scherper toegezien. Wat precies werd gedoceerd, is evenmin precies bekend. Volgens Busch lag het
onderwijs op het peil van de ‘hedendaagse vorderingen’ en waren er voldoende hulpmiddelen. De
basale anatomische kennis zullen Busch en zijn opvolgers zeker onderwezen hebben. De Groningse
cursus duurde een jaar, maar was sterk geclusterd in twee keer 40 lessen.164 In andere steden duurder de cursus twee of drie jaar, maar mogelijk waren de lessen meer verspreid.165 Bovendien was
voor alle vroedvrouwen in Groningen verplichte ‘bijscholing’ ingesteld. Een exemplaar van een
veel gebruikt negentiende-eeuws lesboek voor vroedvrouwen ligt in de universiteitsbibliotheek van
Groningen.166 Dit handboek was dus waarschijnlijk in de stad aanwezig, maar of het in de opleiding
werd gebruikt of door lokale vroedvrouwen is aangeschaft, is niet bekend.
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De plaatselijke geneeskundige commissie sprak voortdurend in termen van (ruim) voldoende,
als het over het Instituut ging. Nu waren ook steeds geneeskundigen uit de top van de medische
hiërarchie instituteur en dezen waren tegelijkertijd lid van het commissie, zodat een kritisch commentaar niet verwacht kan worden. Met name na 1817 en in de jaren twintig was de commissie
lovend over het onderwijs. In 1819 vond zij dat de stadsvroedvrouwen ‘hunne betrekking op een
waardige wijze uitoefenen’.167 Wanneer de al geadmitteerde vroedvrouwen de lessen niet bezochten
of geen opgaven deden van moeilijke bevallingen, uitte men kritiek. Eind jaren twintig waren
daarover de eerste klachten te horen en zo nu en dan kwamen ze terug. In 1856 werd de verplichte
bijscholing voor gediplomeerde vroedvrouwen afgeschaft.168 Waarschijnlijk bleven de vrouwen
weg, omdat de lessen voor hen op den duur niet veel nieuws meer bevatten.
Toen in 1861 rijkskweekscholen voor vroedvrouwen werden opgericht om het peil van de stand
te verhogen, werd opnieuw de vraag gesteld of Groningen zich bij de landelijke ontwikkelingen
moest aansluiten. Moest het Instituut een kweekschool worden? De geneeskundige commissie,
onder voorzitterschap van De Vries Reilingh (tevens instituteur), adviseerde het stadsbestuur om
dit niet te doen. De commissie vond een verheffing van het Instituut ‘noodeloos en niet voordelig’.
De ‘veeljarige ondervinding’ was dat het onderwijs goed was. De vrouwen zouden dan bovendien
voor het eerste deel van de opleiding op gemeentekosten naar Amsterdam moeten gaan.169 Een
financieel argument ging er bij het stadsbestuur meestal wel in. De vele benoemingen van exleerlingen tot gemeentevroedvrouw in de provincie werden als bewijs voor de goede kwaliteit van
het bestaande onderwijs aangevoerd.170 Een standsbelang van de medici speelde mogelijk ook een
rol. Inmiddels was het aantal medici met verloskundige bevoegdheden aanmerkelijk toegenomen.
Een standsverheffing en kwaliteitsverbetering van vroedvrouwen kon een bedreiging voor medici
betekenen, als ze daardoor meer toegang tot de middengroepen zouden krijgen. De vroedvrouwen,
niet vertegenwoordigd in de geneeskundige commissie of een ander medisch orgaan en zonder
beroepsvereniging, konden zich alleen tot het stadsbestuur wenden om hun belangen te bepleiten.
Dat deden ze over deze kwestie niet.
Inspecteur L. Ali Cohen was in 1869 ook nog positief over de Groningse opleiding, hoewel toen
al duidelijk was dat die in Amsterdam beter was. De leerlingen waren daar van een ‘andere stand’
en het aantal leerlingen was er ook veel lager. Dat werd in Groningen juist als ongunstiger gezien.
Het Groningse burgerlijke armbestuur en de raad vonden dat Amsterdam zich beter kon richten
naar Groningen, waar meer leerlingen waren.171 Hieruit spreekt de visie die de Groningse magistraat en de medische stand rond 1870 op de vroedvrouwenstand hadden. Er hoorde een merkbare
en zichtbare afstand tussen medici en vroedvrouwen te blijven. Aan het eind van de eeuw was het
Groningse onderwijs duidelijk achter gebleven bij dat in het westen.172 In december 1869 werd
het reglement op het onderwijs opnieuw aangepast. De toelatingscriteria bleven hetzelfde, maar de
praktijkoefening kon nu bij alle vroedvrouwen en aan de universiteit opgedaan worden.173
Negentiende-eeuwse medici omschreven het niveau van het onderwijs en de stand als laag.
Het verst hierin ging medicus Broers. Volgens hem werd het beroep geminacht door het ‘verzuim,
APOTHEKERS,

D RO G I S T E N , V RO E D V RO U W E N E N TA N D M E E S T E R S

1 41
de nalatigheid en de schraapzucht’ van de vrouwen. De ‘leermeesteressen’ droegen ook bijgeloof
over aan hun leerlingen. De maatschappelijke waarde van het beroep was zo laag, dat de stand wel
opgeheven kon worden.174 Overigens was hij over de vroedmeesters (chirurgijns die de verloskunde
beoefenden) bijna even ontevreden. De enige remedie was dat de medicinae doctores de verloskunde overnamen. Zo’n vergaand standpunt nam niet iedereen in, maar negatieve geluiden waren veel
te horen.175 De opvatting van de Groningse geneeskundige commissie rond 1860 was afwijkend
van de landelijke teneur. Het feit dat het Instituut een stedelijk initiatief was en toonaangevende
stedelijke medici het onderwijs verzorgden, is daarvoor de verklaring.
De praktijkuitoefening van de vroedvrouwen werd niet gecontroleerd. Er was geen visitatiesysteem of iets dergelijks. Bij de toelating tot het beroep werden soms adviezen gegeven of complimenten uitgedeeld. Deze geven enig inzicht in het kwaliteitsniveau van de vrouwen. S. ten
Hoorn-Prijs haalde maar amper de eindstreep en ze kreeg het advies om iedere gelegenheid ‘tot
verdere oefening niet te verzuimen’.176 M. Kroder-Looff werd door de plaatselijke geneeskundige
commissie als ‘buitengewoon bekwaam’ beoordeeld.177 Van de provinciale commissie kreeg A.W.
ter Voor-Van Dokkum de kwalificatie ‘zeer wel voldaan’ mee en vijf anderen de iets magerder
omschrijving ‘wel voldaan’.178 Als leerlingen voor hun examen meer bevallingen deden dan minimaal werd vereist, kregen ze ook een positieve beoordeling. Sara Kisch en F.D. Bakker-De Vries
kunnen in dit verband genoemd werden. Zij onderscheidden zich daardoor van de anderen, die
zonder extra vermelding werden ingeschreven. De meeste positieve beoordelingen bij de examinering werden in de jaren 1840 uitgesproken. Hoogleraar Sebastian was toen voorzitter van de
plaatselijke en lid van de provinciale commissie. Hij was zeer actief in het verbeteren van het peil
van de gezondheidszorg. Het onderscheiden van kwaliteitsniveaus onder de vroedvrouwen kan hier
uit voortgevloeid zijn.
Slechte beoordelingen over het functioneren van individuele vroedvrouwen ben ik in de verslagen van de geneeskundige commissies niet tegengekomen.179 Tijdens een kleine epidemie van
kraamvrouwenkoorts in 1853 werd de vroedvrouwen aangeraden, de hygiëne in acht te nemen en
bij iedere kraamvrouw schone kleren aan te doen.180 Dit zou kunnen duiden op slechte hygiënische
gewoonten, maar het is de vraag in hoeverre het gedrag van de vroedvrouwen afwijkend was van
dat van andere medische beroepsbeoefenaren. In de jaren veertig wisten de geneeskundige commissies niet precies welke vroedvrouwen in de stad praktiseerden. Dit geeft aan dat de beroepspraktijk
van de vroedvrouwen buiten hun gezichtsveld lag. Slechts twee keer werd in de plaatselijke commissie een onbevoegd praktiserende vrouw besproken.181 Het kan haast niet anders dan dat dit een
geflatteerd beeld geeft.
Maatschappelijke activiteiten en sociale positie
Vroedvrouw was een van de weinige beroepen die vrouwen in de onderhavige periode in de
Groningse samenleving pas konden uitoefenen, nadat ze een opleiding hadden gevolgd en examen
hadden gedaan. De provinciale geneeskundige commissie vond in 1817 dat de vroedvrouwen op
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het platteland een goed traktement moesten krijgen. Alleen dan konden zij zich volledig op de
praktijk oriënteren en kon de stand zich verheffen.182 Hoewel de commissie hier op het platteland
doelde, wordt hieruit wel duidelijk dat het haar ernst was met de condities waaronder de vrouwen
hun beroep uitoefenden en dat standsverheffing een goede zaak zou zijn.
Zestien vrouwen begonnen met de opleiding toen ze al weduwe waren. Het aantal weduwen
was steeds ongeveer eenderde, maar daar waren ook de vrouwen bij die op latere laaftijd weduwe
waren geworden. Algemeen wordt aangenomen dat het aantal weduwen onder vroedvrouwen groot
was. In de beroepsgroep was een betrekkelijk groot aantal oudere vrouwen werkzaam, waardoor
de kans op weduwschap toenam. Een vergelijking met het aantal weduwes in dezelfde leeftijdscategorieën kan alleen een sluitend antwoord geven op de vraag of het beroep aantrekkelijk was
voor weduwen.183 De meerderheid van de vrouwen was gehuwd. Het beroep was in deze periode
in Groningen niet een ‘typisch weduwenberoep’.
Slechts zeven vrouwen waren bij de inschrijving ongehuwd.184 Vijf van hen traden in de jaren
zestig toe. De instroom van ongehuwde vrouwen begon veel later dan in Amsterdam.185 De vraag
of deze ontwikkeling na 1870 doorging, is interessant, maar valt buiten het bestek van deze studie.
De ongehuwde vrouwen waren bij de start van hun beroepsuitoefening veel jonger dan de andere
vroedvrouwen. Zij begonnen, op één na, tussen hun 22e en 27e jaar. De meeste gehuwde vroedvrouwen waren midden-dertigers toen ze begonnen.
Buiten de vier ongehuwde vroedvrouwen die later alsnog trouwden, is van elf vroedvrouwen
bekend welk beroep ze voor hun huwelijk uitoefenden. Negen waren volgens de huwelijksakten
dienstmeid en twee werkten in een winkel. Het onderzoek naar het beroep van de echtgenoot en
de vader leverde meer informatie over de sociale afkomst op.186
Tabel 4.7

Beroepen van de echtgenoten en vaders van de vroedvrouwen, nominaal187 en procentueel

beroepssector

echtgenoten
nom.

vaders
proc.

nom.

proc.

nijverheid

36

41

24

32

landbouw

--

--

3

4

handel en vervoer

25

29

27

35

diensten + overige

14

16

19

25

zonder beroep, ongehuwd

12

14

3

4

totaal

87

100

76

100

onbekend

50

61

Bronnen: doop-, trouw- en begraafregisters en -boeken; burgerlijke stand; bevolkingsregisters
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De vroedvrouwen kwamen overwegend uit gezinnen die in de nijverheid, de handel of het vervoer
werkzaam waren. Onder de echtgenoten was de nijverheidssector het sterkst vertegenwoordigd. De
arbeiders die in de bouw werkten (8x), kleermakers (4x) en schoenmakers (5x) werden het vaakst
geturfd. Ook de warenhandel (16x), scheepvaart (7x) en het leger (5x) waren veelvoorkomende
sectoren. Bij de vaders die in de nijverheid werkten, piekten de bouw- (8x) en textielsector (5x).
De warenhandel was ongeveer even sterk vertegenwoordigd als bij de echtgenoten. Schippers (13x),
personen met vrije beroepen (4x) en in overheidsfuncties (19x) waren substantieel meer onder de
vaders dan onder de echtgenoten te vinden. Bij de echtgenoten kwam de aanduiding ‘knecht’ drie
keer meer voor. Eenmaal werd een medicinae doctor genoteerd. Dit was waarschijnlijk een plattelandsheelmeester uit Drenthe. Zijn naam komt niet in het Album Studiosorum voor. Vergeleken
met de totale beroepsbevolking (1830 en 1870) zijn de handels- en dienstensector onder de families
van de vroedvrouwen vaker vertegenwoordigd. De vroedvrouwen werden uit de lage middenstand,
geschoolde ambachten en lage ambten gerekruteerd. Uit de twee allerlaagste sociale lagen (losse
arbeiders, sjouwers, dagloners en bedeelden) en de twee hoogste sociale groepen kwamen geen
vroedvrouwen voort. Dit patroon stemt overeen met dat van de steden die door Van der Borg zijn
onderzocht. De Groningse en Amsterdamse bronnen suggereren dat de Amsterdamse vroedvrouwen
uit een hogere sociale laag afkomstig waren. Deze intrigerende vraag wacht nog op onderzoek.
Er was, net als bij de andere medische beroepen, een kleine toplaag binnen de beroepsgroep.
In de jaren zestig behoorden op grond van de aanslagen in de hoofdelijke omslag de weduwe
van schuitenvaarder Bakker, de vrouwen van stafmuzikant Dassel, adjunct-commies van de griffie van de provincie Rosenbach, orgel- en pianomaker G.P. Dik en apothekersloper Kooij, een
dochter van kuiper Camphuis (vrouw Hilzer) en de weduwe van koopman en wijkmeester G.R.
van Bolhuis daartoe. Hetto ter Voor betaalde van alle echtgenoten de meeste belasting, f 10,- in
1862. In deze groep waren relatief veel echtgenoten en vaders zelfstandig. De ambachtelijke sector
ontbrak hier.188
In 1870 hadden drie echtgenoten een jaarinkomen boven de f 400,- (10%). Rosenbach werd
aangeslagen op een inkomen van f 1000,-, Dik op f 600,- en Freese op f 400,-. De laatste was een
nieuweling. In de sociale stratificatie kwamen de meeste gezinnen in laag 6 voor, de lower-lower
class. Wanneer men voor f 100,- werd aangeslagen, was het reële inkomen f 300 à f 400,-.
De kenmerken van de echtgenoten aan de top van de beroepsgroep waren: een hoger inkomen,
zelfstandigheid en/of een verbinding met het openbare bestuur. Binnen deze groep waren veel
stadsvroedvrouwen (hoewel niet alle) en zaten ook de echtgenoten, die in de Groningse samenleving maatschappelijke functies vervulden die te vergelijken waren met die van de medici en de
apothekers. Rosenbach was kerkbestuurder, Dik lid van de burgerbrandweer, Ter Voor diaken en
bestuurslid van het Zeemanscollegie en Van Bolhuis en De Boois waren wijkmeester. Slechts één
vroedvrouw vervulde een maatschappelijke functie. Roosje Jacobs, de vrouw van Lazarus M. Perel,
zat in het bestuur van de Israëlitische vrouwenvereniging.189 Perel was de besnijder die in 1820 van
zijn taak werd ontheven.
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Tabel 4.8

Inkomen, klassenindeling hoofdelijke omslag, sociale positie van vroedvrouwen in 1870

sociale laag

belastingklasse

inkomen

aantal

laag 3

6

f 1000,-

1

laag 4

4

f 600,-

1

laag 5

3

f 400,-

1

laag 6

1

f 100,-

14

geen aanslag

9

onbekend

6

totaal

32

Bron: kohieren hoofdelijke omslag; Kooij, Groningen

Met uitzondering van deze topgroep en de andere stadsvroedvrouwen (waarvan de echtgenoten en
vaders ook relatief veel met openbare functies in verband te brengen zijn), stond de beroepsgroep
binnen de sociale en de medische hiërarchie op een laag plan.
De praktijkuitoefening
In de praktijkuitoefening waren twee duidelijk onderscheiden groepen: de stadsvroedvrouwen en
degenen die deze functie niet verwierven. In 1623 werd de eerste stadsvroedvrouw benoemd en
sinds het midden van de achttiende eeuw waren er meestal twee. De stadsvroedvrouwen waren
aangesteld om arme kraamvrouwen te helpen.190 Allegonda Keiser-Ter Maat was in 1795 bijna
een jaar stadsvroedvrouw buiten de poorten, omdat de Franse troepen de poorten ’s nachts dicht
hielden. Maar aan het eind van dat jaar werden de poorten weer als vanouds bediend en raakte
Allegonda haar betrekking kwijt.191 Er is onduidelijkheid over de bezetting van het ambt rond
1800. De ontzetting van ambtenaren uit hun functie in 1796 speelde mogelijk een rol.192 Het ambt
was in 1800 volgens stadsfysicus Busch in de versukkeling geraakt. Op dat moment was er geen
stadsvroedvrouw, een duidelijke taakomschrijving ontbrak en voor het vaststellen van ‘suspecte en
voorgewende zwangerheid’ werd de stadsfysicus gevraagd. In de stad waren voldoende vroedvrouwen, zodat er geen gebrek aan verloskundige hulp was. Het ambt had in zijn oude vorm geen nut
meer, meende hij.
Om het maatschappelijk nut weer te verhogen, werd het ambt aan de leerlingencursus gekoppeld. Men probeerde ook een bredere doelgroep te bereiken. Behalve de arme kraamvrouwen,
konden ook andere ‘zulks begerende vrouwen binnen deze stad’ een beroep doen op een stadsvroedvrouw. De stadsvroedvrouwen die in 1802 aan het onderwijs werden gekoppeld, maakten
hun taak niet waar omdat ze ‘menigvuldig werk’ onder de ‘aanzienlijkste en vermogendste ingezetenen’ hadden.193 Ze hadden de bovenlaag van de bevolking als clientèle. De informatie van Jacob
van Geuns bevestigt dit. Er waren twee of drie ‘wijze vrouwen’ in de stad.194 Een van haar was
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‘vrouw Van Letten’. Zij riep de hulp van Van Geuns in bij moeilijke bevallingen.195 De andere
tien à vijftien vrouwen die in deze periode in de stad werkzaam waren, noemde hij niet. Onder
vroedvrouwen was veel jaloezie, vond Van Geuns. De stadsvroedvrouwen konden waarschijnlijk
in het begin van de eeuw hun clientèle in de gegoede bevolkingsgroepen vasthouden. Ze zochten
op verzoek van het kraamgezin ook een min.196 Zoals in hoofdstuk 3 bleek, verschoof de vraag van
deze groepen in de jaren dertig naar de medici.
De nieuwe stadsvroedvrouwen die in 1804 werden aangesteld, Beiske Trox-Niemeyer en
Allegonda Keiser-Ter Maat, werkten vóór hun aanstelling al meer onder de armen. Het vaste traktement dat in 1804 was afgeschaft, werd in tweede decennium aan een of twee andere vroedvrouwen die ook stadsvroedvrouw werden genoemd, uitbetaald. Zij kregen geen betaling per bevalling
en leidden ook geen leerlingen op. De besluitvorming over deze post is onduidelijk. Mogelijk zijn
ze in de Franse tijd, toen het Instituut niet functioneerde, weer benoemd en is de oudere generatie vroedvrouwen daarvoor aangezocht.197 Halverwege de jaren dertig is deze ‘extra’ post naast de
stadsvroedvrouwen voor de armen en de opleiding weer afgeschaft. In de bijlagen van de gemeenterekeningen zijn de betalingen aan deze ‘extra’ stadsvroedvrouwen gevonden.
Stadsvroedvrouwen werden gerekruteerd uit de vrouwen die op de examens goede prestaties
leverden en waarvan een familielid een relatie met de overheid had of maatschappelijk enig aanzien
had. Allegonda Keiser had een oom die hervormd diaken was. De vader van J. Lanfers-Rosing was
belastinggaarder, die van D. Brinkman-Kwint gerechtsdienaar en van B. de Groot-Bos portier.
A.W. ter Voor-Van Dokkum had niet alleen ‘zeer wel voldaan’ bij het examen, haar man had ook
een goed renderend bedrijf als grutter in de Brugstraat. Sara Kisch trouwde met adjunct-commies
en kerkbestuurder Rosenbach. De stad streefde rond 1860 naar een vertegenwoordiging van verschillende gezindten in het ambt. De katholieke vrouwen M. Kielder-Smit en M. Koets-Bekkers
kwamen uit ambachtsfamilies. Van hen zijn geen van de hiervoor genoemde kenmerken bekend.
Bij de katholieke armendokters zagen we hetzelfde kenmerk in de rekrutering.
De stadsvroedvrouwen hielpen arme kraamvrouwen die zich ter beschikking stelden voor het
onderwijs. Voor dit werk werden ze door de stad betaald. Daarnaast hadden ze een particuliere
praktijk. Tot 1846 waren er twee stadsvroedvrouwen en van 1846 tot eind jaren vijftig, drie. Toen
de armenzorg begin jaren zestig naar een burgerlijk armbestuur werd overgeheveld, werd het aantal
fors uitgebreid. In 1862 bezetten zes vroedvrouwen in deze functie. Van hen waren er twee voor
de joodse bevolkingsgroep aangesteld en de katholieken kregen er een tweede bij.198 De beloning
is een paar keer gewijzigd. In 1817 werd de vergoeding per bevalling van f 5,- op f 8,- gebracht.
In 1830 werd deze teruggebracht naar f 4,-. Als er geen leerlingen bij waren, werd maar f 2,betaald. Het was de bedoeling dat de stadsvroedvrouwen actief arme kraamvrouwen opspoorden.
Artikel 11 van het reglement van 1804 schreef voor dat:
van haar verwacht [wordt] dat zij zich zullen beijveren, om onder genieting van een edelmoedige
beloning … de gelegenheden op[te]sporen om aan haar aanstelling te voldoen.199
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De gratis verloskundige hulp werd vrijwel geheel door de stad gedragen. Alleen de joodse gemeente
had vóór 1860 een vroedvrouw voor de verloskundige armenzorg gecontracteerd. In de jaren veertig verdiende deze f 30,- per jaar.200 De diaconie van de Afgescheiden Gereformeerden schakelde
in 1840 J. Redeker-Stegeman drie keer in à raison van f 2,- per verlossing.201
Alle andere vroedvrouwen hadden alleen een particuliere praktijk. Zij moesten een andere strategie uitzetten om een praktijk op te bouwen. In een aantal gevallen was een moeder-(schoon)dochter
opvolging of een andere familierelatie een middel om clientèle te binden of naamsbekendheid op te
bouwen. Bijlage IV geeft een overzicht van dertien vrouwen die een familierelatie met een andere
vroedvrouw hadden. Geen van dezen had een aanstelling als stadsvroedvrouw. In de achttiende
eeuw was een moeder-(schoon)dochter opvolging in het stadsambt nog gewoon.202 Tussen de
negentiende-eeuwse stadsvroedvrouwen was geen enkele familierelatie op te sporen. De nieuwe tijd
had zich aangediend.
De stadsvroedvrouwen annexeerden op voorhand een deel van de markt. Van 63 kinderen
van ongehuwde kraamvrouwen in 1802 en 1803 werden 23 (37%) door drie stadsvroedvrouwen
gehaald.203 Veertien andere vrouwen haalden samen de andere 40.204 De omvang van de praktijk
ten behoeve van het onderwijs en de gratis stadshulp was aanvankelijk niet zo groot. In de eerste
helft van de jaren veertig nam het aantal gratis verlossingen toe en vanaf de tweede helft was de
groei fors. Het aantal bevallingen waarbij leerlingen aanwezig waren daalde nadat de vergoeding
daarvoor lager werd (1830), met uitzondering van het jaar 1845. De grotere instroom in het beroep
in de jaren twintig en het midden van de jaren veertig en de tijdelijke afwezigheid van een instituteur rond 1850 is eveneens zichtbaar (tabel 4.9, kolom B).
In de bijlagen van de gemeenterekeningen zijn de declaraties van de stadsvroedvrouwen (tot
1850) bewaard gebleven. Uit de uitgaven valt te concluderen dat de stijging van het aantal verzoeken om hulp die in de jaren veertig begon, daarna onverminderd doorzette.205 De lagere uitgaven
van 1840 zijn te verklaren uit het lagere aantal bevallingen met leerlingen en de daling van de vergoeding per bevalling. De beoogde besparing werd niet bereikt, omdat een groter appel op de hulp
werd gedaan. De armoede in de jaren veertig maakte een groter deel van de bevolking afhankelijk
van deze hulp.
Het gemiddelde aantal geboortes dat de stadsvroedvrouwen begeleidden (tabel 4.9, kolom A :
kolom C) lag veel hoger dan het gemiddelde van alle vroedvrouwen (kolom F). Ter illustratie: de
stadsvroedvrouwen haalden in 1845 gemiddeld 87 kinderen, de totale beroepsgroep gemiddeld
37. De cijfers in kolom F zijn geflatteerd, omdat de medici een deel van de verloskunde deden en
enkele tientallen vrouwen in het ziekenhuis bevielen. Het werkelijke gemiddelde per vroedvrouw
was ook veel lager, omdat in kolom F geen rekening is gehouden met de bevallingen die de stadsvroedvrouwen deden. Zouden we die voor 1845 in mindering brengen op het totale geboortecijfer,
dan was het gemiddelde niet 37 maar 31.
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Om een beeld van de praktijk van de stadsvroedvrouwen te krijgen, zijn de beroepen van de
ouders van de kinderen die door de stadsvroedvrouwen in 1832 zijn gehaald, nagetrokken. Van
de clientèle van de stadsvroedvrouwen zijn de namen van de patiënten uit de eerste jaren na de
aanpassing van het reglement in 1830 bewaard gebleven. De gegevens van het jaar 1832 zijn onderzocht. 207 Voor 1832 is gekozen, omdat die gegevens vergeleken konden worden met die van het
onderzoek naar de geboorteaangiftes door alle vroedvrouwen.
Tabel 4.9
jaar

Verloskundige hulp door stadsvroedvrouwen
A

B

C

D

E

F

G
620

1820

63

63

1

1033

24

43

1825

80

75

2

1103

25

44

1830

70

39

2

1128

23

49

1835

70

37

2

1143

25

45

1840

85

12

2

1098

33

33

1845

173

63

2

1085

29

37

1850

268

13

3

1180

34

34

1860

702
466
834
945

Bronnen: gemeenterekeningen; bijlagen gemeenterekeningen
Toelichting:
A = totaal aantal bevallingen door stadsvroedvrouwen
B = aantal bevallingen met leerlingen
C = aantal stadsvroedvrouwen
D = nominaal aantal geboortes
E = totaal aantal vroedvrouwen in de stad
F = gemiddelde aantal geboortes per vroedvrouw (D:E)
G = uitgaven aan verloskundige hulp door de stad in guldens naar boven afgerond206

In 1832 werden door de twee stadsvroedvrouwen 45 kinderen (waaronder een tweeling) gehaald.
Twintig van de 44 gezinnen konden op grond van het beroep van de vader in de laagste sociale
klasse (klasse 1) van de stratificatie die door Rolf van der Woude van het jaar 1830 is gemaakt,
worden geplaatst. Het betrof een barbier, een vuilnismenner, dagloners, arbeiders, knechten en
sjouwers. Vier vaders waren militair. In de categorie ‘zonder beroep’ (6x) vielen vijf ongehuwde
moeders. Negen keer kwam een beroep ook in hogere klassen voor, te weten: timmerman, stoelmaker, koopman, kleermaker en schoenmaker. Waarschijnlijk zaten de geholpen gezinnen ook in
klasse 1, omdat voor acht van de negen f 4,- werd betaald. Deze acht gezinnen waren nog gevlast
op de vergoeding van de leerling-vroedvrouw. Een onderscheid tussen de gezinnen waarvoor f 2,APOTHEKERS,
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of f 4,- werd betaald, was niet te maken. De conclusie is, dat vrijwel uitsluitend gezinnen uit de
laagste sociale groepen een beroep deden op deze gratis hulp. Dit wordt ook bevestigd als we kijken
naar de wijken waar de gezinnen woonden. Van de 41 adressen die bekend zijn, lagen 25 in de
armenbuurten buiten de diepenring, de wijken P, Q, R, S en T (zie kaart pagina 43). De notoire
armenwijken R en P waren ruim vertegenwoordigd, respectievelijk acht en elf keer.208
Over de omvang en verdeling van de particuliere markt kunnen we alleen indicatief iets zeggen.
De vroedvrouwen deden de aangifte van de geboorte als de vader afwezig was. De reden van de
afwezigheid was een (vaak tijdelijk) verblijf elders, ziekte of het ontbreken van een wettige vader.
Deze geboorteaangiftes verschaffen inzicht in de particuliere clientèle van de vroedvrouwen. Van de
jaren die op een 2 eindigen, heb ik van de maanden januari, april, juli en oktober alle geboorteaktes
nagelopen op aangiftes door vroedvrouwen.209 Het verkregen overzicht is niet representatief, omdat
het aantal ongehuwde vrouwen relatief hoog is.
Tabel 4.10 Geboorteaangiftes door de vroedvrouwen
jaar

A

1812

41

1822

56

1832

44

1842
1852

A’

B

C

D

E

F

15

21

12

29

1

23

16

29

24

32

12

7

15

30

26

18

8

37

8

19

33

14

23

19

34

9

15

36

18

16

10

1862

31

12

12

25

20

11

8

1872

47

20

28

25

22

17

Bron: geboorteaktes burgerlijke stand
Toelichting:
A = totaal aantal geboorteaangiftes door vroedvrouwen
A’ = aangiftes door stadsvroedvrouwen
B = aantal vroedvrouwen dat geboortes aangaf
C = totaal aantal praktiserende vroedvrouwen
D = aantal gehuwde kraamvrouwen
E = aantal ongehuwde kraamvrouwen en weduwen
F = door medici aangegeven en/of in het ziekenhuis geboren

Doorgaans gaf de vader het kind aan en niet de vroedvrouw. Alle geboortes waarbij een vroedvrouw hulp bood en de vader aangifte deed, komen niet in beeld. In deze steekproef van 28
maanden kwamen 60 verschillende vroedvrouwen voor (bijlage V). Dat was bijna de helft van de
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in deze periode ingeschreven vroedvrouwen. Hieronder waren twaalf stadsvroedvrouwen. Uit deze
steekproef blijkt dat de particuliere praktijk het grootste deel van de praktijk van de vroedvrouwen
uitmaakte. Dat komt overeen met tabel 4.9. Meer dan driekwart van de geboortes van 1822 tot en
met 1862 werd door andere dan de stadsvroedvrouwen begeleid. In feite was het aandeel van de
particuliere praktijk nog groter, want de stadsvroedvrouwen hadden naast hun stadspraktijk ook
nog een particuliere praktijk. In 1832 werden drie van de zeven door hen begeleide bevallingen
binnen hun particuliere praktijk uitgevoerd.
Uit de kolommen B en C blijkt, dat een groot aantal van de in de stad ingeschreven vroedvrouwen emplooi vond in het beroep. De percentages praktiserende vroedvrouwen van de totale
beroepsgroep waren in deze steekproef respectievelijk: 74, 55, 50, 58, 42, 48 en 71. Vanaf de jaren
veertig werd het moeilijker om een plaatsje te verwerven op de markt. Het percentage lag in 1852
en 1862 beneden de 50. In tabel 4.9 bleek al dat de gratis hulp toenam. Als gevolg daarvan kromp
de particuliere markt in (A min A’). Tabel 4.10 maakt duidelijk dat de inkrimping al in 1842 was
begonnen. De particuliere markt die overbleef wanneer de stadsvroedvrouwen hun werk hadden
gedaan, werd gaandeweg ook nog door een groter aantal vroedvrouwen bediend. De invloed daarvan kunnen we als volgt laten zien: A min A’ gedeeld door B min het aantal stadsvroedvrouwen
dat geboortes aangaf. We zien dan dat het gemiddelde aantal aangiftes per vroedvrouw in 1842 fors
was gedaald. Er kwam daarna wel enig herstel, maar het niveau van het begin van de eeuw werd
niet meer gehaald.
Tabel 4.11 Gemiddelde aantal geboorteaangiftes per vroedvrouw, exclusief stadsvroedvrouwen
1822

2.4

1842

1.7

1832

2.8

1852

2.0

1862

2.3

Bron: tabel 4.10, berekend

Er waren twee bewegingen tegelijkertijd gaande. De grotere vraag naar gratis hulp van de stadsvroedvrouwen bewerkstelligde een concentratie bij enkele vroedvrouwen. De toename aan vroedvrouwen hield een potentiële verdunning van de krimpende particuliere markt in, wanneer de
verdeling min of meer gelijkmatig zou zijn. We proberen hier meer zicht op te krijgen.
De 60 vroedvrouwen uit de steekproef begeleidden 290 bevallingen. De twaalf stadsvroedvrouwen namen daarvan 107 voor hun rekening. Drie stadsvroedvrouwen, Van Duiken-Zuidema,
Trox-Niemeyer en Ter Voor-Van Dokkum, staken binnen deze groep nog fors boven de anderen
uit, want samen deden ze 60 van de 107 bevallingen. Ze bepaalden lange tijd het gezicht van het
ambt. Stadsvroedvrouw Brinkman-Kwint kwam op een lager aantal uit, omdat ze kortere tijd
praktiseerde.
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Uit deze steekproef komt ook naar voren dat de dames Kuilenberg-Stikker, Bartelds-Smit, Van
Bolhuis-Roseboom, Bakker-De Vries en Kroder-Looff een grote particuliere praktijk hadden. Ze
praktiseerden langdurig in de stad en konden zich meten met de stadsvroedvrouwen. Direct hierna
kwam een groep, die ook een redelijke particuliere praktijk opbouwde. Hieronder vielen HemmesJans, Perels-Jacobs en Hovius-Duivermans. Zij kwamen in de opgaven van onechte kinderen van
1802 en 1803 ook veelvuldig voor, evenals Lanfers-Rosing. Deze vrouwen waren aan het begin
van de eeuw, dus vóór de verhoogde instroom in het beroep, actief en ze hadden een langdurige
praktijk. De vraag was is of de verhoogde instroom een verdunnend effect had. Van elk steekjaar is
uitgezocht hoeveel vrouwen maximaal twee aangiftes deden. In 1842 en 1852 was dit het hoogst,
respectievelijk 79 en 73%.210 De hogere instroom had dus inderdaad een verdunningseffect. Het
nadelige effect raakte echter niet de topgroep, maar beperkte zich tot de groep van de tweede en
de derde garnituur.
De beroepsgroep is in vier subgroepen te verdelen. De stadsvroedvrouwen vormden, als gezegd,
een specifieke groep. De vrouwen die alleen een particuliere praktijk hadden, zijn in drie groepen
te onderscheiden: een topgroep die een flinke praktijk opbouwde, een groep die ten opzichte van
de topgroep minder, maar wel redelijk emplooi vond en een groep die met zeer veel moeite een
klein deeltje van de markt verwierf. Een ander deel zocht vrij snel na het examen een betrekking
als gemeentevroedvrouw op het platteland.
Tot welke sociale lagen behoorden de kraamvrouwen? Slechts bij een kleine groep werd een
beroep vermeld. Naaister kwam het vaakst voor. De kraamvrouwen behoorden allen tot de groepen
met de laagste inkomens en waren vrijwel allen ongehuwde moeders of weduwen. Drie van hen
waren gehuwd: een vroedvrouw, naaister en strohoedenmaakster.
Tabel 4.12 Beroepen van de kraamvrouwen
beroep

1822

1832

1842

1852

naaister/modiste

4

1

2

3

dienstmeid

1

1

1

arbeidster

1

1

koopvrouw/winkelierster

1

1

visvrouw

1

1862

totaal

2

12

2

5

1

3

2

4
1

2

vroedvrouw

1872

2

werkvrouw

1

huishoudster

1

1

strohoedenmaakster

1

1

totaal

30

Bron: geboorteaktes burgerlijke stand
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De meeste echtgenoten van de gehuwde kraamvrouwen werkten in de vervoerssector of dienden in
het leger (tabel 4.13). In 1812 werden elf als ‘vertrokken’ genoteerd. De meesten van hen waren
in Coevorden gelegerd. Wanneer de beroepen, uitgezonderd de militairen, geplaatst worden in de
sociale stratificatie van 1870, dan is de sociale afkomst van de clientèle van dit cohort: 35x laag 6,
60x laag 5 en 4x laag 4.211 Tien keer kon een beroep niet ingedeeld worden, deze zijn niet in de
tabel opgenomen. In dit cohort kwam de meeste clientèle uit de schippers- en ambachtswereld. De
meerderheid van de vroedvrouwen werd uit dezelfde sociale laag gerekruteerd. De samenstelling
van dit cohort wijkt af van dat van de patiënten van de stadsvroedvrouwen. De clientèle uit de
particuliere praktijk kan één sociale laag hoger worden geplaatst.
Tabel 4.13 Beroepsgroepen van de echtgenoten van de kraamvrouwen
beroepssector

1812

1822

1832

15

8

leger

3

15

handel

4

arbeider/ambachten

2

vervoer

diversen
vertrokken

1
11

totaal

1842

1852

1862

1872

8

14

16

17

1
1

1

1

totaal
78
19

1

2

9

5

3

6

17

2

2

5
11
139

Bron: geboorteaktes burgerlijke stand

Uit de geboorteaangiftes komen nog een paar interessante aspecten naar voren, die ik niet ongenoemd wil laten. De oudste praktiserende vroedvrouw in deze steekproef was de 77-jarige Bina
Hemmes-Jans, die op 23 juli 1842 schippersvrouw Hendrika Nieveen-Essebra bijstond. Deze
krasse oude dame overleed in 1857 op 92-jarige leeftijd. Hoewel ze tot haar overlijden als vroedvrouw in de regeringsalmanakken werd vermeld – beroepstrots was wellicht de drijfveer -, kwam
ze in de steekproef van 1852 al niet meer voor. De vroedvrouwen verleenden ook familiehulp. Van
Bolhuis-Roseboom hielp haar schoonzuster Hillechien in 1822. En tenslotte: ze hielpen elkaar.
Voorsmit-Kraus begeleidde de geboorte van de tweeling Miena en Fenna van haar collega BoerBossien (11-10-1842). Boer-Bossien had een week daarvoor nog aan het kraambed van een andere
Groningse gestaan.
Over de wijze waarop de praktijk opgebouwd en uitgeoefend werd, zijn maar weinig berichten
nagelaten. Aan het begin van de eeuw plaatsten enkele vroedvrouwen een advertentie in de krant
om hun vestiging bekend te maken. Weduwe Menseboer liet weten dat ze zich, na enige jaren
afwezigheid, weer in de stad had gevestigd en dat ze was opgeleid door ‘weduwe Van Letten’.
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Kennelijk was dat laatste een aanbeveling.212 Een ander beroepsaspect komen we te weten via Sara
Kisch. Sara hielp op 22 mei 1852 de ongehuwde koopvrouw Saartje Vellema.213 Direct na de
bevalling ging ze in alle haast naar de volgende kraamvrouw. Hier bleef ze twee dagen ‘ter assistentie’. Vroedvrouwen besteedden veel tijd aan de kraamvrouw als dat nodig was. Ik kwam twee gevallen tegen van ongehuwde kraamvrouwen die bij de vroedvrouw thuis bevielen.214 Vermoedelijk
zochten deze vrouwen op het laatste moment hulp en bood de vroedvrouw ze in hun grote nood
onderdak. In andere landen hadden vroedvrouwen soms een kraamzaaltje aan huis.215
Vroedvrouwen die alleen een particuliere praktijk hadden, kregen het tegen 1850 moeilijker.
Van twee kanten werd hun marktaandeel afgeroomd. De lagere sociale groepen zochten steeds
vaker gratis hulp bij de stadsvroedvrouwen en de middengroepen zochten de medici meer op.
De herziening van de tarieven in 1843 vielen voor vroedvrouwen ook nog eens ongunstig uit. De
honoraria van de vroedvrouwen en de medici werden deels overlappend. Het laagste tarief van de
medici en vroedmeesters werd lager dan het hoogste tarief van de vroedvrouwen. Het honorarium
van een medicus of vroedmeester voor patiënten uit de derde klasse werd verlaagd van f 30,- naar
f 10,-. De tarieven die de vroedvrouwen in rekening mochten brengen voor klasse een en twee
waren f 12,- en f 8,-. Daar komt nog bij dat medici minder in rekening brachten als de patiënt het
niet kon betalen. Voor de middengroepen werd het inroepen van de medici aantrekkelijk gemaakt.
De vroedvrouwen konden hier niet tegen op.
De arme kraamvrouwen die zich bij de wijkmeester meldden voor gratis hulp, merkten dat
deze soepel was in het afgeven van briefjes. De toegang tot de gratis hulp was laagdrempelig. De
toename van het aantal stadsvroedvrouwen rond 1860 verruimde de beschikbare gratis hulp bovendien aanzienlijk. In de steekproef is het aantal vroedvrouwen dat kinderen aangaf in het steekjaar
1862 het laagst. Hieruit blijkt dat vroedvrouwen die uitsluitend een particuliere praktijk hadden,
minder werk hadden. Het aandeel van de verloskundige hulp door stadsvroedvrouwen was toen
gestegen tot 28% van het aantal geboortes.216 De gezamenlijke vroedvrouwen beklaagden zich in
1861 bij het stadsbestuur over de toegang tot de gratis hulp, maar niet over de tarieven. Voor hen
waren de lagere groepen kennelijk belangrijker dan de middengroepen. Hun klacht over de lage
drempel tot de gratis hulp werd reëel gevonden. Kraamvrouwen moesten zich in het vervolg tot
de boekhouder van het armbestuur richten en niet meer tot de wijkmeester.217 De psychologische
drempel van de gang naar de armenzorg moest kennelijk zijn werk doen.
In 1868 wendden vijftien vroedvrouwen zich opnieuw tot het stadsbestuur in verband met de
gratis hulp. In de jaren zestig openbaarde zich een belangentegenstelling binnen de beroepsgroep.
De klacht van de vijftien was dat stadsvroedvrouwen te assertief klanten wierven. In de jaren zestig
was in de particuliere praktijk een honorering van f 1,50 per bevalling gebruikelijk. De stadsvroedvrouwen kregen f 2,- per bevalling van de stad. Dit stimuleerde het werven van klanten voor de
gratis hulp. De andere vroedvrouwen konden daar niet tegen concurreren. Een ander probleem
deed zich voor als vroedvrouwen werden geroepen door kraamvrouwen, die eigenlijk tot de armenpraktijk behoorden. De vroedvrouwen wilden en durfden ‘in dit gewigtig oogenblik’ geen hulp te
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weigeren. Omdat ze geen stadsvroedvrouw waren, betaalde de stad hen niet uit voor de geboden
hulp, terwijl de kraamvrouw niets of nauwelijks iets kon betalen.
De rekwestrerende vrouwen pakten het in 1868 anders aan dan die in 1861, want ze vroegen
dit keer om allemaal stadsvroedvrouw te mogen worden. Onder aangepaste condities werd dit
geregeld. Met ingang van 1870 werd het ambt van stadsvroedvrouw afgeschaft. Een kraamvrouw
kon bij de boekhouder van het armbestuur aangeven door welke vroedvrouw zij geholpen wilde
worden.218 De toegang tot de markt werd voor alle vroedvrouwen gelijk. Aan de bevoorrechte posities kwam een eind. De toelatingscriteria voor gratis hulp bleven voor de kraamvrouwen dezelfde.
De aanwezigheid van leerlingen bij een bevalling werd niet meer extra gehonoreerd en studenten
konden in het vervolg ook bij een bevalling aanwezig zijn. Deze actie van een aantal vroedvrouwen
had voor hen een gunstig resultaat. Het effect is te zien in de cijfers van 1872. Bijna twee keer
zoveel vroedvrouwen als in 1862 deed toen aangiftes. De openstelling van de gratis verloskundige
hulp voor alle vroedvrouwen betekende een marktverruiming voor de meesten. De grotere keuzemogelijkheid sloot kennelijk ook aan bij de wensen onder de bevolking.
Vroedvrouwen hadden enkele specifieke verplichtingen. Vóór 1804 moesten ze aan ongehuwde
moeders de naam van de vader vragen. Deze plicht was alom gebruikelijk.219 In 1802 liet de raad
daarvoor een ‘bekendmakingzedul’ drukken, zodat de opgave in het vervolg schriftelijk kon gebeuren. De Code Napoléon verbood dit ‘opzweren’.220 Vanaf 1809 moesten vroedvrouwen en vroedmeesters maandelijks lijsten inleveren van het aantal geboren kinderen.221 Eind jaren twintig kregen
stadsvroedvrouwen als verplichte neventaak het toedienen van klysma’s aan vrouwelijke klanten van
de armenzorg. Het toevoegen van neventaken aan het beroep in plaats van het elimineren ervan,
zoals we dat bij de apothekers zagen, was ongunstig voor het professionaliseringsproces. Het ging
bovendien deels ook nog om armenzorgtaken. De omvang van de laatste was overigens niet groot.
Uit de rekeningen van de armenzorginstellingen blijkt, dat ze voor dit werk hooguit een paar keer
per jaar werden gevraagd. De verdienste was klein, aanvankelijk twee kwartjes en later 40 cent per
behandeling. Vroedvrouwen mochten ook katheteriseren, maar daar heb ik geen aparte vermeldingen over gevonden.
Een activiteit waar vroedvrouwen zich traditioneel mee bezighielden, was het bemiddelen voor
een min. 222 Ze deden dit zowel op verzoek van de min die een (bij)verdienste zocht, als voor de
kraamvrouw die besloot niet zelf haar kind te voeden of dat niet kon.223 Een steekproef uit de
Groninger Courant – de advertenties uit de jaargangen 1804 en 1805 – leverde drie vroedvrouwen
op die bemiddelden.224 Of de vroedvrouwen eigener beweging nog andere werk deden buiten de
verloskundige of paramedische activiteiten, zoals het houden van een kroeg of winkel, is uit de in
dit verband bestudeerde bronnen niet gebleken.
Hiervoor brachten we al het een en ander naar voren over de verdiensten van de stadsvroedvrouwen. De vergoedingen liepen terug naar uiteindelijk f 2,- per bevalling. De formele tarievenlijsten voor de particuliere patiënten laten eenzelfde daling zien: voor de derde klasse van f 5,- in
1818 naar f 3,- in 1843. De formele tarieven van de vroedvrouwen lagen, net als bij de medici,
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tussen die van Den Haag en Friesland in. Het zetten van lavementen was in Groningen duurder
dan in Den Haag. We zien hier hetzelfde als bij de chirurgijns: het tekort aan heelkundige hulp
dreef de prijzen op. In de praktijk werd minder betaald. De f 1,50 die aan het eind van de periode betaald werd, getuigt hiervan. Dat bedrag was voor velen te weinig om een bestaan van op te
kunnen bouwen. Alleen stadsvroedvrouwen en een kleine groep vrouwen met een grote praktijk
konden bestaan van het verloskundige werk of een substantieel deel van het gezinsinkomen uit de
praktijk halen. Aan het begin van de eeuw waren de omstandigheden gunstig, omdat de bovenlaag
die meer betaalde, nog regelmatig een beroep op de vroedvrouwen deed en omdat de vergoedingen
hoger waren. Ter illustratie: in 1822 ontving Beiske Trox een vast traktement van f 140,- en deed
ze ongeveer 30 bevallingen voor de stad, waaraan ze f 240,- verdiende. In de steekproef kwamen
vijftien bevallingen voor, die door haar in drie maanden werden begeleid. Wanneer we voor de
particuliere klandizie f 2,- per bevalling rekenen en we betrekken het zetten van klysma’s er bij, dan
was haar jaarinkomen, alles opgeteld, ongeveer f 500,-. Een geschoolde ambachtsman verdiende
ongeveer hetzelfde.
Na 1830 werd het inkomen van stadsvroedvrouwen substantieel lager. In 1850 verdiende de
best betaalde stadsvroedvrouw, D. Brinkman-Kwint, f 264,- door 126 verlossingen te begeleiden
en enkele leerlingen te onderwijzen. Daarop kwam de verdienste uit de particuliere praktijk. In
1852 turfden we haar twee keer in de steekproef. Op jaarbasis deed ze maximaal tien bevallingen
(± f 15,-). Ze kwam daarmee op een jaarinkomen van f 280,- à f 300,-. Dat was aanmerkelijk minder dan de verdienste van haar collega dertig jaar daarvoor. Voor de meeste vroedvrouwen werden
de omstandigheden minder gunstig, al zagen we dat de meesten wel emplooi vonden. Uit deze
gegevens wordt duidelijk dat de opleidingskosten terug te verdienen waren. Wanneer de vrouwen
kozen voor een baan als gemeentevroedvrouw op het platteland voor een gangbaar traktement van
f 50,-, dan hadden ze daarnaast ook nog particuliere clientèle. Voor de vrouwen die het niet lukte
in de stad een praktijk op te bouwen, was een vestiging elders te overwegen.
Samenvatting
De wens van de provinciale geneeskundige commissie aan het begin van de negentiende eeuw
om het beroep van vroedvrouw te verheffen door een betere bezoldiging, werd niet gerealiseerd.
De beloningen van de stadsvroedvrouwen werden aanvankelijk verhoogd, maar korte tijd later al
weer verlaagd. De concurrentie werd groter door de verhoogde instroom in het beroep en doordat medici een deel van het werkterrein van de vroedvrouwen overnamen. De beroepscondities
verslechterden op meerdere fronten. Een ander verliespunt voor de beroepsgroep was de uitstoting uit het toelatingsorgaan. Het kleine stukje medezeggenschap in de examinering en toelating
tot het beroep dat ze in de achttiende eeuw hadden verworven, raakten ze aan het begin van de
negentiende eeuw kwijt. De medici domineerden de toelating tot het beroep volledig. Zij gaven
het (verplichte) onderwijs aan het Vroedkundig Instituut, namen de examens af en als belangrijkste leden in de geneeskundige commissies regelden ze ook de inschrijving van vroedvrouwen. De
APOTHEKERS,

D RO G I S T E N , V RO E D V RO U W E N E N TA N D M E E S T E R S

156
geneeskundige commissies waren echter nauwelijks geïnteresseerd in de feitelijke beroepsuitoefening van de vroedvrouwen en oefenden geen toezicht uit op de werkzaamheden. Na de admissie
hadden de vroedvrouwen een grote vrijheid van handelen.
De toegang tot het beroep werd verzwaard: er werd meer intellectuele inspanning en tijd en
een hogere financiële bijdrage gevraagd. Voor de ontwikkeling van het beroep in Groningen was
het belangrijkste evenement de instelling van het verplichte onderwijs aan vroedvrouwen, die aan
het begin van hun praktijk stonden. Het principe dat het beroep niet uitgeoefend kon worden
zonder theoretisch onderwijs, werd definitief gevestigd. Ten opzichte van het onderwijs elders in
Nederland raakte het Groningse instituut in de loop van de negentiende eeuw achterop. De hogere
drempel voor de toelating deed de belangstelling voor het beroep voor niet afnemen.
De rekrutering van vroedvrouwen vond voornamelijk in de upper-lower class plaats, in het bijzonder in de handels- en dienstverlenende sector en iets minder in de ambachtssector. Een zekere
vorming en ontwikkeling in een zelfstandig of dienstverlenend beroep schiep iets gunstiger condities. De echtgenoten en vaders van de stadsvroedvrouwen hadden relatief vaak een relatie met het
openbaar bestuur. Een kleine groep vroedvrouwen kwam uit de (lage) middengroepen. Zij hadden
meestal ook een aanstelling als stadsvroedvrouw en hun mannen hadden sociale activiteiten in de
kringen, waar ook andere medische beroepsbeoefenaren te vinden waren.
De meeste vroedvrouwen behoorden tot dezelfde sociale laag als hun particuliere clientèle,
de bovenkant van de lage sociale groepen en de lage middengroepen. De clientèle van de stadsvroedvrouwen, die de verloskundige stadsarmenhulp deden, was één sociale laag daar onder. De
stadsvroedvrouwen hadden de gunstigste positie in de markt: zij annexeerden op voorhand een
deel daarvan. Dit deel groeide van bijna 20% van het aantal geboortes in de jaren dertig tot bijna
eenderde rond 1860. De particuliere markt werd door alle vroedvrouwen, inclusief de stadsvroedvrouwen, bediend. Aan het begin van de eeuw had een kleine groep vroedvrouwen nog clientèle in
de midden- en bovenlagen van de bevolking. Hier werden ze door de medici uit verdrongen. In de
jaren dertig werd zichtbaar dat de middengroepen beter gekwalificeerde medische hulp zochten. Ze
richtten zich in toenemende mate voor hulp tot medici en vroedmeesters. Met het tarievenstelsel
voegden de medici begin jaren veertig een effectief instrument toe aan het arsenaal concurrentiemiddelen. De vroedvrouwen verloren een aantrekkelijk deel van hun patiëntenkring en in de loop
van de eeuw hielden ze alleen de lagere groepen over. De sociale daling van het cliëntenbestand
van de vroedvrouwen en het invoeren van werkzaamheden uit de armenzorg in het beroep had een
ongunstige invloed op de status van het beroep.
De meeste vroedvrouwen moesten hun emplooi in de particuliere praktijk vinden. De hogere
instroom in het beroep verslechterde de positie voor de meeste vroedvrouwen. In de jaren zestig
kwam binnen de stand een ontwikkeling op gang, die we bij de medici en apothekers in de jaren
veertig zagen. Met een collectieve actie probeerde men de toegang tot de gratis hulp te verminderen om de particuliere praktijk zo groot mogelijk te houden. De vroedvrouwen konden de stad
er toe bewegen de toegang te bemoeilijken. Dit gebeurde niet door de financiële toelatingseisen
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scherper te stellen, maar door een psychologisch drempel in te voeren. Het geprivilegieerde deel
van de stand zette vervolgens de regels naar haar hand. Dat riep een belangentegenstelling binnen
de beroepsgroep op. Een deel van de stand bereikte door een gezamenlijke actie dat de markt van
de gratis hulp voor iedere vroedvrouw werd opengesteld. Zonder beroepsvereniging of steun van
andere beroepsgroepen waren de vroedvrouwen in staat voor (bijna) de hele stand betere condities
te creëren. Het ambt van stadsvroedvrouw, dat enkele eeuwen had bestaan, werd afgeschaft.
TANDMEESTERS
Bevoegdheden
Van de medische beroepen die in de negentiende eeuw tot de tweede stand behoorden, werd dat
van tandmeester het minst gereguleerd. Dat is niet vreemd. De beroepsuitoefening van apothekers en vroedvrouwen was al ver voor 1800 aan regelgeving gebonden en de negentiende-eeuwse
regulering stoelde op die uit de periode daarvoor. Deze beroepen waren ook lokaal gebonden en
daardoor vatbaarder voor regelgeving. Dit alles was bij de tandmeesters niet het geval. Aan het
begin van de negentiende eeuw was nog nauwelijks sprake van beroepsvorming. Het beroepsdomein, ruim gezegd de tandheelkunde, werd ook door heelmeesters bezet. Discussie en strijd over
het beroepsdomein bleven, zo blijkt uit de studie van Van Wiggen over de ontwikkeling van het
tandheelkundig beroep in Nederland, in de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw
nog volop plaatsvinden.225 Dat neemt niet weg, dat er in de negentiende eeuw wel een zekere
beroeps(h)erkenning was en dat de tandmeesters zelf ook een visie begonnen te ontwikkelen op
wat tot hun domein behoorde.
In de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw legden steeds meer reizende meesters
zich toe op tandwerk en ze gingen zich vaker tandmeester noemen. De reizende tandmeesters
vonden in Groningen een tolerant admissieklimaat. Simon Nathans praktiseerde zelfs wel eens
zonder formele toestemming. Hij was een bekende figuur in de stad (en elders) die op de kermis
geen spektakelstukken opvoerde.226 Het stadsbestuur trachtte het theatrale element uit te bannen.
Volgens een tijdgenoot stond in het midden van de negentiende eeuw een zekere Kockenheim uit
Amsterdam nog op elke Groningse kermis ‘ten aanschouwe van het publiek’ tanden en kiezen te
trekken.227 Merkwaardig genoeg werd over deze waarschijnlijk niet-geadmitteerde man in de verslagen van de geneeskundige commissies niets vermeld.
In 1800 bepaalde het Geneeskundig Bestuur dat voor het uitoefenen van het vak van tand- of
kiesmeester examen afgelegd moest worden voor de Departementale Commissie.228 De FriesGroningse commissie stelde de volgende exameneisen op: anatomische kennis van de kaken, kennis van de ziekten van het tandvlees en de tanden en van gebitsafwijkingen, het kunnen reinigen,
trekken en rechtzetten van tanden en kiezen, inzetten van kunsttanden en stelpen van bloedingen.229
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In het stedelijke reglement van 1807 werd over de tandmeesters bepaald, dat ze hun bevoegdheid moesten tonen (artikel 2) – dat was conform de nationale regelgeving – en dat chirurgijns
(!) van elders die aan ‘ogen, tanden of andere delen’ wilden praktiseren, toestemming van de stad
moesten hebben, zulks ‘op voordracht van de plaatselijke CGT’. Leden van de geneeskundige
commissie moesten bij de eerste operaties aanwezig zijn (artikel 15). Dit artikel vloeide voort uit
de achttiende-eeuwse praktijk betreffende de rondreizende meesters. Alleen was het Collegium
Medicum vervangen door de geneeskundige commissie. Men had meer vertrouwen in de inspectie
van hun kunnen door lokale deskundigen, dan in elders afgegeven schriftelijke bewijzen. Artikel 15
werd in de herziening van het reglement van 1822 niet meer opgenomen. In Groningen werd
vóór 1820 geen enkele tandmeester geëxamineerd. Men ging vooralsnog op de oude voet verder:
het inspecteren en toelaten van rondreizende tandmeesters wanneer die zich meldden. In de eerste
decennia van de negentiende eeuw werd alleen artikel 15 uitgevoerd, waardoor in feite de achttiende-eeuwse praktijk nog een tijdje door ging.
De tandmeesters werden in de wet van 1818 als een aparte stand opgenomen. Exameneisen,
noch bevoegdheden en bekwaamheden werden daarin geformuleerd. Standaardisatie van de
beroepsinhoud en de kwaliteit c.q. opleiding kwam niet tot stand. Een tweede bijzonderheid, vergeleken met de andere beroepen van de tweede stand, was dat het diploma in het hele land geldig
was. Wilde men in een andere provincie praktiseren dan waar men examen had gedaan, dan moest
het diploma wel gevisiteerd worden, maar hoefde men niet opnieuw examen te doen. Van Wiggen
veronderstelt dat dit voortsproot uit het ambulante karakter van het beroep.230 Ook de lage status
speelde een rol. De tandmeester was volgens medici ‘de laagste trap’ van de medische beroepen.231
Voor de andere beroepen werden wel landelijke normen voor het examen of de beroepsinhoud
vastgesteld.232
Formeel was het beroep losgemaakt van de heelkunde. In Groningen ging men er aan het begin
van de negentiende eeuw echter van uit, dat het vak niet alleen door (reizende) tandmeesters, maar
ook door heelmeesters, werd beoefend. Zij moesten namelijk tandheelkundig instrumentarium
hebben en het tandtrekken werd in de tarievenlijst van de heelmeesters opgenomen. Voor de tandmeesters werd in 1818 geen tarievenlijst opgesteld.
In 1865 werd de afzonderlijke status van het tandmeestersberoep opgeheven. Het tandwerk
werd toen een onderdeel van de heelkunde. De tandmeesters mochten geen extracties meer doen,
dat ging onder de heelkunde vallen. Het plaatsen van prothesen bleef wel tandmeesterswerk.233 De
provinciale examens vervielen. De herinschrijving van 1865 had tot gevolg dat landelijk 40% van
de tandmeesters buiten de toegangscriteria viel.234 De afname van het aantal stedelijke tandmeesters
na 1867 kwam hier waarschijnlijk ook door. Drie tandmeesters verdwenen toen van het stedelijke
toneel.
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Kwaliteitsaspecten
Hoe het tandmeestersexamen in Groningen voor 1865 in zijn werk ging, is niet bekend. Volgens
Van Lieburg werd het beheersen van de vereiste vaardigheden op een kadaver getoetst.235 Uit de
motivatie van een niet geslaagde kandidaat in 1837 kunnen we opmaken, dat de in 1801 geformuleerde examennormen ongeveer werden aangehouden. Naast de hiervoor al genoemde vereiste
vaardigheden en theoretische kennis werd in 1837 ook nog genoemd: met voldoende voorzorgen
en omzichtigheid te werk kunnen gaan en kennis bezitten over zalven.236 Een bepaald eisenniveau was er in Groningen dus wel. Daar staat tegenover dat tandmeester Wolf J. Son in 1812
zijn trouwakte wegens analfabetisme niet kon ondertekenen. Zijn scholingsniveau was dus niet
hoog. De benodigde theoretische kennis verwierf men kennelijk via mondelinge overdracht. Het
accent lag op de handvaardigheden. Naar aanleiding van een ongeoorloofde beroepsuitoefening
sprak de geneeskundige commissie over ‘het vak van tandmeester’, terwijl de heelkundige een
‘eerbiedwaardig metier’ had.237 Een tijdgenoot verklaarde dat ‘kracht en wat behendigheid in het
trekken’ voldoende was, maar hij was een leek.238 Tandmeester F.M.H. Cohen zou daar heftig tegen
geprotesteerd kunnen hebben. Hij bevond zich aan het andere eind van het spectrum. Deze stadjer
begon zijn carrière als koopman. Op 35-jarige leeftijd slaagde hij voor het tandmeestersexamen.
Van zijn tandmeesterscarrière weten we het een en ander, omdat hij een boekje over tandverzorging schreef. Dat was bestemd voor jonge mensen en ouders en verzorgers van jonge kinderen. Dit
werkje – het eerste van zijn soort in Nederland (1849) – had geen wetenschappelijke pretenties.
Het werd geschreven voor leken en was bedoeld om de mond- en tandverzorging op een hoger
peil te krijgen. In dit boekje gaf hij enige informatie over zijn opleiding en beschreef hij zijn visie
op het beroep.
Cohen was opgeleid in Parijs door de, naar zijn zeggen, bekende leermeester Gérente, chirurgien
dentiste de l’école technique royale. Cohen was op de hoogte van de literatuur over kunstgebitten en
experimenteerde met nieuwe vindingen. Zo maakte hij voor een patiënt een kunstgehemelte. Toen
hij hoorde over een nieuwe Franse vinding van kunsttanden, reisde hij naar zijn oude leermeester
in Parijs (1849). Samen bezochten ze verschillende dentisten die de nieuwe techniek toepasten,
maar ze kwamen tot de conclusie dat het niets nieuws was. Wel had Cohen tijdens deze reis nieuwe
dingen geleerd over veren en kunsttanden. Het was dus toch een leerzame reis. Uit het verslag van
de reis blijkt dat Cohen goed geïnformeerd was over de ontwikkelingen in zijn beroep en zich
inspanningen getroostte om bij te blijven. Zijn zoon M.F.H. Cohen deelde natuurlijk in zijn kennis. Cohen stuurde ook aan op consulten bij medici. Wanneer ook maar even iets ernstigs aan de
hand leek te zijn, moest de patiënt eerst een medicus raadplegen. Zijn boekje was in de bibliotheek
van de Groningse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
opgenomen. Waarschijnlijk waren de Cohens een uitzondering onder de stedelijke tandmeesters.
Van de andere tandmeesters is dergelijke informatie niet bekend. Cohen liet zich als enige van de
Groningse tandmeesters in het bevolkingsregister inschrijven als ‘dentist’. De anderen hielden het
bij ‘tandmeester’.
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Hoe de anderen hun kennis en vaardigheden voor het examen opdeden, is niet bekend. Son,
Pachter en Levison kwamen uit Amsterdamse of Duitse joodse families. Amsterdam was een ‘bolwerk’ van tandmeesters, waar kennis gemakkelijk overgedragen kon worden. Er waren zeer veel
familierelaties onder de tandmeesters.239 Jacobi, met zijn handelsactiviteiten als nevenberoep, heeft
mogelijk zijn kennis en vaardigheden in het westen van het land verworven. De intrigerende vraag
hoe de uit Drenthe afkomstige Spilger en de Groninger Riga hun vakkennis hebben opgedaan, kan
niet worden beantwoord.
In de verslagen van de geneeskundige commissies is nauwelijks iets vermeld over de kwaliteit
van de beroepsuitoefening van de tandmeesters. Pachter werd in 1843 aangeklaagd wegens een
behandeling, die de dood van de patiënt tot gevolg zou hebben gehad. Omdat hij buiten zijn
bevoegdheid had gehandeld, werd een proces-verbaal opgemaakt.240 De meeste klachten gingen
over onbevoegde beroepsuitoefening: het geven van medische adviezen, de verkoop van medicijnen en het verrichten van tandwerk. Van dat laatste werden Pachter en de zoon van Cohen
beticht. Deze zoon, een 17-jarige medisch student, maakte zich in 1845 voortdurend schuldig aan
onbevoegde praktijkuitoefening. Vader en zoon moesten voor de commissie verschijnen. Vader
Cohen kwam niet, omdat hij uit de stad was. De zoon werd ‘ernstig onderhouden’,241 maar ‘toon
der antwoorden … en gedrag’ waren zodanig dat de commissie niet verwachtte dat hij naar de
gegeven raad zou luisteren.242 De reden van de onwettige beroepsuitoefening van de zoon was de
regelmatige afwezigheid van de vader.
Afkomst, mobiliteit en maatschappelijke activiteiten
De acht tandmeesters die door de Groningse provinciale geneeskundige commissie zijn geëxamineerd, neem ik hier als uitgangspunt voor verder onderzoek. De sociale achtergrond zag er net zo
caleidoscopisch uit als die van de drogisten. De beroepen van de vaders van de tandmeesters waren:
koopman (2x), wever (1x), kastelein (1x), tandmeester (1x), venter (1x). Van twee tandmeesters
konden geen gegevens over de afkomst worden gevonden. De overeenkomst met de drogisten is,
dat het om kleine zelfstandigen ging.
Tussen de Groningse tandmeesters heb ik geen familierelaties kunnen ontdekken, uitgezonderd
vader F.M.H. en zoon M.F.H. Cohen. Vader Cohen had nog drie zoons die actief waren in de
medische sector: Jacob Frederik en Simon Frederik waren medicinae doctor en Samuel Frederik
chirurgijn en vroedmeester.243 Net als drogist P.V. Sormani was hij de ‘stamvader’ van een medische familie. Hij vormde een basis waarop verschillende zoons konden instromen in andere, hoger
gekwalificeerde medische beroepen. Wolf J. Son was een lid van de bekende tandmeestersfamilie
Dentz-Son.
Om de tandmeesters te kunnen plaatsen in de sociale stratificatie, is van hen eveneens het
jaarinkomen voor de aanslag van de hoofdelijke omslag in 1870 onderzocht. Vader Cohen werd
in 1870 aangeslagen op een bedrag van f 800,- (reëel inkomen f 800,- tot f 1000,-) en hij viel
daarmee in belastingklasse 5.244 Hij kan in het stratificatiemodel in laag 4, de lage middengroepen,
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worden geplaatst. Riga werd aangeslagen op basis van f 100,- (belastingklasse 1) en behoorde dus
tot de lower class (laag 5/6). Spilger overleed in 1860. Over hem werd geschreven dat hij een heel
eenvoudig man was, die in een heel klein huisje in de Herestraat woonde.245 Pachter vertrok naar
Drenthe. Mogelijk nam Cohen in de loop van de jaren zestig een deel van de markt van hen over
en ging het hem beter. Vanaf 1867 kwam Riga niet meer voor in de almanakken en legde hij zich
formeel alleen nog toe op het barbiersvak.
Cohen stond in de jaren zestig bovenaan in de hiërarchie van de tandmeesters. Een andere
pijl die daar naar toe wijst, is dat hij volgens de bevolkingsregisters als enige tandmeester een
inwonende dienstbode had. Van Lieburg plaatste de tandmeesters in de middengroepen en de
lage middenstand.246 De acht Groningers pasten in dit beeld, zij het dat de meesten bij de lage
middengroepen hoorden. De kwalificatie dat de tandmeesters op ‘de laagste trap’ in de medische
hiërarchie stonden, ging vanuit het perspectief van de beter gesitueerde medici wel op, maar voor
de familie Cohen gold dat niet. Intergenerationele sociale stijging was waarschijnlijk alleen in deze
familie aan de orde.
Over de maatschappelijke activiteiten van de tandmeesters kunnen we kort zijn. Cohen was in
de jaren vijftig parnassijn van de oud-israëlitische gemeente. Daar hield het mee op.
Praktijkopbouw
De tandheelkunde was in de praktijk een diffuus gebied. Eigenlijk is tandheelkunde een te mooie,
hedendaagse term. Extracties werden ook door heelkundigen, aderlaters en barbiers gedaan.
Tandmiddelen werden volop door Jan en alleman in de krant te koop aangeboden. Veel mensen
trokken zelf kiezen en tanden en riepen geen ‘deskundige’ in.247 Hoogleraar Mulder trok bij zichzelf een ontstoken kies, wat hij met de dood moest bekopen (1808).248
Aan het begin van de eeuw was voor Frans Nijman en Louis Jacobi het heelkundige werk
belangrijker dan het tandwerk. De heelkundige bezigheden deed men het eerst, het tandwerk
kwam er later bij en daarvoor werd het admissiegeld soms ook niet betaald. Later in de eeuw stonden de tandmeesters in de bevolkingsregisters wel allemaal als tandmeester of dentist vermeld. Het
was toen dus hun eerste beroep. In de adresboeken van 1854 en 1865 stonden Spilger en Riga ook
nog in de rubrieken van de baardscheerders en de formeel al lang niet meer toegestane aderlaters
vermeld. Deze nevenactiviteiten bleven dus van belang. Deze uit de stad afkomstige tandmeesters
combineerden het tandwerk met een ander beroep. Van deze personen werd ook niets gevonden
over beroepsactiviteiten buiten de stad.
De in Groningen geboren joodse tandmeesters Son, Pachter en de Cohens hadden een andere
praktijkopbouw. Zij hadden stedelijke clientèle en trokken de provincie en het land in. Van hen
heb ik juist geen nevenberoepen gevonden. Zij leken het meest op de rondtrekkende Amsterdamse
Simon Nathans en zijn zoon.249 Kennelijk kon men van het tandwerk alleen in de stad geen
bestaan opbouwen. Er ontstonden twee praktijkstructuren. De ene bestond uit tandmeesters die
het tandwerk aanvulden met nevenactiviteiten, maar geen of nauwelijks clientèle buiten de stad
APOTHEKERS,

D RO G I S T E N , V RO E D V RO U W E N E N TA N D M E E S T E R S

162
zochten. De andere groep oriënteerde zich op een groter gebied en had uitsluitend het tandwerk als
beroepsbezigheid. Ze behoorden tot de joodse tandmeestersgemeenschap die door het land trok.
Een tak van deze gemeenschap woonde in Groningen. De stedelijke medische wereld en het lokale
bestuur beschouwden deze Groningers als behorend bij de lokale medische markt. Degenen uit
deze gemeenschap die elders waren geboren en woonden, werden zo veel mogelijk buiten de lokale
markt gehouden. Een enkele van hen adverteerde in de Groninger Courant. De meesten waren na
korte tijd weer vertrokken.250
De tandmeesters zochten clientèle in alle sociale lagen. Ze deden veel moeite om gegoede
stedelingen en kinderen als patiënt te werven. Simon Nathans Dentz jr.251 wendde zich in advertenties tot ouders die hun kind naar een kostschool stuurden. Hij adviseerde hun om hun kroost
eerst nog voor een behandeling naar hem toe te sturen. Hij beriep zich op zijn ‘theoretische kennis
en veeljarige praktijkervaring’ en behandelde patiënten in een afgezonderde ruimte.252 Hij wilde
zich hiermee kennelijk onderscheiden van behandelaars die in café’s, logementen en op kermissen
opereerden en hoopte de meer gegoeden in de stad daarmee te bereiken. Stedelingen ontboden de
tandmeester ook bij zich thuis. Waarschijnlijk kwam dit geregeld voor. Dentz werd door ‘verscheidene voorname Heeren en Dames dezer stad’ verzocht om te komen. Adviezen aan ouders over
hun kinderen en hulp aan armen en kinderen in de gast- en weeshuizen waren gratis.253
Spilger had ook klanten uit de gegoede stand. Hun kinderen werden in de jaren vijftig naar hem
toegestuurd met een kwartje om een tand of kies te laten trekken. Volgens Roelfsema, de zoon van
een gegoede Groninger, was Spilger na 1850 de ‘voornaamste en haast de eenige’ tandmeester in de
stad.254 Bijna alle geboren Groningse tandmeesters meldden hun vestiging in de Groninger Courant
en adverteerden bij tijd en wijle in de krant. Ze boden dan ook behandeling ‘bij abonnement’
aan. Dit was het deel van de praktijk dat Cohen zijn zoon (onbevoegd) liet doen als hij uit de stad
was. Onder welke condities en in welke omvang de abonnementsbehandelingen plaatsvonden, is
niet bekend. De tandzorg is wel, voor zover bekend, de enige medische hulp die in Groningen ‘bij
abonnement’ mogelijk was. Het was een poging om klandizie te trekken en aan zich te binden.
Het aanbieden van behandeling voor een vaste prijs hield het risico in van een te lage honorering
voor te veel werk.255 De moeilijke marktpositie moet de tandmeesters hiertoe hebben gedreven.
De tandmeesters prezen zich aan door accent te leggen op hun vaardigheden en op de bejegening. Ze beriepen zich graag op hun behendigheid: ‘ongemeene gezwindheid, zeer secuur en bijna
zonder pijn’. Spilger beloofde een ‘zachte en billijke behandeling’.256 Een veel gebruikt marketingargument was ‘zachtheid bij kinderen’.257 De behandeling van kinderen komt opvallend vaak
aan de orde in advertenties. Het boekje van Cohen was ook specifiek op de jeugd gericht. Cohen
adviseerde ouders voor een dure behandeling als plomberen, eerst een medicus te raadplegen. Ook
bij zweren, waterkanker (noma) en voor het trekken van een tand of kies was een medisch consult
vereist. Met deze werkwijze beoogde hij mogelijk zijn betrouwbaarheid te verhogen en risico’s te
verminderen. De geneeskundige kon de patiënt, zo meende Cohen, als specialistische hulp nodig
was, een ‘begaafde dentist’ aanbevelen.258 Daarmee heeft hij zeker zichzelf bedoeld. Tot het werk
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van de ‘dentist’ hoorde zijns inziens het rechtzetten van scheve tanden, vullen en plomberen, afsnijden en trekken van tanden, het zetten van kunsttanden, kalkverwijdering, het wegnemen van het
vliesje bij kinderen en het voorschrijven van middelen bij tandpijn. Zijn benadering van de tandheelkundige problemen doet betrekkelijk modern aan. Hij had ook oog voor preventie. Kinderen
moesten jong leren na elke maaltijd de mond te spoelen en te reinigen met zuiver water. Elke
avond moest het gebit met een borstel (en niet met een vinger) worden gepoetst.259 Hij bakende
zijn beroepsdomein af ten opzichte van andere medische beroepen en irreguliere behandelaars.
Hij maakte onderscheid tussen huismiddelen, middelen die op aanwijzen van de tandmeester
zelf gemaakt konden worden, middelen door de tandmeester voorgeschreven en recepten van een
geneeskundige.
Vanaf 1842 was Cohen als tandmeester verbonden aan het Doofstommeninstituut. Het was
de eerste en enige geïnstitutionaliseerde functie van een Groningse tandmeester. Een goed onderhouden gebit verbeterde de uitspraak, propageerde Cohen.260 Hij plaatste de tandzorg binnen een
therapeutisch kader. Dat juist een prestigieuze instelling als het Doofstommeninstituut een tandmeester inschakelde, moet voor het aanzien van het beroep en Cohen in het bijzonder, gunstig zijn
geweest.
Het proces van beroepsvorming vorderde wel enigszins. Dit blijkt ook uit het feit dat bij de
herziening van de tarieven voor de medische beroepen in 1843, een afzonderlijke tarieflijst voor
tandmeesters werd opgesteld. Een visite of consult kostte volgens deze lijst twee tot vier dubbeltjes
en het trekken van een tand of kies f 0,50 tot f 1,50. Het kwartje voor het trekken dat Spilger
vroeg, kwam wel overeen met het consult, maar hij rekende het trekken er niet meer apart bij.
Het is als bij de andere beroepsbeoefenaren, de tarieflijst was een richtlijn voor geschillen en niet
een dagelijkse toegepaste betalingsregel. De opname in de officiële tarievenlijst kunnen we zien
als een erkenning als zelfstandig medisch beroep. Het heeft wellicht statusverhogend gewerkt binnen de lokale context. Tussen de familie Cohen en de andere uit de stad afkomstige tandmeesters
was een verschil in kennis, status, inkomen en geïnstitutionaliseerde clientèle. Het institutionele
kader bood ook mogelijkheden contacten op te bouwen met andere medische beroepsbeoefenaren. Verspreide informatie geeft echter aan dat de gegoede burgerij ook de andere tandmeesters
opzocht. Dit nuanceert de ogenschijnlijke voorlijke positie van de familie Cohen.
Samenvatting
Binnen de medische stand waren de tandmeesters een marginale groep. De beroepsvorming kwam
aan het begin van de eeuw op gang. Het tandwerk werd formeel los gemaakt van de heelkunde,
de taken werden voor het eerst omschreven en de examinering werd uniformer. Maar in 1865
werd het beroep weer ingevoegd in de heelkunde. Op de beroepsvorming had dit een remmende
invloed. In Groningen ontstond een tandmeestersstand, al is dit eigenlijk een te groot woord voor
de kleine groep die het betrof. In de praktijk bleef de combinatie met aderlaten en barbierswerk
nog vaak bestaan.
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De belangrijkste verworvenheden voor de beroepsgroep in Groningen zijn niettemin een
duidelijker profilering als afzonderlijk medisch beroep, wat werd versterkt door de vestiging van
enkele in Groningen geboren tandmeesters en de inkadering in de formele honoreringstructuur.
De Groningse tandmeesters die een wijdere actieradius zochten voor hun bezigheden, beperkten
zich tot het tandwerk en hadden geen nevenberoep of nevenactiviteiten. Het opbouwen van een
bestaan door uitsluitend tandwerk te doen, was binnen de lokale medische markt niet mogelijk.
Door andere activiteiten toe te voegen aan het tandwerk of door de geografische grenzen van hun
beroepsuitoefening te verruimen, werd een bestaan mogelijk gemaakt.
De tandmeesters onderscheidden zich door enkele specifieke praktijkkenmerken en marketingtechnieken van de andere beroepsbeoefenaren. Ze adverteerden in de kranten, zochten in het
bijzonder clientèle onder kinderen, boden abonnementsbehandeling aan en legden veel accent op
bejegeningsaspecten. De tandmeesters waren in staat om klanten in alle sociale lagen te vinden. De
omvang van de dienstverlening is niet precies te kwantificeren, maar meer dan f 1500,-, hooguit
f 2000,- werd in de jaren zestig door de gezamenlijke tandmeesters per jaar niet verdiend. Voor
een deel werd de moeizame positie op de medische markt veroorzaakt doordat ook andere beroepsbeoefenaren tandwerk deden. Op de stedelijke medische markt hadden ze concurrentie te verduren
van stedelijke heelmeesters én van reizende, niet uit Groningse afkomstige tandmeesters.
De positie op de medische markt was weliswaar marginaal, maar de sociale positie van de
tandmeesters werd in de loop van de periode wat beter. Door de activiteiten van de familie Cohen
en de kennelijke betrouwbaarheid van Spilger en Riga, lijkt enige sociale verbetering en een wat
gunstiger beeld van het beroep te zijn ontstaan. Maar dit verankerde niet, het beroep stierf na hun
verscheiden uit. Het tandheelkundige beroep moest na 1870 opnieuw opgebouwd worden.
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ZULLEN WORDEN GEDULD

K WA K Z A LV E R S , P L A N E E T L E Z E R S ,
H O RO S C O O P T R E K K K E R S
E N D E RG E L I J K E M E E R ’
Volksgeneeskunde en irreguliere praktijken

INLEIDING
Zieken zochten niet alleen hulp en genezing bij bevoegde beroepsbeoefenaren. Men ging ook
af op eigen kennis, vroeg naasten om advies of raadpleegde onbevoegden die zich aanboden als
genezer.1 Bovendien voerden bevoegde beroepsbeoefenaren ook behandelingen uit waartoe ze niet
bevoegd waren en ze schuwden evenmin de volksgeneeskunde. Naast de erkende geneespraktijken
bestonden irreguliere praktijken. Onder irreguliere zorg wordt hier verstaan: onbevoegde uitoefening van de erkende geneeskunde, volksgeneeskunde en zelfmedicatie. Deze gebieden overlappen
elkaar gedeeltelijk. Volksgeneeskunde en zelfmedicatie zijn niet op voorhand buitenwettelijk. In
deze definitie is irreguliere geneeskunde niet synoniem met verboden praktijken die vatbaar waren
voor justitiële vervolging. Niet-dominante, wel toegestane geneeswijzen, zoals het dierlijk magnetisme en homeopathie, worden hier niet als irreguliere geneeskunde beschouwd. Wat wel mocht
maar niet tot het gebruikelijke repertoire van iedere bevoegde geneeskundige behoorde, wordt in
dit hoofdstuk niet behandeld. Bij De Blécourt vallen de niet-dominante stromingen wel onder de
irreguliere praktijk. Hier is dat alleen het geval wanneer ze door onbevoegden werden toegepast.
De geadmitteerde stedelijke aderlater was vanuit landelijk perspectief bezien onbevoegd.
Volgens de wet bestond het beroep niet. Vanuit de stad beschouwd was hij echter bevoegd. Hij
was door de plaatselijke geneeskundige commissie toegelaten en ingeschreven. De lokale overheid
beschouwde hem als een erkende, reguliere beroepsbeoefenaar. Om die reden zijn ze ook in de
vorige hoofdstukken behandeld. Alleen de niet-geadmitteerde aderlater was in Groningen onbevoegd. Net als andere onbevoegden kon hij worden vervolgd.2
Bevoegden die zich op het terrein van andere erkende beroepsbeoefenaren begaven, worden in
dit hoofdstuk niet behandeld. Alle beroepsgroepen bezondigden zich er aan. Apothekers en drogisten gaven medische adviezen, heelmeesters beoefenden de inwendige geneeskunde, medicinae
doctores deden heelkundige ingrepen, vroedvrouwen verrichtten aderlatingen etc.3 Volgens de
medici kwam deze vorm van onbevoegde praktijkuitoefening rond het midden van de eeuw in de
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stad niet veel meer voor.4 Dit is een te rooskleurige voorstelling van zaken. Grensoverschrijdingen
kwamen regelmatig voor. Dit werd in de hand gewerkt door het ontbreken van eenheid binnen
de beroepsgroepen en de grote onderlinge concurrentie. Ze zijn een uiting van een nog niet uitgekristalliseerde professionalisering. Daarbij kwam dat de gebrekkige handhaving van de wetten door
de medische toezichtsorganen en de overheden, een effectieve vervolging verhinderde. Dit aspect
speelde, zoals hierna zal blijken, ook bij de aanpak van de andere irreguliere praktijken een rol.
In dit boek ligt het zwaartepunt bij de reguliere medische zorg. Omdat de irreguliere zorg in de
negentiende eeuw voor de bevolking een belangrijke geneesoptie was, wordt in hoofdlijnen aandacht besteed aan dit gebied. Ik beperk me in dit hoofdstuk tot de hoofdlijnen van de Groningse
volksgeneeskunde, zelfmedicatie en onbevoegde praktijken van niet-erkende beroepsbeoefenaren.
De gebruikte bronnen zijn de verslagen van de geneeskundige commissies en kranten. De kranten
zijn nagespeurd naar aanleiding van irreguliere activiteiten die door de geneeskundige commissies
zijn behandeld. Verder is gebruikt gemaakt van secundaire literatuur. Hierdoor werden enkele
hiaten ingevuld en werd vermeden dat deze activiteiten uitsluitend vanuit het perspectief van de
erkende beroepsbeoefenaren worden belicht.
De irreguliere genezers die in de tweede helft van de negentiende eeuw in de stad en de provincie actief waren, zijn door De Blécourt voor het voetlicht gebracht.5 Hij begon zijn onderzoek over
de stedelijke praktijken in de rechterlijke archieven. Enkele zaken kwamen niet voor de rechter. Die
zijn daardoor aan zijn aandacht ontglipt. De nog ontbrekende informatie wordt hier aangevuld.
Over de eerste decennia van de negentiende eeuw was nog niet veel bekend. Daar wordt uitgebreider aandacht aan besteed.
Tot slot moet het begrip kwakzalverij nog genoemd worden. Dat begrip werd gebruikt voor
alles wat niet mocht en had (en heeft) een negatieve lading. De Groningse geneeskundige commissies gebruikten de term zowel voor onbevoegden die behandelingen deden die alleen door
bevoegden mochten worden gedaan, voor bevoegde, reguliere geneeskundigen die buiten hun
boekje gingen of volksgeneeskunde toepasten en voor niet-erkende geneeswijzen, door wie ook
uitgevoerd. Wanneer de term hierna gebruikt wordt, heeft zij betrekking op de zaak die beschreven
wordt.
VOLKSGENEESKUNDE

EN ZELFBEHANDELING

Niet zelden nam een zieke zijn toevlucht tot de volksgeneeskunde en raadpleegde hij geen bevoegde of onbevoegde genezer. Hij stelde zelf een diagnose en koos voor het gebruik van huismiddeltjes, patentmiddelen of andere vrij verkrijgbare middelen. Men kon ook zijn dieet- of leefregels
(tijdelijk) aanpassen of bepaalde hulpmiddelen aanschaffen. Deze ‘doe-het-zelf geneeskunst’6 is zo
oud als de wereld. Het gebruik van huismiddelen is niet onwettig. Via mondelinge overdracht,
medische adviesliteratuur en opgedane ervaring werd kennis verworven en toegepast. Door Ter
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riseerd.7 Voor 68 kwalen waren in de stad en de provincie volksgeneeskundige middelen bekend.
In de volksgeneeskunde ging men er volgens Ter Laan van uit, dat voor alle kwalen een middel in
de natuur te vinden was. In zijn overzicht wordt voor elke kwaal meer dan een remedie gegeven.
Voor veelvoorkomende aandoeningen als jicht, kiespijn, verkoudheid en koortsen werden wel zes
tot negen middelen genoemd. Men hoefde dus niet direct met de handen in het haar te zitten als
men een fysiek probleem had en niet naar de reguliere dokter kon of wilde gaan.8 We kunnen aannemen dat de beschreven huismiddelen regelmatig werden gebruikt.9
Roelfsema schreef in zijn memoires dat in de stad heel veel – volgens hem te veel – huis- en
kwakzalversmiddelen werden gebruikt: ‘al te vaak was men zijn eigen dokter’.10 In de provincie
gingen boekjes rond waarin huismiddelen werden beschreven en dat zal in de stad niet anders
zijn geweest.11 In de kranten werden medische boeken te koop aangeboden. De Huisapotheek voor
Burger en Landman was volgens de advertentie geschikt voor ieder huisgezin.12 Ook een boek van
de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen met gezondheidsadviezen werd in de krant aangeprezen.13 Een bekend boek was dat van een zekere Osiander dat ook in advertenties in de Groninger
Courant werd aanbevolen.14
Op het platteland woonde een bevoegde dokter soms op grote afstand, maar in de stad was men
niet om die reden gedwongen om voor irreguliere zorg te kiezen. Wel speelde een financieel probleem. In het vorige hoofdstuk bleek, dat door de hoge prijs van de medicijnen bij de apotheker,
inwoners genoodzaakt waren huismiddelen te gebruiken. Soms waren er mentale redenen om te
kiezen voor irreguliere hulp of huismiddelen. Uit angst dat de reguliere dokter een (te) ingrijpende
behandeling zou toepassen, waaraan iemand zou kunnen sterven, ging men zijn deur soms voorbij
en gebruikte liever mildere huismiddelen. Bewondering voor of geloof in het mystieke kwam ook
voor. Die motieven konden zo sterk zijn dat obscure middelen niet werden geschuwd. Een dokter
die in de onderhavige periode in het grensgebied van Groningen en Friesland praktiseerde, vond
de middelen vaak vies en misselijkmakend. 15 Ter Laan beschrijft verschillende remedies die ook de
nodige weerzin opwekken. Dode dieren en urine van mensen speelden vaak een rol. Een ‘medicijn’
voor keelziekte bestond uit een zakje met dode pieren dat om de nek moest worden gehangen. Om
moeilijk lerende kinderen te helpen werd aangeraden het alfabet op een briefje te schrijven en in
een pannenkoek te bakken. Binnen alle standen, ook in ‘de hoogste kringen’ en door geneesheren,
werden deze middeltjes gebruikt. Niet alle middelen waren obscuur. In Den Andel ging men bij
kiespijn voor het vuur zitten of liggen.16 Het gebruik van rijst bij diareeën en cholera was waarschijnlijk gebaseerd op ervaringskennis. Wanneer nieuwe voedings-, genots- of andere middelen op
de markt kwamen, genereerde dat nieuwe mogelijkheden in de ‘doe-het-zelf-geneeskunde’. Toen
in de jaren zestig petroleum op de markt kwam, ‘ontdekte’ men nieuwe remedies om gezondheidsproblemen naar eigen inzicht op te lossen. Het gebruik van huismiddelen en de toepassing van
leefregels is niet altijd duidelijk te scheiden.
Bij malaria kreeg de zelfbehandeling in de loop van de negentiende eeuw een andere invulling. Voor het weren van koortsen bestonden van oudsher verschillende huismiddelen. Rond het
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midden van de eeuw was zelfmedicatie met kinine een algemeen verschijnsel. Dit werd mogelijk
gemaakt door de vrije verkoop van kinine. Het gebruik van dit koortswerende middel was rond
1850 wijdverbreid: ‘Iedereen liep met pillen en poeders in den zak’ schrijft Roelfsema. In de schoolpauzes namen kinderen de poeders in met een slok water uit de pomp.17
In de verslagen van de geneeskundige commissies werd de volksgeneeskunde niet specifiek
besproken. De commissies vonden, als representanten van de erkende geneeskunde, dat de reguliere dokters opgezocht moesten worden. Zij waren de ‘kundigste[n] en geoefendste[n]’ en toegerust om de juiste behandeling voor te schrijven.18 Toen in 1849 cholera dreigde, adviseerde de
plaatselijke commissie de bevolking geen kwakzalversmiddelen te gebruiken, maar men ‘raadplege
liever bij ligte ongesteldheden, tijdig den met het ligchaam bekende geneesheer’.19 Zelfdiagnose en
het gebruik van niet door bevoegde medici voorgeschreven middelen werd bij lichte ziektegevallen
kennelijk ook weer niet zo erg gevonden.
Onder zelfbehandeling valt ook de aanschaf van hulpmiddelen. In de kranten werden allerlei
artikelen aangeboden, die inwoners op eigen gezag en naar eigen inzicht kochten. Zadelmaker
Meyer bood gezondheidsmatrassen aan voor ‘zieken en zwakke gestellen’ en koopman Rikkers
‘Electro-galvanische Inductie toestellen voor geneeskundig- en natuurkundig gebruik’.20 Deze
apparaten hadden meerdere toepassingsmogelijkheden, maar speciaal voor het geneeskundige
gebruik leverde Rikkers er een gebruiksaanwijzing bij.21 Breukbanden kon men bij een zekere G.
Kuyper22 en bij zadelmakers kopen.23 Aan het begin van de eeuw waren drie brillenmakers in de
stad gevestigd: Trapman in het Hoogstraatje en Everts en Levie in de Nieuwstraat. Ze adverteerden geregeld in de kranten. De Amsterdammer Magnus Moris kwam in die tijd als rondreizende
glazen- en brillenslijper ook zo nu en dan in de stad24 en in de jaren dertig de gebroeders Strauss
uit Aken. De laatsten hadden behalve ‘oogenglazen en brillen voor Bijziende en Zwakke Gezigten’
ook ‘Gehoormachines, waardoor de Hardhoorigen zeer gemakkelijk kunnen hooren’ in de aanbieding.25 Op de kermis werden ook brillen verkocht.26 Voor verschillende kwalen of gebreken werden
hulpmiddelen in de vrije verkoop aangeboden. Wat hier genoemd is, dient ter illustratie van een
gebied dat buiten de officiële heelkunde lag, maar waar inwoners die tekorten in hun functioneren
ervoeren compensatie konden vinden. Deze voorbeelden zijn verzameld tijdens onderzoek naar
andere zaken. Door middel van een systematisch krantenonderzoek kunnen wellicht nog meer
soorten hulpmiddelen worden gevonden en de omvang van dit terrein nauwkeuriger in kaart worden gebracht.
Een veel groter gebied betrof het aanbod van allerlei medicamenten en andere middelen,
waaraan een geneeskrachtige werking werd toegeschreven. Het betrof geheimmiddelen (verpakte
geneesmiddelen),27 maar ook zaken als eau de cologne, pepermunt, oogwaters, tandmiddelen,
zepen, chocoladekoekjes, staalwijn, kralen, oliën, poeders, etc. Deze middelen waren te koop
bij apothekers, winkeliers, reizende kooplieden, vreemdelingen vooral Duitsers, oude vrouwen,
ambachtslieden, schoenpoetsers, kruyers, boeren en verder door een menigte personen.28
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Bevoegde apothekers en onbevoegden verkochten deze middelen. De verschijning van kranten in
de achttiende eeuw stimuleerde het aanbod en de afzet.29 De geneeskundige commissies bestempelden met name de verkoop van geheimmiddelen als ongeoorloofde praktijk.
De meeste middelen die in de achttiende eeuw werden aangeboden, prees men ook in de negentiende eeuw in de Groninger kranten aan. De omvang van het gebruik van deze zelfmedicatie kan
niet in beeld gebracht worden. Voor de geneeskundige commissie was het een lastig gebied. Ze liet
veel lopen. Het was een, noodgedwongen, defensief beleid. De praktijk was dat een veroordeelde
verkoper gewoon doorging met zijn handel. Deels ging het ook om artikelen die niet verboden
waren, bijvoorbeeld zepen of de bekende Haarlemmerolie. Het gebruik van deze middelen was in
de regel gebaseerd op zelfdiagnose. Maar in een flink aantal gevallen was sprake van onbevoegde
consulten en verkoop. Dat was het gebied van de ongeoorloofde praktijk, waar toezichthoudende
commissies hun gezag moesten laten gelden.
ONBEVOEGDE

P R A K T I J K U I TO E F E N I N G

De plaatselijke geneeskundige commissie maakte zich vooral druk over onbevoegden die zich op
het terrein van de reguliere gezondheidszorg begaven. Hierop was één uitzondering: onbevoegden
die binnen het domein van de vroedvrouwen actief waren, werden met rust gelaten. Er was maar
één veroordeling wegens onbevoegd praktiseren in de stad. Een leerling-vroedvrouw hielp in 1827
zonder de aanwezigheid van een bevoegde vroedvrouw, een kraamvrouw.30 De kraamvrouw overleed en waarschijnlijk was dat de reden dat deze zaak in de openbaarheid kwam. Het is aannemelijk
dat meer kraamvrouwen in de stad door niet-geadmitteerden zijn geholpen, maar de omvang van
deze vorm van onbevoegde praktijkuitoefening was in de provincie veel groter.31
Vooral in de eerste drie decennia van de negentiende eeuw en na 1850 waren de geneeskundige commissies alert op de praktijken van niet-geadmitteerden. In het tweede kwart van de
eeuw werden maar een paar zaken aanhangig gemaakt. In januari 1802 nam de pas geïnstalleerde
Departementale Commissie de activiteiten van een zekere G.J. de Buhre, die zich net buiten de
A-poort had gevestigd, onder de loep. De Buhre behandelde breuken en adverteerde met inwendige en uitwendige middelen in de krant. De Departementale Commissie constateerde dat het
Collegium Medicum niets meer aan de bestrijding van kwakzalverij en onbevoegde praktijkuitoefening deed. Den Haag was van mening dat dit een taak bleef van het stadsbestuur en het Collegium.
In 1800 had de stad nog een resolutie aangenomen waarin aan het Collegium Medicum werd
opgedragen om te ‘waken over alle schadelijke misbruiken’ in de uitoefening van de geneeskunst.
Het Collegium moest ook alle noodzakelijke maatregelen nemen tegen aankondigingen van
onbevoegden in de kranten.32 Kennelijk hield men zich er in 1802 niet (meer) aan. In september
1802 plaatste de Departementale Commissie een advertentie in de krant waarin zij de bevolking
waarschuwde voor kwakzalverij en in het bijzonder voor De Buhre.33 Van De Buhre is later niets
meer vernomen.
‘N IET ZULLEN WORDEN GEDULD KWAKZALVERS , PLANEETLEZERS , HOROSCOOPTREKKERS EN DERGELIJKE MEER ’

170
De Departementale Commissie bleef alert en het lijkt er op dat zij vast van plan was om onbevoegde praktijken uit te bannen. Eind 1803 schakelde ze het gewestelijke bestuur in. Dat steunde
het voorstel van de Commissie om de drosten te activeren en hen op te dragen om alles in het
werk te stellen om kwakzalverij en onbevoegden te weren.34 In 1815 complimenteerde de minister
de provinciale geneeskundige commissie om haar actieve houding.35 De plaatselijke commissie
viel deze eer in 1811 te beurt.36 Verscheidene onbevoegden zochten zowel in de provincie als in de
stad klandizie. Ze maakten soms handig gebruik van de scheiding van de ambtsgebieden van de
provinciale en de plaatselijke commissie.37 Enkelen, waaronder De Buhre, vestigden zich net voor
de poorten van de stad. Darmee zaten ze in het toezichtsgebied van de provinciale commissie, maar
ze praktiseerden vooral in de stad.
Beide geneeskundige commissies werden geconfronteerd met de hoge eisen die justitie aan de
rechtsgang stelde. De officier van justitie stelde zich op het standpunt dat alleen wat in de geneeskundige wetten uitdrukkelijk werd verboden, voor vervolging in aanmerking kwam. De provinciale commissie concludeerde op grond daarvan dat er dan maar weinig overbleef.38 In de praktijk
hanteerde de commissie de omschrijving ‘grove misslag’ als criterium voor een melding bij justitie.
Een ander aspect dat de commissies voor problemen stelde, was dat justitie om bewijzen vroeg die
vaak niet te leveren waren. De commissies probeerden patiënten te vinden die tegen de onbevoegde
wilden getuigen. Maar het kwam nog al eens voor dat een patiënt die eerst tegen een onbevoegde
getuigde, de verklaring in tweede instantie introk.
Een veroordeling was ook geen effectief instrument om onbevoegde praktijken te bestrijden.
De boetes waren niet erg hoog. De veroordeelde ging vaak op de oude voet verder. Molenaar
Lammert P. Mulder uit Muntendam praktiseerde bijna de hele eerste helft van de negentiende
eeuw. Hij werd op diverse plaatsen in de provincie gesignaleerd. In de jaren twintig was hij op
marktdagen in de stad. In 1841 werd deze ‘volksbedrieger’ opnieuw binnen de poorten gesignaleerd. Hij werd beschuldigd van onbevoegde praktijkuitoefening in de inwendige geneeskunde
en de heelkunde en van de levering van geneesmiddelen.39 In zijn behandelprogramma zat onder
andere een hulstbladenkuur.40 Tot vier keer toe werd hij veroordeeld en beboet: in 1805, 1808,
1821 en 1843. Maar hij was welgesteld en de boetes betaalde hij zonder morren, om vervolgens
door te gaan met zijn activiteiten.41
Scherprechter42 en ledezetter Dominicus Vuchten verscheen twee keer voor de rechter. In 1808
bestond de aanklacht uit het geven van medische adviezen en medicijnen. Hij verdedigde zich met
het argument dat hij geen beloning vroeg. Hij kwam er toen nog met een waarschuwing van af.
Hem werd aangezegd dat hij ‘noch om Gods wil noch om geld’ mocht praktiseren. In 1816 werd
hij wegens het uitvoeren van onbevoegde heelkundige behandelingen veroordeeld tot een boete van
f 50,-. Mogelijk heeft hem dit afgeschrikt, want daarna vernemen we niets meer van hem.43
In het tweede decennium waren de geneeskundige commissies gebrand op ‘olieverkopers en
kastjesdragers’ die in de stad en de provincie medicijnen langs de huizen verkochten. Eén kwam
helemaal uit Hongarije. In 1811 werd justitie ingeschakeld, maar waarschijnlijk waren ze weer op
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tijd de stad uit, want een en ander kreeg geen vervolg.44 Het standpunt tegenover en de visie van
de commissies op deze handel was afwijkend van dat van beroepsbeoefenaren en wetshandhavers.
Dat bleek in 1816, toen alle geneeskundigen in de provincie het dringende advies kregen om
geneesmiddelen bij de apothekers en drogisten te kopen en niet meer bij ‘onbevoegde landlopers’.45
Kennelijk was het niet alleen bij de bevolking maar ook onder geneeskundigen gebruikelijk om bij
de reizende handelaren – ook wel ‘kiepkerel’ of ‘omloper’ genoemd – medicamenten af te nemen.46
Naar aanleiding van de Hongaarse olieverkoper die in het Westerkwartier een grote omzet maakte,
droeg de gouverneur op verzoek van de provinciale geneeskundige commissie alle schouten op
meer controle uit te oefenen op de geneeskundige praktijken in hun ambtsgebied. De schout van
Aduard ventileerde naar aanleiding hiervan zijn kijk op de medische wereld. Volgens hem waren
alle erkende en bevoegde geneeskundigen, inclusief de leden van de geneeskundige commissie,
kwakzalvers. De commissie besloot hierop maar niet te antwoorden.47 Het maakt wel duidelijk
hoe moeizaam het voor de geneeskundige commissies was om deze zaken volgens hun inzichten te
behandelen.
De plaatselijke commissie behandelde in 1811 in bijna elke vergadering een geval van onbevoegde praktijkuitoefening. De verkoop van rattekruid was de eerste zaak die haar bezig hield.48 De
kooplieden Teddens en Bulthuis moesten voor de commissie verschijnen. Ze kwamen er deze keer
nog met een waarschuwing van af.49 Op de illegale verkoop van vergiften waren de geneeskundige
commissies zeer alert. In 1822 deed zich weer zo’n zaak voor. Die werd bij de politie gemeld, maar
leidde niet tot een boete. De betrokken handelaar, L.L. de Vries, anticipeerde vervolgens op de
eisen van de plaatselijke commissie. Hij maakte een nieuw bestrijdingsmiddel tegen ongedierte en
verzocht de commissie om te onderzoeken of de samenstelling was toegestaan. Aan dit verzoek gaf
zij gehoor.50
Al vanaf 1809 waren de niet-geadmitteerde aderlaters de plaatselijke commissie een doorn in
het oog. A. Bunt, H. Ferwerda, N. Nieman, T. Postman en een zekere Camps bezondigden zich
in 1811 aan onbevoegd aderlaten. Ferwerda en Camps deden ook nog andere heelkundige zaken.
Ferwerda kreeg een boete van f 50,-, die hem in tweede instantie weer kwijtgescholden werd.51 Vijf
jaar later werd hij weer betrapt op het uitoefenen van onbevoegde heelkunde en kreeg hij nogmaals
een boete van f 50,-. De patiënten die hij had geholpen trokken hun verklaring echter weer in,
zodat de geneeskundige commissie zonder bewijzen zat. Ferwerda werd ‘ernstig vermaand’ om zich
van iedere uitoefening van de medische praktijk te onthouden. Hij moest wel de deurwaarderskosten betalen, waaruit blijkt dat hij door de commissie wel schuldig werd geacht. Maar in 1818 was
het raak. De commissie had de rekening die Ferwerda voor zijn patiënten had uitgeschreven weten
te bemachtigen en tegen een zo duidelijk bewijsstuk viel niets in te brengen. De boete van f 50,betaalde hij na drie maanden.52 Zes jaar later (1824) werd hij ‘wegens herhaling van misdaad’ bij
justitie gemeld. De gegevens van 1818 werden bijgeleverd.53
De hoge boete van f 50,- werd alleen gegeven als meer dan alleen aderlaten in het spel was. Bunt
kreeg voor onbevoegd aderlaten in 1811 maar f 2,- boete. Een paar jaar later moesten A. Buma
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en L. Pos f 3,- betalen voor dezelfde overtreding.54 Camps was volgens chirurgijn Ter Borgh een
ernstig geval. Een patiënt was bijna overleden na door hem te zijn behandeld. Maar op de zitting
van de geneeskundige commissie ontkende hij en de commissie had te weinig harde bewijzen. Hij
kwam er de eerste keer zonder kleerscheuren af.55 In 1818 lukte dat niet. Achter de naam Camps
bleek een persoon met de naam Mathijs Gambong te schuilen. Hij bekende voor de plaatselijke
commissie dat hij Jacoba Scholten onbevoegd heelkundig had behandeld. Het kwam hem op
f 50,- boete te staan.56 In 1838, 1839 en begin jaren veertig waren er diverse aangiftes van onbevoegd aderlaten. Dat had te maken met het verbod op de aderlaters. Alle aderlaters die na 1838
niet bij een chirurgijn stonden ingeschreven als aide, waren onbevoegd. Na enkele pogingen om
de nu illegale praktijk via de rechterlijke macht uit te bannen, is men hier mee gestopt. In hoofdstuk 2 bleek al dat het uitbannen van het zelfstandig praktiseren van aderlaters moeilijk was.
In de vergadering van 2 oktober 1811 werd besproken dat op de kermis die op dat moment
in de stad werd gehouden, een kwakzalver geneesmiddelen uitventte. De melding bij justitie was
nutteloos, want de kwakzalver vertrok spoorslags. De bekende tandmeester Simon Nathans had dat
jaar wel admissie gekregen om tijdens de kermis te praktiseren. Nathans liet na de sluiting van de
kermis geneesmiddelen achter bij twee boekverkopers. Die adverteerden met de medicijnen. Dat
laatste werd als kwakzalverij bestempeld en verboden. Nathans vroeg het volgende jaar geen admissie aan. Hij oefende toen wel, als gewoonlijk, het tandwerk uit en verkocht tevens weer geneesmiddelen. Hij heeft waarschijnlijk wel vermoed dat er moeilijkheden van zouden komen en daarom
geen admissie gevraagd. De geneeskundige commissie behandelde hem deze keer coulant. Hij
mocht het tandwerk uitoefenen, maar kreeg een ‘streng verbod’ op al het andere. In 1814 waren
zijn geneesmiddelen opnieuw te verkrijgen bij de boekhandelaren. Nu was er geen welwillende
houding meer. Hij werd bij de politie gemeld.57 Daarna bleef hij tot in de jaren twintig weg uit de
stad. In 1827 probeerde hij nogmaals permissie te krijgen om medicijnen te verkopen, maar dat
strandde opnieuw.58 Nathans werd alleen als kwakzalver bestempeld wanneer hij niet-geadmitteerd
tandwerk deed, geneesmiddelen verkocht of geneesmiddelen in commissie bij anderen achterliet.
Als geadmitteerd tandmeester behoorde hij tot de bevoegde beroepsbeoefenaren en werd hij met
rust gelaten. De geneeskundige commissie volgde bij hem dezelfde handelwijze als bij de aderlaters.
Het laatste geval van onbevoegde praktijkuitoefening waar de plaatselijke commissie zich in
1811 over boog, was een voor de commissie onbekende T.F. Verstraten. Deze gaf zich zonder
admissie uit als oculist. Hij verbleef in logement Van der Molen en was dus geen Groninger. De
geneeskundige commissie besloot dat hij zich moest vervoegen bij de voorzitter, maar dat is niet
gebeurd. Hij verdween van het toneel.59
Chirurgijn Ter Borgh attendeerde de plaatselijke commissie aan het begin van de eeuw regelmatig op onbevoegden. Eind 1816 bracht hij een zekere J.V. van Aalst aan. In dit geval legde de
familie van een patiënt een voor Van Aalst belastende verklaring af. Van Aalst weigerde hardnekkig
toe te geven dat hij heelkundige ingrepen had gedaan, maar hij werd desalniettemin veroordeeld.
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Deze zaak sleepte zich tot in 1821 voort omdat Van Aalst in de tegenaanval ging: hij klaagde na zijn
veroordeling de geneeskundige commissie aan. Uiteindelijk kwam de zaak voor het Hof in Den
Haag, dat ten gunste van de commissie besliste. De boete van f 50,- die Van Aalst kreeg opgelegd,
werd besteed aan een ‘vriendschappelijke maaltijd’. Procureur Trip die het nodige werk aan deze
zaak had gehad, werd ook uitgenodigd. De maaltijd is, zo werd een maand later genotuleerd, ‘tot
volkomen genoegen van alle leden voldaan’.60
Het stadsbestuur probeerde onbevoegden van de kermis te weren. Voor de najaarskermis in
1819 werd publiek bekend gemaakt dat:
niet zullen worden geduld eenige Kwakzalvers, Planeetlezers, Horoscooptrekkers, Rijfelaars, Draaiborden, Loterij-Kramen, Hazardspelen en dergelijke meer.61
De gemeenschappelijke noemer van deze activiteiten lijkt het gokken te zijn. Sinds 1780 stond het
stadsbestuur reizende operateurs alleen nog op de jaarmarkten toe.62 Ook Simon Nathans kreeg
uitsluitend nog admissie voor een korte tijd. In 1811 en 1812 werd die uitdrukkelijk beperkt tot
de periode dat er kermis was. Het kwam er op aan juist op de kermis en jaarmarkten het kaf van
het koren te scheiden. Het stadsbestuur schuwde geen ferme maatregelen, want:
zullende alles in tegenstrijdigheid hiervan dadelijk en op de krachtdadigste wijze worden belet, en de
instrumenten geweerd, welke tot het exerceren van dergelijke ongeoorloofde bedrijven dienen.63
Uit de notulen van de plaatselijke geneeskundige commissie is niet op te maken of deze publicatie
heeft geleid tot vervolging van een kwakzalver of inbeslagname van goederen, waaraan gerefereerd
wordt. Dergelijke publicaties vóór een kermis waren niet ongewoon. De drost van Fivelingo
dreigde in 1805 vóór de jaarmarkten van Appingedam en Delfzijl, met onmiddellijke verdrijving
van kwakzalvers en bedelaars.64 Gezien de moeilijkheden met de bewijslast, was uitzetting minder
ingewikkeld en voor de korte termijn ook effectiever.
In de jaren twintig hield een zekere Godefroy uit Parijs de gemoederen bezig. Bij hem was het
lastig om te bepalen of het om onbevoegd behandelen ging. In 1824 werden vragen gesteld bij
de toelaatbaarheid van zijn handelen. Daarvoor kwam hij, zonder dat er problemen over werden
gemaakt, al enkele jaren zo nu en dan in de stad. Godefroy was fabrikant van breukbanden en hij
en zijn bediende legden deze banden ook aan. De plaatselijke medici vonden zijn banden goed.
Vooral voor zware gevallen waren de gewone breukbanden die in de stad gebruikt werden vaak
niet voldoende. De geneeskundige commissie had zijn producten aanvankelijk ook als goed beoordeeld. Chirurgijn Verschuir verwees patiënten naar hem en chirurgijn Quaestius velde een positief
oordeel over zijn werk. Stadjers gingen veelvuldig zonder advies van een heelkundige naar hem
toe. Godefroy adverteerde in de krant. Een van zijn marketinginstrumenten was de aanbeveling
van een door hem geholpen patiënt. In zijn advertenties werd verder vermeld dat hij breukbanden
had aangelegd onder toezicht van Verschuir en professor Stratingh. Toch waren de geneeskundige
commissies er kennelijk niet gerust op of dit wel toegestaan was en ze vroegen de minister om raad.
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Ze kregen, naar eigen zeggen, van die kant een bruikbaar advies: verkoop mocht wel, maar het
aanleggen mocht alleen door geadmitteerde heelmeesters gebeuren. Godefroy was geen bevoegde
heelmeester. De voorzitter van de plaatselijke commissie stelde hem in kennis van het besluit.
Uit zijn advertenties in de jaren daaropvolgend kunnen we opmaken dat hij met uitzondering
van het epidemiejaar 1826, van 1824 tot en met 1828 jaarlijks in het najaar in de stad kwam. In
1827 begon hij met een vrij agressieve reclamecampagne in de kranten. De gewone breukbanden
kwalificeerde hij als ‘ouderwetsche martelaarsbanden’. Die van hem waren prettiger om te dragen,
want ze hadden geen riemen en tussenbeenbanden. Een beschrijving en afbeelding waren bij boekhandelaar Oomkens in te zien. Dit tolereerde de geneeskundige commissie niet en hij werd bij de
politie aangemeld.65
Rond het midden van de jaren twintig zien we een kentering in de houding tegenover en de
behandeling van de onbevoegde praktijken. Men werd laconieker en berustend. De moeizame
bewijsvoering en de opstelling van de plaatselijke besturen vormden de grootste struikelblokken
voor de geneeskundige commissies. Verschillende keren werd het bewijsmatriaal niet geaccepteerd.
Onwil om te getuigen kwam eind jaren twintig voor het laatst nog duidelijk naar voren, bij de
onbevoegde hulpverlening aan ‘venerische meisjes’. Dezen wilden niet bekend maken door wie ze
waren geholpen.66 De geneeskundige commissie probeerde vervolgens via de bevoegde beroepsbeoefenaren greep op deze praktijk te krijgen, maar uit de verdere verslaggeving blijkt dat het niet
lukte.
Het spanningsveld tussen geneeskundige commissie en stadsbestuur is te illustreren aan de
hand van de houding tegenover Harmanna Geerts Kuyper in 1834. De activiteiten van deze vrouw
en haar dochter, die fijt67 behandelden, zijn door De Blécourt al uitgebreid beschreven, maar dit
aspect is onderbelicht gebleven. Harmanna werd veroordeeld tot het betalen van een boete. Daarna
vroeg ze bij de provinciale geneeskundige commissie toestemming om haar zalven te mogen verkopen. Die oordeelde vernietigend op haar verzoek maar het stadsbestuur trad voor haar in het
krijt. De beschuldiging dat deze vrouw al veel schade had toegebracht aan veel inwoners wees de
stad af. Volgens de stad was zij van onberispelijk gedrag en had zij veel mensen juist goed geholpen. De tweede reden om haar haar praktijk toe te staan was dat zij ‘in geringe omstandigheden’
verkeerde. De geneeskundige commissie liet haar twee keer veroordelen, maar dat verhinderde
niet dat de twee vrouwen vrijwel de hele negentiende eeuw praktiseerden.68 Het gedogen door het
stadsbestuur was voor hen een belangrijke ondersteunende factor. Het stadsbestuur beschermde uit
economische overwegingen niet alleen de reguliere geneeskundigen, maar als het nodig was ook de
irregulieren. En dat zelfs tegen de wens van de toezichthoudende commissies in.
Vanaf medio jaren twintig behandelden de geneeskundige commissies alleen nog enkele
bijzondere gevallen. Behalve de moeizame juridische en bestuurlijke ondersteuning van de commissies, meen ik dat een derde factor in het geding was. Aan het begin van de eeuw kwamen de
inschrijfgelden en geïnde boetes toe aan de beide commissies. Deze opbrengsten van de provinciale
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sie erg naar de zin, omdat ze nu niet meer beschuldigd kon worden van een ‘onedele geest’. De
plaatselijke commissies werd met ingang van 1825 het recht ontzegd eigen inkomsten te hebben.
De Groningse plaatselijke commissie was daarover niet tevreden. Ze meende dat ze zonder inkomsten niet veel meer kon doen. De subsidie die de commissie vanaf 1827 kreeg, was even hoog als
voorheen de opbrengst van de inschrijfgelden (leges). De inkomsten uit boetes raakte ze kwijt.
Het actief opsporen en veroordeeld krijgen van onbevoegden kostte veel tijd, maar leverde de
leden van de commissies niets meer op. Vanaf dat moment reageerden de commissies uitsluitend
nog op klachten en meldingen. Die kwamen vrijwel alleen van bevoegde beroepsbeoefenaren. De
zaken die nog serieus werden behandeld, betroffen onbevoegde praktijken die een bedreiging van
de particuliere markt van de bevoegden vormden. In de provincie deden vooral de lagere beroepen
aangifte, met name de vroedvrouwen. In de stad waren de heelkundigen en apothekers de belangrijkste melders van onbevoegden. Het aantal behandelde zaken nam echter fors af.
De plaatselijke commissie behandelde in 1832 de zaak van Johan Gresser. Deze behandelde
jicht, reuma en verlammingen met damp- en stoombaden. Hij verdedigde zich met het motief dat
zijn ‘kunstbehandeling’ niet tot het ‘vak van de geneeskunde’ behoorde. Zijn formulering is interessant. Het begrip ‘kunstbehandeling’ werd doorgaans gebruikt voor geneeskundige behandelingen.
Eigenlijk gaf hij hiermee aan dat hij zelf wel vond dat hij een medische handeling verrichtte. Om
de schijn niet tegen zich te krijgen noemde hij de erkende geneeskunde een ‘vak’. Het besluit was
dat Gresser alleen met voorkennis en onder toezicht en leiding van een erkende medicus behandelingen mocht doen. Hij hield zich hier niet aan en moest wegens ongeoorloofde beroepsuitoefening
een boete van f 100,- betalen. Dit was de hoogste boete die aan een onbevoegde werd opgelegd.
Gresser diende bij de koning een verzoek in om het vonnis ongedaan te maken. Uit de reactie
van de plaatselijke commissie, die om advies was gevraagd, blijkt dat Gresser ook geneesmiddelen
voorschreef. Bovendien stond de geneeskundige commissie op het standpunt dat water ‘als warm
damp- of stortbad’ gebruikt, net als elektriciteit en galvanisch magnetische stoffen, beschouwd kon
worden als een medicament. Het verweer van Gresser bestond uit drie punten. Als eerste bracht
hij naar voren dat hij op verzoek van ‘zeer notabele lieden’ naar de stad kwam. Verder gaf hij aan
dat hij in Amsterdam wel mocht praktiseren. Hiervan kon hij het bewijs overigens niet leveren.
Het derde punt was dat zijn stoombaden ‘geen zelfstandigheid’ toevoegden aan het lichaam. Dit
waren volgens de geneeskundige commissie onvoldoende en onjuiste argumenten. De commissie
schilderde Gresser zeer negatief af, als een ‘onkundige en schier gewetenlozen gelukzoeker’ en het
was haar bekend dat velen:
zich vergapen aan alles wat in hun oog zonderling, vreemd en verwonderlijk is, en dat niet slechts de
gemeene man, maar ook verscheidene van de aanzienlijke en verstandige, Helaas! maar al te dikwerf
worden weggesleept, door het voordoen, den ophef en grootspraak, waarmede eenig kwakzalver of
gelukzoeker zijn voorgewende kunst, zijne waren en middelen weet aan te prijzen.
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Het valt de avonturier niet moeilijk, zo ging de retirade nog even door, om
ook vooral bij de aanzienlijkste en vermogenste, welke voor zijn belangen en bedoelingen de beste
zijn, in[te]dringen.
Bij vrijwel elke zaak van onbevoegden die in het tweede kwart van de negentiende eeuw door de
geneeskundige commissie werd behandeld, kwam het argument naar voren dat de betrokkenen
klandizie onder de gegoeden vonden. Deze bevolkingsgroep was voor de bevoegden van levensbelang om te kunnen slagen in het beroep. De afroming van de bovenkant van de markt door
onbevoegden werd als een ernstige zaak beschouwd. Gresser kreeg het voor elkaar dat de koning
zijn boete met de helft verlaagde, al vond de commissie het vonnis billijk. Daarna heeft hij waarschijnlijk afgezien van verder praktiseren in Groningen.69
Mogelijk heeft Gresser toch iets in beweging gezet in de stad. Niet lang na deze zaak werd het
aanbieden van baden als geneeskundige behandeling besproken in het Gezelschap van Groningsche
Geneeskundigen en bood het academisch ziekenhuis badgelegenheid aan ‘buitenpatiënten’ aan
(hoofdstuk 6). Hoewel geen relatie is gevonden tussen deze gebeurtenissen, lijkt het me toch niet
onmogelijk dat Gresser’s therapie een vraag naar baden onder gegoeden zichtbaar heeft gemaakt.
Direct na de affaire Gresser was Wessel van der Lee in de stad. Deze niet-bevoegde medicus
praktiseerde het magnetisme. De zaak verliep identiek aan die van Gresser: dezelfde argumenten
gingen over tafel. Van der Lee had enkele – niet alle – keren gemagnetiseerd onder toezicht van een
medicus, maar dat redde hem niet. Hij werd op dezelfde gronden geverbaliseerd. De geneeskundige
commissie steunde in dit geval op de uitspraak van de minister dat het magnetisme als geneeskunde
moest worden beschouwd.70 Bij Gresser nam de commissie dit standpunt in zonder ministeriële
accordering.
In deze twee zaken liet de geneeskundige commissie zien hoe ze na 1825 tegenover onbevoegden stond. Naar aanleiding van een verzoek van een onbevoegde tandmeester om te mogen
praktiseren met tandheelkundig werk en als wondheler, stak de commissie een paar jaar later nog
eens nagenoeg hetzelfde verhaal af over de lichtgelovigheid en sensatiezucht van het publiek en de
onkundigheid en onbetrouwbaarheid van de kwakzalver.71 Met uitzondering van de veroordeling
van ‘vrouw Scheffers’ en de zorg om het groeiend aanbod van geheimmiddelen, was het rustig tot
1843. Toen streek Sebastiaan van Zanten neer in de Visserstraat. Hij werd door de plaatselijke
commissie wonderdokter genoemd en door de provinciale kwakzalver. Hij praktiseerde in de stad
en de provincie en werd veroordeeld tot drie keer f 25,- boete. Dertig jaar later (1873) moest hij
45 dagen brommen. Tussen deze twee data zijn de twee toezichthoudende commissies niet met Van
Zanten bezig geweest.72
In de jaren veertig kwam nog een persoon in beeld, die net als de meeste genoemde onbevoegden, met tussenpozen over een periode van enkele decennia in stad en Ommelanden geneespraktijken uitoefende. In 1844 werd hij voor het eerst in de stad gesignaleerd. Het betrof een kuiper uit
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worm) van een kind van koekbakker Zuidman. De zalf en een verslag van de feiten gingen naar
justitie. In 1856 was hij nog steeds actief. Volgens de afdeling Onderdendam van de Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst praktiseerde hij toen dagelijks, maar alleen voor de
middag, want daarna was hij dronken. Publiek uit de wijde omgeving trok naar hem toe. Hij bezag
urine en schreef op basis daarvan geneesmiddelen voor. Blijkbaar had hij meer mogelijkheden in
zijn behandelrepertoire. Vooral chronische patiënten zouden een laatste toevlucht bij hem zoeken.
Volgens de secretaris van de Maatschappij-afdeling werd hij door de ‘domme menigte’ als professor
beschouwd en had hij meer toeloop en genoot hij een groter vertrouwen dan de hoogleraren van
de universiteit.73
Jacob Baruch de Beer was in de jaren twintig chirurgijnsleerling in de stad. Daarna vestigde hij
zich in de provincie als plattelandsheelmeester. In 1848 kwam hij weer naar de stad, waar hij zich
afficheerde als Doctor en zich in de krant aanbood als behandelaar van krankzinnigen. Hij bereidde
en verkocht ook geneesmiddelen. Beide zaken waren niet toegestaan. De geneeskundige commissie
gaf hem bij de politie aan met het verzoek om hem te ‘surveilleren’. Maar hij vertrok schielijk naar
Sint-Petersburg, waardoor het niet tot een aanklacht kwam.74
De geneeskundige commissies lieten vanaf de tweede helft van de jaren twintig veel lopen.
Alleen lieden als Gresser en Van der Lee die klandizie zochten onder de gegoede clientèle en ‘vrouw
Geerts’ die een veel voorkomende kwaal behandelde, werden strenger aangepakt. Irregulieren
boden vaak aan om armen en mingegoeden gratis te behandelen, maar dat nam de argwaan dat ze
belangrijke klandizie van de regulieren kaapten niet weg. In de loop van de jaren veertig ontwikkelden de commissies weer een fellere houding ten aanzien van irregulieren. De provinciale commissie
behandelde in 1844 zeven zaken van onbevoegde geneeskundige behandelingen (waaronder S. van
Zanten en L.P. Mulder), wat vrij veel was. Het was de aanleiding om tot de volgende conclusie te
komen:
De commissie verlangt zeer dat de aanklagten, welke aan het openbaar ministerie verzonden zijn,
vervolgd, en de schuldigen gestraft mogen worden, op dat er nu ten minsten, daar er overvloed van
bevoegde geneeskundige hulp is, een einde kome aan kwakzalverijen.75
De irregulieren waren voor de reguliere stand wel een bedreiging, maar een zekere tolerantie
klinkt ook door in deze woorden. Als onvoldoende hulp beschikbaar was – wat voor sommige
plattelandsgebieden opging – kon men moeilijk wat tegen de kwakzalverij doen. Door de toename
van het aantal medici rond 1840 werd de geneeskundige commissie kritischer over degenen die er
volgens haar niet hoorden te zijn. En ze verwachtte dat justitie zich aan haar kant zou scharen. De
commissies noch de stedelijke overheid traden daarover, voor zover mij bekend, met het openbaar
ministerie in contact.
De plaatselijke geneeskundige commissie werd in de jaren vijftig en zestig weer actiever in het
opsporen en voor het gerecht brengen van onbevoegden. Mogelijk werd dit ook gestimuleerd door
de bemoeienis van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. In 1856
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deden de Groningse afdelingen van de Maatschappij in het tijdschrift van de maatschappij verslag
van de toestanden in hun ressort.76 De conclusie was dat ongeoorloofde verkoop van geneesmiddelen en ‘misbruiken in de uitoefening van de geneeskunde op uitgebreide schaal’ voorkwamen. De
pogingen om deze de wereld uit te krijgen leverden te weinig resultaat op. De wetgeving schoot te
kort, vond de Maatschappij. In 1856 was het nog steeds zo dat onbevoegden na een veroordeling
snel weer opnieuw begonnen. Het was hetzelfde geluid als in het begin van de negentiende eeuw.
Enkele zaken die in de verslagen van de Maatschappij-afdelingen zijn gerapporteerd, kwamen
hiervoor al aan de orde. De afdeling Groningen meldde dat in de stad vooral veel personen zich
ongeoorloofd met heelkundige praktijken bezighielden. Deze informatie bevestigt dat de plaatselijke commissie lange tijd geen actief opsporings- en vervolgingsbeleid voerde, want ‘vele personen’
zijn in de verslaggeving van de commissie niet terug te vinden. De irregulieren in de stad hielden
zich vooral bezig met cariës, fijt, geslachts- en oogziekten. Deze vermelding is wel in overeenstemming met verschillende aanklachten. Kennelijk bestond bij grote delen van het publiek een
gewoonte om voor fijt, syfilis en kiespijn een irreguliere genezer te zoeken. Mogelijk bedoelde
inspecteur Huizinga deze aandoeningen met de ‘kleine kwalen’, die wat hem betreft aan de irregulieren overgelaten konden worden.77 Gresser en Van der Lee begaven zich op een geheel ander
gebied, wat de afwijkende dat wil zeggen snelle behandeling van hun zaak verklaart. Verder werd
door de afdeling van de Maatschappij gemeld dat aderlaten door onbevoegden nog veel voorkwam.
De afdeling Groningen en de afdeling Onderdendam deden beide verslag over een persoon die net
buiten de poorten van de stad woonde. Het is niet helemaal duidelijk of het om dezelfde persoon
ging. De Groningse afdeling meende dat hij op grote schaal inwendige geneeskunde beoefende en
wekelijks in de stad kwam. De afdeling Onderdendam rapporteerde dat deze persoon één keer per
week zitting hield in de stad en geneesmiddelen voorschreef. Hij schreef ook medicijnen voor op
vertoning van urine, zonder de patiënt te zien.
Over de ongeoorloofde verkoop van medicijnen was altijd veel te doen. De verkoop van Pinters
oorpillen werd verboden. Begin jaren vijftig probeerde de plaatselijke commissie verschillende
keren de verkoop van geheimmiddelen via advertenties in de krant tegen te gaan.78 Eind jaren vijftig hield men de kooplieden Gaasbeek, Rikkers en LaGro in het vizier. Zij verkochten voortdurend
geheimmiddelen, maar het was moeilijk te bewijzen.79 Een zekere ‘vrouw Schaaf ’ uit de Kostergang
werd in 1861 wegens veelvuldige uitoefening van onbevoegde heelkundige praktijken bij justitie
gemeld. Een patiëntje van haar was het kind van de heer Menalda uit de Steentilstraat.80 Ze is kennelijk niet veroordeeld, want ze komt in het overzicht van De Blécourt over de tweede helft van
de negentiende eeuw niet voor. Waarschijnlijk voldeed haar zaak niet aan de eis die toen gold, dat
meer dan één feit ten laste gelegd moest worden en meer dan twee getuigen per feit nodig waren.
De andere zaken uit deze periode zijn door De Blécourt beschreven. Daaraan is hier niets nieuws
toe te voegen.
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S A M E N VAT T I N G
Het gebruik van volksgeneeskundige middelen, gebaseerd op natuurproducten of producten ‘uit het
keukenkastje’, en van middelen uit de vrije verkoop was wijdverbreid. De omvang van het gebruik
en de populariteit van het ene dan wel andere middel is hier niet onderzocht. Op dit gebied was
ook niet alles onwettig. Er werd door alle sociale groepen op dit vlak veel gemedicaliseerd.
Het geven van medische adviezen of het uitvoeren van medische behandelingen door nieterkende beroepsbeoefenaren was verboden. In de verslagen van de toezichtsorganen en de beroepsverenigingen komt naar voren dat inwoners uit alle standen gebruik maakten van irreguliere hulp.
Slechts een betrekkelijk klein aantal zaken werd aan een nader onderzoek onderworpen en kwam
voor vervolging in aanmerking. Een probleem was dat de wet onduidelijk was over wat precies
onder onbevoegde geneespraktijken viel en welke bewijslast gevoerd moest worden. Het justitiele apparaat kon daarom moeilijk vaststellen wanneer iets onwettig was. In Groningen werden
stevige eisen gesteld aan de bewijsvoering. Een ander probleem in de vervolgingspraktijk was dat
de patiënten niet wilden getuigen of hun verklaring weer introkken. Dit had te maken met de
acceptatie van de irreguliere hulp als gewenste, zinvolle of noodzakelijke geneesmogelijkheid door
het publiek. Men zocht deze hulp omdat ze goedkoper was, als laatste redmiddel of omdat men
geïmponeerd was door het spektakel, het mystieke of de (valse) informatie van de ‘dokter’. De
reactie van de schout uit Aduard laat zien dat het vertrouwen in reguliere geneeskundigen ook niet
bij iedereen groot was.
De houding van de bevoegde beroepsbeoefenaren was drieledig: ze bestreden, gedoogden en
maakten gebruik van de buitenwettelijke praktijken. Ze kochten middelen bij rondreizende handelaren en verwezen patiënten naar irregulieren. Ze klaagden onbevoegden aan en ze gedoogden ze
soms omdat reguliere medische hulp niet aanwezig was. De beroepsbeoefenaren vormden nog geen
gesloten front en dat openbaarde zich op dit vlak. De erkende geneeskundigen en toezichtsorganen
labelden de irregulieren niet zelden als bedriegers en soms zelfs als moordenaars. Wanneer ze de
gegoede clientèle van de stedelijke medici dreigden af te pakken, werden scherpe verbale oordelen
geveld. De ambivalente houding van de stad blijkt uit de steun aan een onbevoegde genezeres.
De vrouw had de steun te danken aan het feit dat ze met haar geneespraktijk een inkomen kon
verwerven. De lokale overheid had meer belangen dan alleen het niveau van de officiële gezondheidszorg.
De zaken die aanhangig werden gemaakt betroffen vooral heelkundige behandelingen en de
verkoop van medicijnen. In de heelkunde lag het accent op het verstrekken en aanleggen van
breukbanden, het aderlaten en het behandelen van venerische ziekten en fijt. Onbevoegde praktijken werden nogal eens door de chirurgijns zelf bij de geneeskundige commissies aangemeld. De
moeizame positie van de heelmeesters op de medische markt had hier ongetwijfeld mee te maken.
De commissies zagen de irregulieren vooral in de jaren dertig en veertig als indringers, die een
marktaandeel konden wegkapen. Het was toen voor de regulieren een slechte tijd. De snelle en
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definitieve afhandeling van de zaken Gresser en Van der Lee – het lukte hun om onder de gegoeden de nodige klandizie te vinden – laten zien dat de reguliere beroepsbeoefenaren zich door hen
bedreigd voelden.
De illegale verkoop van medicijnen vond op verschillende manieren plaats. Het gebeurde via
advertenties in de kranten of via wederverkopers. Ook onbevoegde genezers verkochten ze. De
geneeskundige commissies waren vooral gebrand op de verkoop van vergiften. In een enkel geval
vroeg de handelaar het middel te testen. Dat was een incidentele uiting van het toegenomen gezag
van de commissies.
Het beleid van de commissies ten aanzien van onbevoegden kan als mild worden omschreven.
Meestal kreeg iemand eerst nog een waarschuwing en ging men pas tot aangifte bij politie of justitie
over na herhaling van een vergrijp. Overigens had een veroordeling vaak geen gevolg voor de praktijkuitoefening: die ging gewoon door. Soms trok een onbevoegde naar een volgende stad. Deels
was het onbevoegde werken nog een vervolg op de achttiende-eeuwse praktijk van de rondreizende
meesters.
Wanneer we de periodisering in het vervolgingsbeleid bezien, dan blijkt dat in het eerste kwart
van de eeuw en na 1850 de meeste onbevoegden voor de geneeskundige commissies verschenen
of aangegeven werden bij politie en justitie. Na 1875 kwam het vervolgingsbeleid volgens De
Blécourt opnieuw op een lager pitje te staan. In de periode voor 1830 (specifiek in de eerste jaren,
in 1811 en 1816-1819) trachtten de commissies, met name de provinciale, hun gezag op dit gebied
te vestigen. Als exponent van de nieuwe nationale staat was er een prikkel om normerend op te
treden. Dat leek aanvankelijk enigszins te lukken. Maar met onvoldoende steun van de overheden
en justitie was het moeilijk om normen te ontwikkelen en te toetsen. De afschaffing van het genot
van de boete-inning werkte voor de plaatselijke commissie niet stimulerend. Het gevolg was dat
alleen zaken waar het directe belang van de medici in het geding was aangebracht werden. Na
1850 werd de medische beroepsgroep weer gespitster op de irreguliere praktijken. Overzien we een
langere periode, dan valt een zigzagbeleid op in de vervolging. En verder moet naar de praktijk van
de irreguliere hulpverlening nog het nodige onderzoek worden verricht.
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INTRAMURALE

VERPLEGING

EN BEHANDELING

INLEIDING
In Groningen kwamen in de onderhavige periode vier ziekenhuizen tot stand. In chronologische volgorde waren dat het Nosocomium Academicum (1797), het stadsziekenhuis (1820),
het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis1 in 1852 en het kinderziekenhuisje
(1861). Bij epidemieën werden, naast de bestaande, ‘gevestigde’ ziekenhuizen, tijdelijk ziekenbarakken ingericht. Ten behoeve van de in Groningen gelegerde soldaten was er een militair hospitaal. Dat werd door het garnizoen (het Rijk) geëxploiteerd en had eigen medisch personeel. Aan
het begin van de negentiende eeuw werd dit hospitaal korte tijd door de burgerbevolking gebruikt.
De context waarbinnen dit gebeurde, wordt in de paragraaf over het stadsziekenhuis beschreven.
Verder wordt dit ziekenhuis hier niet behandeld. Een ander nieuw initiatief was de inrichting door
de diaconieën aan het begin van de negentiende eeuw van ziekenzalen in hun armenhuizen. De
intramurale krankzinnigenzorg bestond al lang voor 1800. Deze was tot 1844 in een stedelijk gasthuis ondergebracht. Daarna moesten de stadjers het verderop in het land zoeken. In tegenstelling
tot de somatische zorg was in deze sector nauwelijks enige daadkracht te zien.
De wees- en gasthuizen in de stad verpleegden hun eigen zieken in de regel zelf. Het Roode
Weeshuis beschikte over een ziekenzaaltje en had een ziekenmoeder in dienst. Kinderen met een
besmettelijke ziekte werden soms uitbesteed, maar niet in alle gevallen. In 1826 kwamen zieke
wezen in het Nosocomium terecht.2 In het hervormde Groene Weeshuis woonden tussen 1797
en 1852 ook ouderen.3 Om die reden werd het in die periode meestal het armen- en weeshuis
genoemd. Het opnamecriterium voor de volwassenen was de hoogte van de bedeling en niet de
verpleegbehoefte. Integendeel, de ouderen moesten gezond zijn bij de opname. Hoewel ze buiten
de toelatingscriteria vielen, woonden er wel ‘gebrekkigen’ en ‘invaliden’.4 In dit weeshuis werd de
medische zorg in principe intern geregeld. Beide weeshuizen hadden voor de geneeskundige zorg
stedelijke medici gecontracteerd.
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In de ongeveer twintig gasthuizen in de stad woonden ouderen. Onder hen kwam veel ziekte
en ‘gebrekkigheid’ voor. De wees- en gasthuizen worden hier verder niet behandeld, omdat ze geen
medische of verpleegfunctie voor tijdelijk zieke stedelingen hadden, zoals de armenhuizen van de
diaconieën. Alleen tijdens de epidemie van 1826-1827 werd het Groene Weeshuis gebruikt voor
externe patiënten. In een enkel geval gingen bewoners van de gast- en weeshuizen naar het stadsziekenhuis, het Nosocomium of het Academisch Ziekenhuis.
Hierna worden eerst het stadsziekenhuis en de armenhuizen van de diaconieën behandeld. Deze
instellingen ontstonden vanuit stedelijke zorgbehoeften. Het Nosocomium en het Academisch
Ziekenhuis worden in de daaropvolgende paragrafen behandeld. Het Nosocomium was een instelling van de universiteit en hanteerde andere toelatingscriteria. Het stond lange tijd grotendeels
los van de stedelijke behoeften. Toen dat in de jaren veertig veranderde, kwam een fusie met het
stadsziekenhuis in zicht. Hieruit kwam het Academisch Ziekenhuis voort. Het kinderziekenhuisje
komt in de paragraaf over het Academisch Ziekenhuis aan de orde. De onderzoeksvragen in dit
hoofdstuk zijn de capaciteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de intramurale zorgvoorzieningen.
De krankzinnigenzorg maakte een afwijkende ontwikkeling door. Deze wordt in een aparte paragraaf onder de loep genomen.
‘VOOR VREEMDE NOODLIJDENDEN … EN IN
H E T S TA D S Z I E K E N H U I S ( 1 8 1 7 / 1 8 2 0 - 1 8 5 2 )

C A S VA N E P I D E M I E Ë N ’

Francina Werdekker
Op 6 januari 1820 werd Francina Werdekker per slede overgebracht van het tijdelijke noodhospitaal aan de Lammehuiningestraat (nu A-kerkstraat) naar het nieuwe stadsziekenhuis aan de
Schuitemakersstraat.5 Francina was een 29-jarige, ongehuwde dienstmeid. Haar werkgever is niet
bekend en evenmin weten we of ze een inwonende of uitwonende betrekking had. Ze was in
Zeeland geboren, waar haar ouders toen kennelijk verbleven. De naam Werdekker kwam in de burgerlijke stand van Groningen maar een paar keer voor. Ze had nauwelijks familie in de stad. Haar
moeder was overleden en het enige nabije familielid in de stad was haar vader Tonnis Werdekker,
sjouwer van beroep. Tonnis woonde in de Moeskersgang, een steegje in de dichtbevolkte, vervuilde
armenwijk R.6 Hij overleed acht jaar na zijn dochter in hetzelfde ziekenhuis.7
Francina werd als patiënt ingeschreven op de afdeling voor inwendige zieken. De medische
of sociale redenen van haar opname zijn onbekend. Waarschijnlijk was ze het slachtoffer van de
tyfusepidemie, die vanaf 1816 regelmatig de kop opstak. De epidemie baarde het stadsbestuur, de
geneeskundige stand en de armbestuurders veel zorgen. In het najaar waren ook de pokken geconstateerd, maar die besmettelijke ziekte was snel de kop ingedrukt en heerste aan het begin van het
nieuwe jaar niet meer. De slechte en bekrompen huisvesting van de vader was mogelijk de sociale
indicatie van de opname. Het kon ook zijn dat Francina, lijdend aan een besmettelijke ziekte, als
inwonend personeelslid als een bedreiging van de gezondheid van het werkgeversgezin ervaren
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werd. Het verblijf in het ziekenhuis van deze van origine Zeeuwse jonge vrouw liep niet goed af.
Ze overleed er op 5 april 1820.
Francina was een van de veertien patiënten die van het noodhospitaal naar het nieuwe stadsziekenhuis overgebracht werden. Deze eerste groep patiënten bestond uit twaalf zieken met inwendige kwalen en twee met uitwendige. Twee andere patiënten deelden hun lot met Francina. De
27-jarige ongehuwde boerenknecht Berend Hofstee en de 58-jarige ongehuwde Harm Diemers
stierven in het voorjaar ook in het ziekenhuis. Berend had geen ouderlijk huis meer, zijn ouders
waren al overleden. Harm had geen vast adres. Van de elf andere patiënten werd het echtpaar
Broeksema op 31 januari ontslagen en Dirk en Klaas Kamphuis (waarschijnlijk broers) op 10
februari. Marretje Haftenkamp, die het ziekenhuis op 20 maart verliet, werd op 20 oktober
opnieuw opgenomen. Jannetje Mulder, een van de twee uitwendige zieken, werd op 11 april
overgeschreven naar de inwendige afdeling. Op 7 september werd ze ontslagen. Van de andere
vijf patiënten kan nog verteld worden, dat een van hen acht maanden na het ontslag overleed: de
63-jarige ongehuwde Berend Harms overleed in november 1820 in zijn eigen huis. De anderen
verbleven respectievelijk 25, 92, 34 en 25 dagen in het stadsziekenhuis voor ze ontslagen werden.
Roelfje Lammers werd in de daaropvolgende jaren nog regelmatig opgenomen en in 1825 verbleef
ze het hele kalenderjaar in het ziekenhuis. Deze veertien patiënten werden in 1820 niet door de
hervormde diaconie bedeeld.
De samenstelling van de groep patiënten bleef de eerste week hetzelfde. Daarna kwamen de
eerste nieuwe patiënten binnen. De eerste bedeelde van de hervormde diaconie, Klaas Wallis, werd
op 26 januari opgenomen en een dag later zijn dochter Sina. Het gezin van Klaas werd sinds 2
augustus 1817 permanent ondersteund.8 Klaas was de drieëntwintigste patiënt die in het ziekenhuis werd opgenomen.
Het stadsziekenhuis was een noviteit in de Groningse gezondheidszorg. Verschillende kenmerken van de eerste groep patiënten bleven in de ruim 30 jaar van het bestaan van het ziekenhuis in
meer of mindere mate herkenbaar. Het ziekenhuis bestond van januari 1820 tot en met september 1852. In die periode wijzigde het admissiebeleid enkele keren. Ook de wens van zieken om
opgenomen te worden was een variabele die de omvang en het karakter van de patiëntenpopulatie
bepaalde. De capaciteit werd twee keer uitgebreid om de opname van bepaalde groepen te kunnen
garanderen. Deze ontwikkelingen worden hierna beschreven.
Voorgeschiedenis van het stadsziekenhuis
Er was sinds de zestiende eeuw geen algemeen (armen)ziekenhuis meer in de stad. Tot het begin
van de nieuwe tijd werden in het Heilige Geestgasthuis en het Sint-Jurgensgasthuis in Helpman
melaatsen en zieke reizigers verpleegd. In de loop van de zestiende eeuw transformeerde het
Heilige Geestgasthuis geleidelijk naar een ‘woon- en verzorgingstehuis’ voor ouderen. Het SintJurgensgasthuis verdween.9 In de zeventiende eeuw waren, evenals elders, af en toe tijdelijke
pesthuizen in de stad.10 Hierin werden pestlijders geïsoleerd, om de verspreiding van de besmetINTRAMURALE
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telijke ziekte te voorkomen. Isolatie in intramurale voorzieningen raakte sinds het midden van de
zeventiende eeuw in onbruik. Het stadsbestuur probeerde sindsdien zieken in hun eigen huis te
isoleren. Door merktekens op de buitendeuren te bevestigen werd aan het publiek kenbaar gemaakt
dat een besmettelijke ziekte heerste. Maatregelen op het gebied van de openbare hygiëne zoals
importverboden op kleding en graan – men vermoedde dat deze goederen gemakkelijk smetstoffen
overdroegen – moesten verhinderen dat ziektes de stad binnenkwamen.11
In de tweede helft van de achttiende eeuw waren de eerste geluiden weer te horen dat er in
Groningen een ziekenhuis moest komen. Verschillende initiatieven werden ondernomen, maar
leden schipbreuk, totdat het stadsziekenhuis in 1820 realiteit werd. In vergelijking met andere
grote steden kwam het in Groningen pas laat tot de oprichting van een ziekenhuis. Helemaal
exceptioneel was het ook weer niet, want in Den Haag werd pas in 1823 een algemeen ziekenhuis
gerealiseerd en in Utrecht was van 1812 tot 1817 ook geen algemeen ziekenhuis.12 Tijdgenoten
gaven drie verklaringen voor het uitblijven van een ziekenhuis: het grote aantal gasthuizen voor
ouderen in de stad, het gezonde klimaat van de stad en de aanwezigheid van gilden die ziekengeld
uitkeerden, wat als een vervangende voorziening werd gezien. In de eerste helft van de twintigste
eeuw werd de excentrische ligging van de stad op de handelsroutes als reden aangevoerd. Er kwam
maar weinig reizend volk en daardoor bestond geen behoefte aan intramurale zorg. De reizende
bevolking was traditioneel een belangrijke doelgroep van ziekenhuizen.13 Deze verklaringen zijn
gebaseerd op de opvatting dat voor de kwetsbare groep ouderen voldoende voorzieningen bestonden. Voor andere bevolkingsgroepen was intramurale hulp niet noodzakelijk. In de laatste drie
decennia van de achttiende eeuw veranderden de meningen. Onder invloed van de Verlichting
werd gesproken over vooruitgang en het bevorderen van het welzijn en de beschaving van de bevolking.14 Gaandeweg ontstonden andere opvattingen over de gezondheidszorg.
In 1770 drong professor Van Doeveren aan op het inrichten van een algemeen ziekenhuis,
omdat onder de armen grote nood heerste.15 Zijn pleidooi heeft geen effect gesorteerd. De grote
epidemieën van malaria en rode loop (dysentrie) (1779-1784) hebben ook niets opgeleverd. De
isolatie werd geregeld zoals dat sinds twee eeuwen gebruikelijk was.16 Nieuw was de verstrekking van gratis geneeskundige hulp en medicijnen aan mingegoeden – de ‘niet bedeelde geringe
lieden’ – door de stad.17 Het was de eerste keer dat curatieve gezondheidszorg door de stedelijke
overheid werd bekostigd. Het paste in de tijdgeest. In deze periode werd druk gecorrespondeerd
over de relatie tussen geneeskunde, staat en overheid.18
Na 1800 drong men van verschillende kanten aan op het creëren van ziekenhuiszorg voor
bepaalde bevolkingsgroepen. Het oude motief van het isoleren van besmettelijke ziekten kwam
weer naar voren. Nieuwe argumenten van medische, sociale, morele en financiële aard kwamen
eveneens op tafel. De maatschappelijke constellatie was veranderd. De door de centrale overheid
ingestelde geneeskundige commissies en overheidsdienaren mengden zich ook in de discussie. Een
ander aspect was dat het door de toegenomen mobiliteit onmogelijk werd om een besmettelijke
ziekte buiten de stad te houden.
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De hervormde diaconie liep in 1803 tegen het probleem aan dat ‘zieke reizigers’ een te zware
last werden voor de kluften die aan de stadspoorten grensden.19 De Hervormde Kerk had lange
tijd een monopoliepositie als publieke kerk gehad. Hierbij hoorde stilzwijgend de verplichting om
voor zieke, vreemde behoeftigen te zorgen.20 Twee jaar later richtte de diaconie een ‘lokaal’ voor
zieke reizigers en uitbestede weeskinderen in. Het ‘lokaal’ werd voorlopig voor een jaar opgezet.21
Waarschijnlijk was deze voorziening onderdeel van het armenhuis aan de Steentilpoortenwal, dat
in 1805 is opgericht.22 Er waren eerst maar twee kamers. In de notulen van de diaconie is tot 1814
niets meer te vinden over dit huis. In 1814 was sprake van een huis op de Beulstoren, waar zieken
ter genezing werden opgenomen. De aanleiding tot de discussie was, dat de kluft waar het huis in
gesitueerd was, te zwaar werd belast door de kosten van de zieken. De opnamekosten van zieken
werden daarna opgebracht door de kluft waar ze het laatst hadden gewoond. Uit deze vermelding
is op te maken dat het armenhuis uit 1805 na het proefjaar in stand is gebleven en dat er in 1814
ook stedelingen werden opgenomen. Mogelijk was de tyfusepidemie van 1814 de oorzaak van een
verhoogde toestroom van stedelijke zieken.23 De toename van het aantal opnames was de aanleiding tot een herbezinning op de kostenverdeling.
Bij de hervormden kwamen morele en financiële motieven naar voren en bij het stadsbestuur
leefde verontrusting over besmettelijke ziekten. Hoe slecht het stadsbestuur op de hoogte was van
de gezondheidszorg in de stad blijkt uit de vraag aan de hervormde diaconie in 1809, of zij haar zieken ergens onderbracht.24 In april van dat jaar correspondeerde de stad met de plaatselijke geneeskundige commissie over een mogelijk ernstig ziektegeval. De commissie stelde haar gerust over
de besmettelijkheid.25 Desalniettemin vroegen Burgemeesteren en Raad hoogleraar Thomassen à
Thuessink om in het Nosocomium, het enige ziekenhuis in de stad, enkele bedden vrij te houden
om patiënten op stadskosten te kunnen opnemen.26 Men hoefde er bij nader inzien geen gebruik
van te maken. Dit was de eerste keer na anderhalve eeuw dat de stad weer bereid was om de kosten
van intramurale zorg op zich te nemen.
Verschillende voorstellen over het opzetten van een ziekenhuis kwamen hierna op tafel. Er was
weinig uniformiteit in de plannen. Over voor wie en waarvoor het ziekenhuis moest dienen, werd
verschillend gedacht. In 1811 verzocht de provinciale geneeskundige commissie de prefect om voor
‘behoeftige mensen en in zonderheid vreemdelingen’ een zieken- of gasthuis in te richten, zodat
ze een goede verzorging konden krijgen.27 De nationale overheid, in de persoon van de minister
van Binnenlandse Zaken, wilde in 1812 de verloskundige hulp aan behoeftige, zwangere vrouwen
verbeteren. De gouverneur verzocht medicus Busch hiervoor een plan te maken. Deze ontwierp
een plan voor een ‘hospice’ voor zwangeren en behoeftige kraamvrouwen met een capaciteit voor
100 patiënten. Het moest gesitueerd worden op een ‘lugtigen en hoogen grond gelegen’ plek, het
liefst in het zuiden of het oosten van de stad. De gerenommeerde Parijse kraamkliniek was het
voorbeeld waarnaar hij zijn hospice, met een interne opleiding voor vroedvrouwen, modelleerde.28
Busch dacht aan 20 ‘paviljoens’ voor zwangeren en kraamvrouwen. Een modern aspect in zijn plan
was de scheiding van patiënten. Verzwakte vrouwen, vrouwen met complicaties en vrouwen die
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snel weer op de been waren, moesten in verschillende zalen liggen. Tevens diende er een aparte
kraamkamer te komen en een leslokaal. De ‘hedendaagse vorderingen volgens de grondbeginselen
van den Heer Baudelocque’ – Baudelocque was de vroedmeester die aan de Parijse kraamkliniek
was verbonden – konden dan worden toegepast. De exploitatiekosten werden begroot op f 6920,per jaar.29
Het ambitieuze plan voorzag in de behoeften van maar een beperkte bevolkingsgroep. De
behoeftige zieken verdwenen naar de achtergrond. In het revolutionaire Parijs leefde de idee, dat
armen opgevoed moesten worden tot ‘burger-patiënt’. Daartoe moesten goede en gratis toegankelijke medische voorzieningen worden geschapen. Als tegenprestatie voor het ontvangen van gratis
zorg moest de zieke onder andere als leerobject dienen. Het ziekenhuis kreeg een rol toebedeeld
in de opvoeding van de bevolking tot ‘burger-patiënt’. Busch roerde in zijn plan geen ideologische
achtergronden aan. In de praktische invulling van het plan sloot hij echter volledig aan bij het
Franse gedachtegoed. Kwalitatief goede zorg voor de lagere sociale groepen en een opleiding voor
vroedvrouwen voegde hij samen in één project. De politieke constellatie was al weer veranderd
voordat het plan voldoende onderzocht was.
Een ander geliefd Frans thema betrof de zorg voor de zintuiglijk, verstandelijk beperkte en
psychiatrisch gestoorde medeburger. De maire wilde in 1813 van de geneeskundige commissie
weten hoe het met deze inwoners was gesteld.30 De wisselvallige politieke omstandigheden moeten
gemaakt hebben, dat de zaken op hun beloop zijn gelaten.
In hetzelfde jaar vond men voor een actueel probleem een tijdelijke oplossing. Het departementale en het stedelijke bestuur lieten eind november, met hulp van de politie en chirurgijn
Hendriksz, ‘de meisjes die ’s avonds op straat lopen’ in het militaire hospitaal opnemen. Hendriksz
visiteerde hen op venerische ziekten. Hij onderzocht de meisjes in de ‘huizen van debauche’
ook. Bij een positieve uitslag volgde een gedwongen opname.31 Het gedwongen karakter van de
hospitalisatie was nieuw. Dit kon op basis van een Franse wet uit 1811. Door de inlijving bij
Frankrijk was de wet hier ook geldig.32 Geslachtsziekten vormden een bedreiging voor legers, ook
de Napoleontische. De opname in het militaire hospitaal was in dit verband wel pikant. Het hoofd
van de politie kreeg de opdracht een reglement voor het toezicht op de vrouwen en een ontwerp
voor een ‘etablissement’ te maken. Het politionele element woog zwaar. In de tweede helft van
maart 1814 verklaarde de dokter verscheidene vrouwen genezen en de stad besloot toen om geen
‘etablissement’ meer in te richten. De stadsfinanciën stonden het niet toe. De wekelijkse visitatie
stopte ook, hoewel nog enkele vrouwen in het hospitaal verbleven. Korte tijd later begon men
opnieuw met de visitatie, maar al snel stopte men hier weer mee.33
De invloed van het Franse gedachtegoed is duidelijk te markeren. De plannen waren echter te
ambitieus en de periode te kort om structurele intramurale zorg te realiseren. Na het vertrek van
de Fransen bleef het enige jaren stil rond de opzet van een ziekenhuis. In het najaar van 1816 brak
evenwel tyfus uit die een epidemische vorm aannam. Dit activeerde de overheden en de geneeskundige commissies opnieuw. De provinciale commissie wees Gedeputeerde Staten nogmaals op de
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noodzaak van een gasthuis voor behoeftige zieken en kraamvrouwen. Zij was voorstander van een
hospitaal voor de stedelijke en de provinciale bevolking. Maar zij aarzelde om een plan te maken,
omdat alle tot dusverre ‘ingeleverde plannen zonder gevolg [waren] gebleven’.34
In april 1817 stak de tyfus opnieuw de kop op. Nu pleitte de plaatselijke geneeskundige commissie bij het stadsbestuur voor een ‘lokaal in een afgelegen oord van de stad’.35 De provinciale
commissie maakte alsnog een ontwerp voor Gedeputeerde Staten.36 De minister reageerde met
tevredenheid op de Groningse plannen, maar liet de uitvoering over aan de plaatselijke overheid.37
Pas in het najaar werd een noodlokaal aan de Kattenhage ingericht. Dat was niet afgelegen, maar
midden in de stad. De grote nood onder de arme tyfuspatiënten was niet meer te ontkennen.
De status van een nieuw ziekenhuis riep op twee fronten problemen op. De provincie voelde
om financiële redenen niet voor een gecombineerd initiatief van stad en provincie38 en negeerde het
ontwerp van de provinciale geneeskundige commissie.39 Tegelijkertijd deed zich in de stad een conflict voor rond het ziekenhuis. Tussen armendokter Baart de la Faille en hoogleraar Thomassen à
Thuessink was verschil van mening over de toelating van patiënten tot het Nosocomium. Baart de
la Faille, midden in de problematiek van de zich uitbreidende tyfus, had de isolatie van patiënten
en de sociale zorg voor ogen, terwijl de hoogleraar onderwijsdoelen voorop stelde.40 Het stadsbestuur hakte uiteindelijk de knoop door en besloot tot de oprichting van een stadsziekenhuis.41 Met
dat besluit schoof zij de twee andere vraagstukken aan de kant.
‘Opeengestapeld in hunne enge woningen’ was de ‘behoeftige volksklasse’ bevattelijk voor tyfus,
meldde Baart de la Faille in het najaar van 1817 aan de geneeskundige commissie. Uitbreiding
van de ziekte en een grotere verspreiding door de stad lag op de loer.42 Baart de la Faille was een
belangrijke pleitbezorger voor het nieuwe ziekenhuis. Hij toonde aan dat de zieken die in 1817 in
het tijdelijke lokaal waren opgenomen, allemaal genazen, terwijl de thuisgebleven patiënten waren
overleden. Het nut van de separatie in een ziekenhuis was bewezen. Hij wist zich verzekerd van de
steun van de plaatselijke geneeskundige commissie, die zich ook uitsprak voor een ‘lokaal’.43 De
vierde belanghebbende actor was de hervormde diaconie. Die had grote financiële problemen door
het groeiende aantal armen. In 1819 waren de reserves op.44
Het stadsziekenhuis opende in januari 1820 zijn deuren in een pand in de Schuitemakerstraat.
Bij ernstige epidemieën van malaria en cholera was het te klein en werden noodhospitalen ingericht. De gebouwen van het leger boden dan uitkomst. Tweemaal, in 1824 en 1828, stelden
Gedeputeerde Staten de vraag of voor ‘blinden, kreupelen, en verdere ongelukkigen’ een aparte
instelling moest komen. Maar in de jaren twintig waren de idealen uit de Franse tijd vervlogen.
Het stadsbestuur was van mening dat dit ‘zoo min nuttig als noodzakelijk [was] … terwijl hetzelve
daar en boven aanzienlijke sommen zou moeten kosten’.45 Een kwart van deze patiënten werd al
verzorgd in kinder- en armenhuizen of was uitbesteed46 en dove kinderen konden naar het Guyotinstituut. Een kraamkliniek kwam er niet. Kraamvrouwen die voor ziekenhuisopname in aanmerking kwamen, gingen naar de bestaande ziekenhuizen. Voor de reguliere, niet gecompliceerde
verloskundige hulp werd de ambulante zorg nieuw leven ingeblazen (1817). Voor zieke kinderen
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werd in 1861 een klein kinderhospitaaltje gesticht, maar dat was voor een andere doelgroep dan
de uitbestede weeskinderen die men in het begin van de eeuw op het oog had.
Resumerend kunnen we constateren dat de verschillende gremia niet dezelfde bevolkingsgroepen en gezondheidsproblemen voor de intramurale verzorging en isolatie op het oog hadden. De
‘armen’ en ‘behoeftigen’ waren ruim omschreven groepen. Specifieke doelgroepen waren: reizigers,
vreemdelingen, weeskinderen, kraamvrouwen, lijders aan besmettelijke ziekten, personen met een
lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking en aan syfilis lijdende, publieke vrouwen. Vóór
1820 werd voor reizigers, vreemdelingen, lijders aan besmettelijke ziekten en syfilitische vrouwen
(tijdelijke) intramurale verzorging gecreëerd. Het isoleren van besmettelijke ziektes was de belangrijkste motivatie om patiënten ergens onder te brengen, net zoals dat voorheen bij lepra en pest
het geval was. In het uiteindelijke besluit om het stadsziekenhuis op te richten gaf de omvang
en besmettelijkheid van tyfus de doorslag. De zorg voor zieke reizigers en tyfuslijders legde een
zware financiële druk op de hervormde diaconie. Het ontlasten van deze diaconie was de tweede
motivatie voor de oprichting van het ziekenhuis. Ondanks de dringende noodzaak die rond 1820
werd gevoeld, stond het ziekenhuis in de jaren dertig nog twee keer op de tocht. De uitvoering
en financiering van de intramurale ziekenzorg door de stad bleek in financieel kritieke tijden een
wankele basis te zijn.
Capaciteit en inrichtings- en verzorgingscondities
De raadscommissie die zich over de opzet van het nieuwe ziekenhuis boog, maakte aanvankelijk
een plan voor 75 bedden. Een berekening van de kosten wees echter uit dat dit een te zware
financiële last zou gaan vormen en het plan werd aan de kant geschoven. De capaciteit werd tot
25 à 30 bedden teruggebracht.47 Wel werd een stadsapotheek aan het ziekenhuis verbonden. De
verlaging van de capaciteit leek reëel, omdat het aantal opgenomen zieken in het noodlokaal in de
zomer van 1819 niet meer dan drie à vier was. Op het moment dat de beslissing werd genomen
wist men niet, dat in het najaar de tyfus opnieuw hevig zou losbarsten en de pokken zich weer
zouden laten zien.
Uit de rekeningen van de inrichtingskosten bij de opening in 1820 blijkt, dat niet meer dan een
stoel per patiënt en personeelslid in het ziekenhuis voorradig was. Het was beslist niet ‘overbemeubeld’. Dat men rekende op de komst van kinderen blijkt uit de aanschaf van zes kinderstoeltjes.
Twaalf ‘waterpotten’, een per twee bedden, en één tinnen ondersteker vond men aanvankelijk
voldoende. Kennelijk was het toch wat weinig, want in april 1821 werd de voorraad aangevuld
met nog eens twaalf ‘rode waterpotten’. In totaal werden bij de opening 387 kledingstukken voor
volwassenen en kinderen in de kasten geborgen. Voor de potentieel 25 à 30 patiënten was dat,
omdat het dragen van ziekenhuiskleding verplicht was, niet veel. Bovendien vergden de veelvuldig
toegepaste agressieve therapieën zoals aderlatingen, purgaties en zweetkuren – naar men mag veronderstellen – regelmatig extra verschoning.
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In 1833 droeg de stad de kosten van de medische armenzorg, na een intermezzo van dertien
jaar, weer over aan de diaconieën (zie hoofdstuk 8). Armbesturen die vanaf toen hun clientèle in
het ziekenhuis lieten opnemen, moesten daarvoor betalen. De noodzaak van het voortbestaan van
het ziekenhuis werd aan de vooravond van de overdracht in overweging genomen. Dit geeft aan
dat ziekenhuiszorg nog niet stevig verankerd was in de stad. Maar uiteindelijk vond de raad ‘in een
stad met de omvang en de bevolking als Groningen’ een ziekenhuis noodzakelijk voor ‘vreemde
noodlijdenden’, onkerkelijken en ‘in cas van epidemieën’.48 Isolatie van besmettelijke ziekten bleef
een belangrijke bestaansreden. In de formulering klinkt ook het element van stedelijke trots door.
Kennelijk hoorde een ziekenhuis bij de noodzakelijke voorzieningen en wilde men het verzorgingsniveau in de stad op peil te houden. De idee dat Groningen een gezonde en beschaafde stad was,
werd in deze jaren meer gehoord (zie de hoofdstukken 7 en 9). Men moet gedacht hebben dat een
ziekenhuis voor behoeftige, zieke vreemdelingen en lijders aan besmettelijke ziekten daar toe bij
kon dragen.
Het ziekenhuis verhuisde in augustus 1834 naar de voormalige gevangenis. Die had tijdens
de cholera-epidemie als noodhospitaal gefungeerd. De capaciteit werd uitgebreid tot 50 bedden.
Cholera-epidemieën en ‘een zeer voortkruipende tyfus … [die] veele gemoederen verontrustte’, gingen aan deze uitbreiding vooraf.49 In de nieuwe huisvesting kwamen twee kamers voor mannen (18
bedden) en drie voor vrouwen (27 bedden). Kennelijk kwamen meer vrouwen dan mannen in de
intramurale zorg terecht. In één kamer konden eventueel vier of vijf personen worden gesepareerd.
Voor een onverwacht hoge toestroom van zieken waren twee reservezalen en de zolder beschikbaar.
De apotheek werd afgestoten. De medicijnen werden in het vervolg bij de stedelijke apothekers
betrokken. De stadsapotheek bleef nog lang in de herinnering als een geldverslindend project.
In 1839 werd voor de tweede keer de vraag gesteld of het ziekenhuis niet gesloten kon worden.
De exploitatiekosten werden te hoog door het lage aantal patiënten dat eind jaren dertig werd
opgenomen. De vrees voor besmettelijke ziektes deed het stadsbestuur andermaal besluiten de
instelling open te houden. Als oplossing voor het financiële probleem koos men voor een verlaging
van de bijdrage voor diaconiepatiënten. Men verwachtte door een verlaging van 50 naar 35 cent
een hogere bezettingsgraad en een lagere gemiddelde verpleegprijs per dag te bereiken. Het effect
was dat een groter deel van de exploitatie door de diaconieën werd gedragen. Het voorstel om voor
particuliere patiënten een verlaagd tarief vast te stellen, is niet doorgegaan.
Een pokkenepidemie in 1840 bewees het nut van het ziekenhuis weer. Deze markeerde het
begin van een hogere instroom in de jaren veertig. De gezondheidstoestand van de bevolking verslechterde in dit decennium. Epidemieën volgden elkaar snel op en het sterftecijfer steeg. Slechte
voedselomstandigheden door misoogsten droegen bij aan de slechte leefomstandigheden van de
lage sociale groepen.50 De druk op de opnamecapaciteit werd vooral vanaf 1846 gevoeld. In 1847
raakte het ziekenhuis verstopt door de vele malaria- en tyfuspatiënten. De capaciteit werd toen
uitgebreid tot 80 à 100 bedden. Ook deze keer viel het besluit tot uitbreiding in een periode,
waarin de stijging van het aantal lijders aan endemische koortsziekten substantieel was en grote
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zorgen opriep. Sluiting werd al helemaal niet meer overwogen, maar wel moest een verhoging van
de verpleegprijzen de instroom afzwakken. Voor de stedelijke bevolking gold vanaf 1846 weer een
dagprijs van 50 cent. De verpleegprijzen voor personen van elders en krankzinnigen werden in
1849 naar respectievelijk 75 cent en f 1,25 verhoogd.51 Geografische afkomst en zwaarte van de
verpleging werden criteria voor de hoogte van de verpleegprijzen. Voor de stedelijke bevolking was
de drempel lager dan voor buitenstedelijken. In tien jaar was veel veranderd.
De stad zocht verder naar goedkopere intramurale zorg, omdat de verpleegprijs in het
Nosocomium Academicum lager was. In beide hospitalen was de capaciteit in de jaren veertig te
gering. De tijd was nu ook rijp om voor de provinciale bevolking ziekenhuiszorg beschikbaar te
stellen. Er werd besloten tot een fusie van het stadsziekenhuis en het Nosocomium. Het nieuwe
ziekenhuis was ook bestemd voor de provinciale bevolking. In 1852 werd het Algemeen Provinciaal
Stads- en Academisch Ziekenhuis geopend en sloot het stadsziekenhuis zijn deuren.
Het verzorgingspeil van het stadsziekenhuis werd vooral bepaald door de vader en moeder,
die verantwoordelijk waren voor de huishouding en de verzorging van de patiënten. Ze werden
bijgestaan door meiden en knechten. Als de toestand van de patiënt dat vereiste, moest de vader de
zieke van huis ophalen en naar het ziekenhuis brengen. Een draagbaar hoorde bij de uitrusting.52
In de praktijk werden de zieken ook wel door een koetsier, die niet in het ziekenhuis werkte, met
een koets naar het hospitaal gebracht.53 Dit was een relatief goede voorziening. Bij de opname
werd de patiënt gewassen, ontdaan van ongedierte en in ziekenhuiskleding gestoken. Dat het een
armenziekenhuis was, blijkt onder meer uit het feit dat aan de patiënten geen materiële eisen voor
toelating werden gesteld. In sommige Groningse gasthuizen en Engelse ziekenhuizen, waar men
een andere doelgroep op het oog had, was dat wel het geval.54
Een patiënt in het Groningse stadsziekenhuis kreeg een ‘afzonderlijke kribbe’ toegewezen.55 Men
beperkte daarmee het gevaar van ziekteoverdracht. De gewoonte om meer patiënten in een (eenpersoons) bed te stoppen of om grote meerpersoons bedden te gebruiken, was in veel ziekenhuizen
nog gebruikelijk. De keuze voor eenpersoons bedden was van invloed op de toelating, omdat de
maximale capaciteit daardoor kleiner was. In Parijs waren eenpersoons bedden de symbolen van de
modernisering van het ziekenhuiswezen. Ze werden de ijkpunten in het veranderingsproces naar
moderne hospitalen.56 Het Groningse ziekenhuis sloot op dit vlak bij de nieuwste ontwikkelingen
aan. Volgens de voorschriften moesten de zieken, met of zonder hulp, dagelijks worden gewassen en
moesten hun haren gekamd zijn. Volgens de rekeningen werden de mannelijke patiënten één keer
per week geschoren. De kamers, voor elk geslacht één, dienden elke dag door het personeel te worden schoongemaakt. De secreten werden echter maar eenmaal per week schoongemaakt. Op verzoek
van de geneeskundige commissie was er een operatiekamer gekomen, omdat het voor gewone zieken
niet doenlijk was om op dezelfde kamer te liggen als waar operaties werden verricht.
De vader en moeder zagen toe op het gedrag van de zieken.57 Voor aderlatingen en operaties was
veel ‘plukzel’ en ‘oud linnen’ als verbandmateriaal nodig en herstellende patiënten werden ingezet
om dit te maken. Alleen na schriftelijke toestemming van de medicus kon er bezoek langskomen.
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Ook aan de bejegening van de patiënt werd gedacht. Het personeel mocht de zieken niet ruw of grof
behandelen, maar diende ‘betamelijk [en] mededogend zonder te toegeeflijk’ jegens hen te zijn. De
bejegeninginstructies leken sterk op die van het Nosocomium. In 1834 werd het aantal personeelsleden relatief groter. Er kwamen op iedere ziekenzaal een oppasser en twee bedienden voor de algemene ‘huisdienst’ en de keuken. ‘s Nachts hielden een of meer oppassers de wacht bij de zieken.58
In 1836 werd een nieuwe regenbak gegraven waardoor de drinkwatervoorziening verbeterde.59
Bij de opening werden geen specifieke attributen ten behoeve van het stellen van de diagnose of
de medische behandeling aangeschaft. In een later stadium werd een elektriseermachine gekocht.60
Waarschijnlijk gebruikten de medici hun eigen instrumentarium, wat in de negentiende eeuw
gebruikelijk was. Voor de apotheker werden een Pharmacopoea Batava en diverse flessen en weeginstrumenten aangeschaft.
In 1820 werden de armendokters van de hervormde diaconie benoemd tot stadsdokter. Ze
kregen voor het ziekenhuiswerk en de armenzorg een traktement uit de stadskas. Baart de la Faille
kreeg, mogelijk als waardering voor zijn inspanning tijdens de tyfusepidemie, het ‘oppertoezigt’ over
de medische behandeling, de verpleging en de voeding in het ziekenhuis. De hulp van de stadsdokters en de medicijnen van de stadsapotheek waren ook beschikbaar voor thuisverblijvende bedeelden
en onbedeelden die in behoeftige omstandigheden waren geraakt (mingegoeden). Deze ambulante
zorg leek veel op die van de ‘dispensaries’ in Engeland en Amerika.61 Voor het voorschrijven van
medicijnen (aan thuisverblijvende zieken en ziekenhuispatiënten) gold als gedragsregel, dat
de doctoren … zooveel … mogelijk de geneesmiddelen spaarzaam voorschrijven en vooral de eenvoudigheid in acht nemen met achterlating van al het nodige.
Alleen de stadsdokters en de stadschirurgijn mochten de ziekenhuispatiënten behandelen. In het
herziene reglement van 1833 werd de behandeling van zieken door leerling-chirurgijns en medische studenten verboden. Kennelijk was dit gebruik (in navolging van de armenzorg?) ingeslopen
en wilde men dit weer terugdraaien. Alleen in uitzonderlijke situaties werd het nog getolereerd.62
In de verslagen van de raadscommissie voor het ziekenhuis en de verslagen van de geneeskundige commissie werd doorgaans een positief beeld van de verzorging geschetst. Aan het eind van de
jaren veertig omschreef men het gedrag van het personeel als goed en kregen de vader en moeder
zelfs zeer goede beoordelingen.63 Wel werden enkele tekorten aan het gebouw gemeld.64 De medici
hadden ook geen kritiek. Men was eerder verbaasd dat zieken soms niet naar het ziekenhuis wilden.
Het gebrek aan motivatie bij de zieken had onder meer te maken met het admissiebeleid.
Het formele admissiebeleid
In de eerste plannen voor het ziekenhuis werd de doelgroep ruim omschreven: ‘de diakoniearmen,
maar niet alle behoeftigen in de stad’.65 Uit de formulering kan worden opgemaakt dat men restricties
aan de opname wilde stellen. Het ziekenhuis was niet bestemd voor alle bedeelden en mingegoeden
die geneeskundige armenzorg kregen. De formulering was echter niet exact en rekbaar.
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De bevolking zag het al vroeg als een ziekenhuis voor ‘bedeelde en onbedeelde zieken’.66 Toen het
ziekenhuis een half jaar later werd geopend, werden de medische indicaties nader omschreven.
Driekwart van de bedden was bestemd voor lijders aan epidemische ziekten. Daarnaast kwamen
‘zij die aan andere zware ziekten lijden’ in aanmerking.67 Wat betreft de isolatie van besmettelijke
ziekten werd aangehaakt bij een oude traditie, zij het dat nu aan andere ziekten werd gedacht dan
in vroeger eeuwen. Rond 1820 had men met name ‘koortsende ziekten’ op het oog, meer specifiek: tyfus, pokken en malaria. Nieuw was dat men anticipeerde op endemische ziekten. Voorheen
dacht men uitsluitend aan het weren van ziekten die door vreemdelingen in de stad werden
gebracht. Een langdurige verzorging of een moeizame genezing kon ook een reden voor opname
zijn. Sociaal-economische motieven wogen in de negentiende eeuw in feite altijd het zwaarst bij
ziekenhuisopnames. Slechte woonomstandigheden en een hoge bewoningsdichtheid waren synoniem met besmettingsgevaar. Als de huisvesting goed was en het inkomen voldoende ruimte bood,
konden zowel de isolatie als de behandeling en verzorging in de eigen woonomgeving goed worden
geregeld. Men had het ziekenhuis dan niet nodig.
Bij de oprichting van het ziekenhuis kregen de stadsdokters de instructie, dat het uitgangspunt
was dat zieken thuis moesten worden behandeld. De ‘vreemdelingen’ werden in dit verband niet
genoemd. Een opname in het ziekenhuis kwam pas in tweede instantie in aanmerking. Op voorhand werden geen groepen om medische of sociale redenen uitgesloten van opname. Elders werden
kraamvrouwen, krankzinnigen of prostituees wel geweigerd.68 Een belangrijke opnamevoorwaarde
was de schriftelijke toestemming van een van de stadsdokters. De vader en moeder moesten zich
hier strikt aan houden.
In de regelgeving van 1833 bleven de doelgroepen dezelfde, maar aan de toelating van ‘vreemdelingen’ werden strengere eisen gesteld. Zij moesten een bewijs van de diaconie en een geneeskundige inleveren en toestemming hebben van de burgemeester of de algemene onderstand. De
stad stelde toen ook striktere ontslagregels op. Het verblijf mocht niet langer dan noodzakelijk
duren. Als de patiënt aan de beterende hand was, moest deze zo snel mogelijk ontslagen worden.
Chronisch zieken konden niet langer rekenen op een verlenging van de opname, met uitzondering
van degenen die zelf betaalden of waarvoor werd betaald.
Met de oprichting en financiering van het stadsziekenhuis, de stadsapotheek en de stadsdoctoren nam de stad een taak in de intramurale en ambulante curatieve zorg op zich. Het ziekenhuis
was een nieuwe voorziening in de zorg voor de lagere sociale groepen. Daarvoor was de medische
armenzorg, met uitzondering van de korte epidemieperiode rond 1780, uitsluitend een diaconale
zaak. Uit de formele toelatingscriteria blijkt dat het ziekenhuis vooral een rol moest gaan vervullen in de bestrijding van besmettelijke ziekten. Het zwaarste accent lag op de isolatiefunctie. Het
ziekenhuis kreeg een belangrijke functie in de openbare gezondheidszorg. Haar plaats lag op het
snijvlak van preventie en indamming van besmettelijke ziekten enerzijds en curatie van de lagere
sociale groepen anderzijds.

INTRAMURALE

VERPLEGING EN BEHANDELING

1 93
Voor de stad was het ziekenhuis een dure voorziening. Het moeten belangrijke en zwaarwegende factoren zijn geweest die het besluit tot de oprichting rechtvaardigden. De recidiverende en
‘voortkruipende’ tyfus, de onmogelijkheid van de hervormde diaconie om het toenemende aantal
armen te kunnen helpen en erbarmelijke woon- en verzorgingsomstandigheden onder de arme
bevolking vormden de aanleiding. Armendokter Baart de la Faille vertaalde het laatste in humanitaire termen: hij vond een betere verzorging van de armen noodzakelijk. Toen het ziekenhuis
eenmaal een plaats had gekregen in de stedelijke samenleving, kwam een zekere mate van civic pride
naar voren. De achterliggende motieven om het ziekenhuis in stand te houden, waren de besmettingsangst onder gegoeden, de noodzaak om de diaconieën te ontlasten c.q. de draaglast van de
medische armenzorg te spreiden en het voorkomen van nog grotere armoede onder de bevolking
(preventie verpaupering en bedeling). Achter het isolatiemotief school mogelijk ook de gedachte
om handel en nijverheid niet te veel te belemmeren. Een actief stedelijk beleid om zieke elementen
af te zonderen, kon de angst voor besmettelijke ziekten keren. Dat die vrees onder het publiek
dat de stad bezocht leefde, bleek maar al te zeer in 1826. Het onderzoek naar het gebruik van het
ziekenhuis en de analyse van de patiëntengegevens werpt nader licht op de toelatingspraktijk en de
rol die het ziekenhuis vervulde in de Groningse samenleving.
De toelatingspraktijk
In bijlage VI is het kwantitatieve verloop van de toelating weergegeven. Het verloop was onregelmatig. De pieken waren het gevolg van epidemieën van malaria, cholera, tyfus en pokken. Een
combinatie van medische en sociale redenen bepaalde de instroom. In de eerste zes jaren varieerde
de toelating tussen de 160 en 196 patiënten per jaar. Het piekje van 1822-1824 kwam niet door
een ernstige epidemie. Mogelijk heerste er iets meer malaria, gezien de opnamepiek in september,
de blijvende hogere bezettingsgraad in de maanden daarna en de enorme hoeveelheid bloedzuigers
die werd verbruikt. Het aanzetten van bloedzuigers was een veel gebruikt middel bij malaria.
Na het uitbreken van de epidemie in juli 1826 raakte het hele toelatingspatroon in het ongerede. Alle stedelijke en van elders gekomen dokters konden tijdens de epidemie naar de intramurale
zorg verwijzen, zonder dat een schriftelijke verklaring werd vereist. De reden van de massale hospitalisatie was het tekort aan ambulante geneeskundige hulp. Het was onmogelijk om alle zieken
thuis te behandelen. De bevolking legde zich niet neer bij onvoldoende hulp. Ze dwong hulp af
door voor de dokterskoetsen te gaan liggen als de armendokter niet binnen wilde komen.69 Het
versoepelen van de admissieprocedure gebeurde op instigatie van de plaatselijke geneeskundige
commissie. De commissie drong bij het stadsbestuur aan op meer intramurale zorg, want:
Wie ijst niet op het denkbeeld, dat in eene voorname en welvarende stad als Groningen menschen
zouden kunnen sterven zonder geregelde geneeskundige hulp.70
Het stadsbestuur honoreerde de voorgestelde wijziging. Het advies van de minister om lokalen
buiten de stad in te richten, vond de geneeskundige commissie niet nodig. Dat was zowel voor
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patiënten als medici niet praktisch. Een andere reden waarom de zorg volgens de commissie in de
stad kon blijven was dat een ziekenhuis wel geschikt was om de genezing te bevorderen (met name
bij het terugkomen van de ziekte) en nuttig was in verband met het weren van smetstoffen, maar
geen epidemie voorkwam.71 De medische stand relativeerde de te hoog gestemde verwachtingen
van de bestuurders. Met ingang van februari 1827 werd, als voorheen, een briefje van de stadsdokter gevraagd en verviel de verwijzingsmogelijkheid van andere dan de stadsmedici weer.72 De
bijzondere opnameprocedure gold een half jaar.
De opnamecijfers van de jaren 1826-1828 zijn niet precies te achterhalen. In de vier grote
ziekenhuizen, het stadsziekenhuis, het Arsenaal, de kazerne en het diaconieweeshuis, werden duizenden mensen opgenomen. Van begin september 1826 tot en met half januari 1827 werden in het
Arsenaal 1451 en elders 1553 mensen verpleegd.73 Zieken die ook aan tyfus of ‘slepende ziekten’
leden, gingen naar het stadsziekenhuis. De zwaarst zieken, die naar men vermoedde in verband
met het besmettingsgevaar de grootste bedreiging vormden voor anderen, kwamen in het stadsziekenhuis terecht. In de kazerne werden de herstellenden verzorgd.74 Door het scheiden van patiëntenstromen probeerde men interne besmetting tegen te gaan. Men was beducht op overdracht van
tyfus op de gewone zieken en op terugval van herstellenden.75
In januari 1828 verbleven 133 patiënten in het stadsziekenhuis en in februari nog 110 à 120
in de tijdelijke ziekenhuizen.76 In 1829 werd het weer overzichtelijker. Over het hele jaar werden
361 mensen opgenomen. De bezettingsgraad was toen nog steeds ver boven die uit de eerste jaren
van het ziekenhuis. De gevolgen van de epidemie waren lang merkbaar. In hoofdstuk 1 bleek al
dat zieken soms meer dan een jaar intramuraal werden verpleegd. Tot welk moment de epidemie
van invloed was op de toestroom naar het ziekenhuis, is niet vast te stellen. In dezelfde periode
werd de financiële verantwoordelijkheid van de armenzorg overgedragen aan de stad (1827), zodat
we niet kunnen bepalen wat de afzonderlijke invloed van twee verschijnselen op de toelating was.
In de nasleep van de epidemie bleef de coulante opstelling in de toelating tot de intramurale zorg
voor de stedelijke bevolking. Een snelle heropname bij het opnieuw uitbreken van koortsen was in
1827 snel geregeld.77 Voor de Ommelanders lag dat anders:
Het is bekend dat onvermogenden ten plattelande, wanneer zij door ziekte worden aangetast, zich
dikwijls terstond naar de stad begeven om, zonder daarop regt te hebben, in het stadsziekenhuis te
worden verpleegd. Dit misbruik is zeer moeyelijk voor te komen, en het zou zoowel met de menschlievendheid, als met de bestaande orders strijden om de bedoelde zieken, eenmaal hier aangekomen
zijnde, weder naar hunne gemeente terug te sturen.78
Het gebrek aan verpleegmogelijkheden op het platteland dreef de mensen in de jaren twintig naar
de stedelijke zorg. De centrale rol van de stad was soms een last, maar de binnengekomen zieken
werden niet naar huis teruggestuurd. De admissiepraktijk jegens de zieken die uit andere plaatsen
afkomstig waren, komt hierna nog aan de orde.
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Op grond van het aantal verpleegdagen, berekend aan de hand van de uitgaven aan voeding
en op basis van het kwartaalgemiddelde van de bezettingsgraad, kunnen we concluderen dat het
aantal opgenomen patiënten in 1830 en 1831 tussen de 270 en 300 lag.79 In 1832 werden 281
patiënten opgenomen, van wie 123 aan cholera leden. In dat jaar werden dus ongeveer 160 zieken
met ‘reguliere’ kwalen opgenomen, hetzelfde aantal als in de beginjaren. Cholera was vanaf de
eerste keer dat de ziekte voorkwam een reden voor opname. De angst voor deze ziekte zat er diep
in.80 De choleralijders werden in de opnamecijfers van het stadsziekenhuis meegenomen, maar de
verpleging gebeurde in een apart ‘hulpziekenhuis’ of ‘lokaal’. In het besluit van 1833 om het ziekenhuis in stand te houden, hebben de cholera- en tyfusepidemieën van 1832 waarschijnlijk een
belangrijke rol gespeeld. Hoewel tyfuspatiënten zich in 1833 verzetten tegen een opname omdat
er enkele cholerapatiënten voor de nazorg verbleven, was het nut van het isoleren van tyfuslijders
in het ziekenhuis voor medici, diakenen en stadsbestuur onomstreden. Volgens de medici duurde
de tyfusepidemie in 1833 langer door de weigering van patiënten om opgenomen te worden.81
De omvang van de verstrekkingen door de stadsapotheek (1820-1833) is niet bekend. In de
eerste helft van de jaren twintig werden ‘in gewone tijden’ 40 à 50 recepten per dag voor buitenpatiënten klaargemaakt. Wanneer er meer ziekte voorkwam liep het op tot 75 à 85.82 In oktober
1826, toen de malaria-epidemie op zijn hoogtepunt was, werden dagelijks 500 à 600 recepten
bereid. Dat was kennelijk de maximumcapaciteit, want wat nog meer nodig was, werd elders
klaargemaakt.83 Uit de medicatieverstrekking blijkt dat de gevolgen van de epidemie begin 1828
nog niet waren overwonnen. Alleen voor de buitenzieken werden toen nog ongeveer 330 à 350
recepten klaargemaakt.84 Begin jaren dertig was de toestand genormaliseerd. In een gezond jaar
(1831) werden aan de buitenpatiënten gemiddeld 112 recepten per dag verstrekt. Het jaar daarop
(met 517 choleralijders) werd minder beslag gelegd op de apotheek en meer op de intramurale
verpleging. Het gemiddelde aantal verstrekte recepten per dag lag toen lager. Uitgaande van een
gemiddelde prijs van 20 cent per recept, werden 78 recepten per dag door de dokters uitgeschreven,
inclusief die voor de klinische patiënten.85
Tussen het aantal opgenomen patiënten en het aantal buitenzieken dat medicijnen van de
stadsapotheek kreeg, lag in 1831 en 1832 een verband. Een lage opnamegraad ging samen met
veel buitenpatiënten. Bij meer opnames daalde het gebruik van medicijnen.86 Begin jaren dertig
steeg het medicijngebruik ten opzichte van de jaren twintig – de epidemieperiode niet meegerekend – substantieel. In de tweede helft van de periode waarin de stad de armenzorg financieel
afdekte (1830-1832) – de invloed van de epidemie was toen weggeëbd – was het medicijngebruik,
vergeleken met de eerste helft van de jaren twintig, verdubbeld. Het stadsbestuur maakte zich hier
ernstig zorgen over. De toename kon worden toegeschreven aan de buitenpatiënten. De toelating
tot de geneeskundige armenzorg verliep via de diaconieën (zie hoofdstuk 8).87
In 1833 werd een flink deel van de lasten van het ziekenhuis naar de diaconieën overgeheveld.
De opnames van de niet-diaconie-armen, de meerkosten boven de verpleeggelden van de diaconiearmen en andere exploitatiekosten bleven voor rekening van de stad. De toestroom van clientèle
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van de diaconieën naar het ziekenhuis nam fors en abrupt af. De beoogde daling van het ziekenhuisgebruik was gelukt. De diaconieën – die ook nog werden geconfronteerd met teruglopende
subsidies van de stad – pasten hun beleid bij de lagere inkomsten aan door het armenhuis een
grotere rol te geven in de ziekenzorg.
Voor de daling van het aantal opnames in de jaren dertig is nog een tweede oorzaak aan te
wijzen: de afwezigheid van epidemieën in de tweede helft van de jaren dertig.88 Een belangrijke
reden waarvoor het ziekenhuis in stand was gebleven deed zich eenvoudigweg niet voor. De jaren
veertig laten een ander beeld zien. De pieken van 1840 en 1844 kunnen gerelateerd worden aan
pokkenepidemieën, die van 1846 en 1847 aan tyfus, mazelen en malaria en die van 1848 en 1849
aan cholera-epidemieën. In 1849 werden 194 cholerapatiënten opgenomen. Het aantal ‘reguliere’
patiënten was 177. De arme choleralijders gingen naar het hulpziekenhuis en zij die voor eigen
rekening opgenomen wilden worden naar het Nosocomium.89 Bedeelden en particuliere patiënten
kwamen in aparte ziekenhuizen terecht. Het was voor het eerst dat de scheiding van patiënten langs
sociale lijnen verliep.
Het promillage van de bevolking dat in het ziekenhuis terechtkwam (asyleringscoëfficiënt of
hospitaliseringsgraad), geeft een nauwkeuriger bepaling van het gebruik van het ziekenhuis.90 Dat
is met uitzondering van de jaren 1826-1831 berekend. De coëfficiënt was hoog in de jaren 18201825 (gemiddeld 6.8), in 1832 (9.0) en de laatste jaren: 1846-1849 en 1851 (6.4, 8.2, 8.3, 11.1 en
7.8; gemiddeld 8.4). Zonder de cholerazieken zouden de cijfers van 1832 en 1849 respectievelijk
5.1 en 5.3 zijn geweest. In alle andere jaren lag het promillage tussen de 1.2 en 4.9.91 Hieruit blijkt
dat ondanks hogere aantallen opnames in 1840 en 1844, het promillage nog ver onder dat van
de beginjaren lag. Ook blijkt uit deze cijfers dat vóór 1852 cholera maar twee keer een merkbare
invloed op het aantal opnames had.
In 1846 was, na een laag opnamecijfer gedurende bijna anderhalf decennium, weer een substantiële stijging te zien. Maar ook toen was de toelating aanvankelijk nog lager dan in de beginjaren. De conclusie is, dat in de eerste vijf jaar een zeer coulant toelatingsbeleid is gehanteerd. Van
1833 tot en met 1846 was, zelfs met inachtneming van de pieken door epidemieën, de coëfficiënt
lager dan begin jaren twintig. Pas vanaf 1847 lag het cijfer boven dat van de periode voor 1832,
de periode van de ernstige epidemie niet meegerekend. In 1850 was weer een forse daling te zien.
Het hogere aantal opnames van 1851 werd veroorzaakt door de tijdelijke opname van de bevolking
van het hervormde armenhuis wegens een verbouwing.92 De armoedegolf van 1845 en 1846 had
nauwelijks invloed op het toelatingspatroon. Hetzelfde gold voor de omvangrijke griepepidemie in
1837.
De gemiddelde opnameduur was in de periode 1820-1825 43 dagen. Begin jaren dertig waren
de zieken gemiddeld het langst in het hospitaal. Tussen 1832 en 1850 daalde de verpleegduur van
64 naar 43 dagen (vier- respectievelijk vijfjaarlijkse gemiddelden). Tot 1840 gingen hoge opnamecijfers samen met een hoog totaal aantal verpleegdagen (en een hoge gemiddelde opnameduur per
zieke) en een daling van het aantal opnames ging samen met een daling van het totale aantal verINTRAMURALE
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pleegdagen. In de eerste vijf jaar van de jaren veertig werd dit verband zwakker. De correlatie van
voor 1840 werd vanaf 1846 doorbroken. We zien dan hoge aantallen opnames, een hoog aantal
verpleegdagen en een lagere gemiddelde verpleegduur. Het capaciteitsprobleem in de jaren veertig
wordt hieruit duidelijk, evenals de relatief gemakkelijke toelating tussen 1820 en1833.
De opname-indicaties en de grote lijn met betrekking tot het gebruiksniveau zijn in drie punten
samen te vatten. Ten eerste: de endemische ziekten malaria en tyfus waren het vaakst en het meest
verantwoordelijk voor de toestroom in de piekperiodes (1822-1823, 1826-1831, 1846-1848).
Buiten de piekperiodes waren deze ziektes eveneens een veel voorkomende reden voor opname.
Cholera speelde vier keer een substantiële rol, maar kwam in de piekjaren slechts twee keer voor: in
1848 en 1849. De pokziekte was, doordat ze nog maar weinig voorkwam, nauwelijks een ziekenhuisziekte. Ten tweede: voor 1833 was er een coulante admissiepolitiek. Het stadsbestuur heeft de
diaconieën ontzien door de twee duurste vormen van de medische armenzorg, de medicijnverstrekking en de intramurale ziekenverpleging, over te nemen. Voor de diaconieën was het ziekenhuis
voor 1833 een aantrekkelijke optie. In de jaren dertig werd het ziekenhuis voor de stad een (te)
dure voorziening. Sinds 1827 moest zij ter bestrijding van de kosten van de malaria-epidemie en de
armenzorg driemaal hoge leningen afsluiten.93 Het werd tijd om zuiniger te worden met de ziekenen armenzorg. Ten derde: van 1833 tot en met 1845 hanteerde de stad een stringent toelatingsbeleid en schafte ze de dure stadsapotheek af. De diaconieën beperkten daarna de ziekenhuisopnames
voor hun clientèle en stuurden zieken ook naar de armenhuizen. Daardoor begon vanaf de jaren
dertig de scheiding van de zieken langs sociale lijnen te verlopen (zie paragraaf hierna).
We zullen proberen het beeld van de admissie nog wat scherper te krijgen. De sterftecijfers
geven zicht op de toestand van de personen die in het ziekenhuis terecht kwamen. De ziekenhuismortaliteit was in de steekjaren 1820 en 1825 respectievelijk 16.6 en 13.9%. In deze eerste jaren
waren de opnamecijfers hoger en de sterftecijfers lager dan in de volgende decennia. Van 1834
tot en met 1844 steeg het sterftecijfer naar gemiddeld 18.5%. Van 1837 tot en met 1839, toen
de opnamecijfers het laagst waren, was de sterfte het hoogst (23%). Kennelijk hadden de ‘zware
zieken’ in deze periode de overhand. De lichtere gevallen kwamen niet meer binnen. In 1839
constateerde de raadscommissie die belast was met het toezicht op het ziekenhuis, dat steeds meer
ernstige zieke personen in het ziekenhuis belandden.94 Rond het midden van het vijfde decennium
(1844-1847) was het sterftecijfer eveneens hoog (20 à 22%). In deze jaren verslechterde de conditie van de bevolking en dat spiegelde zich af in de hogere ziekenhuissterfte. De sterfte was niet
zo hoog dat men kan zeggen dat het ziekenhuis uitsluitend een ‘sterfhuis’ was. De bewering dat
de negentiende-eeuwse ziekenhuizen vrijwel uitsluitend sterfhuizen waren, is inmiddels in andere
studies weerlegd.95 De ziekenhuispopulatie was desalniettemin een zwakke bevolkingsgroep. Dat
blijkt uit de vele herhalingsopnamen: respectievelijk 14, 29 en 17% van de opnames uit 1820,
1825 en 1846. De afname in 1846 was het gevolg van de verplaatsing van de nazorg en de lichtere
gevallen naar het armenhuis.
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Eind jaren twintig probeerde het stadsbestuur het medische element van de opname te versterken. De verwijzende dokter moest schriftelijke informatie geven over de diagnose, zodat de
behandeling in het ziekenhuis daarop kon aansluiten. De patiënt moest de ‘verwijsbrief ’ afgeven
bij de opname.96 De stad zocht ook een medicus die zich uitsluitend beschikbaar wilde stellen voor
het ziekenhuis en daarnaast hooguit met een kleine particuliere praktijk genoegen nam. Maar daar
zou niemand voor te vinden zijn, dacht de geneeskundige commissie.
Tabel 6.1

Aantal patiënten dat meer dan een keer per jaar werd opgenomen in het stadsziekenhuis
aantal opnames per patiënt

totaal aantal patiënten

totaal aantal opnames

2x

3x

4x

1820

6

2

1

9

22

1825

21

2

23

48

1846

8

1

9

19

Bronnen: bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie (1846)
Toelichting: 1820 en 1825 alle patiënten, 1846 uitsluitend patiënten hervormde diaconie.

Die schatte de gemoederen binnen de stand beter in.97 Het valt te begrijpen dat de stad in deze
periode voor een scherpere selectie op de toelating aansluiting zocht bij de medici en niet bij de
diakenen. Medici hadden meer belang bij een grotere groep particuliere patiënten, terwijl de diaconie het liefst zo veel mogelijk zorg afwentelde op de stad.
Vanaf 1833 werden de meeste opnames door een armbestuur betaald.
Tabel 6.2

Betalende instellingen en personen van de opnames in het stadsziekenhuis,
1836-1839, 1840-1844, 1846-1847, nominaal en procentueel

betalende instelling

1836-1839

1840-1844

1846-1847

of persoon

nom.

proc.

nom.

proc.

nom.

proc.

diaconieën

194

64

487

68

272

55

algemene onderstand

51

17

126

18

119

24

andere gemeenten

49

16

79

11

82

17

8

3

15

2

13

3

eigen rekening
Rijk + provincie
totaal

2

1

4

1

5

1

304

100

711

100

491

100

Bronnen: tabellen van de instellingen voor weldadigheid; rapporten van de raadscommissie voor het ziekenhuis.
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De meeste opnames – gemiddeld ruim 62% – werden door de stedelijke diaconieën betaald. De
hervormde stuurde relatief meer zieken naar het ziekenhuis dan de andere. Van alle diaconieopnames werd 81% door het hervormde armbestuur betaald. De kleinere kerkgenootschappen
waren ondervertegenwoordigd. De katholieken stuurden in de jaren dertig niet meer dan twee tot
zes patiënten per jaar, 7% van de diaconie-opnames. De lagere toestroom in 1838 en 1839 was
hoofdzakelijk het gevolg van de daling van het aantal verwijzingen door de hervormde diaconie.
De verwijspraktijk vanuit de diaconieën wordt in hoofdstuk 8 beschreven. De ziekenhuispopulatie
bestond eind jaren dertig voor meer dan de helft uit mensen van elders of cliënten van de burgerlijke armenzorg. De oorzaak van de lagere instroom van hervormde armen in 1838 en 1839 en van
katholieken en lutheranen na 1845, kan gerelateerd worden aan de ontwikkelingen in de armenhuizen en komt in de volgende paragraaf aan de orde. De toename van de instroom van zieken via
de diaconieën in de eerste helft van de jaren veertig was bij alle armbesturen te zien, met uitzondering van het doopsgezinde. Na 1845 was bij het hervormde nog een lichte stijging te zien.
De verhoogde instroom in de jaren veertig werd vrijwel geheel door de diaconieën en de burgerlijke armenzorg (vanaf 1844) geïnitieerd. De epidemieën die zich van 1840 tot 1844 openbaarden
waren: twee keer pokken, roodvonk, rode hond, twee keer mazelen en ‘bronchopneunomie onder
kinderen’. Tyfus en kinkhoest waren niet epidemisch, maar heersten ‘meer dan gewoon’.98 Ziekten
die onder kinderen en adolescenten veel voorkwamen, hadden de overhand. De burgerlijke armenzorg hield tot 1844 vast aan een restrictieve toelating. De stadsarmenzorg zag in deze ziekten en
epidemieën (uitgezonderd pokken) dus geen redenen om tot opname te besluiten. De gegevens in
de raadsrapporten over de opname-indicaties en de mededelingen die daarin gedaan worden over
de aanwezigheid van kinderen en jongeren in het ziekenhuis bevestigen dat de diaconieën wel tot
opname overgingen. In 1844 en 1846 werden veel meer patiënten via de burgerlijke armenzorg
opgenomen. Pokken, tyfus en malaria kwamen in deze jaren veel voor en dat was een reden voor
de stad om de admissie te verruimen. De toelating van in Groningen geboren patiënten nam in
relatieve zin af na het midden van de jaren veertig.
Het aantal patiënten van elders, immigranten en vreemdelingen nam vanaf 1844 relatief toe.
Eind jaren veertig was dat een substantieel deel (bijna de helft) van de ziekenhuispopulatie. Met
name in jaren waarin epidemieën heersten, werd duidelijk dat het aantal mensen dat thuis onvoldoende of geen verzorging kreeg, toenam. Het sociale netwerk van de mensen die recentelijk of
mogelijk enige jaren in de stad woonden, zoals Francina Werdekker, was waarschijnlijk kleiner dan
dat van de geboren Groningers. De in de stad verblijvende, migrerende arbeiders waren ook een
belangrijke oorzaak van de verhoogde instroom. In logementen verbleven rondtrekkende arbeiders,
die bij ziekte niet werden verpleegd. Dat werd eind jaren veertig niet meer geaccepteerd. Toen het
ziekenhuis in 1847 dichtslibde, werden noodgedwongen veel koortspatiënten in het Nosocomium
opgenomen. Hieronder waren vooral ‘mensen die alhier geen thuiskomst hebben, militairen en
arbeiders uit andere provincies’.99 Men tolereerde niet meer dat zieke vreemdelingen niet onder
doktershanden waren of onvoldoende werden afgeschermd van gezonden. De vraag naar intramuINTRAMURALE
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rale verpleging nam daardoor toe. Het aantal mensen dat voor eigen rekening werd opgenomen,
was redelijk stabiel. In 1848 zien we een kleine toename, wat een voorafspiegeling kan zijn van de
groei van het aantal particuliere patiënten in het Academisch Ziekenhuis.
In 1833 werd een raadscommissie voor het ziekenhuis ingesteld, die een toezichtsfunctie kreeg
en jaarlijks aan de raad rapporteerde. In de rapportages werden fragmentarisch medische oorzaken
van de gang naar het ziekenhuis beschreven. In 1841, een ‘regulier’ jaar, leden de meeste zieken
aan tyfus, pokken, roodvonk en uitwendige kwalen. De pokken waren een nawee van de epidemie
van 1840. Van 1840 tot en met 1842 werden verscheidene roodvonkpatiënten opgenomen, die
over het algemeen goed genazen. Koortsen, borstkwalen en venerische ziekten kwamen ook regelmatig voor. De borstkwalen waren in de regel longontsteking of longtuberculose. Ook uit deze
bron blijkt dat in het ziekenhuis veel zieken met besmettelijke kwalen terechtkwamen. Uit het feit
dat geregeld verschillende leden uit één gezin werden opgenomen, wordt eveneens duidelijk dat
besmettelijkheid niet zelden in het geding was.
Rond 1828 werd in de geneeskundige commissie enkele keren over controle op syfilis gesproken. Dat was een actueel onderwerp, nadat in Den Haag een speciaal ziekenhuis voor lijders aan
venerische ziekten was ingericht.100 Deze patiënten kwamen in Groningen in het stadsziekenhuis.
Waarschijnlijk was dat de reden dat een moeder haar dochter, die aan pokken leed, niet naar het
ziekenhuis liet gaan.101 Ook het feit dat voor vrouwen meer bedden beschikbaar waren dan voor
mannen, kan te maken hebben gehad met de opname van vrouwen met geslachtsziekten. Toch had
men die liever niet in het ziekenhuis. De raadscommissie vond dat dit een schadelijke invloed had
op de jeugdige patiënten en ze vond het onaanvaardbaar dat een ‘arm maar goed zedelijk mens’
in hetzelfde vertrek moest verkeren met ‘wegens ontucht opgenomen wezens’. De heelmeester zag
er een aanleiding in om voor een aparte lokaliteit te pleiten, maar dat was voor 1861 niet haalbaar.102
Vanaf 1844 werden krankzinnigen opgenomen omdat het Anthony-gasthuis, waar ze voorheen
verbleven, werd gesloten. Het ziekenhuis fungeerde soms als wachtstation totdat vervoer naar een
krankzinnigeninstituut elders in het land was geregeld. Deze zieken gaven overlast, onder andere
omdat personen van beide geslachten op één zaal verbleven. Ongeremd gedrag zal de reden van
de overlast zijn geweest. Hinder noch opvoedingsaspecten waren voldoende reden om krankzinnigen of prostituees binnen het ziekenhuis af te zonderen van de andere patiënten. Mogelijk wilde
men geen te gunstige condities scheppen voor deze groepen. In dezelfde tijd overwoog men om de
opname voor particuliere patiënten aantrekkelijker te maken, maar dat ging niet door.
Operatieve behandelingen behoorden tot de ziekenhuispraktijk. Op de rekening van het noodhospitaal (1819) stonden al houten voeten. Heelmeester Ter Borgh werd voor amputaties apart
betaald. Bij Johannes Assé en Pieter Steffens amputeerde hij in 1824 en 1825 een been. Beide
patiënten overleefden de operatie. Beenamputaties waren risicovolle operaties met een sterftekans
van ongeveer 25%.103 Pieter kreeg ook nog twee krukken en een kunstbeen. Ter Borgh kreeg per
operatie f 7,60.104 Amputaties vielen in de tarievenlijst van de medici van 1818 onder de zwaarINTRAMURALE
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dere heelkundige operaties, de ‘gewigtige kunstbewerkingen’ van de zesde soort. Volgens de lijst
mocht voor een derde-klassepatiënt f 40,- per operatie in rekening worden gebracht. ‘Heelkundige
bewerkingen van enig belang’ werden in 1844 eveneens verricht. Breukbanden en rugmachines
om ‘kromming in de rug’ te verhelpen, stonden regelmatig op de rekening. Het ziekenhuiswerk
was, net als de huispraktijk, voor medici volgens de tarievenlijst een onderbetaalde bezigheid. Het
insisteren op het behandelen van de ziekenhuiszieken door de medici en niet door de assistenten
(reglement 1833), kan hier zijn oorsprong hebben.
Van de eerste zes jaar zijn de namen van de patiënten, de opname- en ontslagdatum en de afdeling waar ze waren opgenomen in de bijlagen van de gemeenterekeningen bewaard gebleven. De
opnames die in 1846 onder verantwoordelijkheid van de hervormde diaconie plaatsvonden, zijn
eveneens beschikbaar.105 Van de zieken van 1820 en 1825 en de hervormde patiënten van 1846 is
de opnameduur onderzocht om het toelatings- en ontslagbeleid nader te kunnen specificeren.
Tabel 6.3
aantal dagen

Opnameduur van de patiënten in het stadsziekenhuis in 1820, 1825 en 1846, procentuele verdeling
1820

1825

1846

N=167

N=159

N=110

1- 7

15

8

10

8-14

15

7

12

15-30

21

30

22

31-61

28

30

26

62-91

11

11

11

> 92

10

14

19

Bronnen: bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie

De meeste patiënten werden tussen de twee weken en twee maanden opgenomen (respectievelijk
49, 60 en 48%). Het aandeel van de kortdurende opnames (< 15 dagen) nam af en de langdurig
zieke patiënten namen steeds meer bedden in beslag. Het aandeel van de patiënten dat langer dan
drie maanden in het ziekenhuis verbleef verdubbelde bijna. Zware gevallen en langdurig zieken
bepaalden steeds meer het beeld. De meeste patiënten behoorden niet tot de chronisch zieken,
waar men zo beducht voor was. De groep die langer dan drie maanden opgenomen was, bestond
uit 15 tot 30 personen per jaar. Onder de patiënten die maar korte tijd werden opgenomen, was
een extreem hoge sterfte. Respectievelijk 52, 39 en 47% van de overleden patiënten stierf binnen
acht dagen. Een deel van de zieken werd dus in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht.
In 1846 betaalde de hervormde diaconie voor 46 van de 110 patiënten draagloon. Deze zieken
konden het ziekenhuis niet meer op eigen kracht of met hulp van familie of naasten bereiken.
Overleefde men de eerste twee weken, dan was de sterftekans daarna een stuk kleiner. Ook dit pleit
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er voor dat het ziekenhuis geen sterfhuis was. De overledenen waren in hoofdzaak zieken die in een
zeer beroerde toestand binnenkwamen.
Sociale kenmerken van de totale populatie zijn niet op te sporen, omdat geen geboortedata of
adressen bekend zijn. Door de uitschrijfdatum te koppelen aan de overlijdensakten, werden de
overleden patiënten opgespoord. Via hen kunnen we indicatief iets te weten komen over de ziekenhuispopulatie. Deze groep is niet representatief, omdat we kunnen aannemen dat dit de meest
ernstige zieken waren. De overledenen kwamen uit de kring van knechten en arbeiders. Zeven
personen hadden een ambulante bezigheid. Het waren ‘vreemdelingen’, die elders woonden of geen
vaste woonplaats hadden.
Tabel 6.4

Beroepen van de overleden patiënten in het stadsziekenhuis, 1820, 1825 en 1846 (N=65)

beroepen c.q beroepssectoren

aantal patiënten

ambachten / ambachtsknechten

14

sjouwer / (boeren)arbeider(ster)

17

koopman / kramer / varensgezel

5

soldaat

2

werkster / dienstmeid

3

spinster / naaister

4

vroedvrouw

1

dozenmaakster

1

bedelares

1

zonder beroep

5

onbekend

12

Bronnen: overlijdensakten burgerlijke stand; bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie (1846)

Het onderzoek naar de burgerlijke staat van deze groep patiënten wees uit dat het percentage dat
uit een kerngezin kwam sterk in de minderheid was. De ongehuwden en weduwes/weduwnaren
waren oververtegenwoordigd (62%). Wanneer we de burgerlijke staat als maatstaf nemen, dan was
het aantal patiënten zonder of met een gering familienetwerk sterk vertegenwoordigd. De meeste
ongehuwden waren ouder dan 27 jaar (voor 1820 en 1825 samen: 16 van de 23). Van hen waren
de ouders meestal overleden of was de woonplaats onbekend. De geboorteplaatsen van deze personen waren ook nogal eens ‘van verre’.106 Deze factoren dragen bij aan de conclusie dat het vaak ging
om mensen met een gering sociaal verband. Immigranten, niet in Groningen geboren inwoners
en tijdelijk in de stad verblijvende, ambulante arbeiders/sters waren bovenproportioneel aanwezig
onder de ziekenhuisbevolking.

INTRAMURALE

VERPLEGING EN BEHANDELING

2 03
Tabel 6.5

Burgerlijke staat van de overleden patiënten in het stadsziekenhuis, 1820, 1825 en 1846 (N=65)
1820

1825

1846

totaal

18

5

6

29

gehuwd

6

11

3

20

weduwe/weduwnaar

2

6

3

11

kind

1

onbekend

1

ongehuwd

1
1

2

4

Bronnen: overlijdensakten burgerlijke stand; bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie (1846)

In 1846 werd van elf overledenen het laatste woonadres opgegeven. Zeven ervan lagen in de
bekende armenwijken R, S, P en Y. Het profiel van de ziekenhuispatiënt is als volgt te schetsen:
meestal lijdend aan een besmettelijke ziekte of endemische kwaal als tyfus of koortsen, wonend in
een armenwijk of zonder vast adres, niet vast bedeeld, werkzaam in een ambacht, knechtenberoep
of huishoudelijke dienst en met een gering sociaal netwerk omdat men ongehuwd, weduwe/
weduwnaar of elders geboren was. De instroom van geboren Groningers was tijdens epidemieën
waarschijnlijk relatief hoger.107
Alle medische problemen die aan het begin van de eeuw als redenen voor de oprichting van een
ziekenhuis werden genoemd, waren ook daadwerkelijk opname-indicaties. Alleen de heelkundige
behandelingen werden niet genoemd, maar behoorden wel tot het behandelrepertoire. Cholera was
een nieuwe, besmettelijke ziekte, die men aan het begin van de eeuw nog niet kon bevroeden. De
aanwezigheid van cholerapatiënten was voor tyfus- en pokkenlijders een reden om het ziekenhuis
te mijden.108 Renovaties en uitbreidingen van het ziekenhuis vonden altijd plaats na een verhoogde
prevalentie van malaria of tyfus. De endemische koortsziekten, meer dan de van buiten de stad
ingebrachte besmettelijke ziekten, waren de aanleiding en het motief om intramurale zorg te scheppen, in stand te houden en uit te breiden. Cholera was dat niet. Voor cholerazieken werd een hulplokaal, het Arsenaal of een apart tijdelijk verblijf in de Kleine Peperstraat (1832 en 1833) gebruikt.
Later in de eeuw werd bij besmettelijke ziekten, onder andere tijdens de grote pokkenepidemie van
1870-1871, voor tijdelijke barakken gekozen. Op het platteland gebeurde dat al langer. De tijdelijke barakken konden snel ingericht worden, en voor het isoleren hoefde het onderkomen niet een
ziekenhuis te zijn. Het overbrengen van zieken uit de armenbuurten naar een ander verblijf werd
een aanvaarde vorm van preventie. In de laatste fase van een epidemie werden cholerapatiënten
soms in het stadsziekenhuis opgenomen.
De vele ongehuwden in het ziekenhuis wijzen er op dat werkgevers (van arbeiders, knechten
en dienstbodes) niet geneigd waren de zorg voor zieke werknemers op zich te nemen. Ze kwamen
via de diaconie of het burgerlijk armbestuur in het ziekenhuis terecht. Voor de werkgevers was dit
interessanter. Voor de armbesturen hoefde dat, afgezien van de administratieve rompslomp, niet
INTRAMURALE

VERPLEGING EN BEHANDELING

204
ongunstig te zijn. De opnamekosten werden verhaald op de armenzorginstellingen in de plaats van
geboorte. In de jaren veertig waren dat vooral gemeenten in de provincie Groningen. De stad profiteerde van de economische activiteiten van deze Ommelanders, maar de onkosten van verpleging
en ziekte wentelde ze af.
Nu we het admissiebeleid scherper in beeld hebben gekregen, kunnen we de hierboven
genoemde formele motieven om een ziekenhuis te exploiteren, enigszins nuanceren. Voor zieken
van elders was het voorkomen van blijvende bedeling en pauperisme geen motief voor opname. Ze
vielen niet onder de zorg van de stedelijke armbesturen. De meeste ziekenhuispatiënten waren wel
arm, maar beroepsmatig actief en behoorden niet tot de bedeelden. Voor hen kan preventie van
bedeling wel een motief zijn geweest. Het verlichten van de draaglast van de diaconieën was in de
startfase van belang, maar werd vooral bereikt door de stadsapotheek en niet door de intramurale
opnames. Op termijn bleef dit motief niet geldig voor de stad. Humanitaire motieven – een betere
verzorging dan in de woning of het logement mogelijk was – waren volgens mij evenmin doorslaggevend om het ziekenhuis als collectieve voorziening in stand te houden. Dan zouden ook andere
groepen zieken de reis naar het ziekenhuis hebben gemaakt.
Het weren en indammen van besmettelijke ziekten en epidemieën was de belangrijkste drijfveer
om de dure voorziening in stand te houden. Dat had twee kanten. Onder gegoeden heerste angst
om besmet te worden door personeel en bevolking uit de arme wijken. Het was ook van belang dat
Groningen de reputatie van een gezonde stad hield. Alleen een gezonde stad kon een ‘voorname en
welvarende stad’ zijn, waar kooplieden graag langs kwamen en ambachten floreerden. Van de twee
taken die aan het ziekenhuis werden toegedacht – curatie (behandeling en genezing) en preventie
– woog die van de preventie het zwaarst. De rol binnen de openbare gezondheidszorg was van meer
gewicht dan de verzorging van armen en behoeftigen.
Halverwege het bestaan van het stadsziekenhuis veranderde de toelating en de samenstelling van
de populatie. In de jaren dertig daalde het aantal verwijzingen door de diaconieën en nam de zwaarte
van de ziektegevallen toe. De vraag is waar de lichte gevallen en de geboren stadjers bleven.
ZIEKENVERPLEGING

I N D E A R M E N H U I Z E N VA N D E D I A C O N I E Ë N

De hervormde, katholieke en lutherse armenhuizen, door armbesturen en stedelingen ook wel
(verzorgings)gestichten genoemd, namen eveneens zieken en ‘gebrekkigen’ op. De kleinere gezindten, de joodse, doopsgezinde en Waalse gemeenten en de Afgescheidenen, hadden een dergelijke
voorziening niet.109 De Waalse gemeente besteedde zieken die verpleeghulp nodig hadden uit bij
anderen of huurde iemand in, die verzorging thuis bood. Zo werd de ziekelijke Anna Fransen in
1815 voor f 2,- per week in Leek ondergebracht.110 Weduwe Van der Kamp werd verzorgd door
de gereformeerde weduwe Grégoire (1851). Uit waardering voor haar goede zorg betaalde de
Waalse diaconie later een deel van de verzorging die weduwe Grégoire zelf nodig had.111 Slechts
enkele Waalse zieken bereikten het stadsziekenhuis of het Academisch Ziekenhuis. Johannes Pieters
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Wolthuis was de enige die, in zijn geval vanwege een beenbreuk, in het stadsziekenhuis werd
opgenomen. Hij verbleef er 119 dagen.112 Kennelijk was dit geen grond voor uitbesteding of was
voor de man geen adres te vinden. Van 1858 tot en met 1861 kwamen vier Waalse patiënten in
het Academisch Ziekenhuis terecht. Dat is alles wat van deze gemeente aan intramurale verpleging
is gevonden. De Walen hadden waarschijnlijk een afkeer van instituten als zieken-, armen- en
weeshuizen. Particuliere ziekenverpleging verving institutionele verpleging en medische hulp werd
aan huis gegeven.
De doopsgezinde gemeente liet ook slechts bij wijze van uitzondering een zieke in het stadsziekenhuis of het Academisch Ziekenhuis opnemen. Uitbesteding bij particulieren kwam binnen
deze gemeenschap voor, evenals het toewijzen van een waker of oppasser. Men bracht ook bedeelden bij elkaar onder of de ene bedeelde deed werkzaamheden voor de andere. Anneke Heuning,
die jarenlang ambulante medische hulp kreeg, naaide voor de familie Woudmans. Op haar beurt
verpleegde deze de zieke Jantje Bos. Tyfus was bij de doopsgezinden een opname-indicatie voor
het ziekenhuis.113 De joodse gemeente bood via vrouwenverenigingen en het begrafenis- en ziekenfonds verpleging en waakhulp aan zieken en kraamvrouwen aan.114 Daarnaast verwezen ze naar de
ziekenhuizen, maar welke indicaties daarvoor werden aangehouden, is niet bekend. Waarschijnlijk
werd, zo valt op te maken uit de doelstellingen van de verenigingen, wel onderscheid gemaakt in
verplegen, waken en medische behandeling.
Van de Afgescheidenen is nauwelijks bekend hoe zij ziekenverpleging regelden. Waarschijnlijk
werd dit binnen eigen kring gedaan. Ze hadden ook niet veel op met ziekenhuizen. In 1845 lag
een zekere Groenwold in het stadsziekenhuis, maar meer weten we hier niet van. In 1856 en 1861
werden ook zieken in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. In 1862 kreeg deze gemeente een
wees- en oude liedenhuis.115 Mogelijk bood dit gesticht, evenals die van de grotere denominaties,
ook verpleeghulp. Het oprichtingsmoment viel vlak na de eerste ervaringen met het Academisch
Ziekenhuis en mogelijk was het nieuwe initiatief hier een reactie op.
De armenhuizen van de hervormde, katholieke en lutherse gemeenten namen tijdelijke zieken
op, naast de min of meer vaste bewoners. Over het algemeen gingen de lichtere gevallen en de
zieken die ‘curabel’ waren, naar het armenhuis. In het armenhuis was de medische begeleiding
minder intensief dan in het ziekenhuis. De armendokter kwam een of twee keer per week langs. In
het ziekenhuis was een dagelijkse visite gebruikelijk. Over het bijhouden van een ziektegeschiedenis, zoals dat in het ziekenhuis gebeurde, is in de gegevens over de armenhuizen niets gevonden.
In 1845 kwam professor Ermerins met studenten voor de medische begeleiding in het hervormde
armenhuis langs. Omdat hij de medicijnen niet in rekening bracht, was dit voor de diaconie financieel gunstig.116
Operaties werden in de armenhuizen niet verricht. Lichte gevallen van mentale stoornissen
kon men aan. Voor ernstige vormen van krankzinnigheid week men uit naar het ziekenhuis of
het Anthony-gasthuis.117 Het beleid inzake de toelating van lijders aan besmettelijke ziekten en
zwangere vrouwen was niet consistent en er waren verschillen tussen de kerkgenootschappen. Over
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het algemeen lag het accent in de armenhuizen meer op verpleging, terwijl in het ziekenhuis meer
behandelingselementen waren. Het hedendaagse onderscheid tussen behandeling (cure) en verpleging (care) was echter nog niet uitgekristalliseerd. Medische, sociale, (ped)agogische en financiële
aspecten (van diaconie en zieke) speelden vaak tegelijkertijd een rol. Enkele lutherse diaconiecliënten illustreren de verschuivingen in de keuze voor een opname in het ene of het andere instituut.
‘Vrouw Hommers’ verzocht de lutherse diaken in 1852 om een opname in het ziekenhuis omdat
ze een open been had,. De armendokter vond dat ze evengoed in het verzorgingsgesticht verpleegd
kon worden. Een maand later besloot het Academisch Ziekenhuis dat de diaconieën 25 cent per
dag moesten betalen voor een opname. De diaconie en armendokter wijzigden toen hun beleid
voor deze vrouw. Ze was al in het gesticht opgenomen, maar kon naar het ziekenhuis ‘aangezien er
meerdere kans van betering aldaar van dezelve zal zijn dan in het Gesticht en dien tengevolge het
eerste nog wel het goedkoopste zal zijn’.118 De verpleegprijs, de verwachte genezingsmogelijkheden
en de zwaarte van de medische kwaal werden tegen elkaar afgewogen.
Bij Johannes Deelman, een van de kinderen uit het probleemgezin Deelman, speelden medische, financiële en pedagogische aspecten. Johannes werd, onder andere omdat hij last had van
nachtelijke incontinentie, in het armenhuis verpleegd. Omdat hij onwillig was om wat aan zijn
kwaal te doen (!), stuurde de diaconie hem naar de landbouwkolonie Mettray. Hij werd daar
voor zijn kwaal medisch behandeld en kreeg er arbeidstraining.119 Bij Elisabeth Stutz bepaalde
een onzekere prognose en de verplegingsduur de keuze voor de instelling. ‘Wegens ongesteldheid
en min of meer krankzinnigheid’ werd ze verschillende keren in het lutherse verzorgingsgesticht
opgenomen.120 Daar tussendoor was ze kort in het stadsziekenhuis en in 1854 in het Academisch
Ziekenhuis.
In 1824 werd door de lutheranen een verzorgingsgesticht opgezet.121 Zij waren de laatste van
de drie grootste kerkgenootschappen met een dergelijk initiatief. Bij de start van het gesticht werd
in de reglementen niets opgenomen over zieken, ziekenzorg of de inrichting van ziekenzalen. Bij
de herziening in 1833 gebeurde dat evenmin.122 Er kwamen wel zieken binnen, maar die werden
klaarblijkelijk tussen en met de andere, meest oudere bewoners onder dezelfde condities verzorgd.
Voor een opname werd het advies van de armendokter gevraagd. Het medische oordeel woog zwaar.
Lutherse zieken kwamen voor 1850 nauwelijks in het ziekenhuis, het gesticht deed hoofdzakelijk
de intramurale ziekenzorg. Het inschakelen van hun eigen armendokter lag dus wel voor de hand.
Als officieel standpunt deelde de diaconie in 1844 aan de plaatselijke geneeskundige commissie
mee, dat lijders aan besmettelijke ziekten naar het ziekenhuis gingen.123 Veel vaker vinden we in de
notulen van de diaconie vermeldingen van de opname van zieken in het verzorgingsgesticht. Een
andere aanwijzing voor de verpleegfunctie van het gesticht is, dat de trend van de opnamecijfers tot
1860 correleert met die van de ziekenhuizen en overeenstemt met het voorkomen van epidemieën.
De pieken duiden op de aanwezigheid van meer zieken ten tijde van epidemieën.
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Tabel 6.6

Gemiddeld aantal opnames per jaar in het lutherse verzorgingsgesticht, 1845-1864

1845-1849 25.4

1855-1859 27.2

1850-1854 21.2

1860-1864 16.6

Bron: rekeningen lutherse diaconie

In 1826 werden zeven patiënten opgenomen.124 In de jaren vijftig gingen pokkenpatiënten naar
het gesticht en niet naar het ziekenhuis.125 Dit was wellicht een uiting van de afgenomen angst
voor de ziekte (zie hoofdstuk 7).126 De hoogste opnamecijfers waren in 1857. Na 1860 verkoos
men een opname op kosten van de burgerlijke armenzorg in het Academisch Ziekenhuis boven
een opname in het gesticht.
De katholieke diaconie was het eerste kerkgenootschap dat de ziekenzorg in het armenhuis
institutionaliseerde (1774). Deze taak werd in 1792 formeel aan de vader van het huis toegewezen.
Toen alle armenzorg in één stedelijk centraal katholiek armbestuur werd ondergebracht (1798),
bleef dit zo. De diaken besliste of een zieke thuis bleef, voeding uit het armenhuis thuis bezorgd
kreeg – tafeltje dekje avant la lettre – dan wel naar het armenhuis werd overgebracht.127 Elisabeth
Bernard werd voor de duur van haar ziekte opgenomen (1805) en haar kinderen werden voor die
periode uitbesteed.128 Bij de herinrichting van het armenhuis in 1815 werden twee ziekenkamers
ingericht (voor elk geslacht één) met elk vijf bedden.
Hoeveel zieken in de eerste helft van de negentiende eeuw werden opgenomen, is net als bij de
lutheranen en hervormden, niet precies na te gaan. We moeten het doen met enkele aanwijzingen.
Klaasje Breda werd na een ziekenhuisopname van 78 dagen overgeplaatst naar het armenhuis, waar
ze vervolgens nog ruim een jaar bleef.129 Over de jaren twintig bestaan geen schriftelijke mededelingen over zieken in het armenhuis. Dat lag mogelijk aan de laagdrempelige toelating tot het
stadsziekenhuis. Vanaf 1833 zond de katholieke armenzorg, evenals voor 1820, weer zieken naar
het armenhuis. In 1833 werden 17 zieke huiszittende armen in het huis verpleegd. Gemiddeld
bleven ze bijna 98 dagen, 12 dagen langer dan in het stadsziekenhuis.130 In datzelfde jaar werden
slechts twee patiënten naar het stadsziekenhuis verwezen.131 Gezien de opnameduur en de aard
van de ziekteverschijnselen in dat jaar, vermoed ik dat tyfusgevallen naar het gesticht gingen. De
cholerapatiënten werden op stadskosten behandeld in het Arsenaal. De enige andere prominent
aanwezige ziekte in dat jaar was tyfus.132 In 1835 werden acht katholieke zieken in het armenhuis
en slechts twee in het stadsziekenhuis opgenomen en twee jaar later (1837) eveneens acht in het
armenhuis en maar vijf in het ziekenhuis.133 De meeste zieken gingen na 1833 naar het armenhuis
en niet meer naar het ziekenhuis.
Bij de katholieken werden de ‘gebrekkigen’ het nauwkeurigst en apart vermeld in de tabellen van de instellingen voor weldadigheid. In 1811 waren twee en in 1824 vijftien gebrekkige
kinderen in het armenhuis.134 In 1826 was het een fors aantal, namelijk 26, maar daar waren ook
volwassenen bij. Gebrekkige kinderen hoefden, in tegenstelling tot andere grote kinderen in het
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armenhuis, niet te werken. Waarschijnlijk betrof het jongeren met ernstige beperkingen, die niet
thuis verzorgd konden worden. Het lijkt er op, dat het onder katholieken meer dan bij de andere
kerkgenootschappen gewoonte was om kinderen met beperkingen in het armenhuis te plaatsen en
niet uit te besteden bij andere gezinnen.
In 1846-1847 werd het huis verbouwd, beter ingericht en namen geestelijken, de Zusters van
Liefde uit Tilburg, de ziekenzorg van de vader en moeder over. De ziekenzalen werden voor negentien patiënten ingericht en eventueel konden meer vertrekken voor de ziekenzorg worden bestemd.
Voor de inrichting van de zalen werden speciale voorzieningen getroffen en de behandeling van de
zieken werd gescheiden van die van de andere bewoners. De voeding werd door de zusters apart
klaargemaakt en, anders dan voor de andere bewoners, gebudgetteerd op 15 cent per dag en een
half brood per week.135 Het onderscheid tussen huishoudelijke taken en ziekenzorg en tussen gewone bewoners en zieken werd overal doorgetrokken. De voogden hadden met het aantrekken van de
zusters en de nieuwe inrichting zich ten doel gesteld, dat de ‘zieken en gebrekkigen … volmaakt
verzorgd [zullen] worden’. Vroeger was, naar hun zeggen, sprake van een ‘slechte behandeling’.136
In dit armenhuis werd de ziekenzorg het meest gemoderniseerd en geprofessionaliseerd van alle
armenhuizen. De verpleging en voeding in het ‘Liefdesgesticht’, zoals de instelling door de bevolking werd genoemd, genoot een goede reputatie.137 De opzet van de slaapzalen diende het Roode
Weeshuis tot voorbeeld (1851).138 Waarschijnlijk kon het gesticht de vergelijking met het stadsziekenhuis met glans doorstaan. De toelating verliep via de diakenen. De voogden konden formeel
nog een afwijkend standpunt innemen, maar dat zij dit ooit deden is niet gebleken, evenmin als
een rol van de armendokter in het opnameproces. Bij de katholieken hadden de diakenen meer te
zeggen.
Volgens het verplegingsboek van het armenhuis werden van 1847 tot en met 1866 ruim 1100
tijdelijk zieken verpleegd. Dat was 81% van alle opnames van het huis.139
Tabel 6.7

Gemiddeld aantal opnames per jaar van tijdelijke zieken in het RK Liefdesgesticht, 1847-1866

1847-1849 97.6

1860-1864

3.0

1850-1854 62.8

1865-1866 14.0

1855-1859 80.4
Bron: register opgenomen personen RK Liefdesgesticht

De hoogste opnamecijfers waren tijdens de cholera-epidemieën van 1848 en 1849 en de pokken- en
malaria-epidemieën in de periode 1857-1859. De hoge instroom bij cholera wijst op de voorkeur
van katholieke minvermogenden voor hun eigen ziekenzalen boven het Academisch Ziekenhuis.
Tijdens de tyfusepidemie van 1856 nam het aantal opnames niet toe. De diaconie autoriseerde
toen de Tyfuscommissie om katholieke tyfuszieken naar het Academisch Ziekenhuis te sturen.140
In 1847 brak onder de kinderen in het huis mazelen uit. De twee licht zieke mannen die toen op
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de zalen lagen, werden elders in het huis ondergebracht en de mannenzaal werd ingericht voor
de kinderen. Bij besmettelijke ziekten onder de eigen bewoners werden de zalen wel voor isolatie
gebruikt. Ook hier valt de uitzondering op die gemaakt werd bij tyfus. In het huishoudelijke reglement van 1855 stond dat voor een zieke die niet thuis behandeld kon worden, plaats was in het
armenhuis. Lijders aan besmettelijke ziekten en krankzinnigen werden uitgesloten van opname.141
Uit de praktijk blijkt dat minder gevaarlijke besmettelijke ziekten als mazelen daar niet onder vielen en dat men ook flexibel was in het creëren van isolatiemogelijkheden binnen het huis.
De opnameduur en de leeftijd van de zieken maken duidelijk dat de ziekenzalen een substitutie
waren voor het stadsziekenhuis. Het chronische karakter van de ziekte en hoge leeftijd speelden
nauwelijks meer dan in het ziekenhuis. Van de 1104 zieken waren 714 (65%) jonger dan 50 jaar.142
De opnameduur van 89 patiënten (18%) was langer dan drie maanden. Het laatste cijfer was maar
een fractie hoger dan dat van het stadsziekenhuis in 1846. De meest voorkomende opnameduur,
twee tot zes weken, kwam 181 keer (37%) voor, wat hetzelfde was als in het ziekenhuis.143 Na 1860
slonk de betekenis van het armenhuis voor de ziekenzorg drastisch. De katholieke zieken gingen
daarna naar het Academisch Ziekenhuis of bleven thuis. Daar gingen na 1859 andere armbezorgers
over. Het gesticht werd weer een huis voor ouderen en wezen.
De sociale laag waartoe de zieken behoorden, waren de (huiszittende) armen en mingegoeden.
In het inschrijvingsboek staan van 1854 tot en met 1870 van 297 zieken de beroepen genoteerd
(bijlage VII).144 Onder hen waren 30% ‘arbeiders’. De smeden, schoenmakers, kleermakers en
timmerlieden zonder de toevoeging knecht, maakten gezamenlijk 16% van de beroepen uit. In de
bouwsector waren de katholieken oververtegenwoordigd, wat we hier terugzien.145 Beslist afwijkend
ten opzichte van de ziekenhuispopulatie was, dat maar vijf dienstmeiden en drie naaisters onder
de zieken waren. Onder dienstboden waren veel immigranten te vinden. Deze groep behoorde in
het stadsziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis tot een ‘kerngroep’. Ook beroepen met een
duidelijk ambulant karakter waren ondervertegenwoordigd. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat
de toegang tot dit gesticht bestemd was voor de kern van de Groningse katholieke gemeenschap. In
de jaren zestig nam het aantal arbeiders drastisch af. Toen werden beroepen met een hogere sociale
status in het verplegingsboek vermeld: apotheker, kantoorschrijver, blikslager, zilver- en goudsmid,
landbouwer en opzichter van een spinnerij. Mogelijk kregen de ziekenzalen een minder pregnant
armoedestempel door het verplaatsen van de armenzorg naar de burgerlijke overheid. Het lijkt op
een voorafschaduwing van de keuze van particuliere patiënten voor confessionele ziekenhuizen,
zoals in de jaren tachtig zou ontstaan. Wat hiertegen pleit, is de moeite die de katholieken aan het
eind van de eeuw hadden, om een eigen(tijdse) katholieke ziekeninstelling te stichten.146
Het armenhuis van de hervormde diaconie aan de Steentilpoortenwal fungeerde ook als ziekenverblijf. Uit de periode voor de start van het stadsziekenhuis (1805-1820) vond ik één vermelding
van de opname van een zieke reiziger.147 Een licht geestesgestoorde, jonge vrouw – Annegien van
Dam was ‘niet wel bij ’t hoofd’ – kwam er ook terecht.148 Voor de verpleging van zieken en gebrekkigen werd in 1809 iets meer aan de diakenen in rekening gebracht dan voor niet-zieke bewoINTRAMURALE
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ners.149 Dit duidt op geregelde aanwezigheid van zieken. Er werden voor hen enige aanpassingen,
onder andere voor voeding, gemaakt. De armendokters die in de betreffende wijk praktiseerden,
hadden de zieken onder hun hoede.150 In 1812 kreeg een inwonend echtpaar de leiding van het
huis in handen.151 Ongeveer tegelijk met het katholieke armenhuis werd een steviger basis gelegd
voor dit huis. In deze periode werd in de stad veel gesproken over de noodzaak van een ziekenhuis.
Zolang dat er niet was, waren de armenhuizen van de diaconieën een alternatief.
Omdat de zieken niet apart werden geregistreerd, is het gebruik van dit armenhuis voor ziekenverpleging niet na te gaan. Uit de jaarrekeningen van de diaconie is op te maken, dat de exploitatiekosten van het huis niet hoog waren. In 1816 werd f 304,- uitgegeven. In de jaren twintig, toen
de hervormde zieken naar het stadsziekenhuis gingen, schommelden de uitgaven tussen f 275,- en
ruim f 500,-. De verpleegprijs was in het begin van de eeuw ongeveer f 1,- per week. Hieruit valt
te concluderen dat er niet veel stedelingen terechtkwamen. Na 1820 namen de uitgaven nauwelijks af, zodat de veronderstelling dat het stadsziekenhuis (vanaf 1820) een reële en substantiële
uitbreiding van de intramurale zorg betekende, staande kan blijven. Ook tijdens de grote epidemie
van 1826 liet de exploitatierekening van het armenhuis geen verandering zien. De bijdrage van de
hervormde diaconie aan de ziekenverpleging tijdens de epidemie werd gerealiseerd in het Groene
Weeshuis.
Na de aanscherping van de opnamecriteria in het stadsziekenhuis in 1833 en de overdracht van
de medische armenzorg aan de diaconieën, kreeg het hervormde armenhuis een duidelijker stempel
als ziekenzorginstelling. De diaconie bezuinigde op het ziekenhuis door zieken in de ziekenzalen
van het armenhuis op te nemen.152 Een opname in hun eigen instelling kostte in deze periode
ongeveer f 0,55 per week.153 De grotere toestroom van zieken naar het armenhuis was de pendant
van de verminderde instroom naar het ziekenhuis. Het armenhuis werd uitgebreid, zodat zieken
en gezonden zoveel mogelijk gescheiden konden worden.154 Twintig jaar na de katholieken gingen
de hervormden over tot scheiding van vaste bewoners en zieken. De ziekenzorg werd losgemaakt
van de leefwereld van de doorgaans bedeelde, vaste bewoners.
Al gauw raakte het armenhuis te vol en werd de exploitatie te duur, zodat men begin jaren
veertig tot dezelfde maatregelen werd gedwongen als tien jaar daarvoor door het stadsziekenhuis
waren genomen. De opname- en ontslagprocedures werden aangescherpt en op de voeding werd
bezuinigd.155 De condities voor de zieken waren niet al te best. De patiënten sliepen aanvankelijk
op zolder, direct onder het pannendak, waar het in de winter koud was en tochtte. De kwaliteit
van enige belangrijke verzorgingsaspecten bleef achter bij die in het stadsziekenhuis en het katholieke armenhuis. Eenderde van de beddencapaciteit bestond uit tweepersoons bedden. Tot in de
jaren vijftig werden nog tweepersoons bedden aangeschaft. Het ‘gemak’ voor de zieken was in het
turfhok. Indien nodig werden zieken met een overdekte draagbaar van huis gehaald. De voeding
was ook veel slechter dan in het ziekenhuis: slechts eenmaal per week kreeg men een stukje vlees.
Vergeleken bij de twee ons die in de jaren twintig in het stadsziekenhuis per dag werd genuttigd,
was dat aanmerkelijk schraler.156 In 1847 werd het broodrantsoen voor het ontbijt ingeperkt van
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125 naar 100 gram. De ziekenoppassers – ex-zieken of bedeelden – wisselden elkaar in hoog tempo
af. Ontslag wegens dronkenschap, diefstal of wangedrag was eerder regel dan uitzondering. De
vader en moeder die met het toezicht op de ziekenzorg waren belast, hadden slechts de plicht eenmaal per dag de zaal te bezoeken. De zieken waren niet helemaal aan zichzelf overgeleverd. Ze hadden formeel het recht om één keer per maand klachten in te dienen bij de voogden. Dit gebeurde
een enkele keer. De klachten gingen vaak over de oppassers. Nieuwe oppassers werden echter op
dezelfde wijze gerekruteerd als de vorige. De wantoestanden bleven daardoor lang bestaan.157
De druk op het armenhuis werd in de jaren veertig steeds groter. In de jaren dertig waren 20 à
30 opnames per jaar gebruikelijk en begin jaren veertig ongeveer 50. Vanaf juli 1846 liepen deze
op tot ongeveer 110 en dat bleef enkele jaren zo.158 Dat was ook het maximaal mogelijke. De verhoging van de verpleegprijs in het stadsziekenhuis was een extra motief om in de tweede helft van
de jaren veertig voor het armenhuis te kiezen. Men stelde opnieuw een uitbreiding van het huis
voor. De diaconie voorzag, dat wanneer die doorging, zich een grotere behoefte zou manifesteren.
En die zou moeilijk terug te draaien zijn, schatte men in. De voorzitter van de diakenen was wel
voor een vergroting van het armenhuis, maar het moest niet groter worden dan volstrekt nodig was,
want ‘de drang naar en het aantal (bewoners) wordt vergroot naarmate het huis groter wordt’.159
De behoefte aan intramurale ziekenzorg was sinds de start van het ziekenhuis niet meer weg te
denken uit de stad, al verschoof in de loop van de jaren dertig het leeuwendeel van de zorg naar de
armenhuizen. De hervormde diaconie bevond zich tussen twee moeilijke keuzes: ze belette opname
in het ziekenhuis, maar het armenhuis werd een even grote financiële druk.
De doelgroepen van de hervormde ziekenzaal werden medio jaren veertig nauwkeurig omschreven. In aanmerking kwamen patiënten die in het ziekenhuis lagen en aan de beterende hand waren,
zieken die niet veel medicamenten of de buitengewone zorg van het ziekenhuis nodig hadden,
patiënten die niet ernstig ziek waren of die uitsluitend wegens gebrek aan goede thuisverpleging
naar het ziekenhuis gingen.160 Kortom, lichte gevallen, zuiver sociaal geïndiceerde gevallen en
patiënten die nazorg behoefden, hoorden volgens de hervormde diaconie niet in het ziekenhuis.
Die hadden voldoende aan de beperktere zorg die het armenhuis bood. Uitgesloten werden ook
lijders aan kwaadaardige, besmettelijke ziekten en zwangere vrouwen.161 Dit laatste kwam overeen
met de katholieke regels uit 1855, zij het dat de hervormden door het begrip ‘kwaadaardig’ toe te
voegen, ruimte lieten om de lichtere gevallen van besmettelijke ziekten toe te laten. De katholieken
deden dat in de praktijk ook.
Bij de eerst genoemde doelgroepen zien we een splitsing van patiënten waarbij het accent op de
verpleging lag en die waarbij behandelingsaspecten ook een rol speelden. De laatsten gingen naar
het ziekenhuis. De hervormde diaconie maakte een iets andere verdeling dan de katholieke. De
katholieken onderscheidden de bewoners van het armenhuis op basis van behoeften aan onderdak
en verpleging en legden minder accent op behandelingsaspecten. De hervormden maakten een
onderscheid tussen het armenhuis en het ziekenhuis op basis van verpleging en behandeling.
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Er kwamen zoveel zieken naar het hervormde armenhuis, dat de zaaltjes in november 1846 al
weer te klein waren.162 Professor Ermerins kwam de diaconie in het moeilijke jaar 1847 tegemoet,
door zieken te laten overbrengen naar het Nosocomium. Het aanbod werd ‘met blijdschap’ aanvaard.163 In 1853 werd geklaagd over de medische begeleiding, maar nader onderzoek wees uit dat
armendokter Nanninga bijna dagelijks langs kwam en medicijnen voorschreef.164 Tyfus- en pokkenpatiënten werden naar het ziekenhuis gestuurd en armenhuisbewoners met een besmettelijke
ziekte gingen daar ook naar toe.165 Een zwangere vrouw werd uitgeplaatst. De reglementen werden
nageleefd. Overplaatsing van het stadsziekenhuis of het Academisch Ziekenhuis naar het armenhuis kwam voor wanneer het om chronische patiënten ging. Het beleid ten aanzien van besmettelijke ziekten was in de jaren vijftig bij de hervormde diaconie consequenter dan bij de lutheranen
en katholieken. De vaste bewoners van het armenhuis kwamen vooral uit ‘de laagste stand’. De
zieken werden daar door de diakenen niet onder geschaard, maar gezien de entourage zal menige
zieke, als het kon, voor een andere oplossing hebben gekozen. De aanwezigheid van zieken was een
van de reden om af te zien van opname van weeskinderen. Het zou hun lichamelijke ontwikkeling
kunnen verstoren.166
Begin jaren vijftig werd het armenhuis opnieuw verbouwd en ingericht – het werd vanaf dat
moment consequent een gasthuis genoemd – waarbij getracht werd het peil te verheffen. Men
kwam niet voor een opname in de ziekenzalen in aanmerking wanneer een ziekte was veroorzaakt door een slecht en losbandig leven.167 In de boeken van het gasthuis werd geen onderscheid
gemaakt tussen permanente bewoners en zieken. Wanneer we de personen die niet het hele jaar
waren opgenomen, beschouwen als zieken, dan vielen in 1856 128 van de 215 opgenomen personen binnen de categorie tijdelijk zieken. Dat was 60% van de populatie en dat cijfer benadert het
percentage dat we bij de katholieken vonden. Dat het iets lager was, kan te maken hebben met een
strakker verwijsbeleid bij besmettelijke ziekten. Veertien personen (6.5%) waren op eigen rekening
opgenomen. Een deel van hen behoorde niet tot de tijdelijke zieken. Sommigen kochten zich in of
betaalden voor hun verblijf een vastgesteld bedrag uit een pensioen of vermogentje. De 65-jarige,
ongehuwde Wubbelina K. Wolthuis kocht zich in 1862 in met het tegoed op haar spaarbankboekje
(f 175,-) en de verkoop van haar inboedel (f 25,-).168
In de tweede helft van de jaren vijftig had de diaconie weer financiële problemen en werd een
tijdelijke opnamestop afgekondigd.169 De functie van ziekenverpleging als vervanging van ziekenhuisopnames raakte het gasthuis in de jaren vijftig kwijt. In de jaren zestig kwamen vrijwel uitsluitend nog bejaarden binnen.170 Veel bewoners waren in een ziekelijke toestand,171 maar ‘geheel
invaliede personen’ werden niet toegelaten.172 Eind jaren zestig was het imago van het gasthuis
slecht. Verschillende keren weigerden potentiële kandidaten om opgenomen te worden.173
De drie grootste diaconieën breidden rond het midden van de eeuw de ziekenzorg in hun
armenhuizen uit en verbeterden die zorg. De raadscommissie voor het ziekenhuis trok de conclusie
dat de uitbreiding geen invloed op de toestroom naar het ziekenhuis had, omdat er zieken terechtkwamen die anders thuis bleven en omdat de toestroom naar het ziekenhuis eind jaren veertig niet
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afnam.174 Vanuit haar perspectief klopte deze redenering. Vanuit het perspectief van de diaconieën
en de behoefte van de zieken was dit maar de helft van het verhaal. De vraag naar intramurale zorg
groeide en die werd ook in de armenhuizen gerealiseerd.
Over een langere periode bezien, is ook een relatie tussen het bestaan en het opnamebeleid van
het ziekenhuis en de armenhuizen te signaleren. In 1812-1815 was dit voor het eerst het geval: bij
gebrek aan een ziekenhuis werden ziekenzalen in de armenhuizen ingericht. Toen de toelatingsmogelijkheden in de eerste jaren van het bestaan van het stadsziekenhuis (1820-1832) ruim waren,
waren waarschijnlijk helemaal geen zieken in de armenhuizen. Door een strengere selectie bij de
poort van het ziekenhuis verschoof met ingang van 1833 een groot deel van de ziekenzorg weer
naar de armenhuizen. Het hoogtepunt van de ziekenzorg in de armenhuizen lag in de periode
1840-1860. Het toelatingsbeleid was in deze jaren betrekkelijk soepel en ruim. Hierna stootten de
diaconieën deze taak grotendeels af.
De armenhuizen behoorden als instellingen waar zieken werden verpleegd tot de collectieve
voorzieningen in de betekenis die De Swaan er aan gaf. Ze vervulden echter nauwelijks een rol in
de openbare gezondheidszorg, omdat bewoners met ernstige besmettelijke ziekten doorgezonden
werden. De belangrijkste rol was de verzorging en verpleging van zieke arme en mingegoede lidmaten van de eigen gezindte. Een kleinere rol vervulden ze in de opvang van zieke, reizende arbeiders.
In de jaren dertig werd om financiële redenen voor deze vorm van ziekenverpleging gekozen. Het
was een alternatief voor de duurdere ziekenhuiszorg. Maar al snel kreeg deze zorg een eigen dynamiek: er ontstond vraag naar, naast wat het ziekenhuis bood. De omvang van de zorg voor lichte
gevallen groeide en een ruimere interpretatie van het begrip ‘sociale indicatie’ voor de intramurale
zorg valt op. In feite betekende dit een uitbreiding van zorgmogelijkheden. De katholieken verwoordden het meest expliciet de zorg en bekommernis om de zieke medemens.
De kwaliteit van deze zorg verschilde nogal. De katholieke ziekenzaal bood de beste zorg terwijl op die van de hervormden nog genoeg aan te merken viel. Het oogmerk van de diaconieën
om een grotere groep inwoners betere verzorging te bieden dan thuis mogelijk was, is wel gelukt.
Voorkomen dat zieken afhankelijk van de armenzorg werden, was ook een motief. De katholieken
verpleegden vooral mingegoede arbeiders die kennelijk weer goed opgelapt moesten worden. Bij
de hervormden kan met name waar het ging om de lichte gevallen en nazorgpatiënten verdedigd
worden, dat de zorg bedoeld was om de zelfredzaamheid weer op peil te krijgen. Het ontbreken
van onderscheiden patiëntengegevens van dit armenhuis hindert ons hier. Ook de tijdelijkheid van
de opnames is een aanwijzing voor het bereiken van genezing.
We kunnen bij dit zorgarrangement niet spreken van een ‘arbeidsmarktmotief ’ in de zin van
het in stand houden van een reservebataljon arbeiders voor het moment dat er weer meer vraag
naar arbeid was. Daarvoor waren de opnames te kortdurend en het ontslag was niet gekoppeld aan
tewerkstelling maar aan de gezondheidstoestand. De opnames in de armenhuizen waren geen vervanging van de gewone bedeling. Eerder gold het rendementsmotief: investeren in gezond worden
was beter dan bedeling verstrekken.
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Ziekenzorg was een dure zaak voor de diaconieën. In de loop van de jaren vijftig kregen de grote
diaconieën, net als voor 1820, de begroting van de armen- en ziekenzorg niet meer rond. Toen de
stad de armenzorg in 1858-1860 overnam, kwam ook een eind aan de korte periode, waarin de
kerkelijke armbesturen zich intensief met de intramurale ziekenzorg bemoeiden.
HET NOSOCOMIUM ACADEMICUM
Doelstelling en kwaliteitsaspecten
De eerste vrouwelijke patiënt in het Nosocomium Academicum, de 24-jarige dienstmeid Anna
Portmans, verging het beter dan Francina Werdekker in het stadsziekenhuis. Anna was na een week
of zes hersteld en werd ontslagen.175 De antecedenten van de twee vrouwen zijn verrassend gelijk,
evenals de medische reden tot opname. Onder de koortsziekten waarvoor Anna werd opgenomen,
werd ook tyfus gerekend waarvoor Francina waarschijnlijk in het ziekenhuis terecht kwam.
Hoogleraar Thomassen à Thuessink had drie reden voor de oprichting van het Nosocomium:
de noodzaak van klinisch onderwijs voor de medische studenten, het bieden van ziekenzorg en kostenbesparing voor de studenten. Dezen hoefden, om eigentijds onderwijs te volgen, dan niet meer

Het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis aan de Munnikeholm werd in 1852 geopend.
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een (dure) buitenlandse reis te ondernemen. Aanvankelijk vond het Nosocomium onderdak in
enkele kamers in het Groene Weeshuis. In 1803 kreeg het een eigen lokaliteit aan de Munnikeholm
en ging het een zelfstandige plaats binnen de universiteit en in de samenleving innemen.
In de praktijk bleek dat de onderwijsfunctie meestal op de eerste plaats kwam. In het verslag
van het studiejaar 1816-1817 werd het leren van ‘de juiste en oplettende behandeling van de meest
voorkomende ziekten’ nog eens als hoofddoel genoemd. Om die reden streefde men naar voldoende doorstroming van zieken. De opzet was dat een opname niet langer dan twee à drie weken
duurde. Dat was voldoende voor het leeraspect. Het stellen van een termijn voorkwam tevens dat
het ziekenhuis dichtslibde met chronische patiënten. Chronisch zieken waren niet interessant voor
de studenten. Die konden de aspirant-medici in de polikliniek van het Nosocomium zien. Een
didactisch argument completeerde het streven naar kortdurende opnames: het vasthouden van de
aandacht van studenten ging nu eenmaal beter bij een wisselend patiëntenbestand.176
Hiervoor bleek al dat de eerste poging om het Nosocomium ook als stadsziekenhuis te laten
fungeren, mislukte (1817). Het Nosocomium bleef in de eerste plaats een leerinstelling en voor de
medisch-sociale zorg kwam er een stadsziekenhuis. Van rijkswege werd in 1825 een poging ondernomen om een samenwerking tussen de twee ziekenhuizen op gang te brengen, maar deze tweede
poging strandde ook. Zowel de hoogleraren als de stad waren tegen.177 De hoogleraren hadden,
zoveel klinkt wel door in hun woorden, geen hoge pet op van het stadsziekenhuis.178
Het onderwijsdoel van het Nosocomium werd af en toe naar de tweede plaats verdrongen. De
medisch-sociale zorg speelde op sommige momenten een doorslaggevende rol in de toelating. In
1804 waren veel zware en langdurige (!) koortszieken opgenomen, waarvoor extra wakers werden
aangetrokken. Vijf jaar later konden lijders aan besmettelijke ziekten en koortspatiënten worden
opgenomen onder de voorwaarde dat dit niet schadelijk was voor andere patiënten. Lijders aan
epidemische of besmettelijke ziekten behoorden niet tot de doelgroep van het Nosocomium. Bij
gebrek aan een algemeen ziekenhuis werd de vrees voor verspreiding van besmettelijke ziekten op
dat moment gekanaliseerd door het Nosocomium te vragen de isolatie van zieken te verzorgen.
Ook ongehuwde kraamvrouwen konden in dit ziekenhuis terecht. Het onderwijs in de verloskunde stond op de voorgrond, maar sociale aspecten telden mee. In het studiejaar 1816-1817 was
tweederde van de opgenomen kraamvrouwen ongehuwd. Verschillende kraamvrouwen waren van
elders afkomst. Waarschijnlijk waren het vrouwen uit de provincie, die in de stad een betrekking als
dienstbode hadden of zochten. Alleenstaand en zwanger was het voor hen moeilijk om verloskundige hulp en onderdak tijdens de kraamtijd te vinden. Het Nosocomium was dan ook een ‘weldaad
voor deze stad’, meenden de hoogleraren.179
Het Nosocomium vulde ook in 1830 en 1847 leemten in de stedelijke verzorging aan. In 1830
werden zeven bouwvakkers na een bedrijfsongeval naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Het
stadsziekenhuis was vol en de mannen werden vrij kritiekloos allemaal naar het Nosocomium
getransporteerd. De vraag naar hun nut voor het onderwijs werd niet gesteld.180 In 1846-1847
heerste, zo zagen we al, veel tyfus en malaria. De opnamemogelijkheden in alle andere lokaliteiten
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waren in de herfstmaanden van 1847 helemaal benut en zieken kwamen in het Nosocomium
terecht. De hoogleraren namen toen te veel patiënten op, waardoor financiële tekorten ontstonden.
De curatoren van de universiteit wezen de hoogleraren daarop op het onderwijsdoel.181 Maar ook
buiten deze bijzondere gebeurtenissen was de hervormde diaconie in de jaren dertig, vanwege de
lagere verpleegprijs, eerder geneigd voor haar clientèle een opname in het Nosocomium te zoeken
dan in het stadsziekenhuis.182
Door Van der Woude en Van der Schuit wordt gesuggereerd dat de introductie van de medischsociale zorg abrupt was, nadat Thomassen à Thuessink werd opgevolgd door zijn vroegere opponent Baart de la Faille.183 Ik meen dat dit te stellig is geformuleerd. Ook vóór 1832 waren in het
opnamebeleid sociale motieven aanwezig. Anderzijds werd in de jaren veertig het onderwijsaspect
weer geaccentueerd, toen het sociale argument het instituut in financiële problemen bracht.
Het Nosocomium leed voortdurend een sukkelend bestaan. Geldgebrek tastte de kwaliteit van
de behandeling en verpleging aan. Regelmatig was er een tekort aan beddengoed, kleding, instrumentarium en soms ook aan geneesmiddelen. De verhuur van gedeelten van het gebouw deed een
aanslag op de hygiënische omstandigheden – de privaten werden naar de open lucht verplaatst – en
de rust voor de patiënten. Overigens werden de privaten in het midden van de jaren twintig enige
tijd helemaal niet schoongemaakt. Op verzoek van hoogleraar Stratingh werd de ‘onderhoudsaannemer’ weer op zijn plichten gewezen.184 Ook naar toenmalige begrippen was de kwaliteit onder
de maat. In de jaren twintig lagen in het Nosocomium nog twee patiënten in één bed. De interne
besmetting was moeilijk te bestrijden. Kraamvrouwen besmetten elkaar met huidziekten. Zo nu
en dan werd extra geld gefourneerd om de voorraden aan te vullen. Op een aantal punten had het
stadsziekenhuis enige voorsprong. Andere aspecten van de materiële inrichting leken op die in het
stadsziekenhuis. Er was een stoel, bord, lepel en drinkbeker voor elke zieke. De messen- en vorkenvoorraad was kleiner dan in het stadsziekenhuis, maar er waren twee keer zoveel waterpotten en
steekbekkens. Mogelijk had dit te maken met het feit, dat de medicus de urine en faeces van iedere
patiënt afzonderlijk moest kunnen onderzoeken. In 1806 werd kinderkleding aangeschaft.185
De instructies voor de vader en moeder waren de gebruikelijke. Het verschil met het stadsziekenhuis was dat het toezien op het zuiveren van ongedierte nadrukkelijk werd genoemd, evenals
de verplichting om te waken bij ernstig zieken. De gedragsregels voor de zieken waren dezelfde,
maar in het Nosocomium lag de verantwoordelijkheid voor de naleving bij de vader en moeder.
Zij moesten er op toezien, dat de zieken zich ‘ordelijk, betamelijk en zedelijk’ gedroegen. Voor
de zieken bestond niet, zoals in het stadsziekenhuis, een afzonderlijk reglement met gedragsvoorschriften.186 Er was dus een andere visie op de verhouding tussen personeel en patiënten dan in het
stadsziekenhuis. Voor de verzorging werden een of twee mannelijke bedienden en een vrouwelijke
bediende aangenomen. Het personeelsbestand was betrekkelijk constant. Dit had te maken met
het voorspelbare patiëntenaantal. Incidenteel (1804 en 1847) werden, in verband met het hoge
aantal zieken, meer bedienden aangenomen. Aan het ziekenhuis was een baakster verbonden, die
bij bevallingen assisteerde en de zorg voor de kraamvrouwen en zuigelingen had. F. Dijkhuizen
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en J.M. van Houten vervulden deze functie jarenlang. Behalve een vast traktement, kost en inwoning kregen ze een vergoeding van f 1,50 per bevalling. In de periode 1835-1838 kregen ze deze
vergoeding niet. In deze jaren werden, uit bezuinigingsoverwegingen, de functies van medicus en
chirurgicus academicus ook niet vervuld.
Op een aantal punten onderscheidde het Nosocomium zich qua behandelingsmogelijkheden
van het stadsziekenhuis. De aanwezigheid van instrumentarium, al was het in de ogen van de
hoogleraren lange tijd te weinig, was een opvallend verschil. In 1836 werd aan de hoogleraar in
de chirurgie, Sebastian, f 7500,- ter beschikking gesteld om de voorraad instrumenten en verband
aan te vullen. Dit geld kwam uit de traktementen van de ontslagen medicus en chirurgicus academicus en de salarisverlaging van de baakster.187 Het Nosocomium had een monopoliepositie
in badbehandelingen. Een bad was een populaire negentiende-eeuwse therapie.188 In 1805 werd
een ‘bad met een koper kaggel’ aangeschaft.189 De twee badkamers die bij de verbouwing in 1817
werden gemaakt, waren de enige in de stad en ‘kunnen warm gebruikt worden’.190 Kennelijk was
dat een belangrijke vernieuwing. Enige tijd later kwam er een ‘waterdampsbad’ bij (1832).191
In het Nosocomium waren verschillende soorten elektriseermachines en galvanische instrumenten.192 In het stadsziekenhuis was maar één soort aanwezig. Het Nosocomium kon op dit gebied
verschillende therapieën aanbieden. Er werd ook een stethoscoop aangeschaft. Sebastian had graag
een kraamstoel willen hebben, maar dat moest waarschijnlijk bij een wens blijven, want hij is in de
rekeningen niet terug te vinden.
Waar het Nosocomium ook mee voorop liep, was de dagelijkse visite van de medicus, de verplichte rapportages van de ziekte en de bijstand die de medicus in moeilijke gevallen van de professor kon krijgen. Het medische aspect was nadrukkelijker aanwezig dan in het stadsziekenhuis.
Dit blijkt eveneens uit de wijze waarop de patiënten afleiding werd geboden. In het Nosocomium
mocht niet gedobbeld, gekaart en gerookt worden. Er was een klein bibliotheekje met stichtelijke
boeken voor de zieken. In het stadsziekenhuis werd al vrij snel na de opening voor speelkaarten,
tabak en snuif gezorgd. In het Nosocomium werd men medisch geobserveerd, bestudeerd en
behandeld, in het stadsziekenhuis waren veel meer ‘verblijfsaspecten’. De grotere aandacht voor
medische aspecten en het cultuurverschil, onder andere te zien in hiërarchische verschillen tussen
personeel en zieken, onderscheidde dit hospitaal van het stadsziekenhuis.
De medische behandeling stond onder toezicht van twee of drie hoogleraren, die tot 1835
werden geassisteerd door een medicus en een chirurgijn. De meeste inwendige zieken leden aan
koortsziekten. Het gebruik van medicijnen was substantieel lager dan in het stadsziekenhuis. In
1823 en 1824 bestond 6% en van 1839-1848 13% van de exploitatie uit de kosten van de medicijnen. De meeste geneesmiddelen werden van 1846 tot en met 1848 gebruikt. Dit was ook de
periode dat de toelating anders verliep. In het stadsziekenhuis was het aandeel van de medicijnen
in de exploitatie in de genoemde jaren veel hoger: 25, 26 en 22%. Mogelijk lag, doordat in het
Nosocomium meer therapieën toegepast werden, het accent minder eenzijdig op de behandeling
met medicijnen. Op de afdeling uitwendige ziekten lagen veel patiënten die zware operaties hadINTRAMURALE
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den ondergaan, zoals amputaties, borstafzettingen, oogoperaties, schisis-operaties en verwijdering
van gezwellen. Van de 23 uitwendige patiënten in 1817 ondergingen veertien dergelijke zware
operaties. Op de instrumentenlijst uit de jaren dertig staan ook werktuigen ten behoeve van schedelboringen. Zware chirurgische ingrepen kwamen waarschijnlijk in het Nosocomium meer voor dan
in het stadsziekenhuis.
Bij de bevallingen waren drie of vier studenten aanwezig om onderricht in de verloskunde te
krijgen. In 1819 vond men dat voor 20 studenten ongeveer 50 vrouwen opgenomen moesten
worden. Dit aantal werd toen niet bereikt. De hogeschool wilde graag meer kraamvrouwen als lesmateriaal hebben, maar de stad wilde voorkomen dat arme, ongehuwde, kraamvrouwen van buiten
de stad hun kind in het ziekenhuis baarden. Het kind zou dan het Groningse domicilie krijgen.
Maar het lukte het stadsbestuur niet om Gedeputeerde Staten hier een verbod tegen te laten uitvaardigen.193 Met de komst van Baart de la Faille als hoogleraar (1832) – hij had de verloskunde
als leeropdracht – nam de toelating van kraamvrouwen korte tijd sterk toe. Vóór 1835 werden
jaarlijks 70 à 80 vrouwen opgenomen. In het financieel sombere jaar 1835, toen de subsidie van
het Rijk inkromp, daalde het tot 50.194 Door het aantrekken van meer kraamvrouwen werden de
opleidingsmogelijkheden van aspirant-geneeskundigen in de verloskunde gunstiger. Het ziekenhuis heeft indirect meegewerkt aan de verslechterde praktijkomstandigheden van de chirurgijns en
vroedvrouwen.
De levering van medicijnen was tot 1845 in handen van twee apothekers: L.W. Stratingh en
F.O. Cleveringa. De laatste was de enige hervormde apotheker die niet aan de hervormde diaconie
leverde. De levering aan het Nosocomium was voor hem een prima alternatief. Na een verzoek
daartoe van verschillende farmaceuten, werden vanaf het midden van de jaren veertig meerdere
apothekers ingeschakeld.195
Capaciteit en admissiepraktijk
De capaciteit van het ziekenhuis werd tweemaal uitgebreid. Door de toename van het aantal
beschikbare bedden konden meer patiënten worden geholpen.
Tabel 6.8

Opnamecapaciteit Nosocomium Academicum, 1797-1852

periode

totaal aantal

mannen

vrouwen

kraamvrouwen

beschikbare bedden
1797-1803

8

4

4

1803-1817

18

8

7

1817-1852

35 à 40

Bronnen: Tonckens, ‘Een eeuw ziekenhuis’; Tammeling, Honderdvijfenzeventig jaar.
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In de polikliniek werd aanvankelijk één keer en vanaf 1808 twee maal per week een uur spreekuur
gehouden door de medici.196 De patiënten kregen medisch advies en/of medicijnen voorgeschreven. Bij ‘behoeftigheid’, wat vaak het geval was, was de hulp gratis. De polikliniek was bestemd
voor mensen met langdurige, inwendige ziekten. In de eerste twee jaar werden respectievelijk 43
en 31 ‘buitenpatiënten’ geholpen. De meesten waren kinderen uit het Groene Weeshuis.197 Na
de eeuwwisseling kwamen er meer andere patiënten. Volgens Jacob van Geuns, die vlak na 1800
medicus academicus was, was er veel aanloop bij de polikliniek. Dat viel nog wel wat mee, maar het
leek al gauw veel omdat deze hulp daarvoor niet bestond. Aan het begin van de eeuw werden jaarlijks 50 à 70 patiënten geholpen.198 Dat liep langzaam op: in 1817 kwamen er al 85199 en in 1823
ongeveer 163.200 In de tweede helft van de jaren veertig groeide de toeloop spectaculair: van 1846
tot en met 1848 werden 4077 mensen geholpen (respectievelijk 1363, 1195 en 1519 per jaar).201
De polikliniek werd voor steeds meer inwoners de plek waar men gratis geneeskundige hulp kon
krijgen. De koortsziektes en de toenemende armoede waren directe de aanleiding dat eind jaren
veertig meer patiënten voor de deur stonden. Een belangrijke achterliggende oorzaak was de uitstoot van mingegoeden uit de medische armenzorg in de eerste helft van de jaren veertig. Voor de
universiteit was het Nosocomium in de eerste plaats een leerinstituut, maar de bevolking moet het
vooral gezien hebben als een instelling waar gratis medische zorg te krijgen was. Inwoners uit de
provincie kwamen ook op deze hulp af. Bij gebrek aan patiëntenlijsten van de polikliniek kunnen
we niet nagaan hoeveel niet-stedelijke patiënten er kwamen. De hulp in de polikliniek was in de
jaren veertig substantieel van omvang en dat bleef vanaf 1852 in het Academisch Ziekenhuis zo.
Het ziekenhuis kreeg subsidie van het Rijk. In 1819 daalde deze met f 1000,-. De stad vulde de
inkomsten vanaf 1821 met hetzelfde bedrag aan. In de jaren dertig daalde de bijdrage van het Rijk
opnieuw. De stad verhoogde de hare toen tot f 2000,-. De exploitatie, exclusief extra uitkeringen
voor kachels, kleding en instrumenten, was lange tijd f 4400,- per jaar. De verpleegprijs kwam uit
op 43 cent per dag. Een van de oorzaken van de, in vergelijking met het stadsziekenhuis, lagere
verpleegkosten was het lagere gebruik van medicijnen. Het budget bepaalde het aantal patiënten
dat opgenomen werd. Een tweede beperking op de toelating van patiënten was de sluiting in de
zomervakantie. Alleen de kraamafdeling bleef dan open.
In de tweede helft van de jaren veertig namen de exploitatiekosten fors toe. Het lukte niet het
aantal patiënten te beperken zodat men binnen het budget bleef. Voor een deel waren de hogere kosten in deze jaren gerelateerd aan het gebruik van meer medicijnen, de hogere toestroom van patiënten naar de polikliniek en de opnames van koortspatiënten die elders geen plek konden vinden. Die
kregen, net als in het stadsziekenhuis, meer medicijnen. Het Nosocomium nam de behandelmethode
van het stadsziekenhuis over en de verschillen tussen de twee ziekenhuizen werden kleiner.
De hoogleraren verwachtten aan het begin van de negentiende eeuw dat er onder de stedelingen
niet veel belangstelling voor een opname zou zijn. Dat was in de eerste jaren ook het geval. Om voldoende patiënten dat wil zeggen lesmateriaal te hebben, werden zieken uit het armen- of weeshuis
gehaald. Na de verhuizing naar de Munnikeholm, in 1803, toonden zieken meer belangstelling.
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De meeste patiënten waren armen en minvermogenden, net als in het stadsziekenhuis. Af en toe
werd een doodzieke vreemdeling binnengebracht.
De hoogleraar of de medicus of chirurgicus academicus beslisten over de toelating van patiënten, zowel de klinische als de poliklinische. Ze selecteerden in de eerste plaats op gevallen die voor
het onderwijs interessant waren. De zwangere Margje Jans Rosema vroeg professor Hendriksz om
een opname, maar die weigerde haar op te nemen, omdat ze schurft had. Zij was ‘geen sujet’ voor
het Nosocomium. Schurft was, in verband met de besmettelijkheid, een contra-indicatie voor een
opname. Tot twee keer toe werd ze afgewezen. De contra-expertise die het stadsbestuur liet uitvoeren, bevestigde de schurftdiagnose niet. Hendriksz bleef echter bij zijn besluit. Margje kwam
daarop in het stadsziekenhuis terecht. Het stadsbestuur voerde als argument voor een opname in
het Nosocomium aan, dat zij subsidie aan dit ziekenhuis verstrekte. Op grond daarvan hadden
de stedelijke inwoners voorrang bij een opname, meende het.202 Het stadsbestuur probeerde meer
stedelijke patiënten in het Nosocomium te krijgen, met uitzondering van kraamvrouwen die elders
geboren waren.
Het Nosocomium adverteerde in de Groningse kranten wanneer het na de vakanties weer open
ging. Wie aan ‘hevige of doorgaande ziekten’ leed en in het ziekenhuis behandeld wilde worden,
kon zich vervoegen bij professor Thomassen à Thuessink, luidde het bericht in de Groninger en
Ommelander Courant in september 1808.203 Elk jaar verscheen een aantal van dit soort berichten in
de kranten. Men probeerde een ruime groep te bereiken, zowel in de stad als in de provincie. Het
lezerspubliek van de kranten bestond in hoofdzaak uit de midden- en bovenlagen van de bevolking. Werkgevers die een opnamemogelijkheid of gratis hulp voor hun personeel zochten, konden
zich daarvan via deze berichten op de hoogte stellen. Al vrij snel na de opening betaalden sommige
patiënten zelf de opname, al zullen dit niet veel geweest zijn. Verschillende keren moesten patiënten die graag opgenomen wilden worden, geweigerd worden wegens plaatsgebrek. Dit suggereert
dat voor een deel van de bevolking het Nosocomium niet al te afschrikwekkend was. Of zij gingen
– Margje Rosema was een van hen – liever naar het Nosocomium dan naar het stadsziekenhuis.
Particuliere patiënten maakten gebruik van de badgelegenheid. Vanaf 1817 werd een van de
baden structureel ter beschikking gesteld voor poliklinische behandelingen ‘tegen betaling’. In
1835 ondergingen 54 particuliere patiënten een poliklinische badbehandeling. Hieronder waren
prominente figuren: in 1847 de gouverneur en de professoren Ermerins, De Groot en Philipse.204
De kosten van een particulier bad waren toen 60 cent. Deze personen maakten binnen korte tijd
verschillende keren gebruik van deze behandelingen. Klassenbehandeling was in de kliniek niet
mogelijk. Aan het begin van de eeuw probeerde professor Mulder om speciale kamers voor zelfbetalende patiënten te krijgen, maar dat lukte niet. De tijd was er nog niet rijp voor.
Het beoogde beleid om uitsluitend kortdurende opnames toe te staan, werd uitgevoerd. In 1823
en 1824 was de gemiddelde opnameduur respectievelijk bijna 26 en ruim 28 dagen, wat veel korter
was dan in het stadsziekenhuis. Daar was het in dezelfde jaren 39 en 41 dagen.205 Het ontslagbeleid
kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van de uitstroom in de tweede helft van 1823.206 Meer
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dan de helft van de patiënten (55%) werd korter dan drie weken opgenomen. Driekwart vertrok
binnen een maand weer. Naar negentiende-eeuwse begrippen waren dat kortdurende opnames.
In de tweede week van het verblijf vielen de meeste besluiten over het ontslag en daarna aan het
eind van de eerste maand. In de opnameperiode van 27-29 dagen werden zes patiënten ontslagen.
Een verblijf langer dan drie maanden kwam helemaal niet voor. De gemiddelde opnameduur van
inwendige zieken was 20 dagen en van uitwendige 36. Uitwendige kwalen vereisten een langduriger
behandeling in de negentiende eeuw. De zware operaties waren er mee verbonden. De zes kraamvrouwen werden gemiddeld 25 dagen opgenomen.207 De verblijfsduur van de uitwendige patiënten
en kraamvrouwen in de tweede helft van 1827, toen de nasleep van de ernstige epidemie nog volop
merkbaar was, was respectievelijk ruim 35 en 21 dagen.208 Dat was nagenoeg hetzelfde als in 1823.
Epidemieën beïnvloedden het beleid ten aanzien van de opnameduur niet.
Tabel 6.9

Opnameduur van de patiënten in het Nosocomium Academicum, tweede helft 1823

aantal opnamedagen

aantal patiënten

percentage

1- 7

4

10

8-14

14

35

15-21

4

10

22-31

7

17.5

31-61

7

17.5

62-92

4

10

totaal

40

Bron: archief curatoren Rijksuniversiteit

Het beschikbare subsidiebedrag voor de exploitatie bepaalde voornamelijk het aantal opnames. De
door professor Sebastian betreurde daling van het aantal opnames halverwege de jaren dertig was
het gevolg van de verlaging van de subsidie. Twee andere aanbodfactoren, het aantal beschikbare
bedden en de hoofddoelstelling – onderwijs bieden – zijn hiervoor al behandeld. Het beleid van de
hoogleraren was de vierde factor, die de instroom en de verdeling van de patiënten over de verschillende afdelingen bepaalde. De vraag van patiënten en diaconieën waren tot 1847 ondergeschikt.
In het beleid van de hoogleraren speelden wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en persoonlijke voorkeuren een rol. Thomassen à Thuessink was vooral geïnteresseerd in
epidemieën en epidemiologische verschijnselen. In overeenstemming met de actuele wetenschappelijke aandacht voor koortsen, nam hij vooral koortspatiënten op.209 Onder zijn opvolger Baart de
la Faille verschoof de aandacht naar de verloskunde. De stijging van het aantal kraamvrouwen in de
kliniek was hiervan het gevolg. Zijn positieve instelling ten aanzien van de armenzorg kan eveneens
van invloed zijn geweest. Medio jaren dertig kon de verloskunde zich in een grote belangstelling
verheugen binnen de wetenschap en de medische stand.210 Baart vond 50 kraamvrouwen veel te
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weinig voor de 46 studenten die er in 1835 waren. Zwangere vrouwen die graag opgenomen wilden
worden, moest hij afwijzen wegens geldgebrek.211 Het aantal kraamvrouwen was ook lager tijdens
malaria- en cholera-epidemieën (1826-1828, 1832-1833 en 1847-1849). Eind jaren twintig en in
1847 was daar een medische reden voor: lagere geboortecijfers door malaria. De aanwezigheid van
cholerapatiënten was, net als in het stadsziekenhuis, voor het publiek een reden om het ziekenhuis
te mijden, wat zeker voor gezonde kraamvrouwen zal zijn opgegaan.
De instroom van uitwendige patiënten was redelijk stabiel. Alleen in het midden van de jaren
dertig stokte de toelating. In 1835 werden slechts enkele heelkundige patiënten opgenomen.
Wanneer Sebastian vermoedde dat kwalen een ‘vertraagde’ (lees: langdurige) genezing vergden,
wees hij de patiënten af. Daar was geen geld voor. Patiënten die zich eigener beweging meldden,
wees hij eveneens af. Sebastian wilde het ziekenhuis aanpassen aan de moderne wetenschappelijke
ontwikkelingen, maar hij kon niet bereiken wat hij wilde. Bij krimpende middelen konden kraamvrouwen eerder op een opname rekenen dan heelkundige patiënten. De onderwijsbehoeften in de
verloskunde gaven de doorslag.
De ziekenhuispopulatie bestond voor het grootste deel uit inwendige zieken. Het toelatingsbeleid veranderde in de jaren veertig. Vanaf 1845 steeg de instroom van patiënten met inwendige
kwalen (koortszieken) fors. Twee ontwikkelingen vielen toen samen. De behoefte aan klinisch
onderwijs groeide door de vrij plotselinge toename van het aantal medische studenten.212 Het
tweede punt was dat het sociale motief (vraagfactor) aan kracht won. De hoogleraren wilden ‘het
lot van zooveele ongelukkigen die in andere hospitalen der stad niet konden opgenomen worden’
niet negeren.213 Deze factoren brachten in de tweede helft van de jaren veertig een verschuiving
van patiëntengroepen te weeg. De patiënten met endemische, besmettelijke ziekten waarbij een
sociale reden het doorslaggevende motief was voor een opname, verdrongen de andere zieken uit
het Nosocomium. De kraamvrouwen vonden hun weg naar het stadsziekenhuis. Uit de geboorteaangiften, die in het vorige hoofdstuk in verband met de praktijk van de vroedvrouwen ten tonele
zijn gevoerd, bleek dat in 1852 – en dit was voor het eerst in de genomen steekproef – kraamvrouwen in het stadsziekenhuis bevielen onder begeleiding van studenten. Daarvoor gebeurde dat
uitsluitend in het Nosocomium. Het gevolg van deze verschuivingen was dat het toelatingsbeleid,
de patiëntenpopulatie en, zoals hiervoor bleek ook de behandelmethoden, van het Nosocomium
en het stadsziekenhuis meer op elkaar gingen lijken. Voor een succesvolle samenwerking ontstond
een betere basis. De derde poging tot samenwerking lukte dan ook wel.
In 1852 kwam de fusie tussen stadsziekenhuis en Nosocomium tot stand. Verschillende belangen vielen samen. De stad zocht naar mogelijkheden om de uitgaven van het stadsziekenhuis te verminderen, het Nosocomium wilde graag meer patiënten voor het onderwijs en de provincie zocht
een opnamemogelijkheid voor de plattelandsbevolking. Het oude stadsziekenhuis werd gesloten en
het gebouw van het Nosocomium gerenoveerd en uitgebreid. Het Algemeen Provinciaal Stads- en
Academisch Ziekenhuis werd in 1852 geopend in het pand, waarin voorheen het Nosocomium
gevestigd was.
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‘Uitmuntende inrigtingen’
In 1830 werd door professor Van Swinderen een boekje geschreven over de veranderingen in de
stad in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Hij belichtte met name de verworvenheden.
Het Nosocomium Academicum beschouwde hij als een van de belangrijkste aanwinsten uit deze
periode. Met de recente verbouwingen en aanpassingen had het ‘academisch gasthuis’, zoals hij
het Nosocomium noemde, ‘uitmuntende inrigtingen’ gekregen, ‘waardig vooral, om door hen
bezigtigd te worden, die zich aan deze vakken wijden’. Met name het kabinet van waspreparaten,
de monsters en het instrumentarium van professor Hendriksz werden door hem geprezen.214 Deze
kwalificatie wijkt af van wat de medische hoogleraren in de jaren dertig verwoordden. Interessant
is dat Van Swinderen het ziekenhuis voor de eigen universitaire gemeenschap van belang achtte.
Dit kwam overeen met de bedoelingen en het functioneren van de instelling, die was opgericht
als opleidingsinstituut. Het ziekenhuis vervulde slechts in beperkte mate een rol als zorginstelling
voor de bevolking. Als collectieve voorziening in de gezondheidszorg kreeg het pas in de loop van
de tweede helft van de jaren veertig een substantiële rol. Daarvoor was die rol ad hoc en gering. De
instelling was soepel in de toelating van ongehuwde kraamvrouwen en ging daarin eigenzinnig en
tegen de bedoelingen van het stadsbestuur in, te werk.
Tussen het stadsbestuur en de hoogleraren was geen eensgezindheid over de toelatingscriteria.
De universiteit bekommerde zich niet om de behoeftigheid van zieken en de onderhoudsplicht na
de opname. Dat deed de stad wel. In termen van De Swaan kan men zeggen dat hier een gebrek
aan consensus tussen elites was over de toelatingscriteria ongeschiktheid en nabijheid. Stad en
universiteit dachten verschillend over de nood en het recht op hulp van de zieken.
De stad en de diaconieën werden, als zieken in het Nosocomium werden opgenomen, ontlast
van een deel van de zorg (al was dat niet lang). Voor hen was het ook gunstig dat een groep armen
en mingegoeden van de hulp van de polikliniek gebruik maakte en dat hoogleraren incidenteel
medische hulp aan het armenhuis verleenden. Wellicht ligt hierin de verklaring dat ze zich toch
niet al te zeer verzetten tegen het toelatingsbeleid van het Nosocomium. Voor een deel nam het
Nosocomium de regionale centrumfunctie op het gebied van de gezondheidszorg over van de
stad.
We kunnen uit de woorden van Van Swinderen nog een ander punt naar voren halen. Het
Nosocomium was een aanwinst voor de universiteit én droeg bij aan de allure van de stad. De stad
investeerde financieel behoorlijk in de instelling en liet blijken dat zij belang had bij de instandhouding toen het Rijk er op bezuinigde.
Aanvankelijk hadden de hoogleraren en curatoren een naar binnen gerichte blik. In de loop van
haar bestaan werd het ziekenhuis als het ware steeds meer in de samenleving getrokken. De rol van
het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis op de Groningse medische markt was
dan ook een andere dan die van het Nosocomium.
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ACADEMISCH ZIEKENHUIS, 1852-1870

Capaciteit en kwaliteit van behandeling en verzorging
Op 30 september 1852 werden de eerste patiënten in het nieuwe Academisch Ziekenhuis opgenomen. Op 1 oktober werden 29 patiënten van andere locaties naar het nieuwe ziekenhuis overgebracht en ingeschreven in de patiëntenboeken. De commissie van toezicht karakteriseerde de
nieuwe instelling als een
inrigting … [die] bestemd is tot verligting der vele menschelijke ellende, …en [waar] liefderijke
verpleging en wetenschap en onderwijs … hand in hand gingen om te zamen en beurtelings doel en
middel te zijn.215
In dezelfde vergadering waarin dit zo fraai werd geformuleerd, besloot men tot de aanschaf van een
verwarmingstoestel voor de krankzinnigenkamer, 600 bloedzuigers (voor f 12,- per 100) en een
toestel voor stortbaden. Ook werden de tarieven voor de diaconiepatiënten aan de orde gesteld.
Dit onderwerp rondde de commissie na enkele maanden af met het besluit dat de armbesturen
per patiënt, inclusief de krankzinnigen, 25 cent per dag moesten betalen.216 Een jaar later werd,
vanwege de hogere kosten voor ‘oppassing’ en verzorging, het tarief voor krankzinnigen naar f 1,25
verhoogd. Deze prijs werd voorheen ook in het stadsziekenhuis in rekening gebracht.217 De kosten
van de polikliniek werden door het ziekenhuis gedragen.218
De oprichting van het Academisch Ziekenhuis kan geplaatst worden in de expansiebeweging
van het ziekenhuiswezen in Nederland rond 1850. Het accent lag in deze periode op bouwkundige
aanpassingen en niet op genees- en verpleegkundige verbeteringen.219 De weliswaar belangrijke
verbouwing heeft te weinig opgeleverd. Huizinga zei het zo:
het bedekkende geelgrijze pleister … [gaf] den schijn, dat thans aan de eischen des tijds was
voldaan.220
Eigentijdse voorzieningen als een laboratorium, desinfectiekamer, apotheek en was- en mangelkamer ontbraken. Een aparte kraamzaal en een badhuis waren er wel gekomen. Een vergelijking
met het prachtige Coolsingelziekenhuis in Rotterdam dat een jaar later haar deuren opende, kon
het Groningse ziekenhuis lang niet doorstaan. In 1861 werd, twintig jaar na de eerste deliberaties over een apart verblijf voor lijders aan venerische ziekten, een naburig pand aangekocht voor
de verpleging van besmette prostituees (18 bedden). De vrouwen moesten volgens een nieuwe
gemeenteverordening periodiek gedwongen onderzocht worden en gehospitaliseerd als ze ziek bleken te zijn. Opname in het hoofdgebouw zou andere zieken afschrikken en weerhouden van een
opname. Het pand werd ook gebruikt voor de isolatie van lijders aan andere besmettelijke ziekten.
De prostituees werden dan overgebracht naar het hoofdgebouw. Een aparte ingang voorkwam
contact met andere patiënten.221 Cholerapatiënten werden eind jaren vijftig in een pand in de
Kruisstraat ondergebracht. Zowel de kans op besmetting van andere patiënten, als het probleem
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dat men niet opgenomen wilde worden omdat er cholerazieken in het ziekenhuis lagen, werd
daarmee opgelost.
De accommodatie van het ziekenhuis bleef tot 1903 hetzelfde, alleen werden, als gevolg van
de Besmettelijke Ziektenwet, nog een paar keer (niet zulke fraaie) barakken voor de isolatie van
lijders aan besmettelijke ziekten gebouwd.222 In de eerste aan de Mottenberg werden pokken- en
tyfuspatiënten opgenomen (1872).223 Het stadsbestuur was nog niet rijp voor investeringen in
goede voorzieningen. Het prostitutiereglement (zie hoofdstuk 7) was de aanleiding om nogmaals te
overwegen of een stadsziekenhuis, waar de verpleging goedkoper kon zijn, wenselijk was.224 Maar
dit ging niet door.
In het nieuwe Academisch Ziekenhuis kwamen 124 bedden. Dat was meer dan in de twee
oude ziekenhuizen samen, maar nu moest rekening worden gehouden met meer toestroom van
Ommelanders. In 1852 was de capaciteit één bed op ongeveer 1530 inwoners, niet meegerekend
de vraag uit het noorden van Drenthe en van zieke reizigers en vreemdelingen. In de oude situatie
was het een op 410. Beide cijfers kunnen genuanceerd worden, want voor 1852 verbleven ook
patiënten van elders in de ziekenhuizen én het viel niet te verwachten dat vanaf 1852 de vraag naar
opnames uit de provincie plotsklaps even groot zou zijn als die uit de stad. Van een grotere beddencapaciteit voor de stedelijke bevolking was echter geen sprake. Met de snel groeiende bevolking en
slechts een kleine toename aan bedden, was de dichtheid in 1870 een op 1609.225 De commissie
van toezicht vond het ziekenhuis al na een jaar te klein en óók de faculteit vroeg zich vanaf het
begin af of het ziekenhuis wel groot genoeg was.226 Zij werden snel in het gelijk gesteld. De sombere vermoedens werden tijdens de pokkenepidemie van 1858 bewaarheid. In de winter van 18621863 was het ziekenhuis weer helemaal vol. De krappe capaciteit bleek een klemmend probleem
te zijn. Daarbij kwam dat men bedden vrij wilde houden voor mogelijke tyfusgevallen. Diverse
malen werd in de onderhavige periode over de te geringe opnamemogelijkheden gesproken.227 Het
probleem bleef bestaan tot het nieuwe ziekenhuis in 1903 werd geopend.
Het Academisch Ziekenhuis behield de traditionele structuur. Er was een inwendige, heelkundige en verloskundige afdeling. De medische staf werd uitgebreid en bestond in 1854 uit vier hoogleraren. Uitgezonderd Van Deen, hadden allen een conservatieve inslag. Drie waren bovendien oud
of ziekelijk en niet (meer) in staat om voldoende toezicht op de verpleging uit te oefenen.228 De therapieën bleven hetzelfde en gebaseerd op symptoombestrijding. De mogelijkheden van en variaties
in badtherapieën werden flink uitgebreid. Begin jaren vijftig werden verschillende soorten baden
toegepast en aangeschaft: douchebaden, zwavelbaden, druppelbaden, regenbaden en stortbaden. Er
waren ook draagbare exemplaren die op een handwagen werden vervoerd. Het stadsbestuur maakte
de commissie van toezicht attent op nieuwe, luxere mogelijkheden.229 Zij zag kennelijk graag dat de
nieuwste beschikbaar waren. Voor deze badbehandelingen kon gemakkelijker een klassensysteem
worden ingevoerd dan voor de klinische zorg. Badtherapieën waren onder gegoeden ook populair
omdat het een veel mildere behandelvorm was dan de agressievere therapieën als aderlaten, purgeren en laxeren.230 Badtherapieën werden in Nederland echter nooit zo populair als in Engeland.
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Waarschijnlijk heeft professor Hissink Janssen na 1850 operaties onder narcose uitgevoerd.
Andere geneeskundige noviteiten uit deze periode, de a-sepsis en anti-sepsis, werden pas in 1878
toegepast. In 1854 werd een ‘Electro-Magnetische inductie praeparaat’ aangeschaft.231 Het was de
enige medisch-technische aanschaf. Rosenstein deed vanaf 1866 verwoede pogingen de toestand in
het ziekenhuis te verbeteren, waar hij gedeeltelijk in slaagde. Hij pleitte tevergeefs voor inwonende
medici en voor medici die in farmacie waren opgeleid. Meer succes had hij met de introductie van
een interne apotheek. Die kwam er in 1866.232 Rosenstein werd waarschijnlijk geïnspireerd door
het Coolsingelziekenhuis, waar deze zaken al waren gerealiseerd.233
De voeding en patiëntenverzorging waren slecht door gebrek aan discipline en hygiëne.234 De
voorgeschreven reiniging en het verplichte baden bij de opname werden uitgevoerd, maar geregeld
was er te weinig ziekenhuiskleding. In 1855 werden 100 handdoeken, gemaakt van oude gordijnen, aangeschaft voor f 2,-. Door het ruimtetekort lagen vaak te veel patiënten op een zaal.235 In
1856 besmetten patiënten elkaar met tyfus en in 1857 met pokken.236 Ziekenhuizen vielen in de
negentiende eeuw niet onder het toezicht van de geneeskundige commissies of het staatstoezicht,
zodat slordige toestanden lang bleven bestaan.237

Achtertuin van het Academisch Ziekenhuis, waar de was werd gedroogd en de konijnenhokken van het personeel zich
bevonden, tweede helft negentiende eeuw.
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Men krijgt de indruk dat het na 1852 eerder slechter dan beter was, vergeleken met de oude
ziekenhuizen. Twee factoren spelen een rol in de beeldvorming. Ten eerste zijn van het Academisch
Ziekenhuis meer bronnen beschikbaar. De notulen van de commissie van toezicht verschaffen
detailinformatie, die over het Nosocomium en het stadsziekenhuis ontbreken. De relatief grotere
hoeveelheid informatie roept een schijnbaar somberder beeld op. Het tweede aspect is, dat men na
het midden van de eeuw langzamerhand andere maatstaven over hygiëne aanlegde. Hygiëne werd
een agendapunt in de medische en publieke discussie.238 Dezelfde feiten werden anders beoordeeld.
De situatie in het ziekenhuis was waarschijnlijk beter noch slechter dan die van zijn voorgangers
en de reputatie bij de bevolking hetzelfde.239 Als derde nuancerend argument breng ik naar voren
dat de toestanden in het Groningse instituut niet afweken van die in de meeste andere Nederlandse
ziekenhuizen. Het Coolsingelziekenhuis was een gunstige uitzondering.240 Een situatieschets van
de Amsterdamse ziekenhuizen in deze periode ziet er hetzelfde uit als die van het Groningse ziekenhuis.241
De toelatingspraktijk
De commissie van toezicht streefde vanaf de opening van het ziekenhuis naar de versterking van
het medische element, het verminderen van opnames op sociale indicatie en het veilig stellen van
het onderwijs. Voor het stadsbestuur was de openbare gezondheidszorg, dat wil zeggen voldoende
bedden voor lijders aan besmettelijke ziekten, een belangrijk punt. De stad droeg in deze periode
jaarlijks f 5800,- bij aan de exploitatie.242 De armbesturen hadden vanwege de lage verpleegprijs
belang bij een langdurig verblijf van chronische zieken in het ziekenhuis. Voor de drie belangen die
voorheen in drie instituten werden behartigd, was nu één instituut beschikbaar. In de eerste 20 jaar
van het Academisch Ziekenhuis waren zo nu en dan over de toelating en geregeld over de ontslagcriteria en -praktijk fricties. Gaandeweg werden de criteria scherper omschreven. In de jaren vijftig
onderzocht hoogleraar Ermerins chronische patiënten, dat wil zeggen degenen die langer dan een
jaar waren opgenomen, op de noodzaak van verder verblijf.243 In 1863 werd besloten dat, wanneer
het ziekenhuis niet kon bijdragen aan de genezing, de patiënt ontslagen moest worden en dat
het ontslag zal dienen te volgen, ook dan wanneer het armbestuur een langer verblijf om deze of gene
reden wenschelijk mogt achten.244
Het ziekenhuis beloofde toen alle aangeboden patiënten, ook die niet geschikt waren voor het
klinische onderwijs, op te nemen. Hierachter school de moeizame acceptatie van de gedwongen
opname van besmette prostituees. Dit was door het stadsbestuur besloten zonder het ziekenhuis
daarin te betrekken.
De hoogleraar had de zeggenschap over het ontslag van de patiënten, maar de armbesturen kregen de nodige tijd om voor ouderen en ‘incurabelen’ ander onderdak te zoeken. ‘Gemeenschappelijk
overleg staat steeds op den voorgrond’, was de diplomatieke formulering.245 Maar in de praktijk
gaf het hervormde armbestuur vaak niet thuis wanneer haar gevraagd werd de verzorging over te
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nemen. De onderhandelingen over de uitplaatsing van chronisch en ongeneeslijk zieken verliepen
stroef. In 1866 werd de armbesturen beloofd dat ze regelmatig een overzicht zouden krijgen van
de langdurig zieken. Dit liep echter niet altijd vlotjes.246 In 1868 werden de uitsluitingscriteria
voor de sociale, niet-medische gevallen concreter geformuleerd. Een opname in het Academisch
Ziekenhuis was niet geïndiceerd als alleen huisvesting, ‘goede ligging’, voeding en een ‘rustig leven’
vereist was om gezond te blijven of de gezondheid te verbeteren. Men vond dat deze patiënten in
een gasthuis hoorden. Eind jaren zestig kreeg het academische karakter van het ziekenhuis een sterker accent. Ook de vele uitwendig zieken – lees: besmette prostituees – werden voor het onderwijs
‘van geen nut’ geacht.247 De komst van professor Rosenstein, die het klinische onderzoek op een
hoger plan tilde, was een belangrijke factor in deze ontwikkeling.248
In de jaren zestig sloten de toelating en de doorverwijzing na ontslag niet meer op elkaar aan.
De toelating tot het ziekenhuis verliep vanaf 1858-1860 via de burgerlijke armenzorg, maar de
diaconieën deden de vervolgopvang van chronisch zieken in de gast- en armenhuizen. In de jaren
vijftig speelde dit probleem nog niet. Een opname in het Academisch Ziekenhuis vond toen nog
hoofdzakelijk plaats op verwijzing van de diaconieën, die ook de vervolgopvang regelden. Het probleem voor het ziekenhuis was toen, dat door de betrekkelijk lage bijdrage van 25 cent per zieke
per dag, ziekenhuisopnames voor de diaconieën een aantrekkelijke keuze waren. In de jaren zestig
was doorverwijzen complexer. Overigens betaalde de burgerlijke armenzorg in 1868 nog steeds 14
cent onder de kostprijs.249 Het dilemma was dat een verhoging van de bijdrage, de instroom van
patiënten die voor het onderwijs interessant waren, kon doen afnemen.
Het moeten weigeren van zieken in 1858 en in de winter van 1862-1863 vanwege het tekort
aan bedden, leidde tot twee maatregelen. De armbesturen werden gevraagd om de verwijzingen
te beperken en de patiënten werden eerder ontslagen. Door middel van een beperking van de
instroom en een versnelling van de uitstroom trachtte men het capaciteitsprobleem op te lossen.
In 1869 werd het al bestaande systeem van prijsdifferentiatie in de verpleegprijs verder uitgebreid.
Voor patiënten die meer toezicht en voortdurende ‘oppassing’ nodig hadden wegens gebrekkige
verstandelijke vermogens maar (nog) niet naar een krankzinnigeninstituut hoefden, moest in het
vervolg f 1,- per dag worden betaald. In dit verband werden met name lijders aan delirium tremens
en manis puerperalis (kraamvrouwenkoorts) genoemd. De betaling voor deze zieken werd bijna
gelijk gesteld aan die voor krankzinnigen.250 De aanleiding tot deze maatregel was dat een paar
maand daarvoor twee vrouwen zich in het ziekenhuis hadden verhangen.251 Intern onderzoek
wees uit dat het ziekenhuis niets te verwijten viel, omdat deze vrouwen geen permanent toezicht
nodig hadden. Maar er was ongerustheid over de reputatie van het ziekenhuis ontstaan. Herhaling
wilde men voorkomen door meer zieken aan permanent toezicht te onderwerpen. De inspecteur
had meer twijfel over het toezicht op de krankzinnigen en vroeg zich af of voor hen in de provincie een speciaal instituut moest komen. Dit idee werd niet uitgewerkt, maar de inspecteur en
de Commissaris des Koning drongen er bij het ziekenhuis wel op aan om de condities voor deze
zieken te verbeteren, te meer omdat ze er soms wel enkele maanden verbleven.252
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De tendens van het groeiende aantal ziekenhuispatiënten die in het midden van de jaren veertig was ingezet, zette zich na 1850 door. Van 1845-1848 was het jaargemiddelde van het aantal
opnames in het stadsziekenhuis en het Nosocomium samen 469. In die jaren deden zich ernstige
epidemieën voor. Van 1853-1855 was het cijfer nagenoeg gelijk, terwijl er toen geen ernstige
ziekten in een grote omvang waren. Na 1870 daalde de hospitaliseringsgraad weer. De asyleringscoëfficiënt van de stedelijke bevolking in drie steekjaren waarin geen bijzondere omstandigheden
tot een verhoogde instroom leidden, laten een voortgaande stijging zien. In 1853, 1863 en 1870
was respectievelijk 6.9, 11.5 en 13.4 ‰ van de bevolking in het Academisch Ziekenhuis.253 De
cijfers van 1870 zijn ontleend aan Kooij.254
Tabel 6.10 Gemiddeld aantal opnames per jaar in het Academisch Ziekenhuis, 1853-1870
1853-1855 471

1861-1865 531

1856-1860 630

1866-1870 659

Bronnen: staten van verpleegden; Kooij, Groningen

De gemiddelde verpleegduur per patiënt steeg van 43 dagen in 1856 naar bijna 67 dagen in 1862.
De stijging werd veroorzaakt door meer opnames van uitwendige patiënten.255 In de tweede helft
van de jaren zestig daalde de gemiddelde verblijfsduur weer tot 40 à 45 dagen. Dit was ongeveer
gelijk aan die in het stadsziekenhuis. Ook in het Academisch Ziekenhuis correleerde het aantal
opgenomen patiënten met de verpleegduur. Als het aantal patiënten steeg, daalde de gemiddelde
opnameduur. Het sterftecijfer daalde gestaag.256 Ten opzichte van de periode voor 1852, groeide
het aandeel van de patiënten van buiten de stad van 15 naar 30 à 35%.257 Het voornemen om
voor zieken uit de provincie een voorziening te creëren is bewerkstelligd.258 De oprichting van het
Academisch Ziekenhuis heeft de centrale functie van de stad op het gebied van de gezondheidszorg
versterkt.259
De medische oorzaak van de toename van het aantal ziekenhuispatiënten lag in de oplopende
frequentie van epidemieën van besmettelijke ziekten vanaf het midden van de eeuw. De hoge opnamecijfers van 1855, 1856 en 1864 waren te wijten aan ernstige cholera- en/of tyfusepidemieën. In
1855 werden 59 cholerapatiënten opgenomen en in 1856 126 tyfuszieken en 25 pokkenpatiënten.
Ook in 1858 kwamen veel pokkenlijders in het ziekenhuis terecht. In de jaren 1859-1860 leden
enkele duizenden Groningers aan ernstige malaria, kwamen cholera en pokken tegelijkertijd voor
en werden veel kinderen met mazelen besmet. De zwaarste cholera-epidemie die Groningen trof,
deed zich in 1866 voor. De pieken in de opnamecijfers kunnen aan deze epidemieën gerelateerd
worden. Het separatiemotief, in het stadsziekenhuis en in de jaren veertig in het Nosocomium van
substantieel belang, gold ook voor het Academisch Ziekenhuis. Het bleef een belangrijk toelatingscriterium. De toenemende bewoningsdichtheid – in de stad werden nauwelijks huizen bijgebouwd
terwijl de bevolking voortdurend groeide – maakte verpleging en separatie thuis moeilijker. De
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Choleracommissie drong in de jaren vijftig geregeld aan op opname. Zij vond de huisvesting van
veel zieken te slecht voor thuisverpleging.260 Ook de Tyfuscommissie spoorde patiënten aan om
naar het ziekenhuis te gaan.261 Een andere reden van de toename was de gedwongen opname van
besmette prostituees vanaf 1861.
Het aandeel van de kraamvrouwen onder de patiënten was vrij constant: 6 tot 8%. De hogeschool vond eind jaren zestig de mogelijkheden om in de praktische verloskunde te oefenen
– met name kunstmatige verlossingen kwamen zelden voor – te gering. Hetzelfde gold voor de
heelkunde. Problemen die zich al vanaf het midden van de jaren dertig voordeden, waren dus nog
steeds niet opgelost. Rond 1870 werd geprobeerd hiervoor in de ambulante praktijk (de medische
armenzorg) een oplossing te vinden.262 Van de krankzinnigen werd ongeveer eenderde doorgestuurd naar gestichten elders in het land. In 1853 gingen twee kinderen van negen en zestien jaar
naar Overijssel. Dit moeten gezien de leeftijd, kinderen met een ernstige verstandelijke beperking
zijn geweest.263
Van de andere opname-indicaties is alleen bekend of het om inwendige of uitwendige kwalen
ging. Deze grove indeling biedt te weinig aanknopingspunten om een nauwkeurig inzicht in de
medische reden van de opnames te krijgen. Enige verspreide informatie geeft een indruk van veel
voorkomende redenen. Van 1869, een regulier jaar, werden de opname-indicaties beschreven in
het Verslag van den toestand der gemeente. Veel patiënten leden aan ziekten van de ademhalingsorganen.264 De grote malaria-epidemie in 1859-1860 met veel complicerende ziekten leidde niet
tot een omvangrijke hospitalisatie, zoals in 1826. Ook in 1857 was er veel malaria, maar het aantal
ziekenhuispatiënten daalde toen. Eind jaren veertig veroorzaakten koortsen nog wel een verhoogde
instroom in de ziekenhuizen. Malaria werd na 1850 veel minder een ziekenhuisziekte, al kwamen
ernstige gevallen er nog wel terecht. Ziekten aan de ademhalingsorganen namen toe als reden voor
een opname. Waarschijnlijk was longtuberculose eind jaren zestig vaak een indicatie voor een
ziekenhuisopname. Het hoge aantal patiënten in de leeftijdscategorie 15-30 jaar, de leeftijdsgroep
waarbinnen tuberculose veel voorkwam, is daarbij een ondersteunend argument. Een andere aanwijzing daarvoor is te vinden in de doodsoorzaken van de patiënten, die in 1858 en 1860 in het
ziekenhuis overleden. Tyfus en ziekten aan de luchtwegen waren de belangrijkste doodsoorzaken.
In 1858 stierven 14.5% aan tyfus, 22% aan longziekten en tering en 14.5% aan hydrops, een
naziekte van malaria. Twee jaar later overleden 11 zieken (10.5%) aan tyfus en 12 (11.5%) aan wat
omschreven werd als longtering, longtuberkels en phistis.265 Ziekten die zelden in het ziekenhuis
voorkwamen, waren kroep, roodvonk, kinkhoest, koortsen en mazelen.266
Het Academisch Ziekenhuis werd in hoofdzaak bevolkt door on- en minvermogenden, van
wie de opname werd betaald door een armbestuur. Een klein deel van de patiënten bekostigde de
opname zelf. In 1853 was dat bij 13% en in 1863 bij 10% van hen het geval.267 Enkelen werden
op kosten van werkgevers of familieleden verpleegd. Dezen kwamen vrijwel allemaal van buiten
de stad. De particuliere betalingen duurden in de regel (hooguit) een paar weken, waarna de armbesturen de lasten overnamen. Vergeleken met het stadsziekenhuis groeide het aantal particuliere
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patiënten substantieel. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd een opname maar zelden
door de zieke zelf betaald. De toegenomen therapeutische mogelijkheden waren geen reden voor
particuliere patiënten om naar het ziekenhuis te gaan. Klassenverpleging, die gegoede bevolking aan
zou kunnen trekken, bestond evenmin.268 De verschuiving van de armenzorg van de diaconieën naar
de stedelijke armenzorg eind jaren vijftig wordt duidelijk zichtbaar in de navolgende tabel.
Tabel 6.11 Betalende instanties en personen van de opnames in het Academisch Ziekenhuis, 1853 en 1863,
nominaal en procentueel269
betalende instanties of personen

diaconieën stad

1853

1863

nom.

proc.

115

24

weeshuis, gasthuizen stad
algemene onderstand en stad

nom.

proc.

1
9

1

106

22

206

39

8

2

6

1

‘voor het gesticht’

44

9

‘voor het huis’

56

12

8

1

eigen rekening, particulieren

61

13

65

10

diaconieën elders

56

12

23

4

gemeenten, algemene onderstand elders

26

5

95

15

188

29

3

1

overheden

gemeenten, algemene onderstand provincie Groningen
onbekend
totaal

475

650

Bron: staten van verpleegden
Toelichting: ‘voor het huis’ betekende de kraamzaal; ‘voor het gesticht’ betekende dat deze patiënten op de exploitatie van het
ziekenhuis drukten. Gezien de subsidiestromen betekende dit, dat de betaling door de drie overheden werd gedragen.

Minder dan de helft van de opnames kwam ten laste van de stedelijke armbesturen (diaconieën
en burgerlijk armbestuur samen). Tussen 1853 en 1863 daalde dat aandeel. Het ging om respectievelijk 221 patiënten in 1853 en 157 in 1863.270 Ter vergelijking: in 1843 en 1844 verbleven
respectievelijk 127 en 159 stedelingen in het stadsziekenhuis. In 1847 werden 175 opnames
betaald door stedelijke armbesturen. De toegenomen bevolkingsomvang in acht genomen, daalde
het aantal opnames waar de stedelijke armbesturen garant voor stonden fors ten opzichte van de
jaren veertig.271 De daling in de jaren vijftig werd niet gecompenseerd door een hogere instroom
in de ziekenzalen van de armenhuizen. In feite was er voor de stedelijke bevolking sprake van een
dubbele toegangsbeperking tot de intramurale zorg. Voor in de stad geboren of gedomicilieerde
Groningers was na 1852 een ziekenhuisopname, zo zij die wilden, niet gemakkelijk te verkrijgen.
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Ze kwamen de poort maar moeilijk binnen.272 Na 1860 waren de ziekenzalen van de armenhuizen
geen optie meer voor de stadsbevolking. Verder klaagden stedelijke medici, dat voor personen van
wie de geboorteplaats niet bekend was, een verwijzing naar het ziekenhuis moeilijk te krijgen was,
al werd dit ontkend.273 Het kon er op uitlopen, dat de opnamekosten van deze ‘arme vreemde en
onbekende personen’ door het burgerlijk armbestuur moest worden gedragen.
Achter de toename van het aantal ziekenhuispatiënten en de ogenschijnlijke soepele verwijzingspolitiek ging een verfijnd selectiemechanisme schuil. Ongeveer tweederde van de totale ziekenhuispopulatie woonde in de stad, maar van bijna de helft hiervan werd de ziekenhuisopname
door andere gemeenten betaald. De last van deze zieke stedelingen werd op diaconieën en gemeenten elders afgewenteld. In feite was het Academisch Ziekenhuis veel meer een provinciaal en veel
minder een stedelijk ziekenhuis, dan het leek. De toegenomen bedrijvigheid trok mensen naar de
stad. Ze kwamen in steeds dichter bevolkte wijken terecht en hadden mogelijk weinig familierelaties waarop ze bij ziekte konden steunen.274 Voor de stedelijke economie was de uitslag per saldo
gunstig. Er werd geprofiteerd van de productiemogelijkheden van dit arbeidspotentieel en de toegenomen consumptie, maar men stond niet voor de onderhoudsplicht bij ziekte. Dit verschijnsel
was in de eerste helft van de negentiende eeuw al aanwezig en werd na 1850 nog pregnanter.
De populariteit van het badhuis was tot en met 1857 groot. De opgenomen zieken kregen
badbehandelingen. Stedelingen die niet in het ziekenhuis waren opgenomen, maakten ook gebruik
van deze voorziening. Het badhuis was de enige voorziening waar de gegoede bevolking het ziekenhuis voor op zocht. In 1853 werden door buitenpatiënten niet minder dan 770 baden gebruikt.
Onder de gebruikers vinden we namen uit bekende vooraanstaande Groningse geslachten, al weten
we niet precies om welke persoon uit de bekende families het ging. De ‘heer De Ranitz’ nam in
1855 verschillende keren een bad: hij kreeg een rekening van f 8,40. De ‘heer Vos van Steenwijk’
is waarschijnlijk twee keer geweest: hij moest een gulden betalen. ‘Mej Juchter’ en ‘Mej Sonsbeek’
gingen het vaakst: respectievelijk f 13,30 en f 9,10 stond op hun rekening. De heren Van Calcar
en Mesdag maakten ook gebruik van het badhuis.275
In 1854 bleven particulieren, door de aanwezigheid van cholerapatiënten in het ziekenhuis,
een korte periode weg uit het badhuis.276 Aanvankelijk meende men dat het een tijdelijk verschijnsel was. Uit de cijfers blijkt echter dat de particuliere gebruikers het badhuis in 1856 nog veel
meer meden, toen pokken- en tyfuspatiënten het ziekenhuis bevolkten. Het bleek het begin van
een dalende trend. De besmettelijke ziekten hielden de betalende particuliere gebruikers weg. De
komst van de prostituees zal ook een motief zijn geweest om het ziekenhuis te mijden. In 1865
werden door particulieren nog maar 186 baden genomen.
In de zomer werd meer gebruik van het badhuis gemaakt dan in de winter. Hoge gebruikscijfers
en een gedifferentieerde vraag gingen samen. In 1854 was de vraag zo groot, dat men er niet altijd
aan kon voldoen. Het aantal badkuipen werd daarop uitgebreid. De daling vanaf 1858 manifesteerde zich zowel bij de klinische zieken als bij de externe gebruikers. De zwavel- en druppelbaden
verdwenen eind jaren vijftig uit het aanbod. Die werden juist door de particulieren veel toegepast.
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De particuliere aanschaf van baden speelde mogelijk een rol. Voor de prijzen die ze in het badhuis betaalden (50 tot 80 cent per keer), kon men bij een gebruik van enkele keren per maand al
gauw zelf een bad aanschaffen. Voor de binnenpatiënten was de badtherapie mogelijk te duur of
te bewerkelijk voor de oppassers. Het ritueel van baden bij de opname, om redenen van hygiëne,
bleef wel gehandhaafd.
Meer inzicht in de gebruikers van het ziekenhuis wordt verkregen door de analyse van de
leeftijd van de klinische patiënten. De adolescenten en jongvolwassenen vormden de kern van de
ziekenhuispopulatie.277 De algemene sterftecijfers in deze leeftijdsgroepen waren de laagste van alle
leeftijdsgroepen. Dat maakt het hoge aandeel van jonge mensen in het ziekenhuis des te opvallender. De volgende trends vallen op: de groei van het aantal kinderen tussen 1853 en 1863, de
relatieve daling van jongvolwassenen na 1853, maar een absolute groei tot 1863.Het aantal veertigtot vijftigjarigen groeide gestaag, zowel absoluut als relatief. Het hoogste absolute groeicijfer was na
1863 bij de vijftig- tot zestigjarigen. De algemene trend is een grotere spreiding van leeftijden. De
vrees dat het ziekenhuis zou dichtslibben met hulpbehoevende ouderen, wordt in deze tabel niet
bevestigd. In de jaren zestig was wel een groei bij de hoogste leeftijdsgroepen waar te nemen, maar
het accent lag op de vijftigers en niet op de oudsten. Onder de hogere leeftijdsgroepen waren wel
de meeste langdurige opnames.
Tabel 6.12 Leeftijd van de patiënten in het Academisch Ziekenhuis, 1853, 1863 en 1870, nominaal en procentueel
leeftijd

1853
nom.

1863

1870

proc.

nom.

proc.

nom.

proc.

11

109

17

138

16

1-19

50

20-29

180

39

219

35

210

25

30-39

88

19

116

19

151

18

40-49

55

12

85

14

135

16

50-59

51

11

54

9

124

15

> 60

31

7

31

5

65

8

4

1

9

1

17

2

onbekend
totaal

459

623

840

Bron: staten van verpleegden

Het aandeel ongehuwden en weduwes/weduwnaren was, net als in het stadsziekenhuis, groot: respectievelijk 75, 77 en 69%. De koppeling van de leeftijdsgegevens met de burgerlijke staat maakt
duidelijk, dat jonge, gehuwde mensen (< 40 jaar) nauwelijks in het ziekenhuis te vinden waren en
dat zich onder de personen boven de dertig relatief veel ongehuwden bevonden. De toename van
het aantal kinderen, met name zuigelingen,278 duidt op een accentverschuiving van de intramurale
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ziekenzorg voor kinderen. Ging het in het stadsziekenhuis vooral om besmettelijke kinderziektes,
in het Academisch Ziekenhuis ging het meer om zieke zuigelingen. Het lijkt er op dat het streven
van de commissie van toezicht om de sociale indicatie terug te dringen, niet voor kinderen gold.
In de zorg voor kinderen gingen sociale factoren zwaarder wegen. Een ander initiatief uit deze
periode duidt hier ook op. In augustus 1861 werd een kinderhospitaaltje aan de Sint-Jansstraat
ingericht. Het is niet precies bekend wie de initiatiefnemers waren. De hervormde diaconie had
begin jaren vijftig het idee al eens geopperd, maar was in 1861 niet de initiator.279 De doelgroep
van dit ziekenhuisje waren zwakke en scrofuleuze kinderen280 van drie tot twaalf jaar, waarvan de
verpleging in de huiselijke kring of in het grote ziekenhuis moeilijk was.281 De kinderen werden op
kosten van de armenzorg verpleegd voor een gulden per week. Wie er kwamen is niet bekend, maar
het waren in ieder geval kinderen uit de lage sociale groepen. Het ziekenhuisje was niet groot. Van
1866 tot en met 1869 werden in totaal 25 kinderen opgenomen. In 1870 werd het om onbekende
redenen weer gesloten.282
Uit de beroepsaanduidingen van de patiënten van het Academisch Ziekenhuis wordt duidelijk
door welke sociale groepen het ziekenhuis werd gebruikt. Dienstboden, ambachtslieden, arbeiders
en dagloners, sjouwerlieden en schippersknechts waren de meest vertegenwoordigde beroepen.
Vanaf 1861 waren publieke vrouwen in ruime mate aanwezig. In 1863 werden zes ziekenoppassers patiënt. Dat moet eigen personeel zijn geweest. In de leeftijdsgroep van 21 tot 30 jaar vond
ik een groot aantal (ongehuwde) dienstbodes. Deze vrouwen kwamen vaak van elders en hadden
kennelijk weinig andere mogelijkheden als ze ziek werden. Het aantal patiënten dat in de vervoersector werkte of een beroep had met een hoge mate van geografische mobiliteit, was sterk vertegenwoordigd. De sociale afkomst van de patiënten van het stadsziekenhuis verschilde niet van die
van het Academisch Ziekenhuis. Tussen die van de armenhuizen en het Academisch Ziekenhuis
waren wel verschillen.283 Het gewicht van de diensten- en vervoersector in de stedelijke economie
weerspiegelde zich in de ziekenhuisbevolking. De ambachtelijke nijverheid was de tweede economische pijler. Van de vier grootste beroepssectoren uit 1870 was een in de patiëntenpopulatie
naar evenredigheid vertegenwoordigd: de confectie (naaisters, breisters, kleermakers, spinsters en
wevers).284 Deze sector stond bekend als een ongezonde bedrijfstak. In Engeland kwam onder
textielarbeiders veel longtuberculose voor.285 In Groningen werkten veel vrouwen in deze branche,
mogelijk ook veel alleenstaande vrouwen van buiten de stad. De werkers uit de bouw en hout- en
meubelbedrijven kwamen in afnemende mate binnen: respectievelijk 23 en 20 in 1853 en 1863.
Werkers uit twee andere sectoren, smederijen en tabaks- en sigarenfabricage, werden nauwelijks in
het ziekenhuis verpleegd. Mogelijk zitten ze voor een deel verstopt in de groep ‘arbeiders’, maar
dan nog waren ze ondervertegenwoordigd.286
In het katholieke armenhuis waren de bouwvakkers juist oververtegenwoordigd. We hebben
hier een tweede aanwijzing dat de in de stad geboren bevolking steeds meer uit de intramurale zorg
werd gehouden. In de sigarenfabricage waren de werkomstandigheden ook vaak slecht en vergelijkbaar met die van de textielarbeiders.287 Mogelijk werkten in Groningen, net als in Utrecht, veel
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jonge(re) kinderen en adolescenten in deze sector. Als zij ziek werden, konden ze in de regel door
de ouders worden verzorgd. In de bouw was de fysieke afstand iets groter en werkte men buiten,
waardoor de omstandigheden voor de overdracht van contactinfecties ongunstiger waren. Wanneer
longtuberculose inderdaad steeds meer een ziekenhuisziekte werd, dan ligt hiervoor een indirecte
verklaring in de beroepen van de patiënten. De ondervertegenwoordiging van deze sectoren onder
de ziekenhuisbevolking kan ook te maken hebben met het feit dat meer gehuwde mannen in deze
beroepen werkten.
Tabel 6.13 Beroepen van de patiënten in het Academisch Ziekenhuis, 1853, 1863 en 1870, procentuele verdeling
beroepssectoren

1853

1863

1870

agrarische sector, zelfstandig

0.3

0.4

0.7

agrarische sector, onzelfstandig

0.4

3.7

3.5

15.3

11.9

17.1

0.3

0.7

ambachtslieden
ambtenaren, laag
arbeiders/sters, dagloners

26.4

15.3

14.9

dienstboden

18.6

15.5

13.8

12.6

3.8

knechten

1.1

0.4

0.7

kooplieden

3.1

1.6

2.6

naaisters

3.3

4.0

4.9

publieke vrouwen

vervoer, zelfstandig

2.4

0.4

2.3

vervoer, onzelfstandig

1.1

4.5

11.7

gezondheidszorg

1.1

0.4

overige

0.4

0.4

5.5

25.9

26.6

17.7

onbekend, zonder, geen

Bronnen: staten van verpleegden; Kooij, Groningen.

Bij ziekte werden de gehuwde mannen door hun echtgenotes thuis verzorgd. Gehuwden waren,
zoals we zagen, ondervertegenwoordigd in het ziekenhuis.
Wie betaalden nu hun opname zelf? De boeren en landbouwers vinden we zonder uitzondering
onder de particuliere patiënten. Bijna de helft van de boerenarbeiders, een kleine groep dienstboden en ambachtslieden en andere zelfstandigen waren er bij, en verder nog: een zaakwaarnemer,
schipper, scheepskapitein, stuurman, commissionair, commies, mulder en kooplieden. Van de 86
particuliere patiënten uit 1853 en 1863 van wie een beroep bekend was, waren 63 (73%) van het
mannelijke geslacht. In de sociale stratificatie van 1870 vielen de genoemde beroepen hoofdzakelijk in laag vier en vijf (middenstands- en ambachtsgroepen) en een enkele in laag drie, de hoge
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Vrouwen- en kinderzaal van het Academisch Ziekenhuis, ca 1900

middengroepen.288 Deze groepen vielen niet onder de medisch bedeelden (zie hoofdstuk 8). Er
waren veel geografisch mobiele beroepsbeoefenaren onder de particuliere patiënten.
Van de polikliniek zijn geen bronnen bewaard gebleven. Enkele verspreide kwantitatieve gegevens maken voldoende duidelijk dat de omvang van de groep mensen die gebruik maakte van deze
hulp aanzienlijk was. In de laatste drie maanden van 1852 kregen ongeveer 500 zieken poliklinische hulp en evenveel in het academiejaar 1858-1859. Van 1869 hebben we een nauwkeurig getal:
959. In dit jaar deden zich geen bijzondere problemen voor op het gebied van de volksgezondheid.
Het is als een regulier jaar te beschouwen. Een substantiële groep inwoners kreeg gratis medische
hulp buiten de medische armenzorg om. Bij de start van het Academisch Ziekenhuis probeerde
de commissie van toezicht de kosten van de polikliniek op de hervormde diaconie af te wentelen.
Voor 1853 lukte dat, maar daarna weigerde het armbestuur te betalen en werden de kosten door
het ziekenhuis gedragen.289
Van het jaar 1869 is ook bekend voor welke kwalen men in de polikliniek kwam: febris intermittens290 (163), voedingsstoornissen en aandoeningen van de spijsverteringsorganen (240) en
ziekten van de ademhalingsorganen (149) kwamen in de inwendige kliniek het meest voor. In de
heelkundige kliniek was bij 196 van de 233 patiënten iets mis met de ledematen. De poliklinische
patiënten leden het meest aan koortsziekten, spijsverteringsproblemen en (waarschijnlijk lichtere)
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uitwendige kwetsuren. Deze aandoeningen werden als minder bedreigend ervaren. Bij de klinische zieken lag een zwaarder accent op de ziekten van de ademhalingsorganen, die als ernstiger
werden beschouwd. In 1869 was er weinig tyfus. Het lijkt er op dat in de jaren zestig andere
toelatingscriteria voor de poliklinische hulp golden dan aan het begin van de eeuw. Aanvankelijk
werd alleen naar de chroniciteit van de kwalen gekeken. In 1869 werden ook de lichtere gevallen
uit de ‘gewone’ ambulante praktijk in de polikliniek geholpen. Hierbij kunnen twee opmerkingen
worden geplaatst. Professor Rosenstein die in 1866 was aangesteld, wilde de studenten naast de
klinische praktijk ook in aanraking brengen met de gewone praktijk.291 Daarvoor was de polikliniek uitermate geschikt. De tweede verklaring voor de populariteit van de polikliniek sinds de jaren
veertig kan zijn dat de toegang tot de medische armenzorg voor mingegoeden moeilijker werd. De
polikliniek was voor deze groep een alternatief. De verhouding polikliniek – armenzorg was wat
betreft het aantal geholpen personen in 1869 ongeveer 1:2. De polikliniek droeg substantieel bij
aan de gratis medische hulpverlening. Helaas kan de sociale en geografische achtergrond van de
clientèle van de polikliniek niet onderzocht worden. Waarschijnlijk waren het in hoofdzaak mingegoeden.
Samengevat: de patiënten van het Academisch Ziekenhuis vormden geen afspiegeling van de
Groningse samenleving. De inwoners van de stad hadden een numeriek overwicht, maar van bijna
de helft werd de opname door andere gemeenten en armbesturen betaald, omdat ze elders waren
geboren. Immigranten waren oververtegenwoordigd onder de ziekenhuisbevolking. De geboren
Groningers kwamen steeds minder in het ziekenhuis terecht. De verhouding tussen mannen en
vrouwen was 100:93.292 De sekseverdeling bij de particuliere patiënten viel anders uit: daar waren
relatief veel meer mannen onder. De sociale indicatie voor een opname kan niet uitsluitend tot
armoede worden teruggebracht. Aanvullende factoren waren een buitenstedelijke afkomst met
een beperkt sociaal netwerk en gebrekkige woonomstandigheden of het ontbreken van een eigen
onderdak. Geografisch mobiele beroepsbeoefenaren waren bovenproportioneel vertegenwoordigd,
met name bij de mannelijke particuliere patiënten. De mannelijke gehuwde, in de stad geboren
autochtone ambachtslieden van 20 tot 50 jaar en hun knechten vinden we nauwelijks in de 24uurs zorg aan de Munnikeholm. Ze hadden in de ogen van de armbestuurders geen verzorgingsprobleem. Alleen wanneer ze tyfus, pokken of cholera kregen, waren ze een bedreiging voor de
stedelijke samenleving.
De importantie van tyfus en longkwalen als opname-indicatie lijkt toe te nemen. Tyfus was in
de hele negentiende eeuw een belangrijke ziekenhuisziekte, maar na het midden van de eeuw werd
dit nog meer het geval. Tyfus kon een economisch belangrijk deel van de stedelijke samenleving
langdurig uitschakelen. Vanuit die optiek was isolatie wenselijk. Longtuberculose kwam veel onder
adolescenten en jong volwassenen voor. Die leeftijdsgroepen waren relatief ruim vertegenwoordigd
in het ziekenhuis. De bovenlagen van de bevolking maakten in de jaren vijftig, meer dan voorheen
in het Nosocomium, gebruik van de badvoorzieningen. Het uitgebreide aanbod stimuleerde de
vraag er naar. Anderzijds leidde het ruime gebruik van het badhuis door gegoeden tot een nog
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uitgebreider en luxer aanbod. Maar de populariteit was van korte duur, eind jaren vijftig nam zij
al weer af. De vele besmettelijke ziekten en waarschijnlijk ook het verslechterende imago van het
hospitaal, hielden de gegoeden weg uit de instelling.
De polikliniek werd populair vanaf het midden van de jaren veertig. Mingegoeden zochten een
alternatief voor de medische armenzorg. De functie van de polikliniek verbreedde ook, omdat het
de studenten gelegenheid bood om meer met de ‘gewone’ praktijk in aanraking te komen.
DE

I N T R A M U R A L E K R A N K Z I N N I G E N Z O RG

Capaciteit en opnamecondities
In het Anthony-gasthuis aan de Rademarkt was sinds 1702 een vleugel in gebruik voor de verpleging van krankzinnigen.293 De capaciteit bestond in 1821 uit 13 kamertjes.294 Na de sluiting van
deze vleugel in 1844, beschikten Gedeputeerde Staten voor de opname van Groningse krankzinnigen over bedden in het gasthuis voor krankzinnigen in Zutphen. De eerste jaren konden daar 40
personen uit de stad en de provincie worden geplaatst en vanaf 1852 45. De opnamemogelijkheden werden eind jaren vijftig opnieuw verruimd, omdat toen ook nog een contract met het SintJoris gasthuis in Delft werd afgesloten. De joodse inwoners maakten gebruik van het Israëlitische
Krankzinnigengesticht in Amsterdam.295 Vanaf de jaren veertig konden aanzienlijk meer krankzinnigen opgenomen worden dan voorheen in het Anthony-gasthuis, zij het dat dit steeds verder weg
moest gebeuren.
In het Anthony-gasthuis werden particuliere patiënten en clientèle van de armenzorg opgenomen. Particulieren betaalden per week f 3,- à f 4,-. Financiële draagkracht en de vereiste ‘oppassing’
bepaalden de hoogte van de verpleegprijs. Diaconieën betaalden per patiënt f 2,25 per week, plus
de kosten van kleding, extra voeding, beddengoed en scheren. De kwaliteit van de behandeling en
verpleging in het Anthony-gasthuis was op een laag peil. Iedere verpleegde had een eigen ‘lokaal’
en ‘slaapplaats, die geregeld of na voorgevallene omstandigheden gereinigd wordt’.296 De patiënten sliepen soms op los stro en hadden geen stoel. Het verblijf was er troosteloos en eenzaam.
Contacten tussen patiënten werden zo veel mogelijk vermeden en de maaltijden werden afzonderlijk gebruikt. Al het nodig was, werd de patiënt bij het eten geholpen. Vanaf 1828 bezochten
medici de patiënten. Zij konden met veel moeite enige beperkte verbeteringen bewerkstelligen.
Eind jaren dertig hekelde de plaatselijke geneeskundige commissie de ongezonde toestand in de
vertrekken en de bouwvalligheid van het gebouw. Ze hadden nog meer kritiek op de verpleging.
Personeel was er amper. De patiënten moesten het in een onverwarmd vertrek in de felle winterkou
met een hemd en deken doen. De commissie vond dat de kamers van patiënten die hun kleding
en dekens afgooiden of verscheurden, ‘s nachts verwarmd moesten worden. De voogden bestreden
dit: de patiënten zouden het zelf niet willen. De commissie was echter van mening dat het niet de
taak van de medici was om toe te zien op bevriezing van tenen en bescherming tegen de kou. Het
gevolg was dat in 1838 een politieagent kwam controleren of de kachels brandden.297
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De geneeskundige commissie kaartte de verzorging in het gasthuis aan bij het stadsbestuur. Dit
had uitgezocht dat de stad niet verplicht was om op eigen kosten een gesticht op te richten. De
kwestie werd doorgeschoven naar het provinciebestuur. In 1818 kondigde koning Willem I het
Menschlievend Besluit af. Het lag onder meer in de bedoeling de slechte krankzinnigeninrichtingen te sluiten.298 In Groningen had dit besluit geen gevolg. In de beoordelingen van de stedelijke
en provinciale overheid over het Anthony-gasthuis horen we wel een stijgende graad van kritiek.
In 1816 vond het stadsbestuur dat in het huis ‘redelijke goede omstandigheden’ waren.299 Twaalf
jaar later was de vleugel ‘voor enige verbeteringen vatbaar’.300 Het provinciebestuur meende in
1832 dat de omstandigheden ‘veel te wensen overlieten’.301 De provincie, heelmeester Einthoven
die de medische zorg onder zijn hoede had en de plaatselijke geneeskundige commissie waren de
gangmakers in het problematiseren van de verpleging. Het stadsbestuur was aanmerkelijk lauwer
en toonde nauwelijks initiatieven.
De kern van het probleem was dat de voogden van het Anthony-gasthuis niet konden inhaken
op de modernere opvattingen over krankzinnigenzorg, die in de eerste helft van de negentiende
eeuw ontstonden. De idee groeide dat krankzinnigen behandeld en genezen konden worden. In
de oude opvatting stond de bescherming van de maatschappij tegen onveiligheid en overlast voorop.302 De voogden wilden het gasthuis wel uitbreiden, maar hun visie op de zorg veranderde niet.
Zij verdedigden hun instelling tot het laatst toe, maar streden een verloren strijd. In 1841 werd
de nieuwe wet op de krankzinnigengestichten aangenomen en het staatstoezicht op de krankzinnigenzorg ingesteld. Het Anthony-gasthuis mocht voorlopig nog functioneren als bewaarplaats, maar
niet meer als gesticht. Alleen onder curatele gestelden konden nog worden opgenomen, omdat er
geen andere opvangmogelijkheid in de stad was. In 1842 schreven de nieuwe staatsinspecteurs een
vernietigend rapport over het gasthuis, met als gevolg dat in 1844 de deuren werden gesloten.
Door de provinciale bestuurders werd in 1832 de noodzaak van een nieuw provinciaal krankzinnigeninstituut aan de orde gesteld.303 Er werd een nieuw provinciaal instituut gepland, waarvoor
grond werd aangekocht. Maar het kwam niet tot stand. De commissie – waarin drie prominente
medici zaten304 – die de opzet van de nieuwe instelling moest voorbereiden, kreeg voor haar plan
de steun van Gedeputeerde Staten, maar de staatsinspecteurs hadden er kritiek op. Nog voor het
plan herzien was, sloten de inspecteurs het Anthony-gasthuis.
Volgens de wet van 1841 dienden de provincies de zorg voor de krankzinnigen te regelen. In
Groningen werd men niet gehinderd door stedelijke (of provinciale) trots zoals de Rotterdamse
magistraat, die niet afhankelijk wilde zijn van kleinere steden.305 De Groningers sloten een contract
met het gasthuis in Zutphen voor de opname van hun krankzinnigen, waarbij werd bepaald dat
de diaconieën f 110,- van de opname per jaar betaalden en het Rijk en de provincie elk f 40,-. De
provincie betaalde de kosten van het vervoer. De krankzinnigen die in 1844 nog in het Anthonygasthuis verbleven, werden ontslagen of overgebracht naar Zutphen. Daarna verflauwde het initiatief om een nieuwe Groningse instelling te bouwen. Financiële overwegingen speelden daarin de
hoofdrol.306 Dat de provinciebestuurders hun taak in de krankzinnigenzorg toch serieus namen,
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blijkt uit hun bezoek aan het instituut in Zutphen. Men was zeer tevreden over de behandeling
die de Groningers daar ondergingen. De toon in de provinciale bladen over de zorg in Zutphen en
Delft was onverdeeld positief.
De behandeling in die gasthuizen was veel beter. Men had een positieve verwachting over
de herstelmogelijkheden.307 Er was een mild behandelingsklimaat en de therapie was gericht op
activering en uitsluiting van dwangmiddelen. De behandelingen waren gebaseerd op de ‘moral
treatment’ en ‘non-restraint’ filosofie. De Groningse magistraten deelden deze opvattingen. De
bevolking was nog niet altijd zo ver. De gedeputeerden constateerden dat
mishandelingen aan dergelijke ongelukkigen vóor hunne opneming in Gestichten nog althoos
voorkomen.308
Maar dat was zeker niet algemeen. De omstandigheden voor veel Groningse krankzinnigen zijn in
het derde kwart van de negentiende eeuw verbeterd. Gedeputeerden sloten aan bij de landelijke
ontwikkelingen.
De opnamepraktijk
In welke mate werd van de beschikbare intramurale capaciteit gebruik gemaakt en welke factoren
bepaalden de verwijzing en toelating? In het Anthony-gasthuis verbleven gemiddeld ongeveer
tien à veertien patiënten. De helft kwam uit de stad, de anderen uit andere Groningse en Drentse
gemeenten. De hospitalisatiegraad van stedelijke patiënten met mentale problemen was in de eerste helft van de negentiende eeuw heel laag. De armenzorg of de burgerlijke gemeente betaalden
doorgaans de opname. Opnames op verzoek en op kosten van de familie kwamen ook voor. Zo was
aan het begin van de eeuw ‘landmansdochter’ Roelfje Salomons uit Gasselternijveen, wier ouders
‘in goeden doen’ waren, opgenomen.309
Het geringe aantal opnames doet al vermoeden dat alleen zeer ernstige gevallen in het gasthuis
terechtkwamen. De meeste personen die in de eerste helft van de negentiende eeuw als krankzinnig werd beschouwd, kwamen er niet. De opnameredenen beperkten zich tot overlast en gevaar
voor de samenleving. Niet zelden ging aan een opname een verblijf in het Huis van Arrest vooraf.
Criminaliteit kon, ook toen al, de eerste stap zijn naar de krankzinnigenzorg. De opname in het
gasthuis duurde
totdat de lijder niet meer als nadelig of gevaarlijk voor hem zelve of voor de maatschappij te beschouwen is.310
Krankzinnigheid of een andere mentale stoornis zoals een verstandelijke of geriatrische beperking
op zich waren tot het midden van de jaren veertig geen redenen voor een opname. Overlast, veiligheid of maatschappelijke onaangepastheid waren de eigenlijke redenen.
In 1824 werden in de stad 39 krankzinnigen geteld, van wie vier in het gasthuis verbleven en 35
thuis of bij particulieren waren ondergebracht. Negen van de 39 werden op eigen of familiekosten
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verpleegd. Van 1837 tot en met 1839 waren er volgens een telling 23 mentaal gestoorden. Zes van
hen verbleven in het gasthuis en zeventien bij particulieren. In 1837 en 1838 werden drie à vier op
eigen rekening verpleegd. Uit deze periode weten we iets meer over de prevalentie van krankzinnigheid, omdat men in deze jaren discussieerde over het opzetten van huizen voor ‘incurabelen’ en
over een nieuw krankzinnigengesticht. Nieuwe voorstellen leidden altijd eerst tot het tellen van de
zieken in de stad.
Volgens deze gegevens zou de hospitalisatiegraad in de jaren twintig en dertig zijn gestegen.
Dat komt overeen met de informatie, dat in de jaren dertig de voogden mensen moesten afwijzen.
Het percentage dat voor eigen rekening werd verpleegd, was betrekkelijk hoog, 26 en 17%. Dit
was hoger dan bij de somatisch zieken in de ziekenhuizen. Was er onder beter gesitueerden een
geringere bereidheid om hun geestesgestoorde familielid zelf op te vangen? De voogden namen,
vanwege de hogere verpleegprijs, ook liever particuliere patiënten dan diaconieklanten op.
Het voorkomen van krankzinnigheid, nog los van de definitieproblematiek, werd nooit geheel
bekend, want alleen de uitbestede, bedeelde of in het gasthuis geplaatste personen kwamen de
overheden ter ore. In het derde kwart van de eeuw werd de onbekendheid met de omvang van de
problematiek ook door Gedeputeerde Staten als een probleem gezien. Toen werd een actief beleid
van hospitalisering gevoerd, gebaseerd op de verwachting dat de beste en snelste genezing bereikt
werd met een zo spoedig mogelijke opname. ‘Verborgen’ krankzinnigheid paste niet in dit beleid.
In 1849 waren inmiddels 30 inwoners uit de provincie Groningen in Zutphen. Gedeputeerde
Staten vond dat te weinig. Onderzoek had uitgewezen dat de provincie relatief weinig krankzinnigen opstuurde. Het onbelemmerde optimisme van Gedeputeerde Staten over de behandeling was
de motor achter de sterk stijgende hospitalisatie. Het optimisme werd in een circulaire uitgedragen
naar de gemeenten:
Niets staat meer de genezing van krankzinnigheid in den weg, dan dat in den beginne, bij het
ontstaan der kwaal, geen doelmatige geneeskundige behandeling plaats grijpt.311
Dat een zo snel mogelijke opname het genezingsproces bevorderde, werd door de gedeputeerden
op geen enkel moment betwijfeld. Als oorzaken van het niet laten opnemen van patiënten zagen
zij de vrees voor hoge uitgaven bij de diaconieën en bij de bevolking de ‘gehechtheid’ aan het
betrokken familielid. De gedeputeerden vroegen de gemeentebesturen om hun overredingskracht
te gebruiken en bij de diaconieën vooral te benadrukken dat Rijk en provincie een fors deel van de
opnames betaalden. Deze aansporing hielp, want een jaar later waren 37 patiënten in Zutphen. De
stijging van het aantal opnames ging tot 1880 gestaag door. De groei van de intramurale krankzinnigenzorg van 1844 tot 1880 kan men gerust spectaculair noemen. Eenderde van de Groningse
patiënten kwam uit de stad en dat was relatief iets meer dan uit de plattelandsgemeenten. De
uitbreiding met de contractplaatsen in Delft was het gevolg van het feit dat Zutphen steeds vol zat
en niet alle patiënten uit Groningen konden worden geplaatst.
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De verhouding tussen de in krankzinnigengestichten geplaatste patiënten en de thuisblijvers en
uitbestede patiënten was eind jaren vijftig structureel veranderd. Toen gingen meer zieken naar het
gesticht dan er buiten bleven. In 1858, 1859, 1860 en 1863 werden respectievelijk 53, 59, 55 en
65% van de in de provincie geregistreerde krankzinnigen in gestichten elders in het land geplaatst.
Van de stedelingen was de hospitaliseringsgraad in de eerste drie genoemde jaren nóg hoger,
respectievelijk 62, 67 en 55%.312 Hierbij zijn nog niet gerekend de patiënten die tijdelijk in het
stadsziekenhuis of Academisch Ziekenhuis terecht kwamen en niet doorgezonden maar ontslagen
werden. Plaatsing in de armenhuizen kwam rond 1860 nog maar sporadisch voor.
Onder de patiënten die niet naar Zutphen en Delft overgebracht werden, was een hoog percentage ‘idioten’. Meer dan de helft tot eenderde van diegenen die in de stad bleven, leden aan
‘idiotisme’.313 Dit was kennelijk niet vaak een indicatie voor opname. Het motief voor het niet
opzenden van hen was dat ze goed werden verzorgd, niemand tot last waren en geen gevaar veroorzaakten. Het aspect van de geneesbaarheid gold kennelijk niet voor deze groep. Wanneer we onder
deze personen mensen met een verstandelijke beperking kunnen vatten, dan kan de vraag gesteld
worden of in deze periode een splitsing is ontstaan in de toegang tot de intramurale zorg voor
psychiatrische patiënten en verstandelijk beperkte personen.314 Deze hypothese pleit voor ruimer
onderzoek naar de personen die niet werden opgenomen.315
De opname van krankzinnigen in de gestichten was vaak langdurig. Catharina van Doorn en
sergeant J.C. Gravenhorst verbleven decennia lang in het Anthony-gasthuis. Van Catharina is niet
precies bekend wanneer ze werd opgenomen, maar ze was in ieder geval van 1811 tot en met 1826
in het gasthuis.316 Gravenhorst werd er van 1809 tot en met 1826 verpleegd.317 Het optimisme
ten spijt waren eind jaren zestig nog steeds Groningse patiënten in Zutphen opgenomen, die er in
1843 al waren gekomen.
Van de in Zutphen opgenomen Groningers werden van 1858-1860 gemiddeld 19.5% en in
1863 23% voor eigen rekening verpleegd.318 Dat was niet fundamenteel afwijkend van de situatie
in de jaren twintig en dertig, al waren de nominale aantallen veel hoger. Het feit dat Zutphen
klassenverpleging bood, kan op de Groningers een extra aantrekkingskracht hebben uitgeoefend.
De particuliere patiënten werden in de drie hoogste klassen opgenomen. De patiënten die voor
rekening van de overheden en diaconieën werden geplaatst, kwamen in klasse vier terecht.
De zedenkundige behandeling stond in deze periode niet ter discussie. Nog in 1880 pleitten
Gedeputeerden Staten voor een snelle opname met het oog op de genezingskansen. Het aantal
opnames groeide toen nog steeds gestaag, maar de opnameduur werd wel korter. De meeste
patiënten bleken toch ongeneeslijk ziek te zijn. Slechts een klein aantal genas en dat van de hoge
toestroom naar de gestichten eens een probleem gemaakt zou worden, viel te verwachten. De eerste
geluiden over de hoge kosten werden eind jaren zestig gehoord.319 In deze periode werd echter nog
niet tot een wijziging van het opnamebeleid besloten.
Voor de periode 1844-1870 kan de conclusie zijn, dat op alle drie fronten – capaciteit, kwaliteit
en toegankelijkheid – een substantiële verbetering van de intramurale krankzinnigenzorg te zien
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was. De ernstig verstandelijk gehandicapten vielen buiten het criterium van geneesbaarheid en zij
werden maar zelden naar Zutphen gebracht. Goede psychiatrische zorg in de naaste omgeving van
Groningen werd pas aan het eind van de eeuw gerealiseerd.
S A M E N VAT T I N G
De stad kende aan het begin van de negentiende eeuw geen ziekenhuistraditie en nauwelijks
intramurale verpleegmogelijkheden. Sporadisch werden zieken in de bestaande armenhuizen
opgenomen. In de Bataafs-Franse tijd werden reizende zieken als een probleem ervaren, evenals
prostituees die aan syfilis leden en lijders aan andere besmettelijke ziekten. De verloskundige hulp
voor arme kraamvrouwen was bovendien nagenoeg stil komen te liggen, wat ook als ongewenst
werd ervaren. Voor 1820 werden beperkte en tijdelijke oplossingen gecreëerd. Achteraf maken de
vele en vooruitstrevende plannen, geïnspireerd door Franse voorbeelden, indruk. De armenhuizen
van de diaconieën brachten in het tweede decennium beperkte verbeteringen aan. Het katholieke
armenhuis was de voorloper van deze ziekenzorg en bood kwalitatief de beste hulp.
Een ernstige tyfusepidemie was de aanleiding tot het oprichten van het stadsziekenhuis in 1820.
Dit markeerde tevens het begin van structurele curatieve medische armenzorg door de stad. De stad
haakte aan bij een oudere traditie, die van de isolatie van besmettelijke ziekten. Het nieuwe was dat
het nu vooral ging om endemische ziekten. Ernstige zieken waren de tweede doelgroep. De tweede
aanleiding tot de overname door de stad van de (intramurale) medische armenzorg was, dat de
diaconieën op dat moment eenvoudigweg alle geneeskundige zorg voor on- en minvermogenden
niet meer konden opbrengen. Dit motief gold tijdelijk, dat van de isolatie van besmettelijke ziekten
was een blijvende zorg. Het stadsziekenhuis heeft een grotere rol gespeeld in de openbare gezondheidszorg dan in de preventie van verpaupering. Besmettingsangst was de uiteindelijke reden om
de instelling open te houden.
In de jaren twintig was de toelating tot het stadsziekenhuis soepel. De opnamecijfers waren hoog.
De diaconieën verwezen gemakkelijk naar de intramurale zorg die ze zelf niet hoefden te betalen.
Hier was sprake van intralokaal free-riden. Ook trok de bevolking van het platteland naar de stad,
op zoek naar ziekenhuiszorg. Het stadsziekenhuis vervulde een centrale functie in de intramurale
zorg. Begin jaren dertig werden de ziekenhuiszorg en de ambulante medische armenzorg voor de
stad een te zware financiële last. Het algehele economische klimaat was niet best en de stad had grote
schulden, onder andere als gevolg van de epidemie van 1826-1827 en de uitgaven aan armenzorg.
In 1833 kregen de diaconieën de verantwoordelijkheid voor de medische armenzorg, waaronder de ziekenhuiszorg, terug van de stad. Ze moesten toen voor de intramurale zorg van hun
clientèle betalen. Die zorg werd vervolgens grotendeels verplaatst naar de goedkopere armenhuizen. De opnamecijfers van het stadsziekenhuis daalden drastisch. Er ontstond een scheiding tussen
patiëntengroepen, die duurde tot 1860. De geboren stadjers kwamen zo veel mogelijk in de ziekenzalen van de armenhuizen terecht of, als dat mogelijk was, in het Nosocomium Academicum.
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Het stadsziekenhuis kwam alleen in aanmerking bij een besmettelijke ziekte en incidenteel bij een
zware operatie. Ook elders armlastigen kwamen er terecht. Er was een scheiding volgens geografische (herkomst) en nosologische (ziektekundige) criteria. Van de drie algemeen aanvaarde toegangscriteria gaven de stad en de diaconieën aan de criteria ongeschiktheid en nabijheid vanaf 1833 een
andere invulling. De stad beperkte het criterium ongeschiktheid in relatie tot het stadsziekenhuis
tot de besmettelijke ziekten, terwijl de diaconieën aan een veel bredere groep intramurale zorg toestonden, maar daarvoor wel een ander zorgarrangement creëerden: de armenhuizen. De scheiding
volgens sociale criteria (onvermogenden en minvermogenden) is complexer en minder scherp. Ze
liep voor een deel dwars door de geografische en nosologische scheiding heen. Minvermogenden
kwamen waarschijnlijk meer in het stadsziekenhuis en het Nosocomium terecht. De beroepsaanduidingen van de patiënten geven aanleiding tot deze conclusie. Waarschijnlijk kwamen ze er
echter alleen als ze aan een besmettelijke ziekte leden. Dan lag het stadsziekenhuis meer voor de
hand dan het armenhuis. Bij de katholieken kwamen ze na 1847 wel meer in het kwalitatief goede
armenhuis terecht.
In de loop van de jaren veertig groeide de vraag naar intramurale zorg enorm door een hogere
prevalentie aan besmettelijke ziekten en door een grotere mobiliteit en immigratie van arbeiders.
De groei van de vraag zette in de jaren vijftig verder door. Alle voorzieningen die intramurale zorg
boden, stonden onder druk. Elders geborenen namen steeds meer plaats in de ziekenhuizen in. De
patiëntengroepen van het stadsziekenhuis en het Nosocomium leken steeds meer op elkaar. Het
Nosocomium verloor het eenzijdige karakter van leerinstelling. Door de integratie van het stadsziekenhuis en het Nosocomium tot één ziekenhuis, het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch
Ziekenhuis (1852), en de renovatie en uitbreiding van de ziekenzalen in de armenhuizen kon de
stijgende vraag grotendeels opgevangen worden, al bleef het zo dat ook na het midden van de eeuw
zo nu en dan te weinig bedden beschikbaar waren.
Voor de diaconieën gold als motief voor het aanbieden van intramurale zorg ook de preventie
van verpaupering. Investeren in ziekenzorg kon blijvende invaliditeit en armenzorgafhankelijkheid
voorkomen. Soms werden ook humanitaire redenen aangegeven. De armenhuizen kregen na verloop van tijd hetzelfde probleem als het stadsbestuur: intramurale zorg, hoe dan ook uitgevoerd,
was duur. In de loop van de jaren vijftig beperkten de diaconieën de ziekenzorg in de ziekenzalen.
De katholieken hielden het langst vast aan deze zorg. Twee ontwikkelingen vielen rond 1860
samen. De overdracht van de armenzorg aan de stad (1858-1860) bevrijdde de diaconieën (voor
de tweede keer) van de ziekenhuiszorg. De armenhuizen van de diaconieën namen toen ook geen
zieken meer op. Onder het toenemende aantal patiënten in het Academisch Ziekenhuis waren de
geboren Groningers bij nadere beschouwing ondervertegenwoordigd. In de jaren zestig werd de
toegang tot de intramurale zorg voor de stedelijke inwoners flink moeilijker. De burgerlijke armenzorg hanteerde stringente verwijzingsnormen naar het Academisch Ziekenhuis en de armenhuizen
stootten de ziekenzorg af. De geografische herkomst – het toegangscriterium ‘nabijheid’ – werd
een steeds scherpere scheidslijn. De nosologische criteria veranderden ook: malaria en pokken (uitINTRAMURALE
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gezonderd 1870-1871) waren na 1850 nauwelijks nog ziekenhuisziektes. Het toegangscriterium
‘nood’ verviel in die gevallen. Tuberculose werd in toenemende mate een ziekenhuisziekte. Tyfus
hield het bedreigende, besmettelijke karakter.
De krankzinnigenzorg was tot 1844 het stiefkindje van de stedelijke intramurale zorg. De capaciteit in het Anthony-gasthuis was gering en de armbesturen beperkten de opnames tot gevallen
die sociale overlast of gevaar veroorzaakten. De toegang werd extra belemmerd doordat de voogden
financiële motieven boven zorgbehoefte plaatsten. Stedelingen met mentale problemen waren voor
1844 niet best af. Het provinciebestuur, wettelijk daartoe verplicht, regelde in de jaren veertig
opnamemogelijkheden in gasthuizen elders in het land. De kwaliteit van de zorg was daar aanmerkelijk beter. Aansluitend bij de Nederlandse ontwikkelingen werden de toegangsmogelijkheden
veel ruimer, al moest men er voor naar Zutphen, Delft en Amsterdam. Rijk en provincie betaalden
mee aan de opnames en het bereiken van genezing werd een nieuw toelatingscriterium. De zieke
werd daardoor meer als patiënt en minder als hindergeval of onruststoker gezien. Het aantal opnames elders in het land was tegen 1870 meer dan acht keer zo hoog als het aantal opnames voor 1840
in de stad. Zowel kwantitatief als kwalitatief werd deze zorg op een hoger niveau gebracht. Van
de idioten had men een lager verwachtingspatroon, zij bleven meestal thuis wonen. Voor tijdelijke
opvang konden krankzinnigen en idioten in het stadsziekenhuis of Academisch Ziekenhuis worden
geplaatst. De armenhuizen stootten de opvang van krankzinnigen rond 1850 af.
Vrijwel overal bestond een ‘twee-lagen’ systeem in de intra-murale zorg. In Engeland en de
Verenigde Staten kwamen de fatsoenlijke armen veelal in vrijwillige hospitalen terecht. De toegang
verliep via inschrijvingsbrieven van plaatselijke belanghebbenden die de opname betaalden en
waar men als patiënt een relatie mee moest hebben of zien te verwerven. Meestal was dat een werkgever-werknemer verhouding. De bedeelden en paupers werden in armenhuizen die als ziekenhuis
dienden, of in andere ziekenhuizen opgenomen. Lijders aan besmettelijke ziekten of koortszieken
kwamen, afhankelijk van plaatselijke nosologische problemen of sociaal-economische kenmerken,
in het ene of het andere instituut terecht.
In Groningen vond een scheiding in patiëntenstromen plaats door de aard van de ziekte, de
plaats van herkomst en de betalende instantie of persoon. Aanvankelijk (1820-1832) was de stad
een ruimhartige verstrekker. Na 1860 werd ze ook karig, zoals de diaconieën dat van 1833 tot
1858-1860 ook moesten zijn. Het principe van het domicilie van onderstand woog zwaar. De
toegang van zowel bedeelden als mingegoeden werd steeds moeilijker. Men werd vanaf begin jaren
dertig zo veel mogelijk uit de intramurale zorg gehouden, tenzij men een besmettelijke ziekte, met
name tyfus en cholera, had of elders geboren was. In de jaren dertig werd nog tweemaal verondersteld dat het wel zonder ziekenhuis kon, in 1870 was het Academisch Ziekenhuis niet meer uit
de stad weg te denken. De tijdelijke ziekenhuizen die bij ernstige besmettelijke ziekten als cholera
en pokken werden ingericht, kregen een vaste plaats in de Groningse gezondheidszorg. De toenemende aandacht vanaf de jaren vijftig voor de openbare gezondheidszorg en publieke hygiëne lag
hieraan ten grondslag.
INTRAMURALE
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Openbare gezondheidszorg

INLEIDING
Tijdens de epidemie van 1826-1827 vond het stadsbestuur, en met hen vele andere stedelingen,
de toestand van de afwatering en de open riolen laakbaar voor de volksgezondheid. Vooral in de
wijken L en P was het hiermee slecht gesteld. In oktober 1826 werd in wijk L met de verbetering
van de afwatering begonnen. Als eerste werd de afwatering van de Leliestraat naar de Noorderhaven
vernieuwd. Deze liep onder het tuchthuis in de Spinhuisstraat door en de privaten van het tuchthuis werden op de waterloop aangesloten.1 Vervolgens werd de sloot langs de wal van de Leliestraat
tot de Rozenstraat in 1827 schoongemaakt en verdiept. De daarboven staande particuliere privaten
werden geruimd. Onder de wal door liep een sloot die het water uit de ringsloot aan de stadskant
in de gracht buiten de stad loosde. Deze sloot werd verbreed en verdiept om de waterafvoer sneller
te laten verlopen. Korfmakers gebruikten de sloten voor het weken van rijs en het afvoeren van
restmateriaal. Dit werd hun eind 1826 verboden. Ze moesten een plek buiten de stad zoeken.2
Ze protesteerden met succes tegen dit besluit, maar moesten er wel voor zorgen dat de sloten in
het vervolg schoon bleven.3 Het stilstaande water in het Boterdiep (wijk O) was een andere zorg.
Om stroming op gang te brengen werd een pomp tussen het Boterdiep en het Lopende Diep
geplaatst.
Dat men met de verbetering van de afwatering in het noordwesten van de stad begon was niet
toevallig. De epidemie was rond de Noorderhaven begonnen en in wijk L waren lange tijd de
meeste zieken en doden te betreuren. In de loop van 1827 en 1828 werden alle ringsloten langs de
wallen tussen de Boteringepoort en de Steentilpoort geschoond, verdiept en verbreed. De slootjes
die vanaf de bebouwing naar de ringsloten liepen, werden zo veel mogelijk recht getrokken om
de afwatering van de stad naar buiten toe te verbeteren. Op een drietal kleine stukjes na bleef in
de binnenstad alles bij het oude. Het was daar voldoende ‘rein en zindelijk’.4 In de jaren twintig
vonden bijna alle werkzaamheden in de nieuwe stad, de wijken tussen de diepen en de wallen,
plaats. Pas in de jaren vijftig en zestig stond de binnenstad in het brandpunt van de belangstelling.
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In de Oude Kijk in ’t Jatstraat waar bakker Hensema in 1826 woonde, werd in 1864 riolering
aangelegd. De Steentilstraat waar de familie Wouters in de jaren zeventig nog steeds woonde, kreeg
in 1878 riolering. Na de demping van het Zuiderdiep konden de stadsdelen buiten de oude diepenring stapsgewijs worden gerioleerd. De Jonkerstraat, de woonplek van Renske Wolf, was pas in
de twintigste eeuw aan de beurt.5 De derde fase van de aanleg van de riolering viel in die tijd. Een
groot deel in het zuidwesten van de oude stad, waar ook veel armenbuurtjes waren, werd toen ook
gerioleerd. Deze fase valt buiten de hier behandelde periode. De volgorde waarin de verschillende
stadsdelen van ondergrondse afvoerbuizen werden voorzien, was in deze fase evenmin willekeurig
als in de twee vorige episodes van de aanleg.
Het graven van sloten en de aanleg van riolering behoorde tot het terrein van de openbare
gezondheidszorg. Vanuit andere gezichtspunten, bijvoorbeeld het aanzien van de stad en de verkeersveiligheid, waren ze ook van belang, maar hier worden ze als objecten van openbare gezondheidszorg bestudeerd. Onder openbare gezondheidszorg wordt hier verstaan het ontplooien van
activiteiten en het tot stand brengen van voorzieningen met het oog op preventie van ziektes
en het bevorderen van de volksgezondheid. De uitvoering ligt in de regel in handen van overheidsdiensten.6 Anders dan curatieve handelingen die op het individu gericht zijn en in een
een-op-een verhouding plaatsvinden, is openbare gezondheidszorg op groepen gericht. Openbare
gezondheidszorg wordt ook wel voorgesteld als een glijdende schaal van mogelijke interventies.
Gezondheidspromotie is de lichtste vorm van ingrijpen, bij preventie is de invloed indringender en
bij protectie is, vanuit het individu gezien, de inmenging in het persoonlijke leven het grootst.7
Protectie komt op de interventieschaal direct na de curatie. Protectiemaatregelen worden
genomen als er al een (besmettelijke) ziekte in een gemeenschap is. De zieken krijgen curatieve
hulp en niet-zieken worden tegen besmetting door zieken beschermd. In hoofdstuk 5 bleek dat de
negentiende-eeuwse ziekenhuizen op dit vlak een belangrijke functie hadden. Preventieactiviteiten
beogen de gezondheidsrisico’s waaraan de bevolking bloot staat te elimineren. Er hoeft dan nog
niet daadwerkelijk een (besmettelijke) ziekte te heersen, maar er zijn wel omstandigheden waarvan
een ziekmakende invloed uitgaat. Veel voorzieningen in de publieke hygiëne beogen ziekmakende
factoren weg te nemen. Gezondheidspromotie is gericht op het verhogen van de weerbaarheid van
gezonde mensen, zodat ze zo weinig mogelijk risicofactoren ontwikkelen en een betere weerstand
tegen bedreigende ziekten opbouwen. Zwem- en gymnastiekonderwijs en voedingsvoorlichting
vallen hieronder.8
Protectie, preventie en promotie geven de aard van de interventies aan. De vraag naar de achterliggende motieven van het scheppen van collectieve voorzieningen is daarmee nog niet beantwoord.
Porter concludeert, op basis van een vergelijkend onderzoek naar de openbare gezondheidszorg in
verschillende landen, dat een grote verscheidenheid aan motieven en belangen een rol vervulde
in de openbare gezondheidszorg.9,10 Wat is inmiddels bekend over de belangen van de Groningse
negentiende-eeuwse elite? Kooij onderzocht het tot stand komen van drie publieke voorzieningen
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Daaruit blijkt dat particuliere belangen van de elite
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– vertegenwoordigd in het stadsbestuur – doorslaggevend waren in de besluitvorming. Collectieve
belangen kwamen op de tweede plaats of speelden helemaal geen rol. De belangen van de elites
verschilden per zaak. Bij het starten van nutsbedrijven was het financiële rendement van de eigen
investeringen doorslaggevend en in de stadsplanning stond een luxe en prettige woonomgeving
voorop. De bouw van een nieuw academisch ziekenhuis werd geremd omdat de elite inmiddels
gebruik kon maken van goede ziekenverpleging in moderne particuliere ziekenhuizen.11 Of deze
verklaringen ook gelden voor de hier behandelde casuïstieken zal hierna aan de orde komen.
Aansluitend bij de behandelde curatieve zorg (hoofdstukken 2 tot en met 5) en de curatieve en
protectiefunctie van de ziekenhuizen (hoofdstuk 6) wordt in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk
de bestrijding van de besmettelijke ziekten behandeld. Meestal ging het om ziekten die al in de
gemeenschap heersten of deze bedreigden. De aard van de interventies lag dan ook vooral op het
gebied van de protectie en preventie. In het tweede deel verschuiven de themata van concrete en
ad hoc ziekteverschijnselen naar algemene voorzieningen waar een duurzamer invloed van moest
uitgaan. Met (politie)maatregelen en voorschriften, infrastructurele voorzieningen en volksbeïnvloeding werd getracht schadelijke invloeden uit het (leef )milieu te elimineren. Dit deel is thematisch en chronologisch opgebouwd. Eerst worden de vuilnisverwijdering en de verontreiniging
door begraafplaatsen behandeld. De problemen op deze gebieden bestonden al voor 1800, maar
ze gingen in de eerste helft van de negentiende eeuw zwaarder wegen en er werden substantiele verbeteringen aangebracht op deze terreinen. Deze activiteiten vallen op de interventieschaal
onder preventie. In het intermezzo worden stedelijke activiteiten waarin gezondheidspromotie een
rol speelde, beschreven (onderwijs, zweminrichting). Na het midden van de eeuw werden drie
omvangrijke projecten in de openbare hygiëne uitgevoerd (publieke privaten, riolering, waterputten), die eveneens tot doel hadden ziekmakende factoren te elimineren. Deze worden in de laatste
paragrafen onder de loep genomen.
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In de achttiende eeuw werd Groningen door prominente medici als een gezonde stad beschreven.
In de loop van de negentiende eeuw werd het beeld genuanceerder en vonden velen de levensomstandigheden slecht. Een aantal Groningers beschouwde de stad echter tot ver in de negentiende
eeuw als een gezonde woonplaats.12 Het positieve oordeel was hoofdzakelijk gebaseerd op de
geografische omstandigheden in de oude binnenstad. De brede, rechte straten en grote pleinen
zorgden voor voldoende luchtverversing en het centrum was op zandgrond gebouwd, wat ook
als gunstig werd gezien. De nuances werden aangebracht door vooruitstrevende medici, bestuurders en personen uit de bovenlagen van de samenleving die het gedachtegoed van de hygiënisten
aanhingen. De Groningse medicus Levi Ali Cohen, spreekbuis van deze beweging, had een veel
negatiever oordeel over de openbare hygiëne in het negentiende-eeuwse Groningen, maar stelde
ook onderdelen van de openbare gezondheidszorg ten voorbeeld aan andere steden.13
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De fysisch-geografische omstandigheden in de nieuwe stad, de wijken L tot en met T, werden
als een minpunt gezien. De bodem van deze lager gelegen wijken bestond uit veen of klei. Het
noorden en oosten van de stad werden geregeld geteisterd door overstromingen en hier kwam veel
malaria voor.14 In wijk P kon het water niet weg stromen en het wemelde er van slootjes en open
riolen, die onder meer door blekers werden gebruikt. In de dichtbebouwde, zuidelijke wijken S en
R kwam te weinig zonlicht en verse lucht door de hoge wallen. Daar waren ook nog onverharde,
vaak modderige stegen en gangen. In de negentiende-eeuwse perceptie van ziekmakende factoren
was het in deze wijken slecht toeven.
De vervuiling van water, bodem en lucht was al eeuwen niet gering.15 De groei van de stedelijke
bevolking en de toename aan nijverheidsactiviteiten tussen 1800 en 1870 genereerden nog meer
afval. Voor de volksgezondheid was de verontreiniging van het oppervlaktewater funest, omdat dit
voor consumptie werd gebruikt.16 De stedelijke waterlopen waren een geliefde dump- en loosplaats.
In de onderhavige periode werd de afvoer van vervuild water en aanvoer van schoon water niet
gescheiden.17 Hierin lag een belangrijke oorzaak van de hoge prevalentie van maag-darmstoornissen en epidemieën van cholera en tyfus. Een ander oud probleem was de open verbinding met de
zee en het binnenlaten van zeewater in droge periodes. De veel voorkomende malaria was hierdoor
nauwelijks te tackelen, omdat de malariamug goed gedijde in het brakke oppervlaktewater.
De publieke hygiëne was sinds de vijftiende eeuw onderwerp van stadszorg. Het richtinggevende principe was het opheffen van stank en luchtverontreiniging. De verontreiniging van het
oppervlaktewater en de bodem werd beoordeeld naar de gevolgen voor de luchtverontreiniging.
De oudste regelgeving – het verbod om varkens los te laten lopen, vuil te storten op straat of in
de stadswateren, geboden om de straat voor het huis schoon te houden en tonnen in de woningen
te hebben voor het verzamelen van fecaliën – bestond in de negentiende eeuw nog steeds.18 Voor
1808 werden tientallen resoluties aangenomen die te maken hadden met mest- en vuilnisverwijdering. Tijdens epidemieën nam het aantal verordeningen altijd toe.19 De handhaving was echter een
voortdurend probleem.
Enkele belangrijke problemen op het gebied van de volksgezondheid werden in de negentiende
eeuw lange tijd niet vanuit hygiënisch of preventief oogpunt benaderd, bijvoorbeeld maag-darmstoornissen bij jonge kinderen – 20 tot 25% van de kinderen stierf in het eerste levensjaar – en
ziekten van de ademhalingsorganen.20 Diarree bij kinderen en longtuberculose kwamen zo veel
voor dat men er aan gewend leek te zijn. Beide aandoeningen waren belangrijke doodsoorzaken.
Rond het midden van de eeuw werden deze volksziekten door de hygiënisten geproblematiseerd,
maar pas in de jaren negentig werd een substantiële verbetering op deze terreinen merkbaar. De
aandacht voor epidemieën en besmettelijke ziekten was eeuwenlang veel groter en dat was in de
negentiende eeuw ook nog het geval. Epidemieën stelden inwoners en stadsbestuur op de proef.
In de vroegmoderne tijd hielden vooral lepra, pest en rode loop (dysenterie) de overheden bezig.
Het stadsbestuur trachtte deze ziektes te beperken door isolatie van zieken, begrafenisvoorschriften
uit te vaardigen, verboden op de import van goederen en de komst van (vermoedelijk) zieke perso‘DE
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nen, het inrichten van pesthuizen en het aanstellen van pestmeesters. Door de toenemende interstedelijke contacten mengden de Staten-Generaal zich vanaf de tweede helft van de zeventiende
eeuw in de bestrijding van besmettelijke ziekten.21 Na de totstandkoming van de eenheidsstaat
werd dat beleid gecontinueerd. In een landelijk reglement (1805) werden quarantainebepalingen
voor schepen en de mogelijkheid van het instellen van een sanitair cordon opgenomen. Na het
vertrek van de Fransen werd dit reglement in een KB ‘omgezet’ (1819). Groningen maakte als enige
kustprovincie een provinciale verordening, waarin de verplichte isolatie van personen en goederen
door de kustgemeenten werd opgenomen (21-5-1827).22 Voor de stedelijke en gewestelijke economie waren import- en quarantainemaatregelen ongunstig. Een epidemie of besmettelijke ziekte
kon ook een nadelige invloed op het imago van de stad hebben. Bij (dreigende) epidemieën moesten gezondheids- en economische belangen voortdurend tegen elkaar worden afgewogen. Wanneer
men zeker wist dat het om een besmettelijke ziekte ging, koos de stad voor de volksgezondheid ten
koste van de handelsbelangen.23 Vreemdelingen en bedelaars genoten dan speciale belangstelling.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de zorg voor de openbare gezondheid
geactiveerd. Groningse hoogleraren en medici namen deel aan de landelijke discussie binnen de
Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit (1779).24 Het Collegium Medicum en
het genootschap Pro Excolendo Iure Patrio waren plaatselijke fora van gedachtevorming. Allerlei
onderwerpen passeerden de revue: kindersterfte, registratie van geboorte- en sterftecijfers, begraafplaatsen, prostitutie, drankmisbruik, opiumgebruik, pokkenbestrijding, samenwerking tussen de
lokale overheid en medici, aanpak van onbevoegde genezers, bestrijding van rabiës en veepest en
de stadsreiniging.25 Medici adviseerden het stadsbestuur in lokale gezondheidsaangelegenheden.
Verschillende adviezen werden ter harte genomen en vonden hun weerslag in tijdelijke maatregelen
tijdens epidemieën of in blijvende regelgeving.
De opvatting dat in de eerste helft van de negentiende eeuw, na de grotere belangstelling voor
de openbare gezondheidszorg in de achttiende eeuw, de interesse weer afnam is breed verspreid.26
Dit is echter te algemeen gesteld.27 In Groningen kwam een aantal ‘oude’ onderwerpen in de
Bataafs-Franse periode opnieuw in de aandacht en de vaccinatie werd in Nederland als nieuwe
preventiemogelijkheid geïntroduceerd. Enkele verouderde stedelijke gewoonten verdwenen in dit
tijdperk. In de periode 1819-1829 was in Groningen ook een verhoogde attentie voor de openbare gezondheidszorg. Tyfus- en malaria-epidemieën (respectievelijk in de jaren 1817-1819 en
1826-1827) hadden een katalyserende werking. Door de ernstige epidemieën was het klimaat voor
regulering en het tot stand komen van nieuwe voorzieningen gunstiger dan in de twee decennia
daarna. Na 1850 kwam de publieke gezondheidszorg opnieuw op de agenda.
Aan het eind van de hier behandelde periode waren er twee belangrijke wapenfeiten, die de
overgang naar een ander tijdperk inluidden. De periode waarin de volksgezondheid en de bestrijding van besmettelijke ziekten steeds meer vanuit het nationale kader werden behartigd, brak aan.
In 1865 werd het staatstoezicht op de gezondheidszorg ingesteld. De inspecteurs die dit toezicht
uitoefenden waren verplicht bijzondere ziekteverschijnselen bij de minister, Gedeputeerde Staten
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en de inspecteurs van aangrenzende provincies te melden. Ze konden ook onderzoek doen naar de
volksgezondheid. Het lokale kader voor de bestrijding van besmettelijke ziekten werd verlaten. Op
grond van de Besmettelijke Ziektenwet (1872) was het mogelijk dwingende voorschriften aan lokale
besturen op te leggen. De stad verloor haar autonomie.28 De twee nieuwigheden hadden niet direct
veel invloed op het bereik van de gezondheidszorg en het peil van de volksgezondheid. Daarop waren
meer determinanten van invloed. Moderne medisch-technische voorzieningen, de drinkwaterleiding
en de voltooiing van de riolering, werden in Groningen veel later bereikt. De bestrijding van epidemische en besmettelijke ziekten was echter een haast permanente negentiende-eeuwse zorg.
BESTRIJDING

VA N E P I D E M I S C H E E N B E S M E T T E L I J K E Z I E K T E N

Inleiding
Epidemieën en besmettelijke ziekten hielden stadsbestuur, geneeskundige commissies, armbesturen, liefdadigheidscommissies en medische stand tussen 1800 en 1870 uitermate sterk bezig. Men
kan zelfs spreken van een zekere preoccupatie en fixatie. De Vries Reilingh schreef aan de hand
van de jaarverslagen van de plaatselijke geneeskundige commissie een boekje over de epidemische
ziekten in de stad. De visie op en beleving van de epidemieën wordt hierin prachtig verwoord. Hij
schreef in 1869:
Wanneer wij de verslagen lezen valt ons al dadelijk het groot aantal epidemieën, en daaronder zeer
hevige en uitgebreide, in het oog wij worden dan bijna gedwongen de door vele geneeskundigen van
de vorige eeuw ... zoo zeer geroemde gezondheid van Groningen in twijfel te trekken. Inderdaad is
het ook te verwonderen, dat eene zoo sierlijk ruim gebouwde, grootendeels op een vrij verheven zandheuvel op diluvialen bodem gelegene en door twee riviertjes doorspoelde stad, in deze halve eeuw zoo
dikwijls en zoo hevig door ziekten geteisterd is geworden, zowel door zulken welke aan plaatselijke
toestanden, zoo als bodem en wateren, als endemische oorzaken gewoonlijk worden toegeschreven, als
door andere ziekten die door besmetting (contagium) van elders ingebragt, of door miasma, hetwelk
eene algemeene ziektetoestand epidemie verwekt, veroorzaakt plegen te worden.29
Een tijdgenoot van De Vries Reilingh, wethouder Trip, sprak eind jaren zestig eveneens somber
over de voorafgaande periode. Trip zag in 1867 terug op een ‘noodlottig eenenveertig jarig tijdperk’.30 Hij wist toen niet dat de pokkenepidemie van 1870-1871 nog zou komen. Het beeld van
De Vries Reilingh en zijn tijdgenoten werd gekleurd door de herinnering aan de epidemie van
1826-1827. Er werd nog geregeld gerefereerd aan de schade op demografisch en sociaal-economisch gebied, de tekorten aan verpleging en medische hulp en de bijna onoverwinnelijke financiële
en bestuurlijke problemen, die de epidemie teweeg had gebracht. Als een ziekte ernstig dreigde te
worden, dook de vrees voor herhaling van de toestanden van 1826 keer op keer op. Ondanks de
sombere toon die in het citaat doorklinkt, verkondigde De Vries Reilingh dat het in Groningen
niet ongezonder was dan in andere steden.31
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In het citaat worden de twee heersende opvattingen over het ontstaan van ziekten genoemd.
Volgens de miasmatische theorie ontstonden onder invloed van schadelijke dampen ziektedeeltjes,
miasmen, die in het lichaam werden opgenomen. De oorzaak van een ziekte lag volgens deze theorie in stank en vervuilde lucht. Met luchtreinigingsmiddelen probeerde men ziektes te voorkomen
en in te dammen. Volgens de tweede theorie vond een besmetting plaats door overdracht van een
smetstof (contagium) van de ene persoon op de andere. Isolatie van zieken en het bekendmaken
van de ziekte in de stad waren dan geboden. Deze strategie werd samengevat in de veel gebruikte
begrippen ‘publicatie en isolatie’. Dit waren protectiemaatregelen, men probeerde gezonde inwoners te beschermen tegen besmetting door zieken. De beide behandelmethoden werden ook tegelijkertijd of aanvullend toegepast, omdat men vaak niet wist wat de oorzaak van een ziekte was. In het
midden van de negentiende eeuw werden ze theoretisch aan elkaar verbonden: ziekte ontstaan door
vervuilde lucht kon door de ontwikkeling van een contagium overgedragen worden op anderen.32
Deze theorieën bleven richtinggevend voor het medisch en preventief handelen, totdat de kennis over de bacteriologie verspreid en geaccepteerd werd. In de jaren tachtig werd binnen enkele
jaren de werkelijke veroorzaker van tyfus, difterie, rabiës, tuberculose en cholera gevonden.33 Deze
ziekten hebben in de negentiende-eeuwse Groningse gemeenschap veel sporen nagelaten. Van
sommige ziekten wist men daarvoor, ook zonder de kennis van de ziekmakende factor, uit ondervinding dat zij overdraagbaar waren. In andere gevallen werd de besmettelijke aard vermoed of
men schreef aan de kwaal de overgang van endemie naar besmettelijkheid toe wanneer het aantal
zieken bovennormaal werd. Op dat punt aangekomen, werden de maatregelen die doorgaans voor
contagieuze ziekten golden, genomen en werd de rol van de lokale overheid groter.
De preoccupatie met de epidemie van 1826 ontneemt gemakkelijk het zicht op de gebeurtenissen uit de vroege negentiende eeuw. De stedelijke overheid maakte in de eerste decennia van de
negentiende eeuw werk van de bestrijding van pokken, syfilis en hondsdolheid. In deze gevallen
ging het anders dan bij drie andere regelmatig voorkomende epidemische ziekten, malaria, tyfus
en cholera, en de besmettelijke kinderziektes. De beoogde permanentie van de bestrijding was een
nieuwigheid. Voor 1800 werden alleen tijdelijke verordeningen uitgevaardigd. De nieuwe voorschriften werden in het politiereglement van 1822 opgenomen. Een ervan was een meldingsplicht
van de bevolking. De bestrijding werd democratischer en dwingender. Men dwong individuele
handelingen af en strafbepalingen moesten de naleving garanderen.
In de openbare gezondheidszorg nam de lokale overheid een sleutelpositie in. Andere overheden, armbesturen, liefdadigheidscommissies, medici, onderwijzers en predikanten vervulden
daarnaast een rol van betekenis. Tegenover stimulerende en bevorderende elementen stonden
tekortschietend inzicht, tegenkrachten, negaties en passiviteit. Ook dat waren vaste onderdelen.
Hierna wordt eerst de bestrijding van pokken, syfilis en hondsdolheid behandeld en daarna die van
tyfus, cholera en malaria.
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Pokkenbestrijding
Rutten heeft in zijn dissertatie De vreselijkste aller harpijen de geschiedenis van de pokken in de
achttiende en negentiende eeuw in Nederland beschreven. Stad en provincie Groningen figureren daarin op verschillende plaatsen in een specifieke of illustratieve betekenis. Het perspectief is
hier omgekeerd. Het Groningse wordt in beeld gebracht en gerelateerd aan de nationale context.
Vanuit de centrale vraagstelling – capaciteit en kwaliteit van en toegang tot gezondheidszorg – zal
de nadruk liggen op de bestrijding en niet op het voorkomen van de ziekte. Over de pokken en
pokkenbestrijding in Groningen is tot dusverre geen aparte publicatie verschenen. De door Rutten
verzamelde gegevens over Groningen worden hierna aangevuld met de gegevens uit lokale bronnen
om het Groningse verhaal completeren.
De pokziekte kwam voor 1800 in de stad om de zes jaar in epidemische vorm voor.34 Deze
frequentie was normaal voor steden met de omvang die Groningen toen had.35 De bevolking
was van oudsher vertrouwd met de ziekte, wat soms tot nonchalance of fatalisme leidde. Het was
een transportziekte in dubbele betekenis. De besmetting verliep door overdracht en migrerende
beroepsgroepen waren bronnen van besmetting. Naarmate de immigratie en de omvang van de
bevolking in de negentiende eeuw toenamen, werd het risico om besmet te worden groter als men
niet was gevaccineerd. Groningen onderhield handelscontacten met de rest van Nederland, België,
Duitsland, Engeland en het Oostzee-gebied. De contacten waren intensief en de ziekte kon gemakkelijk in de stad gebracht worden.
Het beeld van de pokken in de negentiende eeuw was volstrekt anders dan dat in de achttiende
eeuw. De prevalentie en sterfte daalden substantieel en het zesjarenpatroon werd doorbroken. In
de negentiende eeuw deden zich in Groningen twee ernstige en twee lichte epidemieën voor en
er waren enkele kleine uitbraken. Zo nu en dan was er een geïsoleerd geval. Het betrof dan een
zieke die van elders kwam en recent in de stad was aangekomen. De ernstige epidemieën waren
aan het begin en het eind van de hier behandelde periode. In 1800-1801 vielen ongeveer 500
slachtoffers te betreuren36 en in 1870-1871 261. De laatste epidemie genereerde veel meer onrust
en overheidsingrijpen dan de eerste, die feitelijk veel ernstiger was. Het aantal slachtoffers was in
1870-1871, de toegenomen bevolkingsomvang in acht genomen, nog niet eenderde van dat in
1800-1801. Dit is een van de voorbeelden van de grotere sensitiviteit voor epidemieën. De sterfte
aan pokken was op grond van de gegevens van de geneeskundige commissie tussen 1818 en 1865
nog geen half procent van de totale sterfte.37 De lichte epidemie van 1840-1841, met 92 overlijdens, was hiervoor het meest verantwoordelijk. In de achttiende eeuw was de sterfte door pokken
tussen de vijf en negen procent van de totale sterfte.38 De omvang van de kindersterfte bleef tussen
1800 tot 1870 ongeveer gelijk, zodat geconcludeerd kan worden dat andere ziektes voor kinderen
levensbedreigender werden.39
Variolatie, inenting met mensenpokstof, was een achttiende-eeuwse vinding en werd vanaf 1759
in de stad toegepast. De medische hoogleraren begonnen ermee en via de bovenlagen van de bevolking werd de behandeling onder de bevolking verspreid.40 Aanvankelijk ging het niet snel, maar
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vanaf april 1769 gebeurde het op ruimere schaal. Waarschijnlijk werden de laagste sociale groepen
niet of nauwelijks bereikt. In de winter van 1769-1770 werden 450 kinderen ingeënt.41 Het aantal
was dat jaar waarschijnlijk zo hoog door de inenting van de kinderen van twee weeshuizen. In
1769 kwamen de pokken in epidemische vorm voor en dat zal, zoals dat later nog vele malen het
geval was, de prikkel voor velen zijn geweest om tot inenten over te gaan. Ook de kinderen van
burgemeester Jullens werden toen ingeënt.42 Jacob van Geuns entte in 1799 acht kinderen in de
Steentilstraat in.43 Zouden hierbij de kinderen van mennistenbroeder Wijbe Wouters zijn geweest?
Een katholieke priester en verschillende orthodox-gereformeerde predikanten behoorden rond
1770 tot de tegenstanders van de variolatie.44 De stad bemoeide zich in de achttiende eeuw niet
met de variolatie. Ze stond het toe, wat lang niet overal zo was.45 De acceptatie van de variolatie
verliep volgens Rutten dwars door partijen en facties heen en beperkte zich niet tot de aanhangers van de Verlichting of de patriotten. Risicomijdend gedrag, bijvoorbeeld door extra hygiëne,
vrijwillige isolatie en tijdelijk vertrek, was al voor de introductie van variolatie gewoonte onder de
bovenlagen.46 In Groningen was dat ook het geval, want tijdens malaria- en tyfusepidemieën trok
de elite weg uit de stad, zelfs wanneer ze speciale taken in de bestrijding van een epidemie op zich
hadden genomen. Raadslid Van der Hoop, lid van de Volksziektecommissie, ging in het najaar van
1826 naar Huize De Bult in Steenwijk en dominee Gerhards, lid van de Tyfuscommissie, vertrok
midden in de epidemie van 1856 vier weken naar Nordeney.47
De variolatie heeft de acceptatie van de vaccinatie in Groningen waarschijnlijk bevorderd.
Vaccinatie (inenting met koepokstof ) was een vinding van de Engelse medicus Jenner (1798) en
bereikte Nederland in 1800. In de stad werd vanaf december 1800 gevaccineerd. Een jaar later
meende Thomassen à Thuessink al dat de vaccinatie wortel geschoten had in de stad,48 maar dat
was te optimistisch gedacht. De aanwezigheid van de universiteit en de positieve houding van de
hoogleraren waren winstpunten. Thomassen à Thuessink publiceerde in februari 1801 over de koepokinenting. Zijn leerling A.O.H. Tellegen promoveerde in 1802 als eerste Nederlandse medicus
op de vaccinatie.49 Tellegen was begin negentiende eeuw de grote promotor van de vaccinatie in de
stad. Hij entte tot en met 1819 meer dan 7000 kinderen in.50 Jacob van Geuns paste de vaccinatie
ook direct toe. Zijn vader Matthias van Geuns had aanvankelijk nog twijfels.51 Het draagvlak voor
de vaccinatie was onder de Groningse medici vanaf het begin goed.52
Wat ondernam het Groningse stadsbestuur aan het begin van de negentiende eeuw? Het Bataafse
Bewind gaf variolatie – vaccinatie werd nog niet genoemd – in 1801 vrij. De Municipaliteit nam
zich daarop voor maatregelen te ontwerpen ter bevordering van de inenting en ter voorkoming
van de verspreiding van de ziekte.53 Desgewenst kon het raadslid dat belast werd met de zaak, zich
met deskundigen verstaan.54 Dit initiatief is niet uit de verf gekomen. In de stadsarchieven is geen
vervolgactiviteit op het besluit terug te vinden. Het afhandelen van allerlei bestuurlijke en administratieve zaken zal de pokkenbestrijding wel naar de achtergrond hebben verdrongen. Vanaf 1803
waren de oude regentengeslachten weer ruim vertegenwoordigd in het stadsbestuur.55 Voor de pokkenbestrijding betekende dit teruggevallen op het beleid van het niet hinderen van inentingen.56
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De pokkenbestrijding kwam tot 1809 niet meer op de agenda van het lokale bestuur voor. In
1805, 1807 en 1808 heerste de ziekte, maar door de stad werden geen maatregelen genomen. De
geneeskundige commissies bevorderden de vaccinatie voor 1809 evenmin.57 Het Bataafse Bewind
volgde een politiek van overtuigen en overreden en niet van dwang.58 Het klimaat ten aanzien
van vaccinatie was in de stad niet ongunstig, maar het succes hing in het eerste decennium af van
initiatieven van medici en bekende lokale figuren en van de vraag van het publiek.
De vaccinatiepraktijk van de periode voor 1809 is slechts snippersgewijs te traceren. Aan deugdelijke en voldoende entstof ontbrak het niet. Elders kwam dit wel voor.59 Tellegen vond in 1804 dat
er te weinig werd ingeënt. Hij veronderstelde dat de kosten te hoog waren en vond dat er te weinig
‘aangelegenheid’ in de stad was. In de krant maakte hij bekend dat hij twee keer per week gratis ging
inenten in het ziekenhuis. De pokstof die hij had, stelde hij ter beschikking aan andere medici.60
Door het wegnemen van financiële en praktische bezwaren heeft hij voor de lage sociale lagen de
toegankelijkheid tot deze vorm van ziektepreventie verbeterd. Tellegen kon in 1805 en 1807 door
zijn inentingen de ziekte in een vroeg stadium stuiten.61 Grote groepen inwoners besloten pas op de
momenten waarop werkelijk besmettingsgevaar dreigde, hun kinderen te laten vaccineren.
Rutten concludeerde dat nationale ondersteuning en stimulering noodzakelijk was om de pokkenbestrijding en de introductie van de vaccinatie te laten slagen.62 Het decreet van 25 november
1808 van koning Lodewijk Napoleon regelde de registratieplicht van medici en de verplichte vaccinatie van militairen en cliënten van de publieke armenzorg. Verder was het verbod op het naar
school gaan van kinderen uit gezinnen waar een zieke was en het uitloven van medailles aan medici
daarin opgenomen.63 Ten opzichte van de publicatie van 1801 – die in Groningen niet effectief
werd – was de regelgeving aangescherpt. Volgens Van de Sande bestond in de periode 1805-1810
de wil om ‘tien jaar revolutionaire plannenmakerij’ te concretiseren.64 Dit vaccinatiedecreet past
in de strakkere bestuursstructuur. Het decreet lokte in de stad enkele reacties uit. In januari 1809
werd het integraal opgenomen in de Ommelander Courant. Het belang van de zaak dwong hiertoe
meende de redactie.65 Deze uitspraak geeft de opvattingen van gezaghebbende stedelingen weer.
Een ander initiatief uit de stedelijke gemeenschap was de kerkelijke leerrede van de lutherse predikant H.J. Matthes (zie hierna), waarin hij morele bezwaren tegen vaccinatie ontzenuwde (1808).
In februari 1809 pakten het stadsbestuur en de plaatselijke geneeskundige commissie de draad
op.66 Na aandrang van de commissie werden de plichten van de medici openbaar gemaakt.67 Er
werden ook boekjes van het Nut over de vaccinatie verspreid, maar die sloegen bij het Groningse
publiek niet erg aan.68 Medio februari maakte Tellegen melding van pokkenzieke kinderen.69 Het
stadsbestuur wendde zich nu tot de bevolking. De vaccinatie werd aangeprezen, ouders van pokkenzieke kinderen werden gemaand hun kroost binnen te houden en onderwijzers mochten zieke
kinderen niet op de scholen toelaten.70 De toon van de berichtgeving was mild. Ouders werden
‘opgewekt’ en ‘aangemaand’, onderwijzers ‘gelast’. De strengere toon van het decreet van de koning
is er niet in terug te vinden, evenmin als het verbod op het naar school gaan van gezonde, ongevaccineerde kinderen uit een gezin waar de ziekte heerste. Kennelijk is de ziekte niet verder verspreid,
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want er is geen verdere berichtgeving gevonden. In juni daarop werd opnieuw een ziektegeval
gemeld. De verplichte melding door medici had wortel geschoten. De stad scherpte nu de regels
voor de schooljeugd aan. Ongevaccineerde kinderen werd, zolang de ziekte heerste, de toegang
tot de school ontzegd. De onderwijzers dienden hier streng op toe te zien. Ouders werden ernstig
gewaarschuwd de omgang met buren te mijden en aangeraden bezoekers in kennis te stellen van de
ziekte in hun huishouding.71 Wetten en gewoonten waren natuurlijk lang niet altijd congruent.
De voorschriften van 1809 waren niet ingrijpend. Het stadsbestuur stelde zich voorzichtig en
formeel op. Het accent lag op de protectie van gezonde stedelingen en niet op ziektepreventie. Aan
het verbeteren van de toegang tot de vaccinatie deed de stad niets. De medici waren in deze periode het meest actief. Armendokter Tresling vaccineerde in het voorjaar van 1809 alle hervormde
bedeelden.72 Hij creëerde, net als Tellegen, een mogelijkheid voor gratis vaccineren.
In 1809 werden 585 personen, van wie 185 gratis, door zes medici ingeënt.73 Dit cijfer is
exclusief de vaccinaties van Tresling voor de armenzorg. Het aantal was niet representatief voor
het eerste decennium, maar is wel een aanwijzing dat onder de bevolking geen grote weerstand
tegen de ‘kunstbewerking’ bestond. In 1809 en 1810 voerden alle Groningse medici vaccinaties
uit. Onder hen leefden evenmin bezwaren. Ook de geneeskundige commissies rapporteerden verschillende keren over de grote bereidwilligheid tot vaccineren, zowel onder geneesheren als bij de
inwoners. Extra aansporing, zo meende men in 1818, was niet nodig.74 Maar er bleven weigeraars
en twijfelaars. Familieberaad, soms meer dan eenmaal, ging niet zelden vooraf aan een besluit tot
inenting. Tellegen daagde in 1814 de tegenstanders van vaccinatie publiekelijk uit. Hij loofde een
premie van tien dukaten uit aan ieder die kon aantonen dat een door hem gevaccineerd kind toch
pokken had gekregen.75 Er bestond twijfel over de effectiviteit van de behandeling, omdat een
ingeënt kind ziek zou zijn geworden. Vijf jaar later zou het aanbod hem zeker wat hebben gekost,
want in 1819 werd duidelijk dat hervaccinatie nodig was om beschermd te blijven tegen pokken.
Principiële bezwaren werden in de Bataafs-Franse tijd niet veel gehoord. Integendeel, predikant
Matthes prees in een leerrede vaccinatie aan als
eene der weldadigste uitvindingen onzer eeuw, waarvoor we God niet genoeg kunnen danken.76
Ouders die hun kinderen niet lieten inenten, groeven met eigen hand het graf van hun kinderen.
Er was geen sprake van zondigheid. Hij besloot zijn rede met een gedicht, waarin de verantwoording tegenover God zwaar werd aangezet:
’k Zou u, Ouderen! bezweren,
Om den dood van ’t kroost te keeren,
Dat gij God verreek’nen moet;
’t Welk vooroordeel, door haar smalen,
Of de traagheid, door haar dralen,
Zoo misdadig sneuv’len doet.
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Of de lutherse bedeelden net als de hervormden stelselmatig door de diaconiedokter zijn ingeënt,
is niet bekend.
Tijdens de Franse inlijving (1811-1813) was de vaccinatiegraad, het aantal vaccinaties gerelateerd aan het geboortecijfer, boven de 100%. Er was kennelijk een forse inhaalslag onder peuters en
kleuters. De medici Paping en Mesdag lieten zich in deze periode, naast Tellegen, zien als ijverige
vaccinateurs.77 Het nominale aantal entingen steeg van 1811 tot 1813 aanzienlijk. Het aandeel
van de gratis inentingen steeg van 75.8 in 1811, naar 86.7 in 1812 en 95.8% in 1813. De lagere
sociale groepen werden steeds meer bereikt. De pressie van de nationale overheid was tot in het
noorden van het land effectief. De koepokstof werd op de universiteit bewaard.78 De variolatie was
een stille dood gestorven. In het begin van de Franse inlijving was het beleid van de prefect nog
redelijk mild, maar in 1813 werd de dwang opgevoerd. In juli moesten de diaconieën binnen twee
weken alle bedeelden vaccineren. De hervormde diaconie heeft dit keurig uitgevoerd.79 Toen zich
in augustus 1813 enkele ziektegevallen voordeden, stelde de prefect schooluitsluitings- en quarantainemaatregelen op. Met name de quarantaine vonden de stadjers een te strenge maatregel.80 Later
is deze bij pokken ook niet meer uitgevaardigd. Het straffere beleid in 1813 was een uitvloeisel
van de Franse bestuurlijke mores.81 Een hele kinderschare werd daardoor in het tweede decennium
tegen pokken beschermd.
Het decreet van 1808 vond een vervolg in het KB van 7 september 1814, alleen de verplichte
inenting van de militairen van de landmacht werd geschrapt. Dat militairen daarna vaak een bron
van besmetting waren, is dus niet verwonderlijk. De naleving van voorschriften was in de Franse
tijd aangehaald, maar werd deels weer losgelaten. Op andere punten werden de voorschriften
zwaarder. De publieke hygiëne kreeg in het KB meer accent. De verplichte ontsmetting van de
woning en nieuwe voorschriften voor het begraven van aan de ziekte overleden personen82 werden in een stedelijke publicatie opgenomen (22 november 1819). Deze publicatie was in feite
het reglement dat lange tijd ging gelden. De verplichte melding van zieken gold nu ook voor
de gezinshoofden. De verplichte inenting van schoolkinderen en alle stedelijke bedeelden was er
ook in opgenomen. Bij het uitbreken van pokken moest op de deur van de getroffen woning een
papier met het woord kinderziekte worden geprikt. Het verplichte waarschuwen van de buren en
binnenhouden van kinderen werden afgeschaft. Het merken van het huis met voornoemd briefje
moet als vervangende ‘publicatie’ worden gezien.83 Voor wat betreft de drie laatste punten ging het
stedelijke reglement verder dan het KB. In het politiereglement van 1822 werd het gemeentebeleid
van de pokkenbestrijding nog eens opnieuw samengevat (artikelen 319-327). In hoofdlijnen bleven de regels gehandhaafd tot 1872. Was het stadsbestuur aanvankelijk nog traag ten opzichte van
de landelijke ontwikkeling, in 1819 liep men voor op de landelijke regelgeving.
De Franse invloed was gunstig voor het ontwikkelen van het beleid van het stadsbestuur. Na het
vertrek van de Fransen kenmerkte het stadsbeleid zich door, vergeleken met de landelijke normen,
meer verplichtingen aan de bevolking op te leggen. In de jaren twintig werd van rijkswege een
strengere aanpak gehanteerd, met name bij de vaccinatie van schoolkinderen.84 Dit punt was, zoals
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hiervoor bleek, in de stad in 1819 al bereikt. Deze mentaliteit heerste ook onder het provinciale
bestuur en de geneeskundige commissie. Zij waren in 1816 al voorstanders van verplichte vaccinatie van schoolkinderen en legden het besluit van 1814 als zodanig uit.85 De hervormde diaconie
continueerde haar werkwijze in 1814 door de dan nog niet-verplichte vaccinatie van bedeelden
te organiseren.86 Volgens het door de diakenen Stratingh (medicus) en Brandts (apotheker) opgestelde rapport moesten vast bedeelden beneden de 30 jaar binnen zes maanden of voor de eerste
monstering87 zijn gevaccineerd of ze moesten een attest tonen waaruit bleek dat ze pokken hadden
gehad. Tijdelijk bedeelden zouden worden aangespoord tot inenting. Op twee punten was het
rapport zwak. De bedeling begon nog voor de vaccinatie was verricht en er werd geen sanctie op
niet-vaccineren gesteld. Een consequente uitvoering werd dan ook bij lange na niet gehaald. Maar
daarin was de hervormde diaconie geen uitzondering.
De provinciale geneeskundige commissie kreeg in 1814 de verantwoordelijkheid om koepokstof op voorraad te houden.88 Tellegen wilde toen geen gratis entstof meer leveren.89 Vanaf dat
moment doemden problemen met de beschikbaarheid van entstof op.90 De inspanning van de
commissie was veel geringer dan die van Tellegen. In de stad werd het tekort in de jaren dertig
manifest. Na de cholera-epidemie van 1833 waren de medici
van verse stof verstoken [en] hebben zij wel getracht door middel van tusschen glazen bewaarde stof,
de gestaakte inenting te hervatten, evenwel met weinig gevolg.91
Veehouders werden opgeroepen om hun pokkenzieke runderen aan te melden. Ze kregen daarvoor een vergoeding.92 Kennelijk kreeg men hierdoor voldoende entstof, want tot 1841 werd er
niet meer over gesproken.93 In 1844 werd door bemiddeling van de minister pokstof uit Zutphen
verkregen. Daarna hielden drie stedelijke medici verse stof in voorraad voor hun collegae.94 In de
tweede helft van de jaren veertig ontving men enkele keren entstof van de landmacht.95 De stad
had in dezen het Rijk verschillende keren nodig. In 1861 werd opnieuw aan vee-eigenaren een
vergoeding geschonken als ze pokstof leverden.96 De Vries Reilingh hield zelf een koe, waarmee hij
op verzoek van de minister pokstof ontwikkelde.97
Het grondplan voor de stedelijke pokkenbestrijding was in 1819 gemaakt. Soms werden tijdens
het heersen van de pokken nog aanvullende maatregelen genomen. Dat gebeurde direct al in 1819.
De schrik was groot omdat er dat jaar niet minder dan 164 patiënten in de stad waren, terwijl men
meende de ziekte te hebben bedwongen. De eerste ziektegevallen openbaarden zich onder ‘reizende
werklieden’ die in barakken in Finsterwolde bivakkeerden. Velen van hen waren niet ingeënt en
ze besmetten elkaar in snel tempo. De provinciale geneeskundige commissie ontdekte toen dat
veel inwoners in Appingedam en Groningen niet waren ingeënt.98 De stedelijke bevolking werd
gewaarschuwd om niet naar Finsterwolde te gaan.99 In Finsterwolde kwamen isolatiebarakken en
zieken – specifiek dienstboden werden genoemd – mochten niet worden vervoerd naar andere
plaatsen.100 Zieke dienstboden uit de provincie wilde men uit de huizen van de stedelijke elite
en uit de stad te houden. De predikanten in de stad en de provincie werden ingeschakeld om de
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Publicatie van het
pokkenreglement in de
Groninger Courant van
23 november 1819.
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geesten nog eens ten gunste van vaccinatie te masseren. Alle stedelijke predikanten bevolen de vaccinatie vanaf de kansel aan.101 De berokingskosten voor het ontsmetten van woningen werden door
de stad opgebracht.
In 1825 werd een andere ad hoc maatregel genomen. Moeders van pokkenzieke kinderen kregen van stadswege een vergoeding zodat ze thuis konden blijven van hun werk om op hun zieke
kinderen te passen. Deze succesvolle maatregel is slechts eenmaal toegepast. De medici gingen in
dezelfde periode op eigen gezag de woningen in de buurt van pokkenpatiënten inspecteren op
niet-gevaccineerde kinderen.102 Achteraf valt te constateren dat van 1811-1813 en in 1819 en 1825
het meest straffe beleid werd gevoerd. De magistraat, geneeskundige commissies, predikanten en
medici werkten nauw samen. Een strak beleid van isolatie en een sturend optreden om inwoners
tot vaccineren te bewegen, was de kern van de aanpak.
In de provincie begonnen in de jaren twintig problemen te ontstaan met de bereidheid van de
medici om te vaccineren.103 Voor de stad was dit een ongunstige ontwikkeling vanwege de intensieve contacten tussen stad en provincie. Het feit dat in de dorpen dichtbij de stad, zoals Noorddijk
en Hoogkerk, niet werd gevaccineerd was een risicofactor. Enkele decennia later kregen stedelijke
medici een aanstelling als gemeentevaccinateur in deze dorpen.
Het provinciale bestuur nam in 1825 een reglement aan ‘ter bevordering van de koepokinenting’.104 Elke gemeente werd verplicht een vaccinateur te benoemen om armen en behoeftigen,
waaronder minvermogenden werden begrepen, gratis in te enten. De vaccinateurs moesten aan
ingeënte personen een inentingsbewijs afgeven. De burgemeester was verantwoordelijk voor het
bekend maken van plaats en tijd van vaccineren en diende vier keer per jaar alle geboorten aan de
vaccinateur door te geven. Verder wenste de provincie een algemene inspectie op niet-gevaccineerden.105 De Groningse vaccinateur moest de entstof voor zijn lokale collegae in voorraad hebben.
Tellegen – hij had de benoeming ook wel verdiend – was de eerste vaccinateur in de stad. Wat
hij tot dusverre particulier had gedaan, werd nu in de vorm van een stadsfunctie gegoten, waarvoor
hij werd betaald. Sinds 1809 bestond in de stad al een scheiding in de inentingspraktijk. Tellegen
entte de minvermogenden en de armendokters de bedeelden. De scheiding werd door de aanstelling van een vaccinateur geformaliseerd. Voor alle armen en minvermogenden werd er een gelegenheid geschapen voor een gratis inenting. In een stadspublicatie (9-1-1826) werd de benoeming
van de vaccinateur aan de bevolking bekend gemaakt. Na zijn overlijden volgde Huber Tellegen op
(1830). Huber vaccineerde eenmaal per week in het ‘burgerziekenhuis’.106
Aan de wijkmeesters werd de ‘generale inspectie’ opgedragen. Op twee afzonderlijke lijsten
– bedeelden en behoeftigen gescheiden – werden de namen van niet-gevaccineerde kinderen genoteerd. De gemeentesecretarie zond ze vervolgens door naar de vaccinateur en de armenzorg.107 De
inspectie op ongevaccineerde kinderen die de medici in 1825 spontaan hadden gedaan, werd vanaf
1826 aan de wijkmeesters opgedragen. Tot het midden van de eeuw kregen de wijkmeesters elke
keer als zieken werden gemeld, de opdracht om een ‘generale inspectie’ uit te voeren. Van 1827
tot en met 1847 is dat zeven keer voorgekomen.108 In augustus 1827 werd ook een dergelijke
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‘generale inspectie’ gehouden.109 Mochten Renske Wolf en haar kinderen nog niet zijn gevaccineerd, dan zijn ze bij deze inspectie opgespoord. Bij de eerste ziekmelding begon men schielijk
met de (her)vaccinaties. In 1844 vaccineerde Huber dagelijks van 12 tot 13 uur bij hem thuis. De
wijkmeesters maakten dit huis aan huis bekend.110 Net als na een epidemie, steeg na een ‘generale
inspectie’ het aantal vaccinaties altijd.
Vanaf 1826 waren wijkmeesters, diakenen en schoolmeesters, vanuit medisch perspectief allen
leken, de figuren die een taak hadden in de bevordering van de vaccinatie. Ze waren de ‘bemiddelaars’ naar de toegang tot de pokkenpreventie. De medici hadden geen formele taak in de opsporing van zieken en ongevaccineeerden, wel in de melding van ziektegevallen. De vaccinateur en de
armendokters van de hervormde diaconie deden de meeste vaccinaties. Het streven naar isolatie
van arme pokkenzieken in het ziekenhuis kwam in het vorige hoofdstuk al aan de orde.
Het stadsbestuur had voorkeur voor het bevorderen van de vaccinatie en de isolatie van zieken
boven het nemen van hygiënemaatregelen. Er bleef een zwaar accent liggen op isolatie. De import
van pokken kon meestal aan migrerende arbeiders, militairen, schippers en kooplui worden gekoppeld. In 1830 en 1839, annex met de perikelen in de zuidelijke Nederlanden, brachten militairen
de ziekte in de stad. Vanaf 1840 werden schippersgezinnen veel genoemd. Onder hen werden rond
het midden van de eeuw veel gewetensbezwaren gesignaleerd en dat maakte hen tot een kwetsbare
groep. Als potentiële infectiebron vormden ze een voortdurend gevaar.
De beroking werd in 1819 nog toegepast en daarna tot eind jaren zestig niet meer. Over de
toepassing van de begrafenisvoorschriften is in de bronnen niets gevonden.111 In 1828 weigerde
een moeder haar kind op te laten nemen in het ziekenhuis, waarop een nogal krasse maatregel
werd genomen. Een politieman werd voor de deur geposteerd om andere mensen de toegang tot
de woning te ontzeggen.112 De tijdelijke schooluitsluiting van kinderen uit gezinnen waar de ziekte
heerste, kwam niet aan de orde. In 1839 gebeurde dit opnieuw niet.113 Tijdens de omvangrijke
epidemie van 1840 signaleerde de geneeskundige commissie dat veel schoolgaande kinderen niet
ingeënt waren.114 Met de controle bij de schooltoelating en de tijdelijke schooluitsluiting werd
slordig omgesprongen. Het bevorderen van de vaccinatie werd door de stad in de praktijk op
twee manieren vormgegeven: door de aanstelling van een vaccinateur en door de inspecties op het
moment dat de ziekte zich openbaarde. Hoe is dit specifieke beleid, met een zwaar accent op de
inspecties, te verklaren? Het was kennelijk van belang dat kinderen naar school bleven gaan en
zieke kinderen naar het ziekenhuis werden gebracht. Op die wijze konden moeders hun eventuele
werkzaamheden buitenshuis blijven uitvoeren. Een arm gezin met zieke kinderen en een nietwerkende moeder werd al gauw ‘behoeftig’ en afhankelijk van bedeling. In 1825 was aan moeders
nog een vergoeding aangeboden, maar dat gebeurde later niet meer. In 1825 bleek tevens dat een
snelle reactie gericht op het (her)vaccineren van niet-ingeënte kinderen – de inspectie was dan een
goed middel – het risico op ziek worden aanmerkelijk kleiner maakte en een epidemie gekeerd kon
worden.115
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Vlak nadat het stelsel waarmee pokken werd bestreden vorm had gekregen, werd de aandacht
opgeëist door de epidemie van 1826-1827 en de cholera. In de jaren dertig was de pokkenepidemie
van 1800-1801 vergeten en de schrik van 1819 over. De herinneringen aan 1826 en de cholera
zaten veel meer in het geheugen. Door de inenting werden de pokken minder ernstig, waardoor
de angst ervoor verminderde. De ziekte kwam meestal alleen nog in een mildere, niet-dodelijke
vorm voor en tastte in hoofdzaak grotere kinderen, adolescenten en jongvolwassenen aan, die de
hervaccinatie hadden verzuimd. De weerbaarheid van deze leeftijdsgroepen was groter dan die van
kleine kinderen die voor de introductie van de vaccinatie vaak het slachtoffer waren. In de praktijk
bleek dat overdracht van de ziekte binnen het gezin beperkt bleef als men direct overging tot het
inenten van de niet-gevaccineerde huisgenoten. Zo ontstond een strategie die meestal effectief was
en waar de ‘generale inspectie’ door de wijkmeesters een belangrijk onderdeel van uitmaakte. Een
voorwaarde voor een redelijke goede afloop was dat nieuwe ziektegevallen direct werden gemeld
en behandeld. Daar schortte het niet aan. De medici waren alert. Bij een gerucht of vermoeden
gingen ze er op af en een nieuw geval werd direct bij de geneeskundige commissie gemeld. Als het
fout ging, kwam dat doordat zieken werden verstopt of zich niet meldden.
De accuraatheid bij de opsporing en behandeling van zieken was er niet in de inentingspraktijk.
Het aantal inentingen liep terug. Er was een trendbreuk in het midden van de jaren dertig.
Tabel 7.1

Aantal geboorten en vaccinaties, 1827-1856

periode

A

B

C

1827-1836

9951

8256

82,9

1837-1846

10944

7925

72,4

1847-1856

10909

7674

70,3

Bronnen: jaarverslagen plaatselijke geneeskundige commissie; Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’
Toelichting:
A = aantal geboorten
B = totaal aantal vaccinaties
C = percentage gevaccineerden van geboorten, berekend

Het afnemen van het aantal vaccinaties had verschillende oorzaken. De ‘steeds verflauwender ijver’
onder medici116 kwam onder meer doordat het Rijk het uitloven van gouden medailles bij een
minimaal aantal inentingen afschafte (1843). De medailles werden als loon voor de gratis inentingen gezien. Stedelijke medici weigerden daarop de vaccinatietabellen op te zenden.117 ‘Gebrek
aan aanmoediging van regeringswege’ was de klacht van de geneeskundige commissie, wat zoveel
betekende als niet voldoende gehonoreerd worden voor het werk.118 Ook de schoolmeesters verzaakten, zoals we al zagen. Halverwege de jaren veertig werd de controle op het pokkenbewijs bij
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de schooltoelating alleen nog op bewaarscholen uitgevoerd.119 Inwoners zagen vanwege het afnemende gevaar het nut van vaccineren steeds minder in. In de jaren veertig was ‘veel lauwheid, ja
zelfs onwil’ te bespeuren.120 De gewetensbezwaren namen na de Afscheiding toe (1834). De geneeskundige commissie repte in 1848 voor het eerst in haar verslagen over de bezwaren. Gezien de
hiervoor gepresenteerde cijfers is het mogelijk dat deze er al op een eerder moment waren. Onder
de principiële weigeraars waren ook onderwijzers.121 Thorbecke gaf afgescheiden gereformeerden
geen vrijstelling van inenting op openbare scholen.122 De verplichting werd vervolgens omzeild
door kinderen naar bijzondere scholen die de vaccinatie niet eisten, te sturen.123 In 1864 weigerde
een ‘menigte’ mensen om ‘gemoedsbezwaren’. Vergeleken met het begin van de negentiende eeuw
was op dit vlak onder de bevolking heel wat veranderd. Nadat in 1864 een bekend persoon pokken kreeg, steeg het aantal inentingen weer enorm.124 Helaas is niet bekend wie dit betrof. Van dit
ziektegeval ging in ieder geval een voorbeeldwerking uit.
In de jaren vijftig veranderde het politieke klimaat en het standpunt van de stad over de pokkenpreventie. De laatste ordonnantie over pokken stamt uit 1851. Het is een ‘overgangsordonnantie’.
Medici werden opgeroepen om gevaccineerden te registreren, maar met de ‘generale inspectie’ op
ongevaccineerden was het gedaan. In het toen heersende liberale klimaat pasten de inspecties niet.
De geneeskundige commissie nam een ander standpunt in. Zij was juist voorstander van een wettelijke inentingsplicht.125 Het vigerende ‘schone denkbeeld van de vrijheid’ was volgens haar niet
zinvol.126 Het visieverschil tussen medische stand en lokale overheid was tot 1859 onoverbrugbaar.
Het ging niet om een principieel meningsverschil omtrent het vaccineren zelf, maar om de rol
van de overheid hierin. Eind jaren vijftig kwam de Groningse afdeling van de Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst met een constructief voorstel waardoor de kloof
overbrugd kon worden. Twee pokkenepidemieën (1857, 1858) waren de katalyserende factor.127
Er werd een Vereeniging ter Bevordering der Koepokinenting opgericht die een vaccinatiebureau
exploiteerde. Daar werd tweemaal per week gratis gevaccineerd. Het stadsbestuur stelde een kamer
in het stadhuis ter beschikking en f 150,- subsidie per jaar om de onkosten van de entstof en het
honorarium te dekken. De medici die het bureauwerk deden, kregen daarvoor een vergoeding. Aan
de grief van de medische stand over de honorering werd tegemoet gekomen. Het stadsbestuur, de
geneeskundige commissies en de afdeling van de Maatschappij waren content met deze instelling,
die vanaf 1860 operationeel was.128
Wat was het stadsbelang van deze investering? Mijns inziens was die tweeërlei. Vanaf 1859
konden door de veranderingen in de armenzorg veel minder mensen voor de pokkenprik bij de
armendokter terecht (zie hoofdstuk 8). Het vaccinatiebureau was een vervangende mogelijkheid.
Het belang van het bureau lag ook in het feit dat door de toenemende bevolkingsgroei en immigratie steeds meer mensen in de stad misschien niet zo snel de weg wisten te vinden naar de vaccinateur. Het stadhuis was een voor iedere nieuwe inwoner bekende plaats. Een strategisch plek,
want ook besmettelijke ziekten moesten daar worden gemeld.
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Het bureau heeft alle problemen van de beschikbaarheid van entstof en de acceptatie en toepassing van de behandeling niet opgelost. De beschikbaarheid van entstof liep in 1864 opnieuw
vast.129 De stof werd daarop uit Brussel betrokken. De weerstand onder de bevolking bleek uit
het verstoppen van zieke kinderen. Na 1865 werd de schooltoelating van kinderen uit gezinnen
waar een zieke was, grondig aangepakt door inspecteur Ali Cohen. De school op de Ossemarkt
werd een keer door hem gesloten.130 In 1870 bezocht hij, na het melden van de eerste zieke, direct
twee scholen. Het ontbreken van entstof op het cruciale moment, aan het begin van de epidemie,
was nog steeds aan de orde. Ali Cohen liet in 1870 stof uit Amsterdam en Rotterdam komen.131
Tijdens de epidemie in 1870-1871 werden de woningen van onvermogenden op kosten van de
gemeente en op gezag van de inspecteur gedesinfecteerd.132 Hij schonk weer aandacht aan de hygiene nadat dit jarenlang niet was gebeurd. Ali Cohen bemoeide zich intensief met deze epidemie.
Hij gaf het stadsbestuur in overweging om een pokkencommissie in te stellen, naar analogie van
de Cholera- en Tyfuscommissie. B en W wilden een dergelijke commissie wel subsidiëren maar de
opzet en uitvoering bij de armenzorg laten, omdat het geen zaak van medische politie was. Het is
er niet van gekomen.
Eén aspect werd door Ali Cohen voortdurend aan de orde gesteld tijdens deze epidemie, het
vervoer van zieken. Veel zieken uit de provincie werden naar het ziekenhuis in de stad gebracht.
Dit werkte ziekteverspreiding in de hand en ‘dient in genen dele de gezondheidsbelangen van de
gemeente Groningen’.133 Hij verdedigde de belangen van de stad tegenover die van de provinciale
bevolking. Op vervoersgebied waren nieuwe tijden aangebroken en dat schiep extra problemen.
Op 9 februari 1871 kwam een pokkenpatiënt met de trein in de stad aan en trok met een vigilante
de stad in. Met dit gegeven werkte Ali Cohen naar twee kanten. Hij benaderde de minister om
het vervoer van pokkenpatiënten per spoor te verhinderen. Het stadsbestuur werd gewezen op de
noodzaak van het desinfecteren en beperken van het gebruik van vigilantes. Dit werd gehonoreerd.
Dit was een, vergeleken met het beleid in de twee decennia daarvoor, alerte reactie van de stad.
Nu werd de vigilante bij uitstek als vervoermiddel gebruikt door de bovenlagen en de handhaving van de hygiëne in deze wagens kan als een bescherming van deze groep inwoners worden
geïnterpreteerd. De komst van de patiënten uit de provincie naar de stad trachtte de inspecteur
op te lossen via de provincie, maar hij moest concluderen dat ‘het door mij gevreesde vervoeren
van pokkenlijders … niet geheel [is] opgehouden’.134 Ali Cohen was een vurig voorstander van
een vervoersverbod van pokkenlijders. Hij dacht grootschaliger dan de plaatselijke geneeskundige
commissie en de afdeling van de Maatschappij die zich beperkten tot de lokale zaken. Ali Cohen
had in de pokkenbestrijding de nationale context op het oog.
De bestrijding van de epidemie in 1870-1871 gebeurde grotendeels nog op de bekende manier.
Het stadsbestuur had nog steeds voorkeur voor het stimuleren van de vaccinatie en het isoleren van
zieken, net als voor 1850. Hygiënemaatregelen wogen minder zwaar, zij het dat enkele hygiënische
aspecten werden geactualiseerd en de activiteiten van de inspectie voortvarender en ingrijpender
waren dan die van de geneeskundige commissie. In de bestrijding van de ziekte als die er eenmaal
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was, was veel continuïteit. Bij de preventie ging het anders. Nog voor de totstandkoming van de
Besmettelijke Ziektenwet (1872), die de verplichting tot inenting van alle schoolkinderen (en dus
niet uitsluitend die van de armen- of stadsscholen) vastlegde, had de stad daar aan het begin van
het jaar al toe besloten.135 Hierin was de stad voorlijk, zoals ze dat in 1819 ook was.
Preventie door vaccinatie was bij andere besmettelijke ziekten niet mogelijk. Bij hondsdolheid
en syfilis moesten andere bestrijdingsmethoden worden aangewend.
De bestrijding van hondsdolheid
Hondsdolheid was een hardnekkig probleem in de negentiende-eeuwse Groningse samenleving.
Het was geen nieuw probleem, ook voor 1800 en elders kwam de ziekte voor.136 Regelmatig werden een of enkele dolle honden gesignaleerd. In de verslagen van de geneeskundige commissies en
de preambules van publicaties vinden we verschillende vermeldingen van sterfgevallen als gevolg
van een beet van een dolle hond.137 Het aantal slachtoffers was nooit groot, maar alertheid was
geboden. De ziekte kon zich zo maar in de stad openbaren en het risico van een snelle verspreiding
vanwege een grote, deels rondzwervende, hondenpopulatie was fors.138 Omdat het isoleren van
hondsdolheid nauwelijks mogelijk was, was het voorkomen ‘van groot belang’.139 Honden werden
gehouden als huisdier, jachthond of trekdier. Ze scharrelden op erven en kinderen speelden ermee.
Er waren meer dan voldoende reden om er, ondanks de relatief geringe prevalentie, betrekkelijk
veel aandacht aan te besteden.
De oorzaak van de ziekte was niet bekend. Men wist uit ondervinding dat mensen en dieren
besmet konden worden door een beet van een dolle hond. Er werd ook verondersteld dat ‘spontane
dolheid’ bij honden mogelijk was. De oorzaak hiervan werd in dezelfde richting gezocht als bij
humane ziekten. De nadruk lag op klimatologische omstandigheden, leefwijze en voeding.140 Maar
ook ‘de onbevredigde geslachtsdrift en de vals gerichte liefde-woede der honden’ ontstaan door
gebrek aan vrijheid, kon een oorzaak zijn. De Engelse gewoonte om hieraan tegemoet te komen
ging de Groningse raad te ver.141 In Beieren werden alle honden eenmaal per drie maanden preventief onderzocht.142 De kern van de Groningse bestrijding lag in verboden op loslopende honden,
aangevuld met ad hoc maatregelen als dolheid werd gesignaleerd.
In de zeventiende eeuw werden tijdens pestepidemieën verboden op het loslopen van honden
afgekondigd, omdat men vermoedde dat honden pest overbrachten.143 In de achttiende eeuw verschoof de aandacht naar rabiës.144 Dit had tot gevolg dat de voorschriften op het loslopen niet meer
van tijdelijke aard waren, maar een permanente status kregen. In 1705 werd een verbod op het
loslopen van doggen en bloedhonden afgekondigd.145 Vanaf 1782 werd het dragen van muilbanden
verplicht.146 Deze regels werden in 1822 in het politiereglement opgenomen. Artikel 153 luidde:
Niemand in deze Gemeente zal doggen of andere groote honden, (jagthonden uitgezonderd) mogen
laten losloopen, ten zij zoodanig gemuilband, dat dezelve geen kwaad kunnen doen.
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Het verbod diende zowel de openbare orde, het beperken van overlast door hondengevechten, als
het bestrijden van rabiës. Met de naleving van de regels wilde het echter niet lukken, waardoor
aanvullende ad hoc verordeningen werden gemaakt als dat nodig was.
In de jaren tachtig van de achttiende eeuw was het beleid van de rabiësbestrijding krachtiger.147
Tussen 1781 en 1794 zagen vijf plakkaten tegen hondsdolheid het licht.148 Tussen 1794 en 1806
gebeurde er niets op dit vlak. Vanaf 1806 werd bij het eerste signaal van een (vermoede) dolle hond
direct een ordonnantie op het vastleggen van honden gepubliceerd.149 Daarin werd verder bepaald
dat het vastbinden aan de publieke weg verboden was en dat loslopende honden konden worden
opgepakt door de politie of burgers. Burgers mochten de hond doodslaan of naar het politiebureau
brengen. De eigenaar kon een niet-dolle hond tegen betaling terugkrijgen. Het bedrag kwam aan
de brenger toe. Als de hond niet werd afgehaald, werd hij gedood. Een dolle hond doodde men
direct. Het verplicht vastleggen van honden gold in de regel voor een periode van drie tot zes weken
en dat werd indien nodig verlengd. Tussen 1806 en 1840 werden niet minder dan 27 ordonnanties
afgekondigd.150 Er waren pieken in 1806, 1814-1815 en van 1838 tot en met 1840.151 Het begin
van dit beleid (1806) viel samen met het moment waarop de Franse invloed definitief doordrong.
Hieruit werd – met een blik op de Code Pénal – inspiratie geput. De in 1806 ingevoerde hondenbelasting werd na de inlijving weer afgeschaft.152
Eind jaren dertig nam de hondsdolheid in de stad en in de provincie toe. De plaatselijke geneeskundige commissie en Gedeputeerde Staten probeerden het stadsbestuur van 1838 tot en met 1841
verschillende keren te bewegen tot ingrijpender regelgeving en een strakkere handhaving van de
verordeningen. Een commissie van enkele raadsleden en twee medici uit de geneeskundige commissie, De Vries Reilingh en Wolthers, zouden zich over de kwestie buigen. Maar uit deze commissie is
niets voortgekomen. Integendeel, na 1840 werden geen ordonnanties meer uitgevaardigd en kwam
een eind aan de praktijk van het gedwongen vastleggen van honden bij geconstateerde dolheid.
Nog steeds liepen veel honden los en tot ergernis van de inwoners controleerde de politie slecht.153
De handhaving verslapte vanaf de jaren dertig. De overeenkomst met de pokkenbestrijding maakt
duidelijk dat de stad in de jaren dertig en veertig bij de preventie van besmettelijke ziekten een
andere koers volgde.
Het referentiekader veranderde begin jaren vijftig opnieuw. In januari 1853 spoorde de nationale overheid aan tot het nemen van doeltreffende maatregelen omdat de ziekte in het hele land
toenam. De minister liet het initiatief bij de gemeenten. Dat was in overeenstemming met de
nieuwe gemeentewet (1852), waarin was vastgelegd dat de openbare gezondheidszorg een taak
van de gemeente was. De minister verzocht de gemeenten wel om het publiek voor te lichtten
over de ineffectiviteit van de veelgebruikte ‘Bildtse drank’ en te wijzen op de noodzaak om na
een beet direct deskundige hulp in te roepen. Medicus en raadslid Baart de la Faille kon zich
vinden in deze aanwijzingen. In de behandeling van hondsdolheid, zo betoogde hij, was veel
‘dwaling en bedrog’. Er waren talloze middelen in omloop, die men op eigen gezag toepaste of
die door medici werden voorgeschreven. Veel middelen waren zinloos. Als voorbeelden noemde
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hij het gebruik van slangengif, het inwrijven van de wond met aarde, zand, drek, steenmotten
en madelieven en de al genoemde ‘Bildtse drank’. Kielhalen en onderdompeling om de watervrees (een symptoom van hondsdolheid) te overwinnen, vond hij te ruw. Het uitbranden van de
wonden kon zijn goedkeuring ook niet wegdragen. Patiënten deden dit zelf, maar onder oudere
medici die ‘het mes en het brandijzer onverschrokken’ gebruikten, was het ook populair.154 Bij de
behandeling van de hondsdolheid bleef de grens tussen populaire en reguliere geneeskunde heel
lang vaag.155
De raadscommissie die zich in 1853 over de problematiek boog, pleitte in de persoon van rapporteur Baart de la Faille voor het zo snel mogelijk inroepen van een bevoegde geneeskundige. Die
kon op basis van ‘wetenschappelijke beginsels’ een behandeling starten. Volgens Baart de la Faille
stond vast dat ‘geen middel de echte is, genezend noch preventief ’. Hij kende de juiste behandeling
ook niet, maar gebruikte de kwestie en het ministeriële schrijven om de reguliere geneeskunde te
promoten, de oudere medici wegens hun ‘empiristische middelen’ te diskwalificeren en de kwakzalverij te bestrijden.156
De commissie stelde voor om hondenbelasting in te voeren om het aantal honden in de stad te
doen reduceren. Honden zouden ook een halsband moeten dragen waarin de naam van de eigenaar
stond. De discussie over dit deel van het voorstel liep uit op het moeilijk te maken onderscheid tussen ‘honden tot nut’ en ‘honden tot weelde’. Standsverschillen speelden hier een rol in.157 Verder
dacht men aan het verplicht(!) inroepen van medische hulp na een beet – hier was de stem van
Baart de la Faille te horen –, een verplichte melding bij de geneeskundige commissie, strengere
voorschriften voor het muilkorven, vastleggen, voeden en doden van (vermoede) dolle honden,
het begraven van honden en het verbranden van goederen van besmette personen. De voorstellen
gingen verder dan ooit. In geografisch opzicht dacht men ook de grenzen te kunnen verleggen: als
in de omgeving van de stad dolle honden werden gesignaleerd, moesten deze regels ook gelden.
Tot slot moest streng worden verboden om
honden op de straat te tergen te plagen (door het aan den staart vastbinden van geraasmakende
voorwerpen enz) of te verstoren, vooral bij den coitus.158
Er zou sprake zijn geweest van een geweldige mentaliteitsverandering als zo snel na het afschaffen
van de vorige bepalingen al een dergelijk veel ingrijpender reglement aangenomen zou worden. Het
paste ook niet in het liberale tijdperk. B en W wezen het af vanwege de onuitvoerbaarheid van de
belastingheffing, het moeilijk kunnen constateren van een vermoeden van dolheid en de vrijheid
van de inwoners om medische hulp in te roepen. Baart de la Faille hoorde bij de minderheid die
vóór het reglement stemde. Zijn bestuurlijke en medische argumenten bracht hij in een afzonderlijk schrijven nog eens onder de aandacht van de raad. De verantwoordelijkheid van de raad voor
de volksgezondheid, het grote gevaar van hondsdolheid en de angst onder de bevolking voor een
‘ijschenlijken dood’ wogen voor hem zwaarder dan uitvoeringsproblemen. Het innen van de belasting was geen groot probleem meende hij, want honden konden even goed opgespoord worden als
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schoolgaande kinderen. Bovendien was de heffing in steden die groter waren dan Groningen, zoals
Berlijn, Dresden, Utrecht en Parijs, ook gelukt. Zijn oproep om niet
doof [te] blijven bij de luide roepstem der menschheid, – de van honderden plaatsen ook van hooger
hand ... toegekomene waarschuwingen miskennen, en den weg blijven betreden en den ouden slenter
volgen, dat men, niet altijd zonder reden, meermalen van Groningen heeft te last gelegd,
was misschien een dramatische poging om raadsleden tot een andere beslissing te bewegen, maar
niet geheel buiten de realiteit. Omringende kleinere plaatsen als Assen (1852) en Meppel (1848)
hadden al reglementen opgesteld, die doeltreffend bleken te zijn. Inmiddels keken stad en medische stand verschillend tegen de rol van de overheid in de openbare gezondheidszorg aan. Het lukte
Baart de la Faille niet om zijn medebestuurders van mening te doen veranderen. De raad vond wel
dat in deze zaak het particuliere belang opgeofferd moest worden aan het algemene belang, wat
inhield dat regelgeving nodig was. Deze kadering van de problematiek was typerend voor de jaren
vijftig en zestig.
In mei 1854 werd een gewijzigd voorstel aangenomen.159 Vergeleken met het voorstel van april
1853 had het een veel beperktere reikwijdte, in vergelijking met de praktijk van voor 1840 was het
een stap vooruit. Het opgeofferde particuliere belang betrof het bekende verplichte binnen of op
het erf houden van honden. Een nieuw voorschrift was het verbod op het toelaten van vreemde
honden op erven en in huizen. Het weren van contact tussen dieren werd stringenter. Een ander
nieuw punt was van medisch-hygiënische aard: de verplichting om gedode, besmette honden diep
te begraven. Het afmaken van alle loslopende en dolle honden werd weer in het reglement opgenomen. De vinder was uit de regelgeving verdwenen, evenals de mogelijkheid om het dier terug
te kopen. De stedelijke overheid diende ziektegevallen te publiceren. Het streven om het aantal
honden te verminderen, was vervallen.
Ruim tien jaar later werden de voorschriften enigszins versoepeld. B en W konden beslissen dat
tijdens het heersen van de ziekte honden met een ijzeren muilkorf in de stad mochten komen. Dit
werd beargumenteerd met ‘de vrijheid van hondenbezitters als de omstandigheden dit toelaten’. 160
Mogelijk had dit te maken met het toenemende gebruik van honden als trekdier.161 Er was een
economische belang mee gemoeid: het niet hinderen van handel en bedrijvigheid.
In 1869 probeerden inspecteur Ali Cohen en de geneeskundige raad Gedeputeerde Staten te
motiveren tot het maken van een provinciaal reglement, omdat een plaatselijk reglement niet effectief was vanwege de ‘eigenaardige verbreiding van de ziekte’. Een ander argument was dat de bestrijding in Drenthe al met succes provinciaal werd aangepakt. Nog liever, lieten ze de minister weten,
zagen ze nationale of zelfs internationale regelgeving. Gedeputeerde Staten voelden echter niets
voor een provinciaal reglement. Het was volgens hen niet werkbaar – ‘men weet niet waar te moeten beginnen’ – en ze vreesden dat de gemeenten dan niets meer aan de bestrijding zouden doen.162
De Staten waren beducht op free-riders. De Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid
adviseerde daarop het bestaande stedelijke reglement uit te breiden. Dat gebeurde: gemuilkorfde
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honden moesten ook aangelijnd worden, geleid worden door een vertrouwd persoon en voorzien
zijn van de naam van de eigenaar.163 Tegenover de grotere vrijheid die in 1865 was toegestaan,
stonden vanaf 1869 strengere gedragsvoorschriften voor de eigenaar.
Kort na de hier behandelde periode werd een stedelijke hondenbelasting ingevoerd (1872).164
De Veewet van 1870 bepaalde dat de burgemeester een bevel tot het vasthouden van honden kon
uitvaardigen. Dat was in Groningen al geregeld. Het wetsartikel was een voorafschaduwing van de
Wet op het voorkomen van hondsdolheid (1875), die een uniforme handelwijze voor het hele land
vastlegde, want ‘een dolle hond stoort zich niet aan de grenzen van gemeente of provincie’.165 De
burgemeester werd verplicht naburige gemeenten, ook buitenlandse, in te lichten over gevallen van
hondsdolheid in zijn gemeente. In de jaren tachtig en negentig werden nog enkele keren stedelijke
ordonnanties uitgevaardigd. Het hanteren van de gemeentegrenzen als handelingskader was echter
voorgoed voorbij. De inspecteur kon wat dat betreft tevreden zijn.
Syﬁlisbestrijding
De idee dat syfilis de kop kon worden ingedrukt door het bestrijden van de prostitutie was al van
oudere datum. Vóór 1800 had het stadsbestuur verschillende verordeningen aangenomen om de
prostitutie uit te bannen of te verminderen. Maar bordeelverboden noch gedogen met beperkingen
hadden een oplossing gebracht. Naast het sanitaire motief speelden morele motieven en ordehandhaving een rol.166
In de negentiende eeuw zag men prostitutie nog steeds als dé besmettingsbron.167 Overheden
en medici richtten zich op prostituees en bordeelhouders, niet op de bezoeker. Het streven was om
de omvang van de prostitutie tot een aanvaardbaar peil terug te brengen en de ‘geheime’ prostitutie zo veel mogelijk uit te bannen.168 De reglementering had een lokaal bereik, maar lang niet alle
gemeenten deden iets aan de bestrijding. Nationale aansporingen hadden soms wel invloed. Het
belang van het Rijk was om de ziekte onder militairen zoveel mogelijk in te dammen. Officieren
van gezondheid in garnizoensplaatsen en lokale bestuurders en hygiënisten waren volgens Stemvers
de belangrijkste actoren in de syfilisbestrijding in de negentiende eeuw.169
In de vroegmoderne tijd lieten Groningse syfilispatiënten zich behandelen door pokmeesters
die vaak hun eigen geheime middel hadden.170 In de negentiende eeuw riepen besmette personen
de hulp van kwakzalvers, barbiers en chirurgijnsleerlingen in of ze gebruikten geheimmiddelen.
Schaamte en behoefte aan ‘geheimhouding’ dreef hen hiertoe.171 Maar er werd ook reguliere hulp
gezocht: vrouwen verbleven op vrijwillige basis in het Nosocomium172 en het stadsziekenhuis.
Dit was een uitbreiding van het oude arsenaal aan mogelijke behandelingen. Het zelf zoeken van
genezing en ‘spontane’ isolatie van prostituees worden nogal eens onderbelicht. In de literatuur
over syfilisbestrijding ligt veel accent op de reglementering,173 maar vrouwen zochten ook genezing
zonder overheidsdwang.
De periodes van actieve syfilisbestrijding door de lokale overheid liepen van 1813 tot en met
1822 en van 1861 tot en met 1889. Het belangrijkste instrument was een verplicht, wekelijks
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medisch onderzoek van prostituees en gedwongen opname van besmette vrouwen. Om dit mogelijk te maken moesten prostituees en bordelen worden geregistreerd. De registratie moest ook een
eind maken aan de geheime, niet-toegestane prostitutie. De negentiende-eeuwse reglementering
verschilde wezenlijk van die van voor 1800.174 Het gedwongen karakter van de inschrijving, controle, behandeling en opname was nieuw.
Het reglement van 1813 haakte aan bij de Franse wetgeving.175 Groningen was een garnizoensstad en de stedelijke en nationale overheid waren beide gespitst op het uitbannen van de ziekte.
Professor Bakker was een belangrijke instigator van dit reglement.176 Mogelijk wilde hij, om het
imago van het ziekenhuis niet te schaden, de vrouwen liever niet (meer) in het Nosocomium
hebben. Als opnamelocatie koos men in 1813 namelijk voor het militaire ziekenhuis (!). In het
reglement werden nog een paar belangwekkende zaken opgenomen. De contributie van de bordeelhouders bedroeg tussen de f 12,- en f 48,- per jaar. De vrouwen moesten de inschrijving en
visitatie zelf bekostigen, wat kon oplopen tot f 22,30.177 De opname en behandeling van de ziekte
waren gratis. Zowel de bordeelhouders als de prostituees moesten financieel behoorlijk investeren. De vrouwen werden in het ziekenhuis aan het breien, naaien of spinnen gezet. De helft van
de opbrengsten van het werk werd bij ontslag uitgekeerd. Hierachter moet een opvoedkundig
doel hebben gestoken. Verder werd bepaald dat het bordeel een uithangbord moest hebben en
dat er geen andere activiteiten zoals danspartijen of het bieden van logies mochten plaatsvinden.
Openbaarheid en herkenbaarheid waren kennelijk van belang. Twee artikelen hadden betrekking
op handhaving van de openbare orde. Vrouwen mochten alleen verhuizen naar een ander adres
(lees: bordeel) als ze geen schulden op het oude adres achterlieten. Het tweede artikel hield in dat
het huis werd gesloten na constatering van diefstal.
Van november 1813 tot en met maart 1814 werden de vrouwen wekelijks in het ziekenhuis
gevisiteerd. Als ze niet vrijwillig kwamen, werden ze door de politie gehaald. Chirurgijn Hendriksz
was visitateur. Het reglement werd streng gehandhaafd, wat effectief bleek want de syfilis nam
snel af. De autoriteiten waren tevreden over het resultaat.178 Hoe het met de medewerking van de
vrouwen zat, is niet bekend.
Wat in en vlak na 1814 precies is gebeurd, is onduidelijk. Het reglement van 1813 werd
afgeschaft en de visitatie verviel daarmee formeel. Korte tijd later is een nieuw conceptreglement
opgesteld, waarschijnlijk in 1815-1816, maar het is onduidelijk of dat is aangenomen.179 Mogelijk
drong koning Willem I aan op reglementering of wilde men de bereikte resultaten niet verloren
laten gaan. Zo ging het bij de bestrijding van rabiës ook. De geneeskundige commissie zag nog
een andere noodzaak. Haar viel het op dat ‘in onderscheidene standen’, dus dwars door alle sociale
lagen heen, syfilis voorkwam.180 Het conceptreglement van 1815-1816 was beknopter dan dat van
1813, maar de inhoud was nagenoeg hetzelfde. De praktijk van het visiteren ging op dezelfde voet
door, alleen werden de vrouwen nu in de bordelen gekeurd.181 Hendriksz bleef het werk tot 1822
doen, waarbij hij zich liet begeleiden door de politie.182 Gratis visitatie bij armoede was niet meer
mogelijk. De opnamelocatie bleef dezelfde. Kennelijk werd die door betrokkenen geaccepteerd.
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Over dit reglement zou Hendriksz hebben verkondigd: ‘Het reglement ben ik!’.183 Hij had in dit
werk kennelijk gezag opgebouwd. Het informele karakter bleek een zwakte te zijn toen nieuwe
personen op het toneel verschenen. De nieuwe commissaris van politie voelde zich niet verplicht
om Hendriksz te begeleiden (1822). Hendriksz, die kennelijk niet alleen op pad wilde, stopte toen
met de visitatie. Het stadsbestuur zag geen noodzaak om de bestaande werkwijze te ondersteunen
of te formaliseren. Zij hechtte geen waarde meer aan de bestrijding.184 Mogelijk speelde mee dat
lijders aan venerische ziekten inmiddels in het stadsziekenhuis terecht konden. Na 1822 is een
nieuw informeel patroon ontstaan.
In de tweede helft van de jaren twintig resulteerden aansporingen van het Rijk in verschillende
steden tot prostitutieverordeningen.185 Bij het Groningse stadsbestuur was de motivatie gering, maar
zij consulteerde de geneeskundige commissie in 1828 wel over de zaak. Die enquêteerde de lokale
medici over het voorkomen van syfilis sinds 1822. De conclusie van de medische stand was dat
de ziekte niet was toegenomen, maar dat wel iets aan de behandelingen door onbevoegden moest
worden gedaan. De stand maakte zich niet druk over het publiek-hygiënische aspect.186 Ze grepen
de enquête aan om standsbelangen onder de aandacht van het stadsbestuur te brengen. Ze zetten
de onbevoegden in een kwaad daglicht, maar vonden het niet nodig dat de functie van visitateur
weer werd ingesteld. De Vries Reilingh veronderstelde dat onder zijn collega’s weerzin tegen dit werk
bestond.187 Voor 1840 werd binnen de medische stand met ‘veragting’ over de ziekte gesproken.188
Het stadsbestuur negeerde het verzoek om aan de onbevoegde praktijkuitoefening iets te doen.
Het negatieve advies over de prostitutiecontrole werd wel ter harte genomen. De raad vond ‘een
inrigting zoals in Den Haag … allernadeeligst voor de zedelijkheid’ en het zou aan prostituees
‘meerdere wettigheid’ geven. In Groningen vond men een reglement niet nodig omdat de prostitutie niet omvangrijk was.189 Daar bleef het bij, ook nadat wethouder Trip het een jaar later nog
eens probeerde.190 Er was kennelijk een minderheid die ontkenning geen oplossing vond, maar
deze kreeg geen voet aan de grond. De zieken kwamen in de jaren dertig en veertig in het stadsziekenhuis terecht en in de jaren vijftig in het Academisch Ziekenhuis. De toegangsroute tot de
intramurale behandeling verliep niet meer langs de medisch-politionele, maar via de sociaal-medische route (de armendokter).
Rond het midden van de eeuw nam de professionele belangstelling voor de ziekte toe. In 1845
rapporteerde de geneeskundige commissie dat de ziekte toenam.191 Vijfentwintig jaar na de enquête
was de mening binnen de medische stand, specifiek die van de commissie en enkele vooraanstaande
medici, gewijzigd. Ze drongen vanaf 1852 weer aan op verplichte registratie, controle en hospitalisatie en steunden op de opvattingen van de hygiënisten. Die waren voorstander van reglementering
en droegen nieuwe argumenten aan. Zij vonden het noodzakelijk om echtgenotes en kinderen
van de prostituant te beschermen en om jongelui af te houden van te vroege seksuele praktijken.
Strafbepalingen moesten echter alleen aan de prostituee en haar ouders worden opgelegd.192 De
strenge handhaving van de jaren twintig werd in de jaren vijftig als te straf en niet passend bij ‘onze
regeringsvorm’ bestempeld.193
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Vanuit landelijk perspectief gezien was na het midden van de eeuw opnieuw een tendens van
reglementering zichtbaar. Nationale wetgeving was in 1852 niet haalbaar,194 de lokale context bleef
het handelingskader. De geneeskundige commissie vond dat men in Groningen achter liep. Het
stadsbestuur dacht er anders over. Die wilde niet onnodig in ‘het inwendige van de huisgezinnen’
ingrijpen.195 De mogelijkheid van besmetting van echtgenoten en verloedering van de jeugd was
kennelijk geen zaak van ‘algemeen belang’. Gedwongen hospitalisatie was ‘ingrijpen in de persoonlijke vrijheid’.196 Tien jaar lang hield het stadsbestuur voet bij stuk, ondanks herhaalde verzoeken
van medische kant. Aanvankelijk brachten medici alleen de toename van syfilis onder militairen en
de ‘laagste volksklasse’ naar voren. Midden jaren vijftig stapelden de argumenten van de voorstanders van reglementering zich op. Medici hadden geconstateerd dat meisjes vanaf 12 à 13 jaar zich
al prostitueerden. Jongens van die leeftijd verspilden hun verdiende geld aan bordeelbezoeken. Ali
Cohen had al verschillende jongens behandeld. Men dacht ook dat het aantal onechte kinderen
was toegenomen. En tot slot werd ingebracht dat de behandeling door kwakzalvers nog steeds niet
was gestopt.
De tegenwerking bij het tot stand brengen van een reglement was voor de medici een belangrijk argument om een gezondheidscommissie voor te stellen (1855).197 In de jaren vijftig trok de
armenzorg zich ook nog terug uit de behandeling van besmette vrouwen. De armbesturen weigerden medicijnen te verstrekken aan deze vrouwelijke patiënten. Dit was volgens de samenstellers
van het eerste ontwerp de hoofdoorzaak van de voortdurende uitbreiding van de ziekte.198 In de
loop van de jaren vijftig groeide de onrust. In 1856 werd op verzoek van het stadsbestuur door drie
medici – de aanleiding was de vrees voor te veel armenzorgclientèle – het eerste ontwerpreglement
gemaakt.199 Er is heel wat over het ontwerp gesproken, maar de zaak bleef hangen tot 1861.200
Twee gebeurtenissen leidden uiteindelijk tot het aannemen van het reglement. Een ministerieel
schrijven in 1860 stelde het reglement van Den Haag ten voorbeeld aan andere steden, zowel in het
‘belang van de burgers als in dat van het leger’. De raad vroeg Baart de la Faille daarop nogmaals
om een ontwerp te maken. Maar deze aansporing van buitenaf was niet voldoende. Er moest een
stedelijke noodzaak bij komen. De geneeskundige commissie sprak in deze jaren geregeld over
de zorgwekkende verspreiding van de ziekte: ‘als een smeulend vuur deelt zij zich ongemerkt en
heimelijk aan veele standen meede’. De commissie constateerde een ‘onrustbarende verspreiding
onder de burgerklasse’. De attendering van het Rijk op het gevaar voor de burgers was te weinig om
tot actie te komen. Pas toen het gevaar in loco de kringen van de midden- en bovenlaag bereikte,
was er – de situatie leek op die in 1816 – een motief om tot handelen over te gaan. In een besloten
vergadering zette de raad zijn principiële non-interventiebeleid opzij.201
De inhoud van het reglement van 1861 verschilde essentieel van dat uit het begin van de eeuw.
Voor de registratie hoefde niet meer te worden betaald en ook medische hulp en verpleging waren
gratis. De stad droeg deze kosten. De visitatie in de bordelen was kosteloos, die ‘à domicilie’ (thuis
of op de werkplek) niet. De stad gaf de voorkeur aan het laatste omdat dat goedkoper was, discreter
kon worden uitgevoerd, openbare ordeverstoringen voorkwam en de prostitutie onzichtbaarder
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maakte. In 1870 werd tweederde van de vrouwen ‘à domicilie’ onderzocht.202 Een nieuw punt was
dat op de hygiëne in de bordelen moest worden toegezien. Er mochten geen belemmeringen zijn
voor het vinden van een behandeling. De ‘geest der tijd’ spreekt uit artikel 22 waarin werd gesteld
dat een publieke vrouw vrij was om te gaan en staan waar ze wilde en niet gedwongen kon worden
om in het bordeel te blijven. De artikelen over diefstal en schulden verdwenen ook. Deze pasten
niet meer. Voor het exploiteren van een bordeel was een vergunning vereist. Er mochten geen bordelen in hoofdstraten of dichtbij wees- en gasthuizen en kerken zijn, uit
eerbied voor de godsdienst, zorg voor de jeugd en égards voor voorname huizen en de fatsoenlijke
klasse.203
Hiermee kon men de overlast beperken en terugdringen tot een beperkte geografische ruimte, zoals
de geneeskundige commissie in 1816 al had voorgesteld. Het lokken of aanhouden van voorbijgangers op straat mocht niet meer. Dit verbod was wel het omgekeerde van het uithangbord dat
in 1813 nog verplicht werd gesteld!
Chirurgijn Jonxis werd benoemd tot visitateur en in het Academisch Ziekenhuis werd een
aparte afdeling voor besmette vrouwen ingericht. Isolatie in het ziekenhuis was een effectief middel
gebleken. De behandeling vond nu in een meer genormaliseerde omgeving, een regulier ziekenhuis,
plaats. De prostitutie werd door de verplaatsing naar een specifiek stadsdeel meer gestigmatiseerd.
In 1860 was een concentratie van de prostitutie in de Lammehuiningestraat in het centrum.204 De
gereglementeerde bordeelprostitutie verschoof naar het Zuiderdiep, uit het centrum in de richting
van de havens en de armenbuurten. Plaatsen waar een nette burger doorgaans niet kwam. Hier
concentreerde zich van oudsher al een flink deel van de prostitutie. Met het vergunningstelsel kon
de gemeente de vestiging van bordelen sturen. Een bestaand bordeel aan de Vismarkt kreeg geen
vergunning meer en er werden geen nieuwe vergunningen buiten het gebied rond het Zuiderdiep
meer verstrekt. Aanvragen uit fatsoenlijke buurten werden geweigerd.205 Voor 1870 werden 39
vergunningen verstrekt op 24 adressen. De wijken G, R en S waren de brandpunten van de prostitutie in de jaren zestig en zeventig. Driekwart van de in de jaren zestig geregistreerde adressen
en verleende vergunningen konden in die wijken worden getraceerd.206 In het weekend en tijdens
feestdagen surveilleerde de politie in deze buurten. Vanaf 1870 werden bordeelhouders aan een
scherper antecedentenonderzoek onderworpen.207
Voor de omgeving van het Zuiderdiep was onder meer gekozen omdat daar geen aanzienlijke
burgers woonden. Tien jaar later was dat niet meer het geval. Na de ontmanteling van de wallen
(eind jaren zeventig) werden in dit gebied chique singels aangelegd. De elite trok er naar toe en
optimaliseerde haar woongenot door de aanleg van brede straten en de bouw van mooie scholen
en een museum. Daar hoorde geen prostitutie bij. Het kostte het stadsbestuur veel moeite om de
bordelen weer weg te krijgen uit de buurt, waar ze twee decennia daarvoor juist naartoe waren
gedirigeerd.208

‘DE

Z O O Z E E R G E RO E M D E G E Z O N D H E I D VA N G RO N I N G E N ’

274
De officier van gezondheid van het leger meldde een half jaar na de inwerkingtreding van het
reglement dat in de kazerne geen syfilis meer voorkwam. Ook de geneeskundige commissies notuleerden in de jaren zestig regelmatig dat de ziekte was afgenomen. De medici en het Rijk waren
opnieuw tevreden over het resultaat. In de eerste jaren onttrokken prostituees en bordeelhouders zich
zelden aan het onderzoek. De prostituees probeerden soms een opname te ontlopen door zich vlak
voor een visitatie uit te laten schrijven.209 Was de afname van de ziekte een gevolg van de opsporing
en isolatie van zieken, het weg manoeuvreren van de bordelen uit de stad of een prompte naleving
van het reglement? De invloed van de verschillende factoren is moeilijk na te gaan. Jonxis kweet zich
in ieder geval consequent van zijn visitatietaak. Chirurgijn Schreuder – vanaf 1863 mochten ook
andere medici keuren210 – nam het minder nauw met de voorschriften. Hij schreef zieke vrouwen
uit een bepaald bordeel medicatie voor en stuurde hen niet naar het ziekenhuis. Hij speelde onder
een hoedje met de bordeelhoudster. Burgemeester De Sitter was hier zeer verbolgen over.211
Het aantal ziekenhuisopnames, waaronder veel herhalingsopnames, was fors. Van het aantal
ingeschreven prostituees werd tussen 1861 en 1889 niet minder dan 64% (357 opnames) opgenomen.212 Ter illustratie: in de tweede helft van 1861 stonden 55 prostituees ingeschreven van wie 18
in het ziekenhuis belandden en in 1863 werd 78 keer syfilis als opname-indicatie genoteerd.213 Op
grond hiervan is de conclusie van stadsbestuur en medici dat het reglement nuttig was, te ondersteunen. Veel zal ook niet zijn opgemerkt. Het aantal vrouwen dat werd veroordeeld omdat ze zich onttrokken aan de visitatie, is een aanwijzing voor het naleven van het reglement. Volgens de provinciale
verslagen was dat in 1868, 1869 en 1870 respectievelijk 24, 7 en 4 keer het geval. Met name in de
eerste tien jaar werd het reglement goed nageleefd. Na 1868 was een kentering in het keuren te zien.
Eind jaren zeventig raakte, ook landelijk, de klad in het systeem. Het opsporingsbeleid verslapte. In
1889 werd de Groningse regelgeving – in de meeste plaatsen gebeurde dit rond deze tijd – afgeschaft.
De medisch-sanitaire benadering werd toen verlaten. Er ging onvoldoende bescherming van uit.214
Door de medische stand werd bijna tien jaar (de jaren vijftig) gepleit voor een reglement. De
effectiviteit van het reglement dat uiteindelijk tot stand kwam, heeft ook tien jaar geduurd (jaren
zestig). De gedwongen keuringen en hospitalisering kunnen we zien als een collectieve voorziening.
Het stadsbestuur werd maar door één motief gedreven, besmettingsangst onder de gegoede burgerij. De zorg van het Rijk voor de militairen raakte het Groningse stadsbestuur niet.
De bestrijding van malaria, tyfus en cholera
In de achttiende eeuw werden bij een (vermoeden van een) elders heersende besmettelijke ziekte
(vermoedelijk) zieke reizigers en vreemdelingen en ´besmette´ goederen geweerd. In 1771 bijvoorbeeld, werd besloten om brieven uit verdachte, Oosteuropese plaatsen wegens daar heersende
ziekten ‘te prikken, rooken en door azijn te halen, bevorens [te] worden uitgelangd’.215 Men
vermoedde dat zich in de post besmette lucht kon bevinden, die bij het openmaken besmettingsgevaar opleverde. Vreemde kooplui moesten een gezondheidsattest overleggen als ze uit een plaats
kwamen waar een epidemie heerste.
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Deze in de vroegmoderne tijd al vaak uitgevaardigde maatregelen werden aan het begin van de
negentiende eeuw twee keer genomen. Westfaalse kousenverkopers, joodse kooplieden en Spaanse
schippers werd in 1806 en 1811 de toegang tot de stad ontzegd. Na de Franse tijd is deze werkwijze minder stringent gevolgd omdat het beschermen van de stedelingen op deze manier steeds
moeilijker werd. De geografische mobiliteit nam steeds meer toe en na de Franse tijd keerden zieke
militairen terug naar huis. Het voorkomen van besmettelijke ziekten nam niet af, evenmin als het
gegeven dat vreemdelingen ziekten in de stad brachten. De aanleiding om tot een ander beleid
over te gaan werd niet weggenomen, maar de politieke en sociale omstandigheden veranderden.
In dezelfde tijd werd het hervormde armenhuis opengesteld voor zieke reizigers die al in de stad
verbleven.
De eerste zorgwekkende, besmettelijke epidemie na de Franse tijd was een epidemie van vlektyfus (1816-1819). Deze werd door terugkerende legers en door Europa zwervende militairen
verspreid en hield ook in Groningen huis.216 Maar bij de Groningse poort werd niemand meer
tegengehouden. Er kwam een nieuwe oplossing om zieken te isoleren: opname in het stadsziekenhuis. De stadspoort bleef open voor vreemdelingen, de ziekenhuisdeur ging achter hen dicht. Uit
de analyse van de ziekenhuispopulatie bleek al dat reizigers en personen die elders waren geboren
belangrijke gebruikersgroepen van het ziekenhuis waren. Maar er was een belangrijk verschil. Het
ontzeggen van de toegang tot de stad had een gedwongen karakter, maar een ziekenhuisopname
kon niet worden opgelegd. Dit maakte de kans op ziekten in de stad groter.
In de periode 1800-1870 werden, naast de in de vorige paragrafen al behandelde ziekteverschijnselen, van stadswege protectie- en/of preventiemaatregelen genomen bij malaria, cholera, pokken,
tyfus, mazelen, roodvonk en difterie. In het politiereglement van 1822 werden alleen de pokken
als besmettelijke ziekte genoemd. In het reglement van 1856 werden tyfus, roodvonk, kinkhoest
en cholera en in 1862 mazelen en difterie toegevoegd. Uit het opnemen van meer endemische
en besmettelijke ziekten in het politiereglement, blijkt de grotere sensitiviteit en alertheid en de
toegenomen bereidheid onder bestuurders om dwang toe te passen. De verhoogde prevalentie van
tyfus en cholera in de jaren vijftig was ongetwijfeld aanleiding om deze ziekten in het reglement op
te nemen. Van de kinderziekten mazelen, roodvonk, kinkhoest en difterie was alleen difterie een
nieuwe ziekte. De andere kwalen waren bekende verschijnselen. Mazelen in combinatie met een
andere ziekte was vaak dodelijk. Enkele mazelenepidemieën veroorzaakten in de negentiende eeuw
een sterftepiek onder kleuters. Het feit dat kinderziektes in het politiereglement terechtkwamen,
was een uiting van een grotere occupatie met de kindersterfte. Het beleid was vooral gericht op het
weren van ziektes uit scholen. In de stedelijke schoolreglementen die na de schoolwet van 1857
werden gemaakt, werd de verplichte melding van besmettelijke ziekten opgenomen.
De publieke zorg richtte zich in hoofdzaak op ziekten die zich snel konden verspreiden of
waar een grote dreiging van uit ging. Dat was bij malaria, cholera en tyfus het geval. Deze ziekten
leidden tot de meeste overheidsmaatregelen. Die aandacht viel de meeste kinderziektes nog niet
te beurt. Voor difterie was men ook erg bang, maar die ziekte bleef in deze periode nog beperkt
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van omvang. In deze paragraaf wordt de bestrijding vanuit de invalshoek van de publieke hygiëne
bestudeerd. De sociale ondersteuning en medische hulp aan arme en behoeftige zieken door de
armenzorg en liefdadigheidscommissies wordt in de twee volgende hoofdstukken behandeld.
De verplichtingen van de burgers bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte bestonden uit
het melden van zieke huisgenoten bij de autoriteiten en het uitvoeren van berokingen om de lucht
te zuiveren. Verder moesten overleden patiënten binnen drie dagen worden begraven in de kleren
waarin ze waren gestorven.217 Berokingen werden al lang voordat het politionele regels waren,
toegepast. Als een ziekteverschijnsel zich ontwikkelde tot een epidemie nam het stadsbestuur
extra maatregelen. Het liet zich daarin adviseren door hogere overheden, geneeskundige commissies en lokale medici. Ernst, verloop en omvang van een epidemie bepaalden in welke mate extra
maatregelen werden genomen. Hoe ernstiger een epidemie zich liet aanzien of ontwikkelde, hoe
omvangrijker en verfijnder het pakket aan maatregelen was en hoe meer eisen aan de bevolking
werden gesteld. De meest voorkomende waren het verbranden van beddengoed en stro, reinigen en
witkalken van woningen van armen, verbieden van de kermis en de maskerade van de studenten,
vervroegen van sluitingstijden
van cafés, verbieden van de
invoer en verkoop van onrijp
fruit, begraven op speciale uren
en plaatsen van leefregels in de
kranten. Er werd meestal ook
extra aandacht geschonken aan
het reinigen van goten, straten
en afwateringen. Dit waren ad
hoc ge- en verboden en activiteiten. Ze brachten geen blijvende
verbetering in de hygiënische
omstandigheden. Houwaart
kwalificeerde het overheidsbeleid bij epidemieën daarom als
‘crisisbeleid’.218 Dit oordeel kan
ook voor Groningen gelden.

Wagentje voor het vervoer
van cholerapatiënten, 1860
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Bij cholera werden al op voorhand maatregelen genomen, terwijl dat bij malaria pas gebeurde
als het aantal zieken heel groot werd. In de loop van de negentiende eeuw veranderde de beoordeling van het gevaar van de verschillende ziekten. De ernst die aan malaria werd toegekend, werd
gaandeweg minder en isolatie in het ziekenhuis werd in 1860 nauwelijks nog nodig geacht. Bij
tyfus ging het juist andersom. De endemische tyfus werd tot het begin van de negentiende eeuw
nog genegeerd als een bedreigende ziekte.219 Vanaf 1817 kreeg tyfus het label van een bedreigende
ziekte. Medici drongen toen aan op isolatie, wat resulteerde in de oprichting van het ziekenhuis.
Vanaf de jaren vijftig werden ook bij tyfus op voorhand hygiënische maatregelen getroffen. Tyfus
‘steeg’ in de hiërarchie van de besmettelijke ziekten.
Rond het midden van de eeuw vond men tyfus ernstiger dan cholera. De prevalentie was veel
hoger en een tyfuslijder was meestal een aantal maanden uitgeschakeld. De ervaring was dat vooral
de ‘krachtige en arbeidende’ bevolkingsgroep veel risico liep en
veel meer nog dan bij de cholera … [staat] ieder bloot om door den tyfus besmet te worden’.220
Tyfus kon lang doorwoekeren in de gemeenschap. De sterfte aan cholera was groter, maar een
epidemie was in de regel sneller afgelopen.221 Tyfus had een ‘verderfelijken invloed op de maatschappij’ meende De Vries Reilingh en in die opvatting stond hij niet alleen.222 De toenemende
onrust werd vooral gevoed door het ondermijnende effect op een economisch belangrijke groep in
de lokale samenleving, de ‘nijvere handwerkslieden’. Het aantal tyfusgevallen in deze beroepsgroep
nam na het midden van de eeuw substantieel toe.
Het beleid bij tyfusepidemieën was gericht op hospitalisatie van arme en behoeftige tyfuslijders. De armendokters en armbesturen indiceerden de individuele gevallen. De rest werd aan het
particuliere initiatief overgelaten. Het belangrijkste, het reinigen van woningen en de uitdeling van
stro voor bedden, deed de Tyfuscommissie (zie hoofdstuk 9). Het stadsbestuur subsidieerde deze
commissie. Tijdens de ernstige epidemie van 1816-1919 bestond de Tyfuscommissie nog niet. De
stad gaf toen enkele honderden guldens aan medici. Die konden daarvan schenkingen doen aan
behoeftige gezinnen. Activiteiten op het gebied van de publieke reiniging, specifiek gericht op een
tyfusepidemie, werden niet genomen, maar de toenemende tyfusprevalentie droeg wel bij aan het
bewustzijn dat infrastructurele voorzieningen noodzakelijk waren (zie hierna).
Cholera kwam eind jaren twintig voor het eerst in Europa voor. De ziekte verspreidde zich
gestaag over het continent. Vanaf 1830 groeide de angst en onzekerheid in Nederland en in de loop
van 1831 werd de kans dat Nederland niet verschoond zou blijven van de ziekte steeds groter. Men
begon toen na te denken over protectiemaatregelen. Het Rijk stelde een sanitair cordon in langs de
landsgrenzen. De provincie benoemde visiteurs voor inkomende schepen in de havens van Delfzijl,
Termunterzijl, Uithuizerwad, Zoutkamp en Statenzijl.223 Vooralsnog ging men er van uit dat cholera een contagieuze ziekte was.224 Tot een feitelijke quarantaine van schepen is het waarschijnlijk
niet gekomen. Dit is opmerkelijk omdat het eerste cholerageval in de provincie zich in Zoutkamp
voordeed.
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Over het weren van verdachte of zieke personen uit de stad werd niet gesproken. Er heerste
wel grote angst onder de bevolking. Inwoners drongen al vroeg aan op voorzorgsmaatregelen. In
een ingezonden stuk in de Groninger Courant (7 juni 1831) vroegen ze het stadsbestuur om zorg
te dragen voor voldoende ruimte voor isolatie van zieken. De redactie van de krant uitte eveneens
haar zorgen:
Thans nadert ons eene ramp, oneindig erger dan de ziekte van 1826, en erger dan de ergste oorlog.
En, zo ging ze verder:
Onze soldaten en onze schutters staan aan onze zuidelijke grenzen ter afwering van een’ vijand,
die ons daar bedreigt; doch hoe zullen wij onze noordelijke kusten tusschen Delfzijl en Zoutkamp
verdedigen tegen deze vijand?
Anderen benaderden de plaatselijke geneeskundige commissie.225 Omdat Groningers handel deden
met steden langs de Oostzee, waar inmiddels cholera was uitgebroken, sloot de commissie zich aan
bij het verzoek uit de bevolking en vroeg B en W om een lokaal buiten de stad in te richten, zodat
de eerste patiënten direct konden worden opgenomen. De koning werd verzocht om het Arsenaal
alvast beschikbaar te stellen.226 In juli stelde de raad een commissie in die zich moest buigen over
het nemen van juiste voorzorgsmaatregelen.227 B en W wilden toen nog geen zichtbare maatregelen
nemen om angst onder de bevolking te voorkomen. Hooguit konden alvast enige ongevaarlijke
huismiddelen worden aanbevolen. De medici moesten zich ook gaan beraden op de juiste voorzorg.228 Dit was een nogal ambivalente houding en geheimhouding was een naïeve optie, omdat
het verloop van de ziekte door Europa nauwgezet door de Groninger Courant werd verslagen. Het
negeren van de onrust onder de bevolking werd nog een paar maand volgehouden.
In augustus beval de gouverneur, de adviezen van de provinciale geneeskundige commissie volgend, het stadsbestuur onder andere om ‘in het belang en de welvaart van alle ingezetenen dezer
stad’ een lokaal buiten de stad in te richten voor de isolatie en verpleging van zieken en daarbij
eene anders prijzenswaardige, doch nu niet voegzame nauwe berekening van uitgaven … in acht
te nemen.
De ziekte van 1826, zo vervolgde hij, had geleerd dat het moeilijk was snel geschikte maatregelen
nemen als er een ernstige ziekte heerste. Op voorhand maatregelen nemen was daarom nodig. 229
De plaatselijke geneeskundige commissie gaf in september ook de hoogste prioriteit aan het inrichten van een ziekenhuis. Dit was een breed gesteunde wens en een uitdrukking van de opvatting
dat isolatie de beste optie was om de ziekte binnen de perken te houden. De geneeskundige commissie veranderde van mening over de plaats waar het ziekenhuis moest komen. Men vond later
dat het niet meer buiten de stad gesitueerd hoefde te worden. Dat zou de medici te veel reistijd
kosten en voor de stad was het duurder. In de verandering van standpunt moeten de belangen van
de medici een belangrijke rol hebben gespeeld. Het tweede voorstel sloot aan bij een eerder advies
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van de geneeskundige commissie. Die had een intern verblijf van medici in het ziekenhuis tijdens
het heersen van cholera – een idee van de stad – afgewezen.
Andere voorstellen van de commissie over voorzorgsmaatregelen waren zeer vergaand en
onhaalbaar: het laten opnemen van niet-zieke, maar wel ‘verdachte’ personen, het afsluiten van
huizen en eventueel straten en wijken met de gewapende macht, dagelijkse controle in de huizen
om het verbergen van zieken te voorkomen en het op voorhand aanstellen van ziekenoppassers.
Thomassen à Thuessink gaf op eigen gelegenheid een geschrift uit waarin hij sprak van ‘wijs
Bestuur’ wanneer de handelsbelangen opzij zouden worden gezet en de keuze voor strenge isolatie,
ook van gezonden, werd gemaakt.230 Medici verdedigden de oude gewoonte van het onder dwang
isoleren van verdachte gevallen. B en W vonden ‘voorzorg door dwang’ echter niet wenselijk,
omdat ze veronderstelde dat inwoners dan juist de regels zouden ontduiken en zieken verbergen. B
en W bleven voorzorgsmaatregelen, op één uitzondering na, afwijzen. Medici kregen alvast speciale
kleding om het ‘aankleven’ van smetstof te voorkomen (met was en olie doortrokken, afsluitende
kleding). Dit was precies zoals de geneeskundige commissie had voorgesteld. Het stadsbestuur bleef
zo lang mogelijk afzijdig en schoof het probleem voorlopig door naar de medici. Om hun tegemoet
te komen werd de kleding ter beschikking gesteld en werd het hun mogelijk gemaakt om met hun
eigen praktijk door te gaan door het voorgenomen verplichte, interne verblijf in het ziekenhuis
weer af te schaffen. Het verschil in visie tussen stadsbestuur en medici was duidelijk: de opvatting
van de medici dat de voorzorg moest worden opgevoerd, werd niet gedeeld door de stad. Voor het
eerst in de onderhavige periode kwam de scheiding der geesten tussen stad en stand naar buiten.
Maar al snel (8-10-1831) gaf het provinciebestuur de stad opdracht om voorzorgsmaatregelen
te treffen en zij tekende de kaders daarbij uit. Alle noodzakelijke medische en (intramurale) ziekenzorg moest direct door de stad worden geregeld en betaald. Hieronder vielen het aanleggen van
voorraden voedsel, verpleegspullen en luchtzuiveringsmiddelen, het inrichten van het gebouw en
het aannemen van personeel. Verder moest kennis over de ziekte worden verspreid. De gouverneur
hield geen rekening met de schulden uit 1826 zoals de stad had gevraagd. Eind oktober – het was
inmiddels viereneenhalve maand later – had het stadsbestuur het meeste geregeld. Dwang van
hogerhand bleek nodig te zijn. Druk uit de bevolking, van de medische stand en de geneeskundige
commissie was te weinig gebleken. De aankoop van drie verplaatsbare badkuipen voor de behandeling van particuliere patiënten werd niet geëist door de provincie. De stad had er evenwel het niet
geringe bedrag van f 450,- voor over.231 In december werd, naar Hamburgs voorbeeld, besloten
om als cholera uitbrak, op het raadhuis een bureau voor medici in te richten. Daar zouden ook
desinfectiemiddelen, draagbaren en dekens voorradig zijn. Twaalf geselecteerde studenten werden
toegevoegd aan het bureau om medische hulp aan armen te verstrekken.232 Van de epidemie van
1826 had men geleerd dat bij een omvangrijke epidemie te weinig medici in de stad waren en
dat armen behandeling afdwongen, waardoor medici niet meer toekwamen aan hun particuliere
patiënten. Het bureau bood de mogelijkheid om de medische zorg beter te regelen.
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De stad was voorlopig klaar, ze wachtte alleen nog op de toezegging om het Arsenaal en de
kazernes te mogen gebruiken. In het voorjaar van 1832 stelde het stadsbestuur, op instigatie van
Den Haag, een stedelijke commissie in die de lokale zaken moest behartigen. De commissie verdeelde het werk over twee subcommissies. Ze richtte drie bureaus in waaraan medisch en verzorgend
personeel werd verbonden en waar medicijnen, draagbaren en matrassen werden opgeslagen.233 In
logementen en herbergen werden van Den Haag ontvangen boekjes met adviezen over het bewaren
van de gezondheid en het voorkomen van cholera verspreid. Het besluit over het Arsenaal werd
pas genomen toen de ziekte uitbrak. Uiteindelijk was de voorbereiding nog karig. Het besluit over
de meest kostbare voorzorgsmaatregel, een extra ziekenhuis, werd naar het Rijk doorgeschoven.
Vergeleken met de voorzorg in Utrecht en Dordrecht was de Groningse beperkt.234
De stedelijke overheid voerde een traag en afhoudend beleid met betrekking tot de voorzorg
voor de dreigende ziekte.235 De angst voor nog grotere schulden – die van de ziekte van 1826 stonden nog open in de boeken – moet de achterliggende reden zijn geweest. In 1826 had de stad zich
niet karig opgesteld, met alle gevolgen van dien. Waarschijnlijk leefde onder bestuurders en elite
geenszins de idee dat alleen armen slachtoffer konden worden. Ook onder de bovenlaag heerste
angst om besmet te raken. Het verschaffen van kleding aan medici, het veiligstellen van voldoende
medische zorg voor particuliere patiënten en het garanderen van een goede badbehandeling wijst
hier op. Standsverschillen en -motieven kleurden de voorzorg.
Bij latere choleradreigingen werden ongeveer dezelfde voorbereidingen getroffen, met uitzondering van de quarantaine. In 1848 was men algemeen van mening dat tegen het uitbreken van de
ziekte niets te doen was. Een sanitair cordon (‘gezondheidscordon’) vond men te kostbaar en onnodig, maar voorbereidingen voor de ‘doelmatige verpleging als de ziekte uitgebroken is’, werden wel
nodig geacht.236 Het cholerabureau op het stadhuis – permanent bezet door medici en studenten –
kwam er bij elke uitbraak. Daar moesten besmette gevallen worden gemeld en werd de medische
zorg geregeld. In 1849 werd ook nog een keurmeester voor het fruit aangesteld.237
De stad werd door grote cholera-epidemieën geteisterd in 1832, 1833, 1849 en 1866 en er
waren kleinere uitbraken in 1834, 1848, 1853, 1854 en 1859. Rond de 40 procent van de zieken
was jonger dan zestien jaar en tien à twintig procent boven de 60 jaar. Ongeveer de helft van alle
zieken overleed. Waarschijnlijk stierven in de negentiende eeuw in totaal 2731 stedelingen aan de
ziekte. De epidemie van 1866 met 1037 sterfgevallen was de ernstigste.238 Deze epidemie was een
schok voor de gemeenschap en heeft de nonchalance weer getemperd. Het grote aantal weduwen
en wezen als gevolg van deze uitbraak – een flink aantal van hen werd armenzorgafhankelijk –
accentueerde de ernst van de ziekte. Ook tijdens deze epidemie vielen de meeste slachtoffers onder
kinderen en bejaarden.
De grote epidemieën onderscheidden zich in drie opzichten van de kleinere. Ze begonnen
eerder in het jaar, ook de gegoeden werden door de ziekte getroffen en de ziekte verspreidde zich
geografisch gelijkmatiger over de stad. Cholera trof in hoofdzaak armen en mingegoeden en kwam
het meest voor in de zuidelijke armenbuurten en langs de diepen. De verspreiding van de ziekte
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verliep langs diepen en grachten.239 Beroepsgroepen die veel in aanraking kwamen met het besmette
diepenwater waren oververtegenwoordigd onder de slachtoffers: dienstboden, dagloners, sjouwers,
schippers(knechten) en zeelieden. In 1866 waren in de tien straten waar de gegoede burgerij
woonde, slechts veertien van de 1037 overledenen te betreuren. De meeste sterfgevallen waren in
dichtbebouwde en dichtbevolkte straten en steegjes, waar het met de hygiëne slecht was gesteld.240
Bij ernstige ziekten en epidemieën stelde de lokale overheid luchtzuiveringsmiddelen ter
beschikking aan armen en mingegoeden, zorgde het voor de zuivering van de lucht in de openbare
ruimte en regelde dat wegen, waterlopen en privaten vaker werden schoongemaakt.241 De particuliere liefdadigheidscommissies deden de thuiszorg.242 Tijdens de epidemie van 1826 werd de
publieke hygiëne voor het eerst in de negentiende eeuw fors geactiveerd. De plaatselijke geneeskundige commissie constateerde in november dat inwoners niet meer in staat waren de straten en goten
voldoende schoon te houden en dat de vuilverwijdering slecht verliep.243 De stad breidde daarop
de straat- en waterhygiëne fors uit. De grachten werden enige tijd dagelijks geschoond en het vuilnis werd vaker opgehaald. Achterstallig onderhoud aan riolen en afwateringen en de aanleg van de
pomp tussen het Boterdiep en het Lopende Diep hebben bijna f 47000,- gekost.244 In november
werd een chlorinefabriekje geopend om voldoende productiecapaciteit van zuiveringsmiddelen te
hebben. Het fabriekje was een stadsinitiatief, het beheer werd aan de apothekers overgedragen.
Armen en mingegoeden kregen de chlorine gratis, de gegoede inwoners konden deze tegen betaling
van een apotheker afhalen. Tijdens cholera-epidemieën werd het fabriekje weer opgestart. Door
de grote aandacht die tijdens de epidemie van 1826 uitging naar de curatieve zorg en de isolatie
van patiënten, is de hygiënische kant van de bestrijding onderbelicht gebleven. Het gegeven dat de
hygiënische problemen ook niet blijvend opgelost werden – de dure pomp tussen het Boterdiep
en het Lopende Diep werd later omschreven als ‘eenen halven en gebrekkigen maatregel’ – heeft
hier aan bijgedragen.245
Tussen 1827 en 1849 werd bij epidemieën op het vlak van de publieke hygiëne nauwelijks
actie ondernomen. Tijdens de malaria-epidemie van 1846-1847 werd niets extra’s gedaan. Na de
cholera-epidemie in 1849 werd opnieuw meer zorg aan de openbare hygiëne besteed. De epidemie
was zeer omvangrijk en voor het eerst werd een flink aantal gegoeden getroffen.246 Berokingen en
het aanscherpen van de regels voor het begraven werden niet meer voldoende geacht. Net als in
1826-1827 werden straten, goten en waterwegen vaker schoongemaakt en de vuilnisophaal geïntensiveerd. Dit werd hierna tijdens alle, ook de kleinere, epidemieën gedaan. Tevens werd er op
een vroeger tijdstip mee begonnen. Het bleven echter, als hiervoor al is gezegd, ad hoc maatregelen.
Het startschot voor de extra schoonmaakacties moest meestal door lokale medici of de geneeskundige commissie worden gegeven.247 In de loop van de jaren zestig kon ook buiten epidemieën
om nog wel eens iets op de agenda komen. Soms waren enkele ziektegevallen al voldoende om de
afwatering (in het centrum!) te verbeteren.248
In 1867 werden op instigatie van het ministerie in alle Groningse gemeenten bepalingen
gemaakt over de te nemen voorzorgmaatregelen wanneer cholera dreigde. Wat in de stad sinds de
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jaren vijftig al gewoonte was, werd toen vastgelegd. Het vrijwel eenzijdige accent dat in de eerste
helft van de negentiende eeuw op isolatie in het ziekenhuis lag, werd verlaten. Het bevorderen van
de openbare en privé-hygiëne werd ook een belangrijk onderdeel van de (voorzorgs)maatregelen.249
Intramurale ziekenhulp verdween niet als maatregel voor de bestrijding van besmettelijke ziektes.
Voor de bestrijding van syfilis was de hospitalisering juist weer ingesteld. Maar naast protectie
kreeg men steeds meer oog voor meer fundamentele vormen van preventie, in de zin van het
wegnemen van schadelijke milieu-invloeden. Het publieke deel daarvan, de medisch-technische
infrastructurele voorzieningen, komt in de volgende paragraaf aan de orde.
OPENBARE

HYGIËNE

Inleiding
In de eerste decennia van de negentiende eeuw waren de medici Thomassen à Thuessink, Bakker
en Baart de la Faille vanwege hun belangstelling voor epidemieën, gespitst op de levensomstandigheden van de lage sociale groepen. Thomassen à Thuessink en Bakker zagen het gebrek aan schoon
drinkwater en de armoede als oorzaken van de epidemie van 1826. Baart de la Faille legde tijdens
de explosie van tyfus in de jaren 1816-1819 de nadruk op armoede en slechte huisvesting. Tot een
uitgewerkte visie op de publieke hygiëne en de sociale omstandigheden kwam het echter niet.
Vanaf ongeveer 1840 legden de hygiënisten een verband tussen volksgezondheid en milieuverontreiniging, armoede, voeding en woonomstandigheden. Aan de hand van cijfermateriaal
brachten ze verschillen in het gezondheidspeil in kaart. Men kreeg op die manier meer zicht op de
gezondheidsproblemen van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals die van kinderen en vrouwen en op
bepaalde ziekten als longtuberculose.250 De geneeskundige commissie vermeldde na 1850 in haar
jaarverslagen herhaaldelijk dat diareeën bij jonge kinderen en ‘tering’ bij volwassenen belangrijke
doodsoorzaken waren. Kraamvrouwenkoorts werd eveneens scherper in de gaten gehouden. De
visie op de rol van sociale factoren blijkt uit een opmerking van de commissie over de verspreiding
van cholera in 1854:
Wij behoeven geen wetenschappelijk betoog te leveren, dat slechte voeding, huisvesting en verpleging,
de voornaamste en zekerste verbreiders der Cholera zijn, zoo die eerst een plaats bezocht heeft’.251
In de verslagen van de geneeskundige commissie kwam de slechte voeding van jonge kinderen en
armen ook voortdurend aan de orde. In 1854 deed de afdeling van de Maatschappij onderzoek
naar de voedingsgewoonten van de stedelijke bevolking.252 Daaruit bleek de schrale en eenzijdige
voeding van de lagere sociale groepen. De aandacht van de hygiënisten ging ook uit naar de
risicofactoren in het milieu. Die van Groningen werden onder andere in de geneeskundige plaatsbeschrijving van Stratingh beschreven (1858).253 Het accent in dit werk ligt op geografische en
omgevingsfactoren als ziektebronnen.254 Tyfus was vaak een ‘buurtziekte’. Er waren haarden in de
Prinsenstraat en het Koningsgangetje in wijk R en in de Violetsteeg in het noorden van de stad.
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‘De topografie heldert hier veel op’ meldde de inspectie in 1870. Verontreinigde sloten en een
vervuilde bodem werden als ‘vermoedelijke invloed’ gezien.255
Ali Cohen, de belangrijkste vertegenwoordiger van de hygiënisten in Groningen, schreef een
handboek over de openbare gezondheidszorg en artikelen over nijverheid en gezondheidszorg in
diverse tijdschriften. Hij adviseerde de nationale overheid inzake de volksgezondheid. De meeste
Groningse medici stonden sympathiek tegenover de ideeën van de hygiënisten. Dat is onder andere
af te leiden uit de hoge deelnamegraad aan de twee beroepsverenigingen en de verslaggeving van de
geneeskundige commissie. Het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen en de afdeling van
de Maatschappij ondersteunden in 1855-1856 het pleidooi van de twee geneeskundige commissies
om een lokale gezondheidscommissie in het leven te roepen, die het stadsbestuur kon adviseren
over de openbare gezondheidszorg en waarin naast medici ook andere deskundigheden waren
vertegenwoordigd. Het voorstel werd ook door de Commissaris des Koning, de minister en de
Cholera- en Tyfuscommissie gesteund.256 Ondanks de brede steun wees de stad het voorstel af.
Toen bleek dat er geen gezondheidscommissie kwam, stelde de plaatselijke geneeskundige
commissie zich krachtiger op. Ze verdedigde het standpunt dat het geld dat aan epidemieën
werd uitgegeven, beter kon worden besteed aan infrastructurele werken.257 ‘Reinheid, frisheid en
zindelijkheid … voorkomt ziekten en helpt genezen’, meende de commissie. In 1856 stelde de
commissie een lijst van punten op waardoor de lokale publieke hygiëne kon worden verbeterd en
presenteerde deze aan het stadsbestuur. De afwatering, stadsreiniging, fecaliënafvoer, bestrating
en riolering, de toestand van mest- en lompenverzamelingen, enkele nijverheidsbedrijven (met
name vellenbloterijen en -drogerijen), schoollokalen, publieke privaten, vuilnisbakken en publieke
waterputten waren voor verbetering vatbaar. Verder pleitte ze voor een choleraziekenhuis, bouwvoorschriften voor armenwoningen en de noodzaak van geregeld armenbezoek. Ze wees ook nog
op het afnemen van het aantal vaccinaties en de onhygiënische toestanden in de armenstegen.
Het stadsbestuur deelde de mening dat aan alle genoemde zaken wat te verbeteren viel. Alleen het
armenbezoek vond ze een zaak voor de armbesturen. In het belang van de volksgezondheid werden
de ‘wenken van de deskundigen’ ter harte genomen en ‘zullen de geldelijke sommen opgebracht
worden’.258 Vanaf 1856 tot 1870 werden diverse werken uitgevoerd (zie hierna).
Niet alleen geneeskundigen, ook andere Groningers waren aanhangers van het gedachtegoed
van de hygiënisten. De Sitter, eerst raadslid en later burgemeester, hoorde daarbij. Hij spande zich
in om het syfilisreglement aangenomen te krijgen en was de stuwende kracht achter het verbeteren
van de toestand van de drinkwaterpompen. Ook de doopsgezinde predikant W. Gerhards, lid van
de Tyfus- en de Choleracommissie en raadslid G. Wouters, kleinzoon van Wijbe Wouters, kunnen
we er toe rekenen.259 Gerhards beschreef in de verslagen van de Choleracommissie de gebrekkige
hygiëne en huisvesting van de armen.
De verdienste van de hygiënisten was volgens Houwaart vooral dat ze de openbare gezondheidszorg weer op de agenda kregen. Het peil van de volksgezondheid is door hun onderzoeken
en pleidooien niet verbeterd. Voor een deel had dat te maken met een gebrekkige ziektekennis.
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Anderzijds is de invloed van het hygiënisme in Groningen op een aantal punten te traceren. Het
volledig negeren van de volksgezondheid werd steeds moeilijker, al stonden de argumenten die
hiermee annex waren, tot het eind van de eeuw nog vaak op het tweede plan.260
Hierna worden de belangrijkste onderdelen van de publieke hygiëne uit de periode 1800-1870
onderzocht. De inzameling en -verwerking van vuilnis maakte een belangrijke ontwikkeling door
en de aanleg van nieuwe begraafplaatsen in de jaren twintig was een doorbraak. Daarna komen de
drie nieuwe projecten uit de periode na 1850 aan bod.
Vuilnis- en mestophaal en opslag
Sinds de zestiende eeuw werden huisvuil, as en fecaliën door de stadsreinigingsdienst ingezameld.261 De straten en goten rond de Grote Markt werden vaker schoongemaakt dan die welke
verder van het centrum af lagen. De wijken buiten de grachten werden heel lang helemaal niet
van stadswege gereinigd. In het centrum woonde de elite van de stad, stond het stadhuis, zetelde
het provinciebestuur, waren de universiteit en de herensociëteit gevestigd, werd in de beurs de
korenhandel gedreven en werden markten gehouden waar Ommelanders en handelslieden van
verre op af kwamen. Het schoonmaken van de straten gebeurde lang niet altijd naar ieders wens.
Er waren klachten over ‘ontsiering’, ‘ongerief ’ en ‘hinder bij de passage’.262 Het meeste vuil werd
gecomposteerd en verkocht voor de landbouw. Er schortte veel aan het systeem,263 maar de situatie
in Groningen stak lange tijd gunstig af bij andere steden.264 Het dichtslibben van grachten werd
voorkomen, omdat de havens bereikbaar moesten blijven.265
De uitvoering van de reiniging veranderde in de negentiende eeuw verschillende keren. Men
experimenteerde met het beloningsysteem van het personeel, er was een capaciteitsuitbreiding
en intensivering van de ophaal, sanering van opslagplaatsen en er werd een grotere en verbeterde
opslag (drekstoep) aangelegd. Een en ander had invloed op de kwantiteit van de ingezamelde vuilnis en de kwaliteit van de verwerking.
Het nieuwe stadsbestuur besloot in 1796 om de inzameling te verpachten. Dat was geen succes.266 De vervuiling in de stad nam snel toe en twee jaar later kwam men er op terug. Om de
opbrengst te vergroten, werd toen besloten om het personeel per lading ingezameld vuil te betalen.
Deze prikkel werkte. Het aantal ingezamelde scheepsladingen steeg gestaag, maar de kosten van de
dienst namen daardoor toe en in 1822 werd weer overgegaan op vast loon. Voor de meeste arbeiders betekende dit een loonsverlaging. Het gevolg laat zich raden, de hoeveelheid ingezameld vuil
nam weer af. De werkelijke omvang was vanaf 1822 echter hoger dan wat officieel werd opgegeven,
omdat de ‘mestdieverij’ toenam. Het personeel had de lucratieve handel ontdekt en ging voor eigen
gewin inzamelen. Een deel van de vuilnisverwijdering verliep via illegale particuliere handel. Voor
de openbare hygiëne was de wijziging daardoor minder nadelig dan zij leek. In 1835 zag de stad
haar feilen in en werd weer overgegaan op uitbetaling per ingebrachte hoeveelheid. De omvang van
het voor rekening van de stad opgehaalde vuilnis steeg hierna weer. Het volledig uitbannen van het
‘mestdieven’ lukte toen echter niet meer.
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Plattegrond van de vuilnisopslagplaats (ca. 1870). De afloop van de gierput is op het oppervlaktewater.

De wijzigingen in de vuilnisophaaldienst in de eerste helft van de negentiende eeuw zijn voornamelijk ingegeven door financiële overwegingen. De stad streefde naar een zo hoog mogelijk rendement. Twee keer waren epidemieën aanleiding om de ophaal tijdelijk aan te passen. In de jaren
1826-1829 werden vanwege de malaria-epidemie meer wagens ingezet en in 1835 – de relatie met
de tyfus en cholera daar voorafgaand is evident – tijdelijk meer personeel.
Tussen 1850 en 1870 breidde de capaciteit van de ophaaldienst substantieel uit. Vier keer,
in 1851, 1858, 1862 en 1865, werd het aantal wagens uitgebreid. De personeelsomvang steeg
evenredig met het aantal wagens. De uitbreiding van 1862 was de grootste, men ging toen van 16
naar 37 wagens. Op voorstel van wethouder De Sitter werd in de jaren zestig de hele vuilinzameling een stadstaak. Het werd toen beschouwd als een voorziening van ‘algemeen belang’ en de nog
resterende particuliere wagens werden overgenomen.267 Daar was in 1858 al toe besloten maar de
druk van De Sitter was nodig om het besluit uit te voeren. De uitbreiding van het aantal wagens
genereerde een grotere hoeveelheid vuilnis. Tussen 1850 en 1865 is het aantal scheepsladingen met
59% gestegen, terwijl de bevolkingsgroei beneden de 10% bleef.268 In deze cijfers is geen rekening
gehouden met een mogelijk hogere consumptie en toegenomen nijverheidsactiviteiten. Het is niettemin een indicatie voor de sterk gestegen omvang van de inzameling. Het rendementsmotief was
ook na 1850 doorslaggevend, maar in 1862 legde de publieke hygiëne ook gewicht in de schaal.
De uitbreiding van de vuilnisdienst werd door wethouder Trip en reinigingsdirecteur Buttinger
(1854-1871) breedvoerig bejubeld. In de ogen van andere stedelingen was de vuilverwijdering
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nog lang niet voldoende. Tijdgenoten als Diest Lorgion, De Vries Reilingh en Stratingh meenden
dat er nog veel moest gebeuren. Zij vonden dat de redenen om te klagen over het vuil in de stad
nog niet waren weggenomen.269 Uit de geneeskundige plaatsbeschrijving van Stratingh valt op te
maken dat op veel plekken in de stad vuilnis bleef liggen. Mestvaalten – in 1855 waren er een stuk
of dertig – en bij elkaar geveegd straat- en huisvuil bleven lang liggen, vooral aan het eind van
doodlopende stegen en gangen in de armenbuurten in het zuiden van de stad.270 De bakken die in
de armenwijken werden geplaatst om vuilnis in te dumpen, hadden een averechts effect omdat ze
verwerden tot nieuwe stortplaatsen.
Particuliere mestverzamelingen in de open lucht werden vanaf eind jaren vijftig strenger gecontroleerd. Gedurende enkele jaren werden verschillende mestbulten gedwongen verwijderd.271 Op
de grootte en plaatsing van mestbakken werd eveneens toegezien. Vanaf 1856 moesten de bakken
overdekt zijn. Tussen 1856 en 1873 werden 56 vergunningen voor het plaatsen van mestbakken
verleend.272 Bij het plaatsen van nieuwe bakken werd rekening gehouden met de omringende
bebouwing. De aanwezigheid van voldoende open ruimte voor de luchtverversing moest gegarandeerd zijn.273 Na een paar jaar verslapte het strengere toezicht echter weer.
Eind jaren zestig werd het toezicht op de naleving van de verordeningen opnieuw gereactiveerd.
Vooral van 1868 tot en met 1870 werden overtredingen scherp in de gaten gehouden en bestraft
met geldboetes. De behandelde zaken geven inzicht in het vervolgingsbeleid en in de zaken die in
de openbare ruimte niet werden geduld.
Tabel 7.2

Door het kantongerecht behandelde zaken betreffende de publieke hygiëne, 1868-1870274

overtreding

1868

1869

1870
--

houden van varkens binnen de wallen

14

2

ontlasten op de openbare straat

31

65

5

vuilnis werpen op straat of in water

12

9

13

niet reinigen van goten

70

38

--

9

16

4

136

130

22

gebreken in de mestopslag
totaal
Bron: Provinciale Bladen

Het dumpen van vuilnis op straat of in het water en gebreken in de mestopslag waren niet de meest
vervolgde overtredingen, maar er werd wel langer aandacht aan geschonken dan aan de andere
overtredingen. Die werden al snel na de cholera-epidemie minder of helemaal niet meer belangrijk
geacht voor vervolging. Het reinigen van de goten was altijd een actueel thema tijdens en vlak na
epidemieën. Enige tijd na een epidemie verslapte de aandacht hiervoor weer. Dat was eind jaren
zestig ook het geval. Het vervolgen van het ontlasten op straat werd waarschijnlijk ook geïnspireerd
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door de cholera-epidemie, maar de recente bouw van publieke privaten kan een extra reden zijn
geweest om dit niet meer te dulden (zie hierna). Het houden van varkens was een inkomstenbron.
Dit argument kreeg al eeuwen veel ruimte. Het vervolgingsbeleid in de jaren 1868-1870 is een
mooie illustratie van het ad hoc beleid na een epidemie.
De afweging tussen het belang van openbare hygiëne en het niet hinderen van de bestaansmogelijkheden van burgers, bleef in de tweede helft van de negentiende eeuw een struikelblok: ‘de
nijverheid … [moet] ook niet belemmerd worden’.275 Buttinger en Trip vonden dat nijverheidsbelangen zwaar moesten wegen, maar ze waren ook voorstanders van een grondige en goed georganiseerde vuilnisopruiming. Het stadsbestuur voerde bij de afvoer van mestvaalten en vuilnisophopingen echter niet het kloeke beleid dat Trip suggereerde.276 De tevredenheid van Buttinger over
de publieke hygiëne en de medewerking van inwoners getuigde eveneens van een matig kritische
instelling.277 Inwoners protesteerden regelmatig tegen de gedwongen opruiming en uit de tabel
blijkt dat naleving van gemeentelijke voorschriften veel te wensen over liet.
Het huishoudelijke afval en de fecaliën werden afgevoerd in tonnen. Dit werd slordig uitgevoerd, maar de inspectie was enthousiast over het tonnenstelsel. Ze meende dat de gebreken wel
konden worden verholpen. Het tonnenstelsel droeg bij aan de roem van de Groningse vuilverwijdering en werd door verschillende gemeenten, waaronder Leeuwarden, overgenomen.278 In de
jaren zestig werd in de stad onderzoek gedaan naar het spoelstelsel van Liernur, maar dat werd niet
ingevoerd omdat het tonnenstelsel ‘uitmuntend’ was. In 1870 maakte de Groningse apotheker

Ontwerptekening van een wisselton voor gebruik in een privé-woning, ca 1870. Deze constructie voorkwam de verspreiding
van stank door de woning.
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Post, in samenwerking met de inspecteur, betere wisseltonnen, de ‘fosses mobiles’. Maar ze werden
elders meer afgezet dan in de stad. ‘Velen … te Groningen merken de gebreken van de gewone
tonnen niet, of naauwelijks op!’ was de conclusie.279 De macht der (slechte) gewoonte was sterk en
verplichte invoering werd niet overwogen. Later in de eeuw was er meer belangstelling voor.280
Het ingezamelde vuilnis werd naar de gemeentelijke drekstoep bij de Oosterpoort gebracht. In
die omgeving mochten aan het begin van de eeuw (1813-1814) ook de meeste particuliere mestopslagplaatsen worden ingericht. Van de bijna 1200 vierkante meters die toen werden vergeven,
waren bijna 1000 in de buurt van de Ooster- en Steentilpoort.281 Ook in schepen die in de buurt
van de Bloemstraat lagen, was aan het begin van de eeuw nog vuilnis- en mestopslag toegestaan.
Dat mocht vanaf 1820 niet meer, maar werd nog gedoogd tot 1835. De epidemie van 1826 was de
aanleiding om de drekstoep naar het zuiden, verder weg de stad uit, te verplaatsen. Dit was al langer de bedoeling vanwege ‘ontsiering van de wandelavenue en ter verfraaiing van de binnenkomst
van de stad’, maar was steeds uitgesteld.282 In 1829 werd het uitgevoerd. De opslagplaats werd
ook beter omheind en er werd beplanting aangebracht. De bomen moesten de luchtverplaatsing
bevorderen zodat de stank zoveel mogelijk afgevoerd werd.283 De nieuwe opslag was een onderdeel
van een groter plan waarin ook de verbetering van goten, riolen en sloten langs de wallen was
opgenomen.284 Pressie van de gouverneur en de koning waren nodig om de uitvoering ter hand te
nemen.285
In het ‘hygiëneplan’ van de geneeskundige commissie uit 1856 werd onder andere aangedrongen op het verbeteren van de drekstoep. Dit werd vanaf 1857 tot en met 1868 stapsgewijs uitgevoerd. De capaciteit werd groter en de opslagplaats werd bestraat om de bodemvervuiling te verminderen. Houten schotten en overkappingen moesten de stankontwikkeling beperken en putten
vingen weglopend gier op.286 Hierdoor werd minder op het oppervlaktewater geloosd. In de raad
werden publieke hygiëne, hogere opbrengsten, het nut voor de landbouw en het aanzien van de
stad als argumenten naar voren gebracht om deze verbeteringen door te voeren.287 Deze motieven,
uitgezonderd het aanzien van de stad, kwamen overeen met die van de hygiënisten.288 De geneeskundige commissie beperkte zich in haar pleidooi tot de volksgezondheid. In 1862 constateerde
de stad met vreugde dat de drekstoep ook nog werkgelegenheid bood aan een aantal arbeiders.
Welke motieven voor het stadsbestuur het zwaarst wogen bleek in de praktijk. De gieropvang werd
gebrekkig uitgevoerd en als de opbrengsten terugliepen werd de opvang gestopt en werd alles weer
op het oppervlaktewater geloosd.
Hoewel veel meer vuilnis werd opgehaald en de opslag verbeterde, viel er vanuit het oogpunt
van publieke gezondheidszorg nog wel wat aan te merken op de vuilnisinzameling. In de armenwijken, vooral in het zuiden en noordoosten van de nieuwe stad, bleef veel vuilnis en mest liggen.
Het verplaatsen van de opslag naar het zuiden, vlakbij deze wijken, is spreekwoordelijk voor de
beperkte zorg voor de armenwijken. De ophaalcapaciteit is voor 1870 substantieel vergroot, maar
de uitbreiding werd in een traditionele vorm gegoten: meer wagens en mannen. In 1879 werden
modernere middelen ingezet. Toen schafte men veegmachines aan.
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Nijverheid en publieke hygiëne
Enkele vormen van nijverheid, bijvoorbeeld leerlooierijen, mandenmakerijen en slagerijen, waren
bekende verontreinigers van waterlopen, goten en lucht. Aan het begin van de negentiende eeuw
kwam nationale wetgeving tot stand, die milieuoverlast door nijverheidsactiviteiten moest beperken. Het Franse decreet van 1811 had maar een beperkte werking: het regelde alleen stankoverlast
en bestaande bedrijven konden niet worden verplicht tot het treffen van voorzieningen. Het KB
van 31 januari 1824 was tot 1875 van kracht. Hierin werd bepaald welke nijverheidsbedrijven een
vergunning nodig hadden in verband met mogelijke schade, stank of hinder. Schade en hinder
waren nu toegevoegd.
De Groningse vergunningaanvragen zijn door Blijham geïnventariseerd.289 De meest vervuilende bedrijven vielen in klasse 1.290 Volgens de wettelijke criteria was in de stad geen zeer ernstig
vervuilende nijverheid, want er werd geen vergunning aangevraagd voor een bedrijfsvestiging die
in deze klasse viel. Van de 280 verzoeken uit de periode 1824-1870 vielen 155 (55%) in klasse II.
De meeste nijverheidstakken werden op grond van deze classificering als enigszins verontreinigend
beschouwd. De tabaksindustrie was het vaakst vertegenwoordigd (39x), maar deze was in feite niet
erg milieuverontreinigend.291 De twee loodwitfabrieken vielen ook in klasse II, maar die waren veel
schadelijker.292 Op grond van deze aanvragen lijkt het of er in deze periode nauwelijks milieuverontreiniging door nijverheidsactiviteiten was. In de praktijk was dat echter wel het geval.
De geneeskundige commissie werd maar een paar keer om advies gevraagd. In de eerste helft
van de negentiende eeuw maar één keer. Het betrof een verzoek om een stijfselmakerij te mogen
vestigen (1826). De commissie adviseerde negatief vanwege de te verwachten lucht- en waterverontreiniging. Een van de argumenten was dat het bedrijf dichtbij het ziekenhuis was gepland.
Stijfselfabricage ‘zonder onophoudelijk rottige uitdampingen te veroorzaken’ was onmogelijk
en voor de genezing van de patiënten was dat nadelig.293 Drie bedrijven (twee slagerijen en een
huidendrogerij) moesten op last van B en W in 1826 en 1827 sluiten omdat ze geen vergunning
hadden.294 Hiervoor was geen advies van de geneeskundige commissie nodig. Van stadswege was
toen tijdelijk extra aandacht voor verontreinigende bedrijven. Het valt onder het ‘crisisbeleid’.
Het stadsbestuur had bij de weigering om een gezondheidscommissie in te stellen het argument
naar voren gebracht dat de geneeskundige commissie deze functie wel kon vervullen. Het leidde
ertoe dat vanaf 1857 het aantal adviesvragen aan de commissie toenam. Die oordeelde negatief over
enkele stijfselfabrieken, lompenmagazijnen en een huiden- en vellenopslag. Ze vond de toename
van het gebruik van petroleum ook zorgelijk, maar hier kon niet veel aan worden gedaan.295 Soms
kon een vestiging worden tegengehouden, maar dat lukte niet altijd. De raad stond de vestiging
van een lompenmagazijn toe tegen de adviezen van de commissie en B en W in.296 De commissie
werd ook wel gepasseerd. In 1859 richtte het stadsbestuur zich tot de commissie van toezicht van
het Academisch Ziekenhuis, omdat een ondernemer in de buurt van het ziekenhuis een huidendrogerij wilde vestigen.297 Gezien de toename van het aantal bedrijven na het midden van de eeuw
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werd maar naar een beperkt aantal onderzoek gedaan. Stratingh vond in 1858 de vellenbloterijen,
leerlooijerijen en blauwververijen, de gasfabriek en een loodwitfabriek schadelijk voor het oppervlaktewater.298 Hij legde in zijn plaatsbeschrijving hogere maatstaven aan dan de geneeskundige
commissie en het stadsbestuur.
Toen Ali Cohen in 1869 inspecteur werd, liet hij kritische geluiden horen over de nijverheidsvestigingen. Hij stelde hogere eisen aan het verlenen van vergunningen en de controle op
de naleving van de verordeningen werd strenger.299 Een paardenslagerij mocht alleen worden
gevestigd als de gemeenteveearts toezicht hield. Huidenmagazijnen zonder vergunning werden
bekeurd.300 De gang van zaken bij slagerijen en vellenbloterijen werd extra in de gaten gehouden
en de vestiging van een lompenmagazijn werd geweigerd.301 Deze houding getuigde van een grotere
voortvarendheid vergeleken met de periode daarvoor. Na 1870 groeide bij de stedelijke overheid
de behoefte aan deskundige adviezen, vooral over de vlees- en beenderenverwerkende industrie.302
Dit sloot aan bij wat de geneeskundige commissie en Ali Cohen daarvoor al hadden gedaan.
Begraafplaatsen
Een belangrijke structurele verbetering van de publieke hygiëne in de eerste helft van de negentiende eeuw was de aanleg van twee nieuwe begraafplaatsen buiten de stadswallen (1827). Er is een
voorgeschiedenis van bijna 50 jaar te traceren. De epidemie van 1826 was de katalyserende factor.
De koning, overheden, medici, geneeskundige commissies en belanghebbende inwoners hebben
hun geluid in deze zaak laten horen.
Gegoeden lieten hun verwanten in hun kerken begraven. Wanneer het aantal sterfgevallen door
een besmettelijke ziekte en als gevolg daarvan het aantal begrafenissen in de kerken toenam, groeide
de angst voor ‘besmette lucht’. De kerkdeuren werden dan wijd opengezet om zo veel mogelijk
frisse lucht aan te voeren. Dit gebeurde in 1826 ook.303 De lagere sociale lagen begroeven hun
verwanten op kerkhoven, die binnen de stadswallen lagen. Hierdoor werd het grondwater c.q. het
water dat uit de nabije waterputten kwam verontreinigd. Professor Van Doeveren wees in 1771 op
de gevaren van het begraven in de kerken en binnen de stadswallen. In de periode 1783-1785 hield
professor Verschuur over dit onderwerp drie keer een voordracht in het gezelschap Pro Excolendo
Iure.304 De hoge sterftecijfers in de periode 1779-1783 vormden de aanleiding tot deze referaten.
Maar het bleef zoals het was. Als vanouds beperkte men zich tijdens epidemieën tot het snel en diep
begraven van overledenen.305 Over de plaats van begraven maakte de stad zich nog lange tijd niet
druk.
De weerstand tegen het begraven in kerken en binnen de wallen groeide aan het eind van de
achttiende eeuw uit tot een bredere beweging. Hier en daar begon men in de Republiek begraafplaatsen buiten de wallen aan te leggen.306 In Groningen leefde de zaak na ruim tien jaar ook
weer op. Naar aanleiding van een voordracht van Jacob van Geuns in 1797 werd door een aantal
stedelingen een plan voor een begraafplaats buiten de wallen gemaakt (1798). Dit plan werd niet
uitgevoerd. Het moment was niet gunstig. Het stadsbestuur wisselde in deze jaren een paar keer
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van samenstelling. Men had het ook te druk met het uitvoeren van Haagse directieven en het
vinden van voldoende legitimiteit.307 Een ander punt was dat de verschillende denominaties niet
gelijk over de zaak dachten. Onder doopsgezinden en katholieken waren de meeste pleitbezorgers
voor ‘buitenbegraven’.308 De Groningse elite, overwegend hervormd en vertegenwoordigd in het
stadsbestuur, kon zonder veel tegenstand aan haar wensen en oude gewoontes vasthouden.
De Franse wetgeving verbood met ingang van 1804 het begraven in kerken. Hierop nam het
Departementale Bestuur het besluit om begraafplaatsen buiten de steden en dorpen aan te leggen
(1806).309 Het stadsbestuur delibereerde er enkele keren over, maar in 1812 werd het inmiddels
‘minder noodzakelijk’ gevonden.310 Het vervroegen van het tijdstip van begraven bleef praktijk bij
een epidemie. Dit gebeurde bijvoorbeeld nog bij de epidemie van rode loop in 1810.311 In 1811
liet de geneeskundige commissie zich voor het eerst kritisch uit over het grote aantal teraardebestellingen bij de Nieuwe of Noorderkerk.312 Langzamerhand veranderde de stemming ten gunste van
‘buitenbegraven’.
Tijdens de Franse bezetting is een mooi plan ontworpen door stadsarchitect Doornbosch
(1813). Het plan behelsde een begraafplaats van 37024 m² voor de hervormde en katholieke
doden ten westen van de Hereweg buiten de poort tegenover het Sterrebosch. Voor de kleinere
denominaties, de doopsgezinde, joodse en lutherse, was in het noorden, buiten de Boteringepoort,
4007 m² ‘aan de westzijde achter de warmoestuinen’ gereserveerd. De eerste was ruimer van opzet
en had veel meer allure dan de tweede. Net als het ziekenhuisplan van Busch dat ook uit deze periode stamde, was dit ontwerp ambitieus en kostbaar. Doornbosch had het, nog zonder de aankoop
van de grond, begroot op meer dan een ton.313 Het bleef dus bij een plan.
In 1814 mengde het Rijk zich in de kwestie. Eerst vroeg zij de mening van de provinciale
geneeskundige commissie over het begraven in kerken. De commissie was tweeslachtig: afschaffen
zou wenselijk zijn maar het bewijs dat er een besmettelijke ziekte door kon ontstaan, had ze niet.
De commissie dacht wel dat de vele begrafenissen tijdens een epidemie schadelijk waren en adviseerde daarom het begraven in kerken in grote steden te verbieden. In dorpen kon het wel blijven
doorgaan.314 Dit advies is door de stad niet opgevolgd.
Intussen bleef het onder gegoeden gewoonte om verwanten in hun kerk te begraven en werd
ongeveer de helft van de mingegoede overledenen op kerkhoven in de oude stad ter aarde besteld.315
Van 1816 tot en met 1826 kregen 184 lutheranen hun laatste rustplaats in de kerk.316 Voor deze
kleine gezindte was dit een behoorlijk groot aantal, wat betekent dat een betrekkelijk brede groep
van dit kerkgenootschap, zowel de elite als de bovenlaag van de middengroepen, in de kerk
werd begraven. Overleden wezen uit het Roode Weeshuis werden tot 1826 op de binnenplaats
begraven.317 Men hechtte binnen bepaalde groepen kennelijk aan een laatste rustplaats op eigen
(grond)gebied. De joden hadden een eigen begraafplaats vlakbij de dwinger bij het Boterdiep, het
Jodenkampje. Overledenen uit de lage sociale groepen werden hoofdzakelijk op de begraafplaats
bij de Noorderkerk ter aarde besteld.318 Vanaf juni 1814 mochten diaconie-armen uitsluitend ten
noorden van de kerk worden begraven.319 De armsten kregen hun laatste rustplaats zo ver mogelijk
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van het centrum en de chique Ossemarkt, die ten zuiden van de kerk lagen, af. Ten noorden van
de kerk lagen alleen armenwijken. De sociale segregatie bij het begraven werd hierdoor een stapje
verder doorgevoerd.
De nationale overheid heeft nadrukkelijk en waarschijnlijk meer dan in andere plaatsen, druk
uitgeoefend op de aanleg van begraafplaatsen buiten de wallen. Een staatscommissie van medici
had in 1825 geconcludeerd dat begraven in kerken schadelijk was (KB 24 mei 1825). Dit heldere oordeel liet geen ruimte meer voor het ambivalente advies van de provinciale geneeskundige
commissie uit 1814. Maar tussen het besluit en de uitvoering zat een stedelijke elite die zich haar
privileges niet zomaar liet afnemen.
De epidemie bracht de zaak in Groningen in een stroomversnelling. Medio september 1826
klaagden stedelingen die rond de Noorderkerk woonden, dat het putwater onbruikbaar was. De
gouverneur, het ministerie, de geneeskundige commissies en hoogleraar Bakker waren voorstanders
van een snelle aanleg van begraafplaatsen buiten de stad.320 Het stadsbestuur vertraagde dit op allerlei manieren. Ze gaf aan geen grond te bezitten buiten de stad, bagatelliseerde de klachten van de
inwoners, vroeg de gouverneur en de geneeskundige commissie nog eens om advies en kwam met
onhaalbare voorstellen, zoals de idee om de dwingers als begraafplaats te gaan gebruiken. Ze was zo
wijs dit zelf weer aan de kant te schuiven. De veronderstelling dat het op weerstand bij het publiek
zou stuiten omdat de begraafplaats voor misdadigers zich daar bevond, was waarschijnlijk terecht.
De (besturende) elite hoefde zich in de eerste fase van de epidemie ook nog niet ongerust te
maken. De slachtoffers vielen aanvankelijk hoofdzakelijk onder de armen. Het begraven in kerken
werd in deze fase niet ter discussie gesteld. In november was de toestand echter heel anders. Het
noodlot sloeg ook onder gegoeden toe. In vijf kerken werden in korte tijd 388 personen begraven.
Dat gaf veel overlast, maar het stadsbestuur verbood niets. De koning nam het noodzakelijke
besluit: het begraven in de kerken werd met ingang van 1 december verboden.321
In december 1826 was de stad klaar met het plan voor nieuwe begraafplaatsen buiten de
stadswallen. Ze waren op de plekken die in de Franse tijd al waren uitgezocht, gepland. Maar het
stadsbestuur maakte geen haast met de uitvoering. De gouverneur oefende verschillende keren
forse druk uit
opdat deze gewichtige zaak, waarop het oog des Konings zoo zeer gevestigd is, met den meest mogelijken spoed … ten einde [wordt] gebracht.322
Het duurde nog negen maanden voordat de begraafplaatsen konden worden gebruikt. Eind
augustus 1827 – het aantal sterfgevallen nam op dat moment weer toe omdat de malariakoortsen
de kop weer opstaken – voerden de gouverneur en B en W een pittige briefwisseling. De derde
aanschrijving van de gouverneur binnen vier dagen was een bevel: ‘Ter vermijding van de indruk
die bij het gouvernement bij een langer uitstel zou kunnen ontstaan’ dienden met ingang van de
volgende dag (!) de gratis begrafenissen binnen de stad te stoppen.323 Het was menens. B en W
kondigden toen af dat bedeelden met ingang van 30 augustus niet meer binnen de stad mochten
‘D E

Z O O Z E E R G E RO E M D E G E Z O N D H E I D VA N G RO N I N G E N ’

2 93
worden begraven.324 Twee maanden later gold het verbod voor de hele stedelijke bevolking.325 Na
1 november 1827 mochten alleen de twee nieuwe begraafplaatsen buiten de wallen nog worden
gebruikt. Hiermee kwam een eind aan het begraven in kerken en binnen de stadswallen. De sociale
verschillen die voorheen tot uitdrukking kwamen in de plaats van begraven binnen de stad, werden
vanaf dat moment zichtbaar op het kerkhof, door de invoering van een vijf klassensysteem.326 De
nieuwe begraafplaatsen werden door de lokale elite al vrij snel als een verbetering gezien.327
Het begrafenisreglement van 1 oktober 1827 bevatte een paar artikelen die betrekking hadden
op lucht- en bodemverontreiniging. De diepte van de graven werd precies omschreven en het graf
mocht 20 jaar niet ‘geroerd’ worden. Aarde van de begraafplaats mocht niet buiten de omheining
terechtkomen. Hoe de relatie tussen hygiëne en armoede volgens tijdgenoten was, zien we in de
bepaling dat de graven van de armsten (klasse vijf ) om en om geopend moesten worden. Dit was
bij de andere klassen niet vereist. Aan de laagste sociale groepen, waaronder de meeste slachtoffers
vielen bij epidemische en besmettelijke ziekten, werd zelfs na hun overlijden nog een hogere mate
van verontreiniging toegedicht. Verder mochten geen hoge bomen en muren rond het hof worden
geplaatst om de toevoer van frisse lucht niet te hinderen.
De begrafenis moest normaliter binnen vier dagen plaatsvinden en wanneer het overlijden het
gevolg was van een besmettelijke ziekte binnen drie dagen. Medici werden uitgenodigd indicaties
voor het vervroegen van begraven zo spoedig mogelijk te melden. Tijdens de epidemie van 1826
werd besloten dat begrafenissen om 8 uur ’s morgens moesten plaatsvinden en daarna is dit zo
gebleven. Dit besluit riep een reactie op uit de bevolking. Niet minder dan 677 personen, waaronder medicus Busch, vroegen het stadsbestuur om het tijdstip te verschuiven naar de middag.328
Nadeligheid voor de gezondheid – verschillende mensen zouden al ziek geworden zijn door de
ochtendkou – werd als motief aangevoerd. Het oordeel over wat voor de gezondheid goed was,
leidde tot tegengestelde conclusies. Het protest heeft de rekwestranten niets opgeleverd.329
De nieuwe begraafplaatsen en het reglement waren een direct gevolg van de epidemie.
Groningen nam op het punt van het begraven buiten de kerken en buiten de stad een voorhoedepositie in het land in. Zwolle en Amsterdam zijn voorbeelden van steden waar nog lange tijd in
kerken werd begraven.330 In 1827 stelde het Rijk de oude Franse regels weer in werking. Hierin
werd onder andere bepaald dat binnen een afstand van 35 meter van een waterput niemand mocht
worden begraven. De Zwolse en Amsterdamse praktijk zijn illustratief voor het feit dat het decreet
op veel plaatsen niet werd nageleefd. De Begrafeniswet van 1869 maakte definitief een einde aan
de oude gebruiken. Het was de eerste wet op het vlak van de openbare hygiëne na de instelling van
het staatstoezicht.331 Een provinciaal onderzoek in Groningen in 1870 leverde veel begraafplaatsen
op die niet aan de wettelijke criteria voldeden. Die in de stad vormden een gunstige uitzondering.
Daar was het al sinds 1827 in orde.332
In 1856 werd het politiereglement aangepast. Het was voor raadslid en medicus Baart de la Faille
dé gelegenheid om in het belang van de volksgezondheid veranderingen voor te stellen in het hoofdstuk over het begraven. Hij pleitte voor het verkorten van de termijn voor het begraven naar drie
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dagen en het bewaren van overledenen in de woningen niet langer toe te staan. Daar zouden aparte
verblijven voor moeten komen. Het lukte hem niet dit aangenomen te krijgen. Voor hem waren
deze punten zo belangrijk dat hij daarom, als enige raadslid, het hele politiereglement verwierp.333
Uit voorgaande is voldoende gebleken dat het stadsbestuur en de stedelijke bovenlaag nauwelijks bereid waren om op grond van motieven van publieke hygiëne en volksgezondheid tot nieuwe
begraafplaatsen te besluiten. Kleine aanpassingen aan de oude omstandigheden ter bescherming
van de eigen woonomgeving en levensomstandigheden waren wat hen betreft voldoende. Daarin
weken ze niet af van wat elders gebruikelijk was. De nieuwe begraafplaatsen waren gunstig voor het
leefmilieu van alle bevolkingsgroepen. Op de hygiënische omstandigheden rond de Noorderkerk
heeft het waarschijnlijk de meeste invloed gehad. De nieuwe begraafplaatsen werden aan de stad
opgedrongen door de hogere overheden. Die waren ‘dwangactor’. Toen ze er eenmaal waren, bleken het mooie voorzieningen om het imago van de stad mee op te vijzelen.
Naar een nieuw stedelijk beleid
In de eerste drie decennia van de negentiende eeuw was de invloed van het Rijk doorslaggevend
op het besluit tot de aanleg van begraafplaatsen en de nieuwe drekstoep, in het stimuleren van
de vaccinatie en op een aantal punten in de bestrijding van besmettelijke ziekten. De rol van het
nationale bestuur in de stedelijke omstandigheden was in deze periode van betekenis. Begin jaren
dertig werd bij de pokkenpreventie en de cholerabestrijding, vanuit landelijke perspectief gezien,
een hogere mate van integratie bereikt dan bij de begraafpraktijken en de vuilverwerking. Dat
bleven toch vooral lokale aangelegenheden. De lokale verschillen in de bestrijding van syfilis en
rabiës, het begraven en de vuilnisverwerking waren groot. Na de cholera-epidemie van 1832 kwam
een eind aan dit ‘staatsdirigisme’.
In de jaren dertig en veertig was de aandacht van het Rijk gericht op de perikelen in de zuidelijke Nederlanden en de overheidstekorten. Bemoeienis met lokale volksgezondheidszaken was
toen niet aan de orde.334 De stad kampte in deze periode eveneens met grote financiële tekorten.
Het bleek dat wanneer het van het lokale bestuur moest komen, er niet veel gebeurde. Het stokken
van de syfilis- en rabiësbestrijding, het verwaarlozen van de zorg voor het oppervlaktewater en het
bemoeilijken van de toegang tot het ziekenhuis zijn daarvan voorbeelden. De plaatselijke geneeskundige commissie stond in de tweede helft van de jaren dertig en de jaren veertig onder leiding
van de alerte en werkzame professor Sebastian. Hij trachtte het stadsbestuur tot een actiever beleid
in de gezondheidszorg te porren. Maar dat lukte niet.
Lokaal initiatief op het vlak van de openbare hygiëne bleef beperkt tot zaken waarvan verwacht
kon worden dat de baten hoger waren dan de kosten. Een stedelijk project van een andere orde uit
deze periode was de oprichting van bewaarscholen voor kleuters. Men vond deze scholen belangrijk ‘omdat er voor de ligchamelijke vorming dezer kinderen en hunne gezondheid dan beter kon
worden gezorgd’. Heelmeester Einthoven meldde dat onder jonge kinderen veel ongevallen, met
name verbrandingen, voorkwamen, omdat er slecht op hen werd gepast. Het belangrijkste voordeel
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van de bewaarscholen was dat moeders konden werken als de kinderen onderdak hadden. Als de
moeders wat verdienden hoefden ze geen beroep op de diaconie te doen. Een verder liggend doel
was dat de kinderen
sterker wordende, ook beter geschikt zijn, om te arbeiden … en zij zoo reeds vroeg aan orde, ondergeschiktheid en vooral aan werkzaamheid gewend worden.335
De stad wilde ook niet achter blijven bij andere, ‘zelfs kleine’, steden. In overeenstemming met
de behoeften van de stad, en den rang, dien dezelve onder de Nederlandsche steden wenscht en
behoort te bekleden
behoorden er bewaarscholen te zijn.336 De schooltjes dienden nogal wat doelen: preventie armenzorgafhankelijkheid op korte termijn, disciplinering van jonge kinderen, gezondheidspromotie met
het oog op preventie van armenzorgafhankelijkheid op langere termijn en stedelijke trots.
De eerste school was bestemd voor 48 kinderen uit de ‘fatsoenlijke klasse’ (1838). In 1841 en
1849 werden scholen voor de kinderen van de armen gebouwd. Elke school kon 300 kinderen
opvangen. In de armenscholen werden tuimelramen aangebracht en werd gezorgd voor ruime
lokalen om voldoende luchtverversing te garanderen. Een ruime speelplaats droeg ook bij aan de
gunstige condities.337 De katholieken stichtten in 1850 hun eigen bewaarschool voor 100 jeugdigen.338 Alles bij elkaar werd in de jaren veertig voor 750 kinderen een betere dagopvang tot stand
gebracht.
Van particuliere zijde waren er ook twee initiatieven. In 1844 begon het Nut met gymnastiekonderwijs. Groningen was een van de weinige plaatsen in Nederland waar in de jaren veertig al
gymnastiekonderwijs werd gegeven.339 De ouders moesten voor dit onderwijs een kleine vergoeding betalen, zodat we kunnen aannemen dat alleen kinderen uit de midden- en hogere sociale
lagen hier naar toe gingen. De Groningse onderwijzer Rijkens was de inspirator van dit gymnastiekonderwijs. Vanaf 1839 gaf hij ook lichamelijke oefening op Groningse scholen. Hij genoot
landelijke bekendheid, onder andere door zijn boek (1843). Een ander particuliere initiatief uit de
periode voor 1850 betrof de bouw van armenwoningen door het diakengezelschap (zie hierna).
Hiervoor zagen we dat de vuilnis- en mestinzameling en -opslag en de controle op de nijverheid
na het midden van de eeuw werd geïntensiveerd. De pokkenpreventie verslapte echter, terwijl de
rabiësbestrijding weer op de rol werd gezet. In het liberale klimaat van na het midden van de eeuw
werden andere accenten gelegd. Voor 1850 was het stadsbestuur ook kritisch in het aannemen van
taken, maar de keuzes werden vooral door financiële en standsmotieven bepaald. Na 1850 toetste
het stadsbestuur alles aan het criterium van het ‘algemeen belang’. Er werd een meer principiële
discussie gevoerd over wat tot de taak van het openbare bestuur hoorde. Wat onder ‘algemeen
belang’ verstaan moest worden en wat er toe behoorde, leverde de nodige discussie op. Een heldere
definitie of criteria ontbraken. Soms werd het omschreven als ‘voor alle klassen’. Een viertal zaken
viel in ieder geval onder de norm van het ‘algemeen belang’: (gymnastiek)onderwijs en drie tech‘DE
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nisch-hygiënische voorzieningen.
Het gymnastiekonderwijs van het Nut werd vanaf 1855 door de stad gesubsidieerd en in
een stedelijk lokaal gegeven. Het onderwijs droeg er toe bij dat de oorzaken van ‘zwakke en
ziekelijke lichaamsgestellen’ werden weggenomen en dat de schooljeugd tot een ‘krachtig en
gezond volk’ opgroeide.340 Men verwachtte dat de leefwijze van de armen door het gymnastiekonderwijs zou verbeteren. Het directe toezicht op de armen (armenpatronaat) dat hetzelfde doel
nastreefde, moest volgens de stad door liefdadigheidscommissies en de armenzorg uitgevoerd
worden. Dat vond zij een particuliere taak, in tegenstelling tot de geneeskundige commissie en
de Choleracommissie, die het een ‘openbare taak’ vonden. Het stadsbestuur verwachtte meer
van het onderwijs: ‘de volksopvoeding vermag veel in dezen’, waaronder het ‘bevorderen van de
humaniteit bij alle klassen’.341 Het stadsbestuur beloofde in 1856 de schoollokalen te verbeteren
– nog voor de nieuwe schoolwet van 1857! – wat ook gebeurde. Men hechtte gaandeweg meer
waarde aan het reinigen, luchten, verlichten en verwarmen van de lokalen. Kinderen waarbij
‘grote onzindelijkheid’ werd geconstateerd, konden van school worden verwijderd. De lokalen
van het gymnasium kregen in 1863 extra aandacht. Als gevolg van de nieuwe schoolwet werd in
1864 de subsidie van het gymnastiekonderwijs fors verhoogd.342 In 1870 werd het helemaal door
de stad overgenomen.
De drie technisch-hygiënische voorzieningen die ‘de gezondheid en de zindelijkheid der
gemeente [moesten] bevorderen’, waren geen ad hoc voorzieningen.343 De riolering, publieke privaten en de uitbreiding van het aantal publieke waterpompen waren bedoeld om de openbare hygiene blijvend te verbeteren (zie hierna). Deze zaken waren opgenomen in het plan dat de plaatselijke
geneeskundige commissie in 1856 aan het stadsbestuur voorlegde. De leden van de Cholera- en
Tyfuscommissie hadden ze ook meermalen aangestipt en in landelijk perspectief werden ze door
de hygiënisten regelmatig onder de aandacht gebracht.
Welke publiek-hygiënische zaken kwamen op de agenda van de raad maar werden niet gerealiseerd? Waar trok de lokale overheid grenzen tussen publieke en private verantwoordelijkheid?
De huisvesting van armen en mingegoeden werd als een taak voor diaconieën en particulieren
beschouwd. Het Algemeen Diaken Gezelschap van de Hervormde Kerk bouwde begin jaren veertig met particulier geld honderd woningen in armenbuurten. De huisjes waren bestemd voor hervormde bedeelden. Volgens tijdgenoten waren het ‘uitmuntende kamers’ met twee ‘slaapsteden’,
kasten, een zolder en een secreet, maar ze hadden een slechte reputatie. Er was een gemeenschappelijke waterput, veel open ruimte en voldoende frisse lucht om de woningen.344 De huur was lager
(50 à 55 cent per week) dan wat gebruikelijk was bij andere arbeiderswoningen (70 à 90 cent), die
bovendien vaak nog slechter waren. De huisjes werden gebouwd om de gezondheidstoestand in
de betreffende buurten te verbeteren. Deze buurten waren brandhaarden van epidemieën en hoge
ziektepercentages waren er gewoon. En ... ‘ziekten der bedeelden drukten zwaar op de armenkassen’.345 De verwachtingen werden waargemaakt, want in deze huisjes kwam bijna geen cholera voor
en het aantal lijders aan andere besmettelijke ziekten daalde eveneens aanzienlijk. Goede wonin‘D E
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gen bleven echter schaars. De stad wilde er niet in investeren, ondanks aandringen van medici en
filantropen als De Vries Reilingh en Gerhards. De Vries Reilingh hekelde de bewoningsdichtheid
in de arbeidershuizen, omdat die tot veel ziekteoverdracht leidde.346
In de jaren zestig werd op een andere basis een nieuw initiatief ontplooid. Een particuliere
bouwvereniging bouwde 44 ‘goede woningen voor de handwerkersstand’. Deze woningen waren
voor de betere arbeidersgezinnen van alle gezindten bestemd en niet voor armen en bedeelden
zoals bij de huisjes van het Diaken Gezelschap. De vereniging wilde ‘zuivere, gezonde, aangename
woningen aanbieden aan die klassen … die niet in staat zijn zelf een woning te bouwen’. De
huurprijzen lagen juist hóger dan die van andere arbeiderswoningen. Deze vereniging had in de
statuten opgenomen dat het rendement voor de investeerders voldoende moest zijn. Men hield de
rentabiliteit van het geïnvesteerde geld scherp in de gaten. Het derde oogmerk was om het aanzien van de stad te verbeteren.347 In deze periode werden in Groningen geen bouwverordeningen
aangenomen. De geneeskundige commissie bekritiseerde de te grote vrijheid in het bouwen en
de ‘schraapzucht’ van de huiseigenaren.348 Op initiatief van de Vereeniging ter Bevordering van
de Volksgezondheid en de inspecteur werden in 1871 enige globale richtlijnen voor het bouwen
geformuleerd.349
Het toezicht op de kwaliteit van de levensmiddelen was beperkt. De controle op brood en vlees
werd vanaf 1822 door de bakkers en slagers uitgeoefend. De verkoop van melk moest in potten
met een deksel gebeuren. De functie van stedelijk groenschrijver – deze zag toe op de verkoop
van groene etenswaren die per schip de stad binnenkwamen – werd in 1817 afgeschaft omdat er
een groentemarkt kwam. Tijdens cholera-epidemieën werd de invoer van onrijp fruit verboden.
Daarvoor werden tijdelijk controleurs aangesteld. De visafslag stond onder controle van een stedelijke ‘visschrijver’. In 1807 werd de controle, die uit de zeventiende eeuw stamde en in de Bataafse
tijd enkele jaren afgeschaft was geweest, weer ingesteld. De controle liet echter vaak te wensen
over. Aan de hygiëne op de visbanken werd maar één artikel gewijd.350 In de jaren vijftig werd,
tot ongenoegen van de geneeskundige commissie, deze toch al minimale viskeur afgeschaft.351
Met de controle op vlees ging het anders. Het slachten van vee en verkopen van vlees werd
gaandeweg meer gereglementeerd. In 1822 werd het slachten van te jong vee verboden en in 1831
werd daar ziek vee aan toegevoegd. Het verkopen van het vlees van deze dieren werd eveneens
niet toegestaan.352 Vanaf 1861 – een belangrijk jaar voor de vleescontrole – mocht vlees van ziek
vee niet meer worden ingevoerd en moest men, als men vlees over straat vervoerde, keuring gedogen.353 Vanaf 1839 drong de geneeskundige commissie verscheidene keren aan op het aanstellen
van een keurmeester, omdat de standscontrole te wensen overliet. Maar ze kreeg het niet voor
elkaar. Er kwam wel een commissie van vier ‘voorname veehouders’ die, in verband met de heersende longziekte, het vee in de stad moest controleren.354 Ruim twintig jaar later (1861) stond de
zaak er beter voor. Op aandrang van inwoners werd voor de vleescontrole ‘in het gebrek van een
kundige veearts … voorzien’.355 De draagwijdte van dit beleid wordt duidelijk als we weten dat
vlees vrijwel uitsluitend door de bovenlaag werd gegeten en de lagere sociale groepen hoofdzake‘DE
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lijk brood en aardappelen en soms spek aten. Vis werd meer door de armen dan door gegoeden
geconsumeerd.356 De controle op het voedsel van de armen werd minder, terwijl het voedselpakket
van de bovenlagen aan meer controle werd onderworpen.
Volgens de Groningse afdeling van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst kwamen
voedselvervalsingen zelden voor. Dit is te rooskleurig voorgesteld. Vervalsingen waren een wijdverbreid verschijnsel en het is onwaarschijnlijk dat dit in Groningen anders was. De geneeskundige
commissie deed enkele keren wegens vermoeden van vergiftiging onderzoek naar voedingswaren,
maar slechts zelden kon dit worden bevestigd. In 1859 ontstond onrust omdat in verschillende
plaatsen in het land vergiftigd anijszaad was gevonden. In opdracht van de stad en de provincie
onderzochten de geneeskundige commissies de hele voorraad in de stad en de provincie. In de
stad verkochten 60 winkels anijszaad en in zeven winkels werd giftig zaad gevonden. De producten van drogisterij Catz kwamen als zeer slecht uit de bus. De bevolking en de verkopers werden
uitgebreid gewaarschuwd om voorzichtig te zijn.357 Een dergelijk grootschalig onderzoek was een
uitzondering. Melkvervalsing werd in 1855 door de afdeling van de Maatschappij en in 1863 door
de redactie van de Groninger Courant aan de kaak gesteld.358
Het aantal Groningse lotelingen dat werd afgekeurd voor de militaire dienst, steeg na 1836.
Algemeen wordt dit gezien als een indicatie van een verslechterde voedselsituatie. Het verband
was in de negentiende eeuw al bekend.359 De stad bemoeide zich nauwelijks met de vraag of de
lagere sociale groepen over voldoende voedsel beschikten. Zij subsidieerde de spijscommissie die
in de winter soep aan de armen uitdeelde en stond elk jaar garant voor 600 porties soep. Verder
gold een maximumprijs voor brood (de broodzetting). Tweemaal werd de broodprijs extra aan
banden gelegd. In 1817 en in 1847 waren de broodprijzen exceptioneel hoog. In 1847 ging een
gewelddadig oproer vooraf aan de prijsregulering. Zes jaar later waren de opvattingen fundamenteel veranderd. De maximumprijs werd in 1853 op grond van ‘het beginsel van vrije mededinging’
afgeschaft. Men verwachtte dat de afschaffing van de accijnzen gunstig voor de lagere sociale lagen
zou uitpakken.360 Kort daarop stegen de voedselprijzen door de Krimoorlog, maar de magistraat
kwam niet terug op haar besluit.
Uit voorgaande valt te concluderen dat huisvesting en voeding als particuliere zaken werden
gezien. Voor grote groepen van de bevolking verbeterde op deze twee levensgebieden nauwelijks
iets. Alleen op het vlak van de voedselbescherming van enkele ‘rijkeluis-producten’ werden garanties geschapen. Een vergiftigingszaak die omvangrijk leek te worden, werd wel tot op de bodem
uitgezocht. In de jaren vijftig openbaarde het verschil in visie tussen overheid enerzijds en medische stand en particuliere liefdadigheidsorganisaties anderzijds, zich ook op deze gebieden. De
lokale overheid hield zich verre van zaken die in de privé-sfeer lagen.
Over een zwem- en badinrichting werd langdurig gesproken. De discussie hierover illustreert
fraai de marges waarbinnen de stad wilde opereren. De belangstelling voor baden, we zagen het
al in hoofdstuk 6, groeide allengs vanaf de jaren dertig. Het eerste concrete plan voor een ‘bad-,
was- en verwarmingsinrichting’ kwam van medicus Verwey (1854). Hij ontwierp een naar
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negentiende-eeuwse normen prachtige voorziening, waarbij het Utrechtse badhuis als voorbeeld
diende.361 Volgens Verwey moest het een gemeentelijke voorziening worden. Het doel was de
gezondheid en zindelijkheid onder armen te bevorderen en ‘ijverige minvermogende werklieden’
verantwoorde vrijetijdsbesteding aan te bieden.362 De armen moesten met een verwijsbriefje van
de armendokter gratis gebruik van het badhuis kunnen maken. Patiënten die aan huidziekten
leden – een veel voorkomend gezondheidsprobleem – konden tegen gereduceerd tarief gebruik
maken van het badhuis. Het plan was doorspekt met opvoedings- en disciplineringselementen en
het laat zich raden dat het voorstel in dit tijdsgewricht werd afgekeurd. De motivering van de raad
is interessant. Een ‘zuinige huisvrouw’ kon de was thuis goedkoper doen en er zou daarom geen
behoefte aan een wasinrichting zijn. Verder verwachtte men dat de exploitatie te duur zou worden.
Een principieel punt was dat de raad vond dat het een zaak van particulieren behoorde te zijn.363
Het tweede plan – gemaakt door Barghoorn in 1859 – werd door de plaatselijke geneeskundige
commissie positief beoordeeld, alleen de waterdoorstroming kon beter. Over dit veel eenvoudiger
plan, waarbij het accent op een zweminrichting lag, werd lange tijd geen besluit genomen. In 1863
werd het plan eindelijk in de raad besproken. Tussen 1859 en 1863 begon de visie op de rol van
de lokale overheid te schuiven. In de syfilisbestrijding en de subsidiëring van het vaccinatiebureau
kwam dat al tot uiting. De raad stelde in 1863 dat de ‘hygiene publique’ een zaak van ‘algemeen
belang’ was en een badinrichting werd zowel nuttig als in het ‘algemeen belang’ geacht. Wanneer
we het baden plaatsen binnen het domein van wonen, huisvesting en individuele lichaamsverzorging, dan zien we dat het voorheen nauw bemeten gebied van de publieke gezondheidszorg
verbreed werd. In de jaren zestig werd het vrij ongezuiverde liberale standpunt uit de jaren vijftig
genuanceerd. Of, zo men wil, er werd een bredere invulling aan het begrip ‘algemeen belang’
gegeven.
Barghoorn kreeg geen toestemming om zijn plan uit te voeren. Hij wilde de zweminrichting
zelf exploiteren, terwijl de raad vond dat het een stadsvoorziening moest worden. De raad was
verder van mening dat, wilde het iets goeds worden, het voor meer mensen toegankelijk moest
zijn en meer functies moest krijgen. Het zou ook een bad- en washuis moeten zijn, waar kleding
en dergelijke gewassen konden worden. Daarvoor was situering in de stad vereist en niet erbuiten,
zoals door Barghoorn was gepland. Men had de badhuizen in Utrecht en in Engelse steden voor
ogen. Zo’n uitgebreide bad- en wasvoorziening, geëxploiteerd door de stad naar het voorbeeld van
Utrecht, was nu juist in 1854 door Verwey bedacht. De raad had moeite de consequenties te trekken uit de gewijzigde opstelling. Kennelijk was de tijd er nog niet rijp voor of schrok men terug
voor de financiële gevolgen. In 1889 waren de tijdgeest en de stedelijke omstandigheden inmiddels
anders en werd een nieuw zwembad gebouwd. Tot die tijd bleef men als vanouds in het Hoornse
Diep baden en werd de was thuis gedaan.
De drie medisch-hygiënische infrastructurele projecten – al was ook hierbij het hygiënische
aspect niet het enige moverende punt – komen nu aan de orde.
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Publieke privaten
Huiseigenaars hadden sinds 1735 de verplichting om aan huurders vaten verschaffen voor het
verzamelen van urine en fecaliën. In 1822 werd besloten dat bewoners zelf voor tonnen dienden te
zorgen.364 Veel inwoners hadden thuis echter te weinig ruimte. Wat in 1822 was bepaald, was lang
niet voor iedereen haalbaar. De privé-privaten die er wel waren, werden als ronduit nadelig voor de
gezondheid beschouwd, omdat de stank zich door de hele woning verspreidde.365 De ‘menselijke
drekstoffen’ verdwenen veelal in de goten, die op het oppervlaktewater uitkwamen. De bevolking
in de armenbuurten had boven de sloten langs de wallen privaten geplaatst. Dit was niet toegestaan
maar werd lange tijd gedoogd. De sloten werden hierdoor in feite open riolen.
In de achttiende eeuw werden de eerste publieke privaten voor algemeen gebruik in de stad
geplaatst. Aan het begin van de negentiende eeuw waren ze onder de bruggen over de diepen en op
enkele publieke plaatsen, zoals bij kerkhoven en in kazernes, te vinden.366 Het aantal was beperkt.
Uit de situering valt op te maken dat ze bedoeld waren voor de bewoners van de binnenstad en
mensen die tijdelijk in de stad verbleven. De aanwezigheid van publieke privaten in het centrum
voorkwam niet dat het verbod om het zich ontlasten in het openbaar vooral op marktdagen slecht
werd nageleefd.367 In de armenwijken waren geen publieke privaten. Het hygiënemotief speelde
een ondergeschikte rol, want veel publieke privaten loosden op het oppervlaktewater.
In de negentiende eeuw werd het beleid door hygiënische en financiële motieven bepaald.
Tussen 1819 en 1821 werd de toestand van de openbare privaten enigszins verbeterd. Tien privaten onder de bruggen werden van vaten voorzien die door de reinigingsdienst werden geleegd.
Tijdens de epidemie van 1826-1827 werden de particuliere privaten boven de sloten langs de
wallen opgeruimd. Ter compensatie werden elf nieuwe houten publieke privaten onder de wallen
geplaatst (1828). De meeste kwamen tussen de Steentilpoort en de Marwixdwinger (in het zuiden)
en enkele ten noorden van de Kranepoort. Aan het einde van de Jonkerstraat, waar Renske Wolf
woonde, kwam ook één. In 1865 werd dit privaat als ‘vervallen’ omschreven en opgeruimd.368 Het
plaatsingspatroon kwam overeen met het verspreidingspatroon van tyfus in de jaren 1817-1819
en van malaria in 1826-1827. Voor het eerst kwamen in de wijken tussen de diepenring en de
wallen publieke privaten. Ze waren bestemd voor de eigen bevolking en niet voor passanten. Door
de armenbuurten van publieke privaten te voorzien werd het bereik fors groter. Het belangrijkste motief voor het opruimen van de oude particuliere privaten en de uitbreiding van het aantal
publieke privaten was het bevorderen van de publieke hygiëne dat wil zeggen het verminderen
van de mogelijkheid van besmetting door bedorven lucht. Het financiële rendement speelde toen
nauwelijks een rol. Ondanks deze investeringen bleef de capaciteit laag en de kwaliteit slecht. Na
deze uitbreiding bleef de situatie drie decennia, tot in de tweede helft van de jaren vijftig, nagenoeg
hetzelfde. De cholera-epidemieën van 1848 tot en met 1854 hebben niet tot initiatieven geleid.
Op de lijst van te nemen hygiënemaatregelen die de geneeskundige commissie in 1856 had
opgesteld, stond ook de verbetering en uitbreiding van de publieke privaten.369 Het stadsbestuur
was eind jaren vijftig ook van mening dat ‘ter bevordering der reinheid der straten en van de
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Bestektekening van een publiek privaat, ca 1870

gezondheid der bewoners’ een ‘groot aantal’ publieke privaten nodig was.370 Men concentreerde
zich eerst op de bestaande privaten in scholen, kazernes en het Groene Weeshuis, waar door de stad
vaten in werden geplaatst. De oude houten publieke privaten uit de jaren twintig waren inmiddels
kostbaar in onderhoud en ontsierden de omgeving en omwonenden klaagden er over.371 Ze werden
tussen 1857 en 1865 opgeruimd. Die in de Jonkerstraat was dus een van de laatste.
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Om de stad te voorzien van voldoende nette publieke privaten zijn twee plannen gemaakt.
Het plan van Buttinger (1856) bestond uit de bouw van 46 nieuwe privaten en het plaatsen van
één openbare mestbak. Vijf privaten zouden in steegjes en gangen binnen de diepenring moeten
komen en geen enkele in het centrum. De andere 41 waren in de dichtbevolkte armenbuurten
in de nieuwe stad of in de vestingwal op militaire grond geprojecteerd.372 Een vergelijking met
de inventarisatie van de mestverzamelingen in de geneeskundige plaatsbeschrijving van Stratingh
wijst uit dat Buttinger ze op precies dezelfde plekken had gepland als waar Stratingh twee jaar
later de meeste mesthopen vond.373 Buttinger wilde de mesthopen uit de straten verwijderen en
voorzieningen voor armen creëren. Hij hield geen rekening met passanten en de belangen van
veehouders. Dat laatste was een misrekening, want die groep kon nog lang rekenen op de steun
van de stedelijke overheid.
Wethouder Trip was verantwoordelijk voor de keuze van de bouwplaatsen en de uitvoering.
Hij volgde aanvankelijk een andere koers. Met de minister van Oorlog kwam hij overeen dat
negentien privaten in de wallen (militaire grond) werden gebouwd. Dat was een gezamenlijk
belang. Het Rijk kreeg de beschikking over privaten voor de militairen en de stad was goedkoper
uit. Het besluit was snel genomen en in 1857 werden de eerste vier gerealiseerd.374 In 1859 waren
er al tien. Tegen die tijd wilde de raad ook privaten in ‘het bebouwde gedeelte der gemeente’.375
Stadsbouwmeester Beusekom maakte daarvoor op verzoek van de raad een plan (1859). Hij onderwierp de bestaande privaten ook aan een onderzoek.376 Slechts twee oude konden de toets van zijn
kritiek doorstaan. Beusekom tekende naast de al tot stand gekomen nieuwe, nog 48 privaten in
op de plattegrond. Het netwerk van Beusekom was dichter dan dat van Buttinger. Een tweede
verschil was dat Beusekom ook privaten in het centrum van de stad plande. Hier pleitte Stratingh,
die inmiddels zijn geneeskundige plaatsbeschrijving had gepubliceerd, ook voor. De privaten in
het centrum moesten dicht bij de markten komen.377 Beusekom liet het oog vallen op een plaats
tussen de Beurs en de A-kerk: daar kon een ‘net achtkant gebouwtje’ komen à raison van f 900,-.
De anderen kregen een soberder aanzien of kwamen in aangekochte kamers, die voor het nieuwe
doel geschikt werden gemaakt (begrote kosten f 200,- à f 400,- per stuk).
De raad ontving het voorstel van Beusekom gematigd positief. Het plan was ‘ruim’ en het was
niet nodig om het volledig uit te voeren. Met name enige nieuw te bouwen exemplaren konden
achterwege blijven. Nummer 26, de mooie achter de Korenbeurs, was ook niet nodig, ‘althans
niet op de voorgestelde wijze’.378 De uitvoering kon soberder. Het plan hoefde niet volgens een
vastgesteld rooster uitgevoerd te worden, maar kon aangepast worden aan de ‘billijke voorwaarden’
waarop bouwterreinen konden worden verkregen. De raad wilde dat eerst de privaten in de omgeving van de vestingwallen, ‘in verband met de onreinheid van de daarbij gelegen buurten’, zouden
worden gebouwd. Deze privaten waren goedkoper omdat er geen grond voor hoefde te worden
gekocht. Daarna konden die bij de diepen er komen. Het belang van deze privaten lag in de vermindering van de verontreiniging van het oppervlaktewater en de hogere opbrengst aan mest. Als
laatste konden de privaten in buurten waar dat voor de publieke hygiëne wenselijk was, worden
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gebouwd. Rendement en hygiëne werden nauw aan elkaar verbonden. Het rendementsstreven
– door kosten te drukken en opbrengsten te verhogen – ging zwaarder wegen dan voorheen.379 De
raad verhoogde op de begroting de gebruikelijke f 1000,- per jaar voor onderhoud van de oude
privaten naar f 2000,- om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Men dacht binnen 10 à 12 jaar
klaar te zijn met het plan.380
In de gemeenteverslagen kunnen we van jaar tot jaar volgen wat eind jaren vijftig en in de
jaren zestig is gerealiseerd. De grote lijn van de ‘gewenste volgorde’ is aangehouden. Het mooie
exemplaar achter de Korenbeurs is er niet gekomen. In plaats daarvan kwamen twee eenvoudiger
exemplaren achter de Martinikerk. In verband met de toenemende bedrijvigheid werd in de buurt
van de A-poort ook een privaat nodig geacht (1870). Aanvankelijk was daar niets gepland. De rest
kwam hoofdzakelijk in de armenbuurten in het zuiden en noordwesten van de stad. Vlak achter
de wallen van de Steentilpoort tot de Ebbingepoort kwam als het ware een ring van privaten. In
het zuiden was de dichtheid groter. Aan de noordkant van het Zuiderdiep kwamen er ook nog een
paar. De oude privaten onder de bruggen werden verwijderd. Het verschil met de oude situatie
was dat de nieuwe privaten dichter bij de bevolkingsgroepen kwamen die ze nodig hadden, dat het
netwerk veel dichter werd en dat nu in steen werd gebouwd. De meeste privaten werden gebouwd
in de buurten waar tyfus en cholera altijd hevig woedden.381
In de eerste jaren, van 1857 tot en met 1859, werden zestien gebouwtjes met publieke privaten
gerealiseerd. De meeste privaten werden tussen 1860 en 1862 (26) en in 1866 (10) gebouwd. In
1868 stond de teller inmiddels op 63. De bouwpieken kunnen onmiskenbaar gekoppeld worden
aan epidemieën. De start van de bouwgolf (1857) was na een ernstige tyfusepidemie, de twee
andere pieken vielen na de malaria-epidemie van 1859-1860 en na de cholera in 1866. In 1866
maakten sommige raadsleden bezwaar tegen de hoge post op de begroting, maar dat werd snel aan
de kant geschoven. ‘In het belang van de reinheid en gezondheid kan aan vermindering thans niet
gedacht worden’ was de stevig klinkende conclusie.382 Er werden toen bij alle privaten vuilnisbakken geplaatst. In 1869 vond men het aantal inmiddels voldoende. De post kwam ‘pro memorie’
op de begroting.383 Tot 1876 werden nog enkele bijgebouwd.384 Eind jaren zeventig werd door de
slechting van de wallen een groot aantal privaten weer opgeruimd.385 Het feilen bleek toen ook
steeds meer, omdat ze verwerden tot nieuwe vuilnisverzamelingen.386 Een aantal privaten zou echter nog verscheidene tientallen jaren blijven staan.
Vergeleken met het oorspronkelijke plan werden uiteindelijk in de wijken L en R veel meer
privaten gebouwd en in wijk O (omgeving Boterdiep) en in het zuiden van wijk P minder. Wijk S
werd ook ruim voorzien, maar dat was gepland. De toename in wijk L is verklaarbaar vanuit het
feit dat in de jaren zestig toenemende zorg werd geuit over de ‘kapitale gebreken’ in en rond de
Violetsteeg. Die omgeving stond, zoals we hiervoor al zagen, ook bekend als ‘tyfusbuurt’.
In 1857 en 1858 werden 33 urinoirs gebouwd. Daarover kwamen veel klachten van omwonenden binnen, zodat ze snel weer werden opgeruimd. De klachten over de privaten vonden B en
W wel gegrond, maar ze werden niet gehonoreerd omdat de ervaring in 1863 inmiddels was dat
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Moeskersgang, ca 1915. Links van de bewoonde huizen een voormalig publiek privaat met mestbak. Deze zijn in 1902
buiten werking gesteld.

de buurten schoner werden. Dat kwam doordat er nu op één plaats werd verzameld, wat vroeger
verspreid in gangen en stegen terecht kwam.387 Hieruit valt op te maken dat de privaten en bakken
door de bevolking veel werden gebruikt.
Van 1857 tot en met 1870 heeft de stad f 25.916,- uitgegeven aan bouwkosten en grondaankoop. Buttinger schatte dat elk privaat na aftrek van de kosten jaarlijks f 100,- opbracht. Dit waren
voor de stadskas ‘aanzienlijke voordelen’. De bouwkosten waren er al binnen vier jaar weer uit.
De weerstand tegen verdere uitbreiding in 1866 moet ingegeven zijn door andere motieven, want
het langere termijn voordeel was toen al bekend. In 1870 werd nogmaals door het stadsbestuur
geconstateerd dat veel gebruik werd gemaakt van de privaten. Anderen ondersteunden het positieve oordeel. Buttinger vond dat de hygiëne in de armenbuurten aanzienlijk was verbeterd.388 Ali
Cohen stelde in zijn Handboek de Groningse publieke privaten en de wijze waarop deze werden
geleegd ten voorbeeld aan andere steden.389
De schatting van Buttinger was gebaseerd op de veronderstelling dat 10% van de vuilnisopbrengst uit de publieke privaten kwam, wat voor de periode 1861 tot en met 1870 neerkwam op
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826 scheepsladingen.390 Dat was een flinke hoeveelheid die niet meer of in ieder geval veel minder
in de diepen en grachten en in de bodem terecht kwam. Er staat tegenover dat het nodige nog
bleef liggen. Dat nog niet alles even ‘rein’ was, is ook af te leiden uit het feit dat de privaten maar
drie keer per week werden schoongemaakt. Alleen tijdens epidemieën werden ze dagelijks geleegd.
De potentiële gebruikersgroep van sommige privaten bestond uit enkele honderden personen.
Die combinatie van omstandigheden kan niet anders dan onhygiënische situaties teweeg hebben
gebracht.391 Bovendien kwamen via andere routes ook nog veel fecaliën in de bodem en het oppervlaktewater terecht.
De publieke privaten zijn een exponent van het gebrekkige inzicht in de wijze waarop een
gezonder leefmilieu kon worden bereikt, in een periode waarin het draagvlak voor collectieve voorzieningen in de publieke hygiëne groeide. Omdat ze nadrukkelijk in het stadsbeeld aanwezig waren
en er een grote hoeveelheid fecaliën en vuilnis werd ingezameld, werd ogenschijnlijk in hygiënisch
opzicht veel verbeterd. Maar het was een klassieke oplossing en niet meer dan een uitbreiding van
de oude, gebrekkige manier van verzamelen van huisvuil en fecaliën. Aan de keuze die al lang daarvoor was gemaakt – die voor het tonnenstelsel – werd vastgehouden. Door de capaciteitsuitbreiding werd een grotere bevolkingsgroep bereikt, maar er waren geen technische verbeteringen. De
organisatorische verandering bestond er uit dat in de armenwijken de eerste stap in de inzameling
door de bevolking werd gedaan. De bevolking bracht fecaliën en vuilnis op één punt bij elkaar,
waar de reinigingsdienst het verzamelde zaakje vervolgens weghaalde.
De publieke privaten legden nauwelijks beslag op de openbare ruimte. Er werden zo veel mogelijk armenkamers aangekocht omdat dat goedkoper was dan nieuwbouw. Daarnaast maakte de stad
gebruik van Rijksgronden. In de andere dan de armenwijken werden de privaten goed verstopt.
Ze tastten het woongenot van de gegoede burgerij niet aan en het aanzien van de binnenstad leed
er evenmin onder. De mogelijkheid die de privaten boden om disciplinerend op te kunnen treden
– het bestraffen van het ontlasten in het openbaar – werd pas eind jaren zestig benut.
Publieke privaten waren voorzieningen voor armen en voor het reizende publiek. De drijfveer
om deze publieke voorzieningen te creëren was gelegen in de angst om besmet te raken door ziekten
die voortkwamen uit de onzindelijkheid onder de armen. Het startmoment van de bouw, de bouwgolven na de epidemieën, de combinatie met verzamelbakken voor vuilnis en de situering maken
dit duidelijk. Dat de publieke privaten nog lang bleven, kwam doordat ze wat opleverden en omdat
er geen bouwverordeningen waren die betere voorzieningen in de woningen afdwongen.
De aanleg van riolering
Aan het begin van de negentiende eeuw kwamen hemelwater, vuilnis, drek en huishoudelijk afval
via de open goten in de diepen en sloten terecht. Als het niet veel regende was er onvoldoende
doorstroming en verstopte de zaak geregeld.392 De in 1827 ‘ter salubriteit der stad’ afgedwongen
opschoning van de waterlopen had op de lange termijn nauwelijks effect.393
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Na de cholera-epidemieën van eind jaren veertig barstte de kritiek over de ‘onreinheid’ in de
stad, die onder meer door het open afvoersysteem werd veroorzaakt, opnieuw los. Medio jaren
vijftig werd met de aanleg van ondergrondse afvoer begonnen. De eerste rioleringen werden door
particulieren aangelegd. Van 1854 tot en met 1856 werden de plaatsen waar de wateroverlast het
grootst was voorzien van ondergrondse buizen.394 Op de lijst van de geneeskundige commissie
uit 1856 stond riolering bovenaan. De commissie pleitte voor een versnelling van de aanleg, met
name in wijken waar de afwatering slecht was en stank en ‘uitwasemingen’ het ontstaan van ziektes
bevorderden. Zij doelde daarbij op de armenbuurten in de nieuwe stad. Het stadsbestuur vond riolering ook ‘boven alles van het grootste belang’.395 De openbare hygiëne kon volgens haar het beste
worden behartigd door riolering ... van de binnenstad. Bouwmeester Beusekom – hij had in deze
jaren een enerverende betrekking – presenteerde in 1859 een rioleringsplan dat in tien à twaalf jaar
gerealiseerd kon worden. Het plan behelsde de aanleg van riolen in nagenoeg de hele binnenstad
en delen van de armenwijken P, Q en R. De magistraat nam het plan aan, met uitzondering van
bijna alles wat Beusekom in de wijken P, Q en R had getekend.396 De aanleg van riolering was daar
niet nodig, omdat in deze lager gelegen stadsdelen voldoende afloop was om het water weg te laten
stromen. Eventueel kon de aanleg in deze wijken later nog wel. Dit was een eufemistische uitdrukking voor ‘niet nodig’.397 De stad hield vast aan haar oorspronkelijk plan om alleen de binnenstad
te voorzien van nieuwe riolering. De geneeskundige commissie benadrukte, met een beroep op het
‘algemeen belang’, nog de noodzaak van een betere afvoer in wijk P, maar dat mocht niet baten.
De opvatting dat vooral het centrum ontlast moest worden van vuil was niets buitengewoons. In
Glasgow ging het exact het zelfde.398 Het beleid sloot aan bij de oude praktijk van een intensievere
reiniging van de binnenstad.
De aanleg van riolering, inclusief het plaatsen van zinkputten, werd volgens ‘vastgesteld plan’
uitgevoerd.399 Dit gebeurde zoveel mogelijk in samenhang met het leggen van gasleidingen en de
herbestrating van de binnenstad.400 Vanaf 1860 werd het tempo opgeschroefd. Het aantal meters
dat jaarlijks werd aangelegd, was beduidend meer dan in de zes jaar daarvoor.401 De stad lag door
de infrastructurele werken zo nu en dan behoorlijk overhoop, waar de bevolking veel ongerief van
ondervond. Het neringdoende deel van de bevolking protesteerde soms, omdat klanten de winkels
niet konden bereiken. Om diezelfde reden waren particulieren in de jaren vijftig juist begonnen
met riolering in de straten waar ze hun zaken hadden. De protesten hielpen niet. De raad vond dat
riolering een algemeen belang diende en voor ging op individuele belangen van de middenstanders.402
Voor het stadsbestuur en de elite waren publieke hygiëne (met op de achtergrond de angst
voor besmettelijke ziekten) en de verfraaiing van de stad (‘netheid en sierlijkheid’) de belangrijkste
drijfveren om riolering aan te leggen.403 Het belang dat aan de verfraaiing van de binnenstad werd
gehecht, kan afgeleid worden uit de gemeenteverslagen. In de toelichting bij de uitvoering werden
steeds belangrijke gebouwen genoemd die langs de straten lagen, die in het betreffende jaar werden
gerioleerd. De gebouwen hadden een belangrijke functie voor de handel, het leger, de openbare
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besturen, als woonplek van de elite of waren door hen anders gebruikte locaties. In 1856 werden de
hoofdwacht, de Waag en de Korenbeurs genoemd en een jaar later de markten en de Guldenstraat,
het ‘voorname deel der gemeente’. Verder werden nog vermeld: ‘de school voor jonge juffrouwen in
de Hofstraat’, het raadhuis en in 1863 de Herestraat, zodat deze straat ‘een zeer net aanzien heeft
gekregen’. Aan het provinciehuis werd ook gedacht. Het verzoek van de lutherse kerk om riolering
in de Haddingestraat werd eveneens gehonoreerd.404 Eind jaren zestig was het grootste deel van de
binnenstad van riolen voorzien. De hoofdstraten en markten waren eerst gedaan en vervolgens de
kleinere en minder aanzienlijke straten, precies volgens ‘vastgesteld plan’.
Tabel 7.3

Aangelegde ellen riolering en aantal zinkputten, 1854-1880

periode

aangelegde ellen

aantal zinkputten

1854-1859

1402,45

1860-1870

8273,97

180

1871-1880

8434,38

268

Bronnen: archief gemeentesecretarie, inv.nr. 7331; Verslag van den toestand der gemeente Groningen, diverse jaargangen

Voor 1870 werden duizenden meters open goten bedekt en riolen gegraven. Het oppervlaktewater
werd door de opvang van vuilnis in de zinkputten met minder vaste stoffen vervuild, maar vloeibare stoffen bleven evengoed in de diepen en sloten lopen.405 Enkele prominente stedelingen, waaronder medici, hadden na de cholera-epidemie van 1866 kritiek op de zinkputten vanwege de stank
die er, vooral door de vele verstoppingen, uit opsteeg. Hierdoor waren de riolen volgens hen geen
afvoerkanalen, maar ‘bewaarplaatsen van vuil’ en dus ‘voor de gezondheid … niet dan nadeelig’.406
De critici vonden de riolering geen deugdelijke preventieve maatregel meer en legden een relatie
tussen de uitbraak van de cholera en de aanleg van de riolering. Binnen tien jaar was hun visie in
het tegendeel omgeslagen. Zij wilden weer open goten. De raad liet een onderzoek instellen en
schroefde vooralsnog het tempo van de aanleg wat terug. Dit is ook te zien aan de lagere uitgaven
in de eerste jaren na 1866. Beusekom stelde voor een proef te nemen met een pomp om de doorspoeling te bevorderen. De eerste proef mislukte, maar de tweede (in de jaren zeventig) lukte wel.
Toen was de aanleg al weer op hetzelfde niveau als voorheen. Het aantal geplaatste zinkputten was
in de jaren tachtig zelfs hoger dan in het decennium daarvoor. Het geluid van de critici was snel
verstomd, het kwam uit een oude en voorbije tijd.
De stad heeft aanzienlijke uitgaven gedaan aan de riolering. De pendant van de uitgaven, het
klinkt bekend, waren de opbrengsten. Daarmee werd het plan aanvaardbaar:
terwijl in de kosten deswege ook eenigermate zal worden tegemoet gekomen, doordien meer vuilnis
in de zinkputten wordt opgevangen, die vroeger in de diepen verloren ging.407
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Eind jaren zeventig werden delen van het zuiden en zuidoosten van de nieuwe stad – het gedeelte
dat oorspronkelijk niet nodig werd geacht – gerioleerd. De stad ging toen opnieuw op de schop
door de slechting van de wallen en de demping van het Zuiderdiep. Eind jaren zestig dacht men
klaar te zijn met de riolering, maar tien jaar later werd deze visie herzien omdat de woonwijken
van de elite in het zuiden kwamen.
Geografisch gezien waren de riolering en de publieke privaten in de onderhavige periode complementair. De riolering was een voorziening voor het centrum, bedoeld om het vuil uit het centrum af te voeren naar de grachten en de drekstoep. De privaten verzamelden het vuil in de armenwijken. Dat kwam niet in de diepen terecht, maar werd rechtstreeks naar de drekstoep gebracht.
In de armenwijken van de nieuwe stad kwam geen riolering. Wel werden in de jaren zestig enkele
sloten langs de wallen gedempt. In de hier behandelde periode was riolering geen collectieve voorziening voor de hele bevolking. De diepen vormden letterlijk en figuurlijk een waterscheiding. Aan
het eind van de negentiende eeuw werden steeds meer wijken gerioleerd, ook de nieuwe. In het
derde decennium van de twintigste eeuw was de hele stad van ondergrondse buizen voorzien en
was de riolering een voorziening waar de hele bevolking van profiteerde.
De riolering was een kenmerkend product van de jaren vijftig en zestig, in die zin dat men
gericht was op de afvoer van vuilnis, de opbrengsten van het systeem en de kostenbeheersing bij
de uitvoering. Dat laatste werd onder andere bereikt door de aanleg samen te laten vallen met
ander infrastructurele projecten. Statusmotieven (woongenot) en stadsallure vormden eveneens
belangrijke motieven. Doordat ook meer vuilnis werd afgevoerd, was de riolering tevens een capaciteitsuitbreiding van de vuilverwijdering. De riolering was een technische noviteit. Een ondergronds buizenstelsel voor de afwatering bestond voorheen niet in de stad. Dat van de afwatering
in de diepen vooralsnog geen probleem werd gemaakt, kwam wellicht ook doordat gegoeden het
diepenwater niet voor consumptie gebruikten.
Drinkwatervoorzieningen
Vóór de aanleg van de waterleiding (1881) kon men in Groningen op drie manieren aan drinkwater komen. Water uit de diepen en sloten (oppervlaktewater) werd gebruikt voor privéconsumptie,
huishoudelijk gebruik en nijverheidsdoeleinden. Het werd direct opgeschept of met een pomp op
de kade naar boven gehaald. Hemelwater was voor consumptie het meest geschikt, maar daarvan
kon men te weinig opvangen om aan alle behoefte te voldoen.408 Vaak hadden alleen gegoeden een
regenbak. Grondwater, naar boven gehaald met putten en pompen, was de derde mogelijkheid.
In de negentiende eeuw waren er nog maar een paar open putten. De meeste waren gesloten of
van een zwengelpomp voorzien.409 Voor 1800 werden de meeste putten en pompen voor gemeenschappelijk gebruik door particulieren gebouwd en slechts enkele door de stedelijke overheid.
Buurtgenootschappen konden vanaf 1731 subsidie krijgen voor het slaan van nieuwe pompen of
voor groot onderhoud. Drie partijen, inwoners, huizenbezitters en lokale overheid, hadden belang
bij schoon drinkwater en voldoende bluswater. De openbare gezondheid en veiligheid werden
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gediend met dit beleid. Voor 1800 waren epidemieën meermalen aanleiding geweest om de toestand van de pompen weer op te vijzelen.
Het tekort aan drinkwater was aan het begin van de negentiende eeuw geen nieuw verschijnsel.
Een verband tussen water(gebrek) en epidemieën was al eerder gelegd. De eerste negentiende-eeuwse
berichten hierover stammen uit 1809, toen een koortsepidemie dreigde. In 1826 weet Thomassen à
Thuessink het chronische drinkwatertekort in de zomer aan twee oorzaken: er waren te weinig putten en de putten die er waren stonden vaak droog. Capaciteit en kwaliteit waren onvoldoende. In
sommige stadsdelen was helemaal geen putwater te krijgen.410 Illustratief voor de slechte drinkwatervoorziening waren de problemen van de spijscommissie. De commissie haalde nog regelmatig water
uit de diepen omdat de put van het weeshuis waar ze het water van betrok, droog stond. Nog in 1884
werd voor de bereiding van de soep water uit het Boterdiep gebruikt.411 Eind jaren vijftig werden in
enkele warme zomers wegens groot watergebrek op de kades langs de diepen pompen geplaatst.412
In die tijd schetste Stratingh de drinkwatervoorziening in sombere beelden. De vervuiling van het
diepenwater was zo erg, dat vissen er in de zomer niet meer in konden leven. Dit water was
niet alleen ongeschikt, maar ook voor de gezondheid hoogst nadeelig … daargelaten het onaangename voor het gevoel dat er gelegen is in de gedachte om zich te moeten wasschen en de spijzen gereed
te maken met water, dat bijna voor een aftreksel van uitwerpselen mag gehouden worden.413
Beeldender is het haast niet uit te drukken. De kwaliteit van het pompwater was door de bodemvervuiling ook lang niet altijd goed, maar die van het diepenwater was zonder meer abominabel en
verslechterde ook nog in de loop van de eeuw.
In de onderhavige periode waren er ongeveer 50 gemeenschappelijke of buurtpompen in de
stad. In de eerste helft van de negentiende eeuw kwamen er geen nieuwe bij. Waarschijnlijk wel
enkele particuliere, onder andere bij gasthuizen. Omwonenden die bij een buurtpomp waren
aangesloten (gerechtigden), konden water krijgen in ruil voor onderhoudsplicht. Een putmeester
was verantwoordelijk voor het toezicht. Het recht op water was gekoppeld aan adressen. Nieuwe
bewoners op de aangesloten adressen waren verplicht deel te nemen. Met een hangslot werden de
pompen voor niet-gerechtigden afgesloten. Het verspreidingspatroon van de pompen over de stad
en het aantal aangesloten adressen is een indicatie voor de toegang die de bevolking in de verschillende stadsdelen had tot pompwater.
In het westelijke stadsdeel rond de Sledemennerstraat (wijk T) was geen enkele buurtpomp. In
het oostelijke deel (wijken P en Q) was maar één en in het noorden was ook nauwelijks pompwater
beschikbaar voor een groter publiek. De pomp met de meeste deelnemers was in wijk S aan de
Heerepoortenmolendrift met 282 gerechtigden. Op de pomp aan de Rademarkt (wijk R) waren
230 adressen aangesloten, waaronder de huisjes van de katholieke diaconie. De ‘grootste’ pomp
in de binnenstad was aan de Torenstraat met 253 aansluitingen. Die op de Nieuwstad had 196
deelnemers. De pompen met de meeste deelnemers waren in de armenbuurten in het zuiden aan
weerszijden van het Zuiderdiep. Wanneer we het aantal gerechtigden relateren aan de bevolkings‘DE
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omvang dan blijkt dat pompwater vooral te krijgen was in het zuiden en in de binnenstad. Het
netwerk in de binnenstad was echter veel dichter dan in de zuidelijke wijken. In het centrum was
altijd een pomp dichtbij. In het zuiden was de ‘actieradius’ van een pomp veel groter. Sommige
inwoners moesten enkele straten lopen. Het diepenwater was voor velen dichterbij. Bovendien
hadden deze pompen de reputatie dat ze slecht water gaven en vaak droog stonden. Een minpunt
in het zuiden was ook dat buiten het bedieningsgebied van de twee pompen niets anders te krijgen
was. Het hoge aantal aansluitingen in het zuiden is misleidend voor wat betreft de toegang tot
pompwater en de kwaliteit van het water.
Tabel 7.4

Verspreidingspatroon buurtpompen en aantal gerechtigden, 1841
A

B

C

D

E

binnenstad

34

1317

13680

2133

62

wijk L, M, N en O

10

106

5580

1116

9

wijk P

1

9

2314

411

2

wijk R en S

2

512

4562

898

57

Bronnen: gemeentesecretarie; archief buurt- en brandputten
Toelichting:
A = aantal pompen
B = aantal gerechtigde adressen
C = aantal inwoners volgens Stratingh in 1858
D = aantal huizen volgens Stratingh in 1858
E = percentage huizen met pomprecht

De toegang tot pompwater had ook een sociaal-economische dimensie. Dat kunnen we zien als we
inzoomen op buurt- en straatniveau. De pompen in de wijken R en S lagen midden in armenbuurten, maar hadden vrijwel alleen gerechtigden in de bredere en doorgaande straten. De bewoners
van de kleine straatjes en steegjes waren niet gerechtigd. Laten we wijk S als voorbeeld nemen. De
gerechtigden woonden in de Herestraat (van de poort tot het diep), Prinsenstraat (tot de tweede
Drift), zuidzijde van het Zuiderdiep (gedeeltelijk), Grote en Kleine Raamstraat, Ruiterstraat en
Molendrift. De inwoners langs de wallen, in de driften, gangetjes en steegjes en ten oosten van
de Ruiterstraat waren niet gerechtigd om de pomp te gebruiken.414 Dat was het grootste gedeelte
van de wijk. De laagste sociale groepen – er van uitgaande dat de armsten op de slechtste plekken
woonden – konden geen pompwater krijgen. Bij de andere pompen waarvan de aansluitnummers
bekend zijn, was hetzelfde patroon te zien.
Als we er van uitgaan dat op een adres gemiddeld zes personen woonden, dan zouden bijna
12000 stedelingen pompwater uit de buurtpompen kunnen nuttigen.415 Ongeveer 12% van de
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bevolking (4000 inwoners) behoorde tot de drie bovenste sociale lagen van de bevolking. Deze
hadden doorgaans zelf een pomp. In het meest gunstige geval zou maximaal 50% van de bevolking
de beschikking hebben over pompwater. De meeste bewoners van de armenbuurten in de nieuwe
stad konden voor de consumptie alleen over diepenwater beschikken.416 De bewoners van de
armenbuurten in de binnenstad die geen pompwater hadden, waren beter af dan hun evenknieën
in de nieuwe stad. De stad had een zestal stadspompen voor algemeen gebruik op de markten in
het centrum geslagen. Voor hen was de afstand tot een van deze pompen niet zo groot.417 Er was
ook nog een kwaliteitsverschil. De omstandigheden in het centrum (de hogere ligging) waren beter
voor het slaan van pompen en door de zandgrond had het water een betere kwaliteit. De bevolking
in het centrum was ook in dezen beter af.418
De toegang tot pompwater verliep, als gezegd, via de woning. De huurprijzen van de pompgerechtigde woningen waren waarschijnlijk hoger vanwege de betere stand. Er was een dubbele drempel
voor de armsten om toegang tot pompwater te krijgen, omdat bovenop de hogere huur de jaarlijkse
deelnamekosten van de pomp kwamen. Regelmatig was een rij aaneengesloten huisnummers met
pomprecht in het bezit van één persoon. Raadslid Warren had bijvoorbeeld de nummers 81 tot en
met 85 aan de zuidzijde van de Molenstraat op zijn naam staan. Op de pomp aan de Ebbingepoort
waren dertien adressen aangesloten, alle in eigendom van een zekere weduwe De Wit.
De jaarlijkse deelnamekosten waren niet hoog als er geen bijzondere reparaties uitgevoerd
hoefden te worden. De pomp aan de Haddingestraat kostte iedere deelnemer rond 1830 ruim
f 1,- per jaar. Die op de hoek van de Vismarkt – Haddingestraat was een beetje duurder, f 1,50 à
f 2,-. Wanneer speciaal onderhoud was vereist, liepen de kosten echter flink op. Onder de gerechtigden van de pomp in de Haddingestraat waren verscheidene ‘wiens middelen van bestaan niet
te ruim [mogen] worden geacht’. Daarom verleende de stad in 1835 subsidie voor een reparatie.
Desalniettemin liepen de kosten in dat jaar voor iedere deelnemer nog op tot ruim f 5,-. De draaglast was soms nog veel hoger. Een reparatie aan de pomp aan de Vismarkt kwam iedere gerechtigde
in 1844 op f 33,- te staan. Onder de gerechtigden waren waarschijnlijk veel mingegoeden. Bij die
pomp waren ook gegoede burgers aangesloten. De raadsleden Tresling en Hora Siccama en de
professoren Stratingh en Sebastian behoorden in 1841 tot de gerechtigden.419
Wanneer we de drie gezinnen uit het eerste hoofdstuk in het verspreidingspatroon van de
pompen plaatsen, dan zien we dat de woning van bakker Hensema aangesloten was bij de pomp
op de stoep van juffrouw Paping, Kijk in ‘t Jatstraat, nr. 41. Dat was dicht bij zijn eigen huis. Toen
Hensema in de Haddingestraat woonde, was hij aangesloten bij de pomp in de Haddingestraat.420
Renske Wolf had geen recht op het gebruik van een pomp. In het westelijke deel van wijk S, waar
de Jonkerstraat lag, was geen pomp. Renske zal het nabijgelegen Zuiderdiep als waterbron hebben
gebruikt. De familie Wouters had naar alle waarschijnlijkheid een pomp aan huis.
De kwaliteit van het pompwater liet nog al eens te wensen over. Men gooide vervuild water
in een lenze pomp om deze weer aan de gang te krijgen421 en binnendringend vervuild grondwater verontreinigde het water. Geregeld kon men niet diep genoeg graven.422 Aan het onderhoud
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Bouwtekening van
de pomp op de hoek
Vismarkt –
Haddingestraat ten
behoeve van de
renovatie, 1844.
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schortte het ook vaak. Het stadsbestuur nam vanaf 1820 verschillende maatregelen om greep te
krijgen op het beheer van particuliere pompen. In dat jaar liet de stad alle pompgerechtigden registreren om hen te kunnen aanspreken op hun onderhoudsplicht.423 Vanaf 1822 benoemde zij de
putmeesters. Die moesten vervolgens jaarlijks de rekening inleveren op het stadskantoor.424 De stad
gaf, als zij dat nodig vond, opdracht om onderhoudswerkzaamheden te verrichten en bemiddelde
bij conflicten tussen gerechtigden.425 De cholera-epidemie van 1849 activeerde de stadsbemoeienis ook. Er werd subsidie voor twee nieuwe pompen verstrekt en veel onderhoud op stadskosten
uitgevoerd.426 In de liberale jaren vijftig paste deze handelswijze niet meer en in 1856 schafte men
het toezicht op de particuliere pompen af. De inning van de onderhoudsbijdrage verliep hierna
moeizaam en het onderhoud stokte weer, net als voor 1820.427
Ook op het gebied van de drinkwatervoorzienig nam de medische stand in de jaren vijftig een
ander standpunt in dan de stad. Stratingh pleitte in 1858, zoals Thomassen à Thuessink dertig jaar
daarvoor had gedaan, voor uitbreiding van het aantal buurtpompen, met name in de armenbuurten, want het ‘allerslechtste putwater [is] … doorgaans te verkiezen boven het water in de diepen’.
Men had inmiddels diverse keren geconstateerd dat de verspreiding van cholera langs de waterwegen verliep. Op grond van ervaring had men ondervonden dat het diepenwater niet goed was, en
Goed water voorkomt ziekten … dat is bekend genoeg uit de geschiedenis van de epidemien.428
Was de veronderstelling dat het gebruik van pompwater, ondanks de gebreken die er aan kleefden,
een lagere kans op besmetting gaf terecht? Een vergelijking van de adressen van de cholerazieken
in 1854 en 1855 geeft inderdaad een hoger percentage zieken op de adressen zonder pomprecht.
Respectievelijk 58 en 57% van de zieken was niet pompgerechtigd en 42 en 43% wel. Het verschil
was substantieel en in beide jaren ongeveer gelijk.429
Eind jaren vijftig kwam de stad terug op haar liberale beleid. Vanaf 1859 ging de stad pompen
slaan, omdat ze tot de ‘voorwerpen van algemene dienst’ behoorden.430 In de twee jaar daarvoor
hadden zich door droge zomers ernstige watertekorten voorgedaan. De eerste pomp kwam in
de Jobsgang bij een privaat (!) en in 1860 kwam bij twee scholen, in het Klooster en achter de
Prinsenschool, een pomp. De bouw van scholen was een mooie gelegenheid er een publieke
waterpomp bij te plaatsen. In de tweede helft van de jaren zestig werd weer voor deze combinatie
gekozen.431 Ook in deze zaak zien we, net als bij de riolering en de bouw van de privaten, bij de
totstandkoming een koppeling van twee openbare, infrastructurele voorzieningen. Al snel na 1860
werden de witte vlekken in het westen en oosten van de stad opgevuld. Het tempo zat er toen goed
in, jaarlijks werden twee nieuwe pompen geslagen. Tot en met 1869 kwamen er 17 en van 1870 tot
en met 1881 28 nieuwe pompen bij. Deze nieuwe pompen waren voor iedereen toegankelijk, ze
kenden geen systeem van pompgerechtigdheid gekoppeld aan een woonadres met de verplichting
van onderhoud. De stad droeg de kosten van bouw en onderhoud.
Naast de nieuwbouw was er een ander initiatief. In zijn eerste zittingsjaar (1863) stelde burgemeester De Sitter voor de particuliere pompen over te nemen. De snel verslechterende toestand
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van de buurtpompen na het vervallen van het stedelijke toezicht baarde hem zorgen. Met zijn appel
op het algemene belang kreeg hij de raad achter zich.432 Bijna alle pompeigenaren gingen op het
aanbod van de stad in. In 1863 werden elf pompen overgenomen en verbeterd. De gemeentepompen werden ‘in baksteenklinkers in sterken tras gemetseld’. Het moesten ondoordringbare stenen
muren worden, waar geen grondwater doorheen kon sijpelen. 433
De beschikbaarheid en het bereik van pompwater werd fors uitgebreid. Voor veel meer inwoners werd de fysieke afstand tot een pomp kleiner en financiële drempels werden weggenomen.
Een uitzondering vormden de wijken O, B en C waar verschillende boringen mislukten.434 Het
spreidingspatroon was daardoor nog lange tijd ongelijk. In de binnenstad waren relatief meer
pompen. Dat kwam door de overname van de particuliere pompen, die als vanouds meer in de
binnenstad stonden. De nieuwe stadspompen werden in de nieuwe stad of in de armenbuurten in
de binnenstad geslagen. Uit 1866 en 1875 stammen berichten dat de meeste inwoners welwater
of regenwater voor consumptie gebruikten. Alleen door bewoners van schepen of ‘in bijzondere
omstandigheden’ werd nog diepenwater gebruikt.435 Binnen tien jaar maakten grote groepen van
de bevolking, met name de lage sociale groepen, voor hun consumptie de overgang van grachtwater
naar pompwater, dat wil zeggen van oppervlaktewater naar grondwater.
De kwaliteit van het pompwater stond in de tweede helft van de jaren zestig opnieuw ter discussie. Men boorde meestal niet dieper dan acht tot elf meter en het probleem van binnendringend
grondwater werd dan niet opgelost. Nieuwe economische activiteiten en de introductie van een
nieuw product als petroleum, vervuilden het grondwater nog eens extra. De pomp bij het Oude
Bosch moest weer gesloten worden in verband met binnendringend gaswater.436 Een pomp in de
Poelestraat werd verontreinigd door een vlakbij gelegen petroleumopslag. Tijdens de cholera-epidemie van 1866 werd het water van enkele pompen door apothekers scheikundig onderzocht.437 De
uitslag was tweeslachtig: het water van verschillende pompen in de laag gelegen stadsdelen vond
men niet goed, maar kon ook niet als nadelig voor de gezondheid worden beschouwd. Het water
uit de pompen in de hoog gelegen stadsdelen was goed. De pomp in de Herestraat, waar veel om
te doen was vanwege de vele cholerapatiënten in die omgeving, werd op een later moment als goed
beoordeeld.438 Het bleek dat nieuwe pompen die aanvankelijk goed water gaven, na verloop van
tijd toch weer verontreinigd waren. Volgens Ali Cohen kon welwater in oudere steden maar zelden
goed zijn, omdat uitwerpselen in de grond het grondwater verontreinigden. Welwater was
hoe walgelijk het denkbeeld ook moge zijn – in meerdere of mindere mate het aftreksel van de uitwerpselen van ons en onze medemenschen.439
Deze kritiek lijkt veel op die Stratingh twaalf jaar daarvoor over het diepenwater had geventileerd.
Beide waterbronnen werden vervuild door mest, fecaliën en ander vuilnis dat niet goed werd opgeslagen en afgevoerd.
De cholera-epidemie van 1866 droeg bij aan de grotere aandacht voor de watervoorziening en
-kwaliteit.440 Dit had een tweeledige uitwerking: uitbreiding van het aantal pompen en technische
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experimenten om de kwaliteit te verbeteren. Dat week af van wat het Rijk adviseerde. De landelijke
commissie voor drinkwateronderzoek uit 1866 adviseerde de stad om een waterleidingsysteem aan
te leggen, water uit de Drentse riviertjes te gebruiken en om artesische putten te slaan. Artesische
putten gingen tot een diepte van 150 à 200 meter en hadden daardoor geen last van binnendringend grondwater. De haalbaarheid van deze adviezen werd door De Sitter in twijfel getrokken en
hij ried het gebruik van filters aan. Verschillende initiatieven volgden elkaar nu snel op.441 In 1867
werden proeven gedaan met filters. Maar uit vrees voor de hoge kosten kreeg dit experiment aanvankelijk geen vervolg. In 1868 werd proeven gedaan met artesische putten.442 In 1869 en 1870
werden nortonboringen, die tot 28 à 30 meter diepte gingen, gedaan. Deze proeven mislukten.443
Over het filtersysteem was men wel tevreden. Door een Groningse kuiper werd een verbeterd filter
ontworpen. Het werd in de raad gedemonstreerd en in gebruik genomen.
De cholera-epidemie zaaide twijfel over de pompen als voorziening voor goed drinkwater, maar
men ging eerst nog door op de weg die al ingeslagen was. Er werd gezocht naar een verbetering
van het bestaande systeem van het oppompen van grondwater. In de jaren zeventig werd het drinkwater, meestal juist naar aanleiding van het slaan van nieuwe pompen, onvoldoende gevonden.
De kentering in het denken over deze vorm van watervoorziening begon zich toen af te tekenen.
De Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid adviseerde de raad begin jaren zeventig
eveneens om een waterleiding aan te leggen.444 In 1881 werd deze, net als de riolering, gerealiseerd
door particulieren. Het slaan van nieuwe pompen stopte toen.
Na een periode van ruim twintig jaar waarin de publieke drinkwatervoorziening werd
beschouwd als een taak van de lokale overheid, kwam deze weer in handen van particulieren. Niet
helemaal, want de openbare pompen bleven vooralsnog naast de waterleiding bestaan. Aan het eind
van de eeuw waren veel pompen verdwenen. Want ‘door de wetenschap voorgelicht’ wist men toen
zeker dat pompwater slecht was voor de gezondheid.445 De periode 1860 -1880 was het tijdperk
van putten en pompen en niet van de aanleg van waterleiding.446 Wat betreft de pompenbouw
sloot Groningen aan bij een landelijke ontwikkeling. Dat gold ook voor de aanleg van een waterleiding.447
In de periode 1820-1856 oefende de stad in toenemende mate toezicht en controle uit op de
particuliere buurtpompen. Toen dat abrupt stopte, kelderde de kwaliteit razendsnel. Kenmerkend
voor het Groningse pompensysteem was vooral dat rond 1860 vrij abrupt van een systeem van
particuliere buurtpompen met een geografische beperkte reikwijdte en een beperkte toegang,
overgegaan werd naar een systeem van openbare pompen die beter bereikbaar waren en waar geen
toegangseisen voor het gebruik voor bestonden. Achteraf gezien valt te concluderen dat de periode
1859-1881 een overgangsfase was. De bevolking ging massaal ‘aan de pomp’ en het leeuwendeel
van de drinkwatervoorziening was een publieke taak. Vanaf de jaren zestig was drinkwater niet meer
weg te denken als object van publieke zorg.448 De stadspompen kunnen niet gezien worden als een
verzorgingsarrangement zoals De Swaan dat bedoelde. De pompen vormden geen samenhangend
netwerk dat grote delen van de stad besloeg. Deze drinkwatervoorziening werd geen onderdeel van
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een ‘aderlijk-slagaderlijk stelsel’ waarbinnen vuil en schoon water werden gescheiden. Het was ook
geen systeem waar iedereen op werd aangesloten zoals dat bij de waterleiding zou gaan gebeuren.
Het gebruik van pompwater kon ook niet worden afgedwongen en er waren geen sancties op nietgebruik.
De niet-geringe investering die de stad zich op dit vlak getroostte, werd door twee motieven
aangedreven. Besmettingsangst speelde een rol: ziekten, met name cholera, verspreidden zich
steevast langs de waterlopen. Beroepsgroepen die met water in aanraking kwamen, werden het
meest door de ziekte geteisterd. De feiten spraken steeds duidelijker taal. Tekortschietend inzicht
verhinderde een effectievere oplossing. Men ging nog steeds van het niet-correcte, miasmatische
principe uit. Het oppervlaktewater stonk en men ging daarom over tot het gebruik van een andere
waterbron. Door de stank te omzeilen dacht men de ziektemakende oorzaak te hebben vermeden.
Het afkeuren van pompen gebeurde op basis van reuk (gas, petroleum). Een ander motief lag op
het vlak van de openbare veiligheid. Permanente beschikbaarheid van voldoende water op vele
punten in de stad was nodig voor het blussen van branden.
Om het kostenaspect te beheersen, volgde de stad een weg die inmiddels bekend is. Het combineren van (de aanleg van) infrastructurele projecten verlaagde de kosten. Vanaf eind jaren vijftig
werden in verband met de nieuwe onderwijswet (1857) nieuwe scholen gebouwd. De koppeling
aan de stadsscholen was goedkoper en nuttig. Deze nieuwe stadsgebouwen waren dan in ieder geval
bij brand verzekerd van de nabijheid van water en schoolkinderen werden tot pompwatergebruik
aangezet.
S A M E N VAT T I N G
In de periode 1800-1870 werd het uit de achttiende eeuw overgeleverde beeld van het gezonde
Groningen gaandeweg genuanceerd. De rampzalige, gecompliceerde malaria-epidemie van 1826
en de toenemende prevalentie van besmettelijke ziekten, met name tyfus en cholera, waren op het
vlak van de volksgezondheid belangrijke evenementen. Bevolkingsomvang en nijverheidsactiviteiten namen toe en genereerden een vollere stad en een smeriger leefmilieu. Volgens de hygiënisten
werd dit onvoldoende gecompenseerd door hygiënische voorzieningen. Het gedachtegoed van de
hygiënisten vond aanhang onder de Groningse medici, prominente filantropen en de stedelijke
elite. Zij ventileerden vanaf ongeveer 1840 geregeld hun opvattingen over de ongezonde, stedelijke
levensomstandigheden en activeerden de thematiek van (het gebrek aan) publieke hygiëne. Ze traden daarmee in de voetsporen van hun voorgangers uit de laatste drie decennia van de achttiende
eeuw en het begin van de negentiende eeuw.
De politieke context waarbinnen de openbare gezondheidszorg gestalte kreeg, vormde een
wisselend decor. In de hier behandelde periode had de gemeente de verantwoordelijkheid voor de
lokale gezondheidszaken. Aan het begin van de negentiende eeuw oefende het nieuwe nationale
bestuur, geïnspireerd door Verlichtingsideeën en Franse politieke mores, op enkele gebieden echter
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bepalende invloed uit op het stedelijke beleid. Een dergelijke invloed vanuit het Rijk was een nieuw
gegeven. Een ander, nieuw verschijnsel in dit tijdsbestek waren de vele lokale bestuurswisselingen.
Deze hinderden een consistente politiek, wat bijvoorbeeld te zien is aan het zigzagbeleid bij de
vuilnisinzameling en de introductie van de vaccinatie.
In de eerste helft van de negentiende eeuw trad de nieuwe nationale staat regulerend op bij de
pokken-, rabiës- en syfilisbestrijding en de dreiging van cholera. De bestrijding van deze ziekten
was voor het hele land en alle garnizoenssteden in het bijzonder, van belang. Het Rijk bemoeide
zich in de jaren twintig ook met specifiek Groningse zaken: de ziekenzorg en het schonen en dichten van sloten tijdens de epidemie van 1826, de aanleg van begraafplaatsen en de verplaatsing van
de drekstoep. Deze collectieve voorzieningen hadden een lokaal bereik. Er was geen sprake van een
hoger integratieniveau.
De koepokinenting werd geïnitieerd door medici en gepropageerd door medici, predikanten
en andere vooraanstaande figuren. De preventie van pokken, rabiës en syfilis kreeg na 1806 een
impuls vanuit Den Haag en Brussel. In verband met de dreiging van cholera moesten lokale besturen in 1831 van Den Haag de ziekenverzorging voorbereiden en ziekeninrichtingen opzetten. Het
Groningse stadsbestuur was zeer afhoudend en traag met deze voorbereidingen. Dat was bij de
aanleg van de begraafplaatsen ook het geval (1826). Het Rijk moest zware druk uitoefenen en kan
in deze kwesties worden gezien als ‘dwangactor’. De tegenstellingen tussen lokale voor- en tegenstanders waren in deze gevallen ook het grootst. De hoge kosten van deze voorzieningen zonder
dat er verdiensten tegenover stonden, de behoefte om de stedelijke medici voor de eigen bevolking
te reserveren, besmettingsangst en statusmotieven – een begrafenis in de kerk gaf aanzien – werden
verschillend gewogen door diverse groepen stedelingen.
De vaccinatie van niet-bedeelde mingegoeden werd door de stad georganiseerd. De stadsvaccinateur entte kinderen van mingegoeden gratis in. Bij epidemieën schiep de stad eveneens hulpmogelijkheden voor mingegoeden. De verplaatsing van de drekstoep en het opschonen van sloten
vlotten ook beter. Deze voorzieningen beperkten de luchtverontreiniging, die door tijdgenoten als
een belangrijke oorzaak van ziekten werd gezien. Niet onbelangrijk was ook dat ze bijdroegen aan
de stadsverfraaiing en het wandelgenot. Bovendien stonden tegenover de kosten van de drekstoep
verdiensten. Tegenstellingen onder elites waren hier minder sterk, hooguit bestonden over enkele
details nog meningsverschillen, bijvoorbeeld over de omvang van de drekstoep en de aard van de
beplanting.
Tussen de twee belangrijkste domeinen van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van
epidemische en besmettelijke ziekten en de publieke hygiëne, was een verband. Tijdens of na
een ernstige epidemie werd de openbare gezondheidszorg geactiveerd en kwamen nieuwe initiatieven tot stand. Na de tyfusepidemie van 1816-1819, de malaria-epidemie van 1826-1828, de
cholera-epidemie van 1849, de tyfus, cholera en pokken in 1856, de malaria van 1859-1860 en
de cholera van 1866 kwamen de meeste voorzieningen in de publieke gezondheidszorg van de
grond. De endemische ziekten tyfus en malaria hadden in de eerste helft van de negentiende eeuw
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meer invloed op de Groningse gezondheidszorg dan cholera. Ook na 1850 veroorzaakte tyfus veel
onrust. Tyfus steeg in de hiërarchie van bedreigende ziekten. Cholera riep vooral in 1849 en 1866
reactie op. Toen heersten de twee grootste epidemieën en vielen onder de gegoeden ook veel slachtoffers, al was dat veel minder dan onder de lagere sociale groepen. Angst voor besmetting door
ziekten onder de armen was voor de bovenlagen de prikkel om aandacht te schenken aan openbare
hygiëne en isolatie van zieken.
Men trachtte het verspreiden van besmettelijke ziekten in te dammen door het isoleren van
zieken en nauwelijks door publiek-hygiënische maatregelen. De medisch-technische infrastructuur
die in de eerste helft van de negentiende eeuw tot stand kwam, werd door het Rijk afgedwongen.
Onder gegoeden was toen nog weinig angst voor besmetting door armen als er geen ziekte was.
Het beleid was meer gericht op protectie van gezonden dan op preventie van ziekten door uitbanning van schadelijke factoren. Na 1850 kwamen hygiënische maatregelen vaker op de agenda en
vond de isolatie van zieken systematischer plaats. Een strengere risicoweging van de ziektebeelden
en mogelijkheden van thuiszorg door particuliere commissies vervingen deels de overbrenging
naar ziekeninrichtingen. Op de beleidswijziging om meer aandacht aan de publieke hygiëne te
besteden werd door de plaatselijke geneeskundige commissie, lokale medici, filantropen en hygiënisten aangedrongen. Preventie kreeg vanaf het midden van de eeuw meer accent ten opzichte van
protectie.
In de jaren dertig en veertig was gezondheidszorg in de nationale en lokale politiek geen
belangrijk agendapunt. Het dirigisme uit de Bataafs-Franse periode en de regeerperiode van koning
Willem I ebde weg na de cholera-epidemie van 1832. In Groningen was in deze twee decennia
geen enkele impuls of activiteit van belang. Rond 1850 veranderde het politieke klimaat. Het
traditionalisme – ‘den ouden slenter’ – werd door een frisse liberale wind weggeblazen. Het stadsbestuur liet zich leiden door het beginsel van het ‘algemeen belang’. Plannen die betrekking hadden op de openbare gezondheidszorg werden hieraan getoetst. De aanleg van riolering, uitbreiding
van de vuilnisophaal en -opslag, bouw van publieke privaten en het slaan van stadspompen vielen
onder dit ruim geformuleerde criterium. De hygiënische infrastructuur werd, naar negentiendeeeuwse normen, vanuit stedelijke perspectief na 1850 aanmerkelijk uitgebreid. Het bereik van de
verschillende voorzieningen verschilde echter fors. Geografische en sociaal-economische factoren
bepaalden wie tot de gebruikersgroepen behoorden.
De riolering kwam in de onderhavige periode aan de bewoners (en bezoekers) van de binnenstad
ten goede en werd niet in de nieuwe stad, waar vrijwel uitsluitend armen en mingegoeden woonden, aangelegd. In de binnenstad, met voorrang voor de betere buurten, is vooral de straathygiëne
er op vooruit gegaan. De publieke privaten werden hoofdzakelijk buiten het centrum gebouwd.
Het waren voorzieningen voor armen en mingegoeden. De nieuwe stadspompen werden vooral
door de armen, die voorheen alleen oppervlaktewater tot hun beschikking hadden en door mingegoeden die niet op een buurtpomp waren aangesloten, gebruikt. In weerwil van de verwachting
bleek dit echter geen hygiënische verbetering te zijn, omdat het grondwater evenmin als het opper‘D E
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vlaktewater geschikt was voor consumptie. De capaciteitsuitbreiding van de vuilnisinzameling was
een algemene stedelijke activiteit, zij het dat in de armenbuurten de verantwoordelijkheid voor de
eerste stap in het inzamelingsproces bij de bevolking werd gelegd (het verzamelen bij de publieke
bakken). Omdat ophalen, opslaan en afvoeren gebrekkig verliepen, werd vanuit hygiënisch oogpunt ook op dit gebied geen feitelijke verbetering bereikt. De grotere ophaalcapaciteit heeft wel
een grotere berg ingezameld vuilnis opgeleverd en een hogere financiële opbrengst. Die kwam via
de stadskas rechtstreeks ten goede aan de belastingbetaler en meer indirect aan iedere stedeling.
Van de riolering en de inzameling van vuilnis genoten alle sociale groepen, zij het dat men aan
de belangen van de bovenlaag meer en met voorrang tegemoet kwam. De lagere sociale lagen in de
armenwijken werden vooral betrokken in het verwijderen van zoveel mogelijk afval, het gebruik
van publieke privaten en het kunnen beschikken over pompwater. De elite heeft niet specifiek
in deze voorzieningen geïnvesteerd. Ze werden bekostigd uit de algemene middelen. De meeste
leverden meer op dan ze kostten en voor de stadskas was dat voordelig. Het probleem van de verhouding tussen investeerders en rechthebbenden deed zich niet voor.
De nieuwe voorzieningen hielden geen technische verbetering in, met uitzondering van de
riolering. Voor de andere voorzieningen gold dat oude systemen uitgebreid (capaciteitsvergroting)
of ruimer toegankelijk gemaakt werden voor de bevolking. Het was kortom ‘meer van hetzelfde
voor meer inwoners’, maar het werd structureel niet veel beter. Er was geen consequente scheiding van afvoer van vuil en verontreinigd water en de aanvoer van schoon water. Hierdoor bleef
een belangrijke oorzaak van besmettelijke ziekten en kindersterfte, het gebruik van verontreinigd
drinkwater, bestaan. De kwaliteit van de voorzieningen werd ook gehinderd door zuinigheid bij
de investering (onder meer bereikt door ze in samenhang met andere infrastructurele projecten
uit te voeren), gebrekkige kennis over de relatie tussen volksgezondheid en verontreiniging en de
belangen van specifieke groepen. In Groningen lag voor 1880, zoals Houwaart dat voor Nederland
concludeerde, het accent op de bodem- en oppervlaktehygiëne. Hiervoor werd gekozen, zo meende
hij, omdat dit aan de hele bevolking ten goede kwam wat voor de waterleiding niet gold. Dat kan
voor Groningen niet zo eenduidig worden gezegd. In Groningen waren nogal verschillen in de
voorzieningen die aan iedereen ter beschikking stonden. De intensiteit van de reiniging verschilde
bijvoorbeeld aanzienlijk per stadsdeel. Er kwam geen waterleiding maar in de aanleg van de vele
nieuwe pompen, juist bedoeld voor de armen, werd wel behoorlijk geïnvesteerd. Bijna de helft van
de bevolking maakte binnen tien jaar de overgang van oppervlaktewater naar pompwater.
Het accent op de bodem- en luchtverontreiniging werd vooral ingegeven door de heersende
medische denkbeelden en de niet-correcte veronderstellingen van de miasmaleer, waarbinnen ook
de hygiënisten nog gevangen zaten. De these van De Swaan dat voorzieningen tot stand kwamen
omdat elites zich bedreigd voelden door ziekten onder de armen, kan worden bevestigd. Maar niet
alleen van cholera, veel meer nog ging van tyfus en malaria een aanjagende invloed uit. Er waren
nog meer motieven in het spel. De bestrijding van pokken en syfilis werd ook ingegeven door de
vrees voor de ondermijning van het leger. Een van de redenen om de syfilisbestrijding in de jaren
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vijftig weer op te gaan zetten was het voorkomen van een grote toestroom naar de armenzorg. Zowel
een hogere ziekteprevalentie als de vermeende toename van onwettige kinderen kon, zo dacht men,
het beroep op de armenzorg doen toenemen. Pedagogische motieven, door hygiënisten meermalen
benadrukt, vonden in dit liberale tijdsgewricht geen ingang bij het stadsbestuur. Bemoeienis met
het ‘interne van het huisgezin’ was uit den boze. Ziekteverspreiding onder gegoeden gaf in 1861 de
doorslag om terug te komen op het liberale standpunt. Armenzorgpreventie werd ook beoogd door
de bevordering van vaccinatie, isolatie van zieken, het opzetten van bewaarscholen en het geven van
gymnastiekonderwijs. Door het naar school gaan van jonge kinderen en de gymnastiekbeoefening
te stimuleren, werd geprobeerd gunstige condities te scheppen voor een gezonde, gehoorzame en
deugdzame arbeidersbevolking (gezondheidspromotie).
Bij de rabiësbestrijding werd na 1850 het niet hinderen van de bedrijvigheid een drijfveer om
(aanpassingen in de) verordeningen te maken. Dit aspect en het bevorderen van werkgelegenheid
werden altijd nauwgezet in de gaten gehouden. Bij de mest- en vuilverwijdering en -opslag werden
de belangen van agrariërs niet geschaad.
Stadsverfraaiing, stadsallure en woongenot waren voor de gegoeden in de negentiende-eeuwse
standenmaatschappij prikkels om de publiek-hygiënische voorzieningen te initiëren. Bij de begraafplaatsen, bewaarscholen, riolering, vuilverwijdering, drekstoep, privaten en prostitutiebestrijding
speelden deze motieven een rol. Dat bij de aanleg van begraafplaatsen het Rijk beslissende pressie
moest uitoefenen, deed er voor de stedelijke elite achteraf niet meer toe.
De toenemende belangentegenstelling tussen stad en medische stand vanaf de jaren dertig
spiegelde zich af in de openbare gezondheidszorg. Onenigheid over de honorering van het vaccineren werd pas na enkele decennia opgelost door de subsidiëring van een pokkenbureau. De
afstand tussen medische pretenties en ambities enerzijds en stedelijke preferenties anderzijds waren
in de liberale jaren vijftig het grootst. De stand en de hygiënisten – met enkele personen in de
raad vertegenwoordigd – wensten een interventiebeleid op meerdere gebieden in de openbare
gezondheidszorg, onder meer in de syfilis- en rabiësbestrijding, vaccinatiebevordering, begrafenisen woningbouwverordeningen en het toezicht op het voedsel. De interventie zou, als het aan hen
lag, veel ingrijpender kunnen zijn. Daar werd nauwelijks aan tegemoet gekomen. In de praktijk
bleek dat ‘algemeen belang’ synoniem was met zorg die zich beperkte tot de publieke ruimte en
‘alle klassen’ moest dienen. De publieke ruimte (en de stadsbemoeienis) hield op bij het tuinhek
en de voordeur. Maar dolle honden konden over tuinhekken springen en spelende kinderen bijten
en privé-handelingen als baden en wassen konden naar publiek toegankelijke ruimten worden
verplaatst. Dat waren dan ook de twee zaken waar om principiële redenen breedvoerig over werd
gedebatteerd in de raad, hoewel ze achteraf en in relatie tot de problemen die zich voordeden, als
kleine zaken kunnen worden beschouwd.
Sanctionering en disciplinering als instrumenten om het hygiënische besef te versterken zien
we aan het begin van de eeuw en na 1865 opnieuw langzaam opkomen. Met drang, dwang en
bestraffing werd aan het begin van de eeuw onder de Franse invloed regelgeving ingevoerd en
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gehandhaafd. In het tweede kwart van de eeuw zakte deze werkwijze weer weg. Na 1865 maakte
de inspectie van het staatstoezicht een nieuwe start met een stringentere naleving van bestaande
en nieuwe verordeningen. Maar het duurde nog wel even voordat dat beleid zichtbare resultaten
opleverde.
De staatsinvloed op het gezondheidswezen kwam pas na 1870 echt van de grond. De wetgeving van 1865 bood de mogelijkheid om lokale besturen te dwingen verordeningen te maken.
De Besmettelijke Ziektenwet was een belangrijk momentum. Daarvoor waren de Begrafeniswet
(1869) en de Veewet (1870) al tot stand gekomen en in 1875 werd een nieuwe Hinderwet aangenomen. Deze wetten zouden de thema’s van de openbare hygiëne die voor 1870 aan de orde
waren, in het laatste kwart van de eeuw een nieuwe impuls geven.
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Medische armenzorg

INLEIDING
De 51-jarige ‘gebrekkige’ Elias Wolf kon als vast bedeelde, na toestemming van de diaken, een
armendokter inroepen en medicijnen krijgen. Zijn vast bedeelde dochter Renske Steenblok-Wolf
en haar kinderen kregen tijdens de epidemie van 1826-1827 verpleging, doktershulp en medicijnen in het Arsenaal. Na het ontslag werd Renske in het kader van de buitengewone bedeling
door de diaconie voorzien van kleding. Een andere vorm van gratis medische hulpverlening waar
ze aanspraak op kon doen, was de assistentie van een stadsvroedvrouw. Het gezin van Renske’s
zwager Egbert Geersinga ontving tijdens de malaria-epidemie hulp van een particuliere liefdadigheidscommissie, de Volksziektecommissie. Alleen de begrafenis van hun zoontje werd door de
diaconie betaald. Daarna redde Geersinga zich tot de jaren veertig zonder diaconale steun. In de
economisch slechte jaren veertig werd Egbert in het eerste kwartaal van de jaren 1843 tot en met
1847 tijdelijk bedeeld met 20 of 30 cent en een half brood per week.1
Tijdens de cholera-epidemie in 1849 – de op een na ernstigste cholera-epidemie die de stad
trof – hadden de gezinnen van de dochters van Elias Wolf meer geluk dan in 1826. Alleen
Henderika werd besmet, maar ze kwam de ziekte te boven. Zij kreeg tijdens deze epidemie
medicamenten van stadswege.2 Egbert kreeg in 1858, 1863 en 1865 doktershulp en genees- en
heelkundige middelen van het Burgerlijk Armbestuur. In de jaren zestig bestond de hulp onder
andere uit breukbanden.3 Vanaf 1860 werden de 60-jarige Egbert en zijn vrouw – ze werden
toen als ‘ziekelijk’ omschreven – vast bedeeld door de hervormde diaconie met een half brood en
50 cent per week en ze woonden toen in een ‘diaconiekamer’. Hun karige bezit bestond uit een
bed ‘met toebehoren’, vurenhouten kast, spinnewiel, tafel, twee stoelen, ‘enig’ aardewerk en ‘lijfstoebehoren’.4 De Geersinga’s behoorden in de jaren zestig tot de dubbel bedeelden, wat inhield
dat ze zowel door het Burgerlijk Armbestuur als de diaconie werden geholpen. Na het overlijden
van Egbert (1872) ontving Henderika nog korte tijd diaconale steun, maar al gauw werd ze, op
75-jarige leeftijd, door een dochter in huis genomen. Dit is het enige geval binnen deze familie
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waarvoor het volledige onderhoud en een langdurige verzorging door een naaste verwant op zich
werd genomen.
De omstandigheden van Debora Steenblok in de jaren vijftig leken op die van haar moeder
Renske in de jaren twintig. Ook zij was een arme, alleenstaande jonge vrouw die kleine kinderen
te verzorgen had, maar Debora kreeg geen steun van de diaconie. De ongehuwde spinster baarde
in 1850 in het Nosocomium haar eerste kind, Gerritje. Het meisje stierf in 1851. Haar tweede
dochtertje Gerrichien kwam in 1853 ter wereld. Debora werd tijdens deze bevalling bijgestaan
door vroedvrouw Bos-Swijting. Vroedvrouw Bos had geen aanstelling als stadsvroedvrouw, wat
betekende dat Debora de hulp zelf heeft betaald.5 Eind 1857 werd Debora opnieuw zwanger.
Tijdens deze zwangerschap, die kennelijk met complicaties verliep, kreeg ze medicijnen via het
Burgerlijk Armbestuur. Op 4 mei 1858 werd haar zoontje geboren. Deze keer verleende de ervaren stadsvroedvrouw Ter Voor-Van Dokkum assistentie. Het kindje stierf na de geboorte en werd
drie dagen later op kosten van het armbestuur begraven. Debora stierf vijf dagen later in het
Academisch Ziekenhuis en werd ook op kosten van het armbestuur begraven. Haar bronnen waren
volledig uitgeput in de laatste fase van haar leven.
Het Burgerlijk Armbestuur besloot de vijfjarige Gerrichien ‘op de goedkoopst mogelijke wijze
uittebesteden bij de bloedverwanten’.6 Tante Gerritje, de zuster van haar moeder, nam haar in huis
en kreeg daarvoor 60 cent per week. Het was kennelijk geen goede plek voor haar, want al op 31
mei werd ze overgeplaatst naar het Toevlugtsoord voor verwaarloosde meisjes in de Sint-Jansstraat.
Als kind van een ongehuwde moeder kwam ze niet in aanmerking voor het Roode of Groene
Weeshuis.7 De verzorging in het Toevlugtsoord was veel beter dan uitbesteding in een bedeeldengezin, een verblijf in het armenhuis of opzending naar Veenhuizen, de andere mogelijkheden
voor wezen van ongehuwde moeders en verlaten kinderen.8 In 1870 was Gerrichien opgeleid tot
dienstmeid en op 24-jarige leeftijd (1877) verhuisde ze naar Enschede. Ze kwam vijftien jaar later
samen met haar echtgenoot, de ‘werkman’ Gerrit Rosbergen, in de stad terug. Gerrit werd later
koopman en bode. Binnen een maand na zijn overlijden (december 1919) werd de Ouderdomswet
– een vrijwillige pensioenvoorziening voor niet-arbeiders – in werking gesteld. De eerste generatie
kreeg van rijkswege een uitkering van f 3,- per week, omdat zij niet had kunnen sparen voor dit
pensioen. Gerrichien was een van de 7289 Nederlanders die in de eerste twee jaar van het bestaan
van deze wet, tot de pensioengerechtigden behoorde.9 Medische zorg viel niet onder deze wet. Die
betaalde ze zelf of kreeg die van de gemeentelijke gezondheidsdienst.10 In november 1920 overleed
Gerrichien.
In het niet erg florissante bestaan van vader Elias, zijn dochters Renske en Henderika, kleindochter Debora en achterkleinkind Gerrichien waren veel overeenkomsten. De ondersteuning die
ze konden krijgen, verschilde echter nogal. Elias en Renske werden aan het begin van de eeuw vast
bedeeld, wat inhield dat de armenzorg hen wekelijks van een deel van de eerste levensbehoeften
voorzag. Daarnaast werden naar behoefte geneeskundige hulp, kleding en klompen verstrekt en
de kosten van een begrafenis betaald. Debora werd 25 jaar later niet vast bedeeld en ook Egbert
‘D E

K A N K E R VA N D E Z E T I J D ’

324
Geersinga behoorde in zijn jonge jaren tot de onbedeelden. Egbert en Debora behoorden tot de
groep mingegoeden die niet werden bedeeld, maar wel medisch zorg via de diaconie kregen. In
extreme of specifieke omstandigheden (ziekte, overlijden, hoge voedselprijzen) kwam het voor dat
ze tijdelijk ook enige aanvullende bedeling kregen om in de eerste levensbehoeften te voorzien.
Debora en Egbert behoorden in feite tot de randarmen. Hun sociaal-economische positie was
slechter dan die van de ook tot de mingegoede stand behorende bakker Hensema. Wanneer de
slechte omstandigheden langer duurden zoals Debora aan het eind van haar leven overkwam, kon
de tijdelijke bedeling uitlopen op een terugval naar volledige bedeling.
Deze familiekroniek laat zien dat de toegang tot de medische armenzorg in de onderhavige
periode verschillende keren werd herzien. Dit kwam onder meer doordat het institutionele kader
waarbinnen de gratis medische hulp werd gegeven enkele malen veranderde. Het aanbod werd
ook gedifferentieerder en soms kwalitatief beter. Achterkleindochter Gerrichien kreeg als eerste
in deze familie een staatspensioen waar het etiket armenzorg niet aan hing. Deze situatie was niet
meer te vergelijken met die van haar voorouders in de negentiende eeuw. Er waren toen inmiddels
ook andere en betere medische faciliteiten beschikbaar. Dat valt echter buiten het kader van dit
boek.11
In dit hoofdstuk wordt de medische hulp die via de armenzorginstellingen werd verstrekt,
behandeld. Het is van belang daarbij op te merken dat het hedendaagse onderscheid tussen sociale
en medische zorg in de negentiende eeuw niet op dezelfde manier werd gemaakt. Voeding bijvoorbeeld, werd gegeven als primaire levensbehoefte, als versterkingsmiddel tijdens een ziekte en als
geneesmiddel. Het verschil tussen behandeling, verpleging en verzorging was ook niet altijd duidelijk. Diverse particuliere liefdadigheidscommissies en -verenigingen bestonden naast de diaconale
en burgerlijke armenzorg. Ze verschaften geen geneeskundige hulp in enge zin, maar zorgden voor
verpleging en materiële ondersteuning bij ziekte. Zaken die nu onder de thuiszorg, dat wil zeggen
de gezondheidszorg vallen.
De gezinnen Wolf, Steenblok en Geersinga ontvingen op verschillende momenten medische
hulp van verschillende armbesturen ... of ze kregen geen hulp. Hun wederwaardigheden vormen
de opmaat naar de vraagstelling van dit hoofdstuk: wat waren aard, omvang en toelatingscriteria
en -procedures van de medische armenzorg en hoe zag de toedeling naar sociale groepen er uit. De
geneeskundige zorg voor armen en mingegoeden werd in Groningen afwisselend door diaconieën
en burgerlijke armbesturen verstrekt. De periode 1800-1870 is daardoor in vier subperiodes te verdelen. Tot 1820 werd de geneeskundige hulp door de kerkelijke armbesturen verstrekt. Van 1820
tot en met 1833 viel deze onder verantwoordelijkheid van de stad en de burgerlijke armenzorg.
Van 1833 tot en met 1857/1859 was de medische zorg hoofdzakelijk weer een diaconale zaak. In
1858/1860 nam het burgerlijke armbestuur de medische armenzorg definitief over. De diaconale
zorg en de burgerlijke zorg hadden elk hun eigen kenmerken. Bovendien was de tweede diaconale
periode niet gelijk aan de eerste, en werd de burgerlijke zorg in de jaren twintig anders uitgevoerd
dan vanaf 1858. Iedere deelperiode had een eigen karakter.
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Het hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de vier deelperiodes. Van iedere deelperiode
worden de organisatie en uitvoering van de medische hulp behandeld binnen de drie centrale
thema’s die hiervoor zijn genoemd (aard en omvang, toelating, toedeling). Voor de armen die
voor medische hulp afhankelijk waren van armbesturen was de verhouding tussen de diaconieën
en de burgerlijke armenzorg van belang. De achterliggende ontwikkelingen en oorzaken van de
overdracht van de armenzorg naar burgerlijke of diaconale armbesturen komen tevens aan de orde.
De positie van de hulpvragers komt tot uiting in de vraag of armen hulp konden afdwingen en
in de vraag waar de groepen die uit de armenzorg werden gestoten, nadien hulp zochten. Om op
de laatste vraag antwoord te kunnen geven wordt aan het eind in een aparte paragraaf aandacht
besteed aan het (zeer beperkte) lokale ziekenfondswezen. Waren de fondsen een alternatief voor de
uitgestoten groepen?
Voor de kwantitatieve onderbouwing zullen zo veel mogelijk de jaren die op een 6 eindigen als
steekjaren fungeren. Hierdoor kunnen verbindingen worden gelegd tussen de onderzoeksresultaten van verschillende onderdelen die in dit hoofdstuk worden behandeld. Voor deze steekjaren is
gekozen omdat daarbij jaren waren waarin niet veel bijzonders gebeurde op het vlak van de volksgezondheid (1806, 1816, 1836, 1856), en jaren waren waarin ernstige epidemieën voorkwamen
en een veel groter beroep op de medische armenzorg werd gedaan (1826, 1846, 1866). In 1856
kwam meer tyfus voor, maar het was geen ‘massale’ ziekte zoals in 1826 en malaria, griep en cholera
in de ‘epidemiejaren’. De aanpak van tyfus was wel specifiek, zoals we al zagen. Deze 6-jaren zijn
representatief voor de hele periode, omdat alle belangrijke elementen er in voorkomen.
Om de ontwikkelingen in de stad zinvol te kunnen duiden en te kunnen vergelijken met andere
steden en regio’s, worden eerst de uitkomsten van elders verrichte onderzoeken beschreven.
A R M E N Z O RG

IN LOKAAL PERSPECTIEF

In de negentiende eeuw waren armoede en een slechte gezondheid voor de lagere sociale groepen
dagelijkse realiteit en voor publicisten, medici, armbesturen en elites een veel besproken onderwerp. De omvang van de armoede en bedeling leek in de loop van de eeuw groter te worden.
Omvangrijke morbiditeit en hoge sterftecijfers kwamen geregeld voor. De komst van cholera naar
Europa, het opnieuw de kop opsteken van pokken in 1819, ernstige malaria-epidemieën, toenemende tyfus in de jaren vijftig en difterie als nieuwe ziekte, riepen angst en onrust op bij bevolking
en bestuurders en droegen bij aan het beeld dat armoede en ziekte eerder toe- dan afnamen. In
Groningen liet de ernstige malaria-epidemie van 1826 diepe sporen na in de hoofden van de mensen. Uit het onderzoek van De Meere kwam echter naar voren dat het grotere aantal armen in de
eerste helft van de negentiende eeuw in overeenstemming was met de groei van de bevolking. Zijn
tweede bevinding was dat de bedeling kariger werd doordat de inkomsten van de armenzorg achter
bleven bij de groei van het aantal bedeelden.12
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De negentiende-eeuwse armenzorg had een lokaal karakter. De eerste landelijke wetgeving
(1800) was niet effectief en werd al snel weer opgeheven (1802). Het debat over staatsarmenzorg in
de Bataafs-Franse tijd werd met succes weerstaan door de kerken. De autonomie van de kerkelijke
armenzorg bleef ook in de Armenwet van 1854 gewaarborgd. De burgerlijke armenzorg diende als
vangnet.13 Op een paar deelgebieden kwam door landelijke regelingen enige harmonisatie in de
medische armenzorg tot stand: de afschaffing van de actes van indemniteit (1810), de vaststelling van
het onderstanddomicilie (1814, 1818, 1870), het verbod op aanbesteding van de geneesmiddelenverstrekking (1829), de krankzinnigenzorg (1842) en de vaccinatie voor bedeelden. Deze regelgeving
had, zo zal hierna nog blijken, soms ingrijpende gevolgen voor de lokale armenzorgpraktijk. Het
algemene beeld was echter dat het feitelijke functioneren in deze periode door lokaal beleid werd
bepaald. De armenzorg was niet een terrein waarop aan de eenheidsstaat gestalte werd gegeven.14
Rond het midden van de eeuw nam de discussie over de armoede en slechte gezondheid van
paupers en arbeiders toe. De Bosch Kemper, een negentiende-eeuwse publicist van liberalen huize,15
bepleitte dat ‘zorg voor de gezondheid der lagere volksklasse onder de krachtigste middelen gerekend moet worden om armoede te voorkomen’. Armoede werd als een oorzaak én als een gevolg
van een slechte fysieke toestand gezien. Velen misten de kracht om te werken.16 Tot de ‘lagere
volksklasse’ rekende hij de bevolking van de kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid en
gevangenissen, huiszittende armen, lotelingen van de militie en de ‘arbeidende bevolking’ die nog
in staat was om voldoende te verdienen voor het eigen levensonderhoud. Met goede en voldoende
medische armenzorg, kraamzorg en medisch toezicht op scholen kon de arbeidsgeschiktheid in
stand worden gehouden en afhankelijkheid van de bedeling tot het minimum beperkt blijven. Zijn
ideeën waren ambitieus. De strevingen van de hygiënisten waren dat niet minder. Zij plaatsten
de problematiek van de volksgezondheid binnen een ruimer perspectief, maar hun invloed op het
beleid bleef gering.17
De onderste lagen van de bevolking waren vaak niet in staat om de medische hulp te betalen
en bij ziekte van de kostwinner miste men ook nog het broodnodige inkomen. Al gauw werd dan
de voeding krapper en slechter, kon de huur niet meer worden betaald en kwamen er tekorten aan
kleding, brandstof en beddengoed. Door de nood gedwongen gingen half herstelden vaak te vroeg
weer aan het werk. Het gevaar van terugval en nog grotere armoede lagen dan om de hoek. Deze
glijvlucht naar beneden eindigde niet zelden in permanente bedeling. Ziekte, gebrek aan medische
hulp, derving van inkomen en bedeling waren voor de lage sociale groepen vaak met elkaar vervlochten.
De gebruikelijke verdeling van de clientèle van de armenzorg is die tussen onvermogenden
(bedeelden) en minvermogenden of mingegoeden. Onvermogenden waren voor het primaire
levensonderhoud afhankelijk van bedeling. Mingegoeden redden zich in hun dagelijkse levensbehoeften, maar konden de kosten en gevolgen van bijzondere omstandigheden niet opbrengen.18 In Groningen werden mingegoeden ook wel behoeftigen genoemd. In Utrecht gebruikte
men deze terminologie ook.19 Onder de mingegoeden vielen in Utrecht ‘kleine neringdoenden’
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Interieur arbeiderswoninkje Sledemennerstraat, 1914.

en ‘ambachtslieden en werklieden’, maar niet de ‘meesters’. Veel mingegoeden waren eigenlijk
randarmen. Conjuncturele omstandigheden en strenge winters hadden op hen sneller een ontwrichtende invloed dan op mingegoeden die nog enige reserve hadden. Randarmen hadden geen
of nauwelijks reserve. Ze moesten vrijwel direct ondersteuning vragen als inkomen wegviel door
ziekte, werkloosheid of overlijden of als de voedselprijzen stegen. Na het overlijden van Gerrit
Steenblok kreeg Renske al na twee weken bedeling. Egbert Geersinga redde het niet in de dure
jaren veertig. Bakker Hensema kon in 1826 enige tijd van zijn bezit leven. Toen zijn geld op
was, zong hij het door de verkoop van grondstoffen, handelswaar en huisraad nog een tijdje uit.
Een tweedeling tussen on- en minvermogenden is mijns inziens te grof. De groep mingegoeden
omvatte een brede laag uit de bevolking. De randarmen onder hen redden zich, totdat ... Was de
oorzaak van de bedeling van structurele aard – verwezing, verweduwing, blijvende invaliditeit –,
dan werd men vaak langdurig afhankelijk van armenzorg en verviel tot de groep onvermogenden.
Bij winterwerkloosheid, tijdelijke ziekte of hoge voedselprijzen was de ondersteuning in de regel
kortdurend. Hierna wordt, wanneer dat relevant is, een onderscheid gemaakt tussen bedeelden,
randarmen en mingegoeden.
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Over de aard en het bereik van de armenzorg en de motieven om bedeling te verstrekken zijn
inmiddels verschillende publicaties verschenen.20 Zieken en invaliden vormden een belangrijke
groep onder de armenzorgclientèle, omdat ziekte en invaliditeit geaccepteerde criteria waren om
voor (medische) armenzorg in aanmerking te komen. In Amsterdam werden bedeelden verplicht
een behandeling tegen hoofdluis te ondergaan en hun kinderen te laten vaccineren. Voor de gegoeden was angst voor besmetting door ziekten onder de armen het motief om deze behandelingen af
te dwingen. Van Leeuwen, die de negentiende-eeuwse armenzorg in Amsterdam onderzocht, stelt
dat medische zorg werd opgedrongen aan bedeelden.21 De armen accepteerden het, omdat het voor
hen gunstig uitpakte. Andere behoeften van de armen op geneeskundig terrein werden door hem
niet behandeld. De vraag waarom armen hulp van een armendokter wensten, is daarmee onvoldoende beantwoord.22 Een methodisch probleem van het onderzoek naar medische armenzorg is
door Van Leeuwen op een andere plaats aangestipt. Medische armenzorg is moeilijk te kwantificeren.23
Door De Swaan wordt de vraag waarom armen hulp van de armendokter wilden ook niet
beantwoord. De medische zorg die aan hen werd opgelegd, betrof uitsluitend de vaccinatie van
bedeelden. De curatieve medische armenzorg wordt impliciet onder de ‘gewone’ bedeling gebracht
zonder er een zelfstandige vraag van armen aan te koppelen. Door het perspectief van de openbare
hygiëne te kiezen, bleef alleen besmettingsangst over als motief van de verstrekkers. Kortom, de
motieven van de vragers naar curatieve medische armenzorg komen in deze twee studies niet goed
uit de verf.
Deze algemene studies over armenzorg geven geen antwoord op de vraag waarom een substantieel deel van de armenzorguitgaven aan medische hulp werd besteed en waarom jaarlijks een
aanzienlijke groep inwoners gratis medische hulp kreeg. Lokale studies geven meer aanknopingspunten. Het in stand houden van de arbeidsgeschiktheid om armoede te voorkomen – precies
zoals De Bosch Kemper formuleerde – was in Maastricht aan het begin van de negentiende eeuw
het belangrijkste motief om hulp te verlenen. Het Maastrichtse armbestuur vond medische hulp
de meest noodzakelijke verstrekking. De salarissen van medici en vroedvrouwen en de verstrekking van medicijnen waren de twee belangrijkste uitgavenposten en ze stonden als eerste op de
begroting. De vijfde en laatste post was de brooduitdeling.24 In de medische armenzorg in het
achttiende-eeuwse Drenthe zag Gras humanitaire motieven tot uitdrukking komen. Voor de hele
en dus ook voor de medische armenzorg voerde hij tevens het (economische) rendementsprincipe
op. Dit hield voor de medische zorg in, dat door het verstrekken van hulp geprobeerd werd om
een zieke weer snel beter te maken en aan het werk te krijgen, zodat de bedeling zo snel mogelijk
kon worden beëindigd.25 Met een kleine investering op korte termijn kon men hogere uitgaven op
langere termijn besparen.26 Inhoudelijk was dit nagenoeg hetzelfde als wat in Maastricht het motief
was om de medische zorg als prioriteit aan te merken.
Voordat we overgaan naar de twee andere aspecten: aard en bereik van de medische zorg, staan
we kort stil bij de vraagkant. Japenga en Van der Velden stelden dat de vraag naar medische hulp
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voor 1850 nog zeer beperkt was vanwege de ineffectiviteit van de geneeskunde.27 De vraag naar
gezondheidszorg wordt echter door meer dan alleen de effectiviteit van de hulp beïnvloed.28 Ook
de (omvang van de) beschikbare zorg beïnvloedt de vraag (aanbod schept vraag). Anderzijds wordt
het scheppen van nieuwe zorgmogelijkheden beïnvloed door de visie op wat men nodig vindt. In
de negentiende eeuw was dat ook zo – we zagen dat in hoofdstuk 6 – al waren de marges smaller
dan heden ten dage. Het onderzoek naar de vraag wordt gehinderd door een methodisch probleem. De latente vraag naar zorg is niet op te sporen en voor het verleden al helemaal niet. Door
de weigeringen van hulp te onderzoeken – voor zover die geregistreerd zijn – kan inzicht worden
verkregen in de niet-gehonoreerde hulpvragen. Voor Groningen zijn deze gegevens schaars. Hier
en daar vindt men enige verspreide notities. Een andere bevinding van Japenga en Van der Velden
was dat medische zorg in de eerste helft van de negentiende eeuw nog hoofdzakelijk een private
aangelegenheid was. De publieke sector, waaronder de medische armenzorg viel, was niet groot. In
de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw nam de vraag toe en doemde het probleem
van de toegang tot de zorg voor on- en minvermogenden op omdat, mede door nieuwe, dure zorgmogelijkheden, de kosten van de zorg sneller stegen dan de inkomens. De relatie tussen het bereik
van de medische zorg en de beschikbare middelen werd volgens hen in de loop van de tweede helft
van de negentiende eeuw problematisch. Voor 1850 was deze problematische relatie echter ook al
aanwezig. In het negentiende-eeuwse Leiden werd flink bezuinigd op de medische armenzorg in
periodes waarin de inkomsten van het armbestuur laag waren.29
Om de aard, omvang en het bereik van de medische armenzorg in het verleden in kaart te
brengen, is in andere lokale studies gewerkt met de volgende parameters: uitgaven aan medische
armenzorg, aandeel medische zorg van de totale armenzorg, aantal medisch bedeelden, aard en
hoeveelheid verleende zorg (zorgproducten) en toegangscriteria en -procedures. In de Engelse
steden Wakefield en Huddersfield was in de hier behandelde periode het aandeel van de medische
armenzorg in de totale armenzorguitgaven maximaal 5%. Het pakket verstrekkingen was onder
de Old Poor Law (voor 1834) ruim, gevarieerd en soms zelfs ‘genereus’. Men verstrekte geneeskundige hulp door medici, chirurgijns en ‘rand’practici, vroedvrouwenhulp, medicijnen, ziekenhuisverpleging, krankzinnigenzorg, thuisverpleging en betaalde inschrijvingen bij ziekenfondsen.
Het gebruik en het bereik waren echter beperkt, omdat de bevolking meer gebruik maakte van
liefdadigheidsvoorzieningen, de hulp via sociëteiten (onderlinge verzekeringen), kwakzalvers en
drogisten. De onafhankelijkheid van de arbeiders en de betrekkelijke welvaart in deze streken
remden de vraag naar medische armenzorg ook af. Leken drukten een beslissend stempel op de
toegangsprocedures, medici hadden er veel minder invloed op. De ruime aanwezigheid van alternatieve hulpmogelijkheden, een sterke cultuur van onderlinge en zelfhulp, mentaal-culturele en
sociaal-economische factoren verklaren de beperkte omvang van de medische armenzorg in deze
steden. Onder de New Poor Law (vanaf 1834) werd de toegang moeilijker en het pakket verstrekkingen flink afgeslankt: één medicus moest alle medische hulpverlening in een district verlenen.
De hulp van ‘rand’practici en vroedvrouwen en inschrijvingen bij ziekenbussen verdwenen uit het
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pakket en de andere onderdelen werden veel schraler toebedeeld. In de tweede helft van de eeuw
liepen de uitgaven op tot 10%, wat vooral door het grotere gebruik van de dure krankzinnigenzorg
werd veroorzaakt.30
Ongeveer hetzelfde uitgavenniveau kende men in het derde kwart van de negentiende eeuw op
Zuid-Beveland. Daar stegen de uitgaven hoofdzakelijk door de toestroom van mingegoeden naar
de medische armenzorg. Het oprichten van een ziekenfonds voor mingegoeden wilde maar niet
lukken. De armendokters – wanneer ze te vinden waren – verrichtten in deze plattelandsregio alle
medische taken en verstrekten ook medicijnen.31 In Maastricht was het bereik van de medische
armenzorg groot en de toegangsprocedure soepel. Het armbestuur was vermogend en dit, samen
met het belang dat aan het behoud van arbeidsgeschiktheid werd gehecht, maakte dat aan een grote
groep mingegoeden gratis medische zorg werd verstrekt. Ongeveer 70 à 80% van de bevolking kon
voor 1850 aanspraak maken op gratis medische hulp. In 1802 werd feitelijk eenderde deel van de
bevolking geholpen. Rond 1850 was dat 25%, waarna het tot het eind van de eeuw weer toenam
tot ongeveer 35%. Kleine zelfstandigen en gepatenteerde ambachtslieden werden uitgesloten van
hulp. Het ruime zorgpakket bestond uit medische consulten, heelkundige hulp, medicijnen, versterkende middelen, vroedvrouwenhulp, ziekenhuisopnames en krankzinnigenzorg. De omvang
van de verstrekking van medicijnen en het aantal ziekenhuisopnames namen in de negentiende
eeuw het meest toe. In Maastricht was de overheveling van de medisch bedeelden van de burgerlijke armenzorg naar de ziekenfondsen vrij laat, pas aan het begin van de twintigste eeuw.32 Het
hulppakket dat in Drenthe werd aangeboden was naar achttiende-eeuwse begrippen ook vrij uitgebreid: het bestond uit de hulp van de dokter en heelmeester, medicijnen, verloskundige hulp en
verpleging.
Het bereik van de zorg en het pakket verstrekkingen van de Rotterdamse hervormde diaconie
waren veel beperkter. Deze diaconie bood geneeskundige en heelkundige, maar geen verloskundige
hulp. Medicijnen en de verpleging van krankzinnigen werden door de stad betaald. Behandeling
en verpleging in het gasthuis en het stadsziekenhuis was wel weer op rekening van de diaconie
mogelijk.33 Het is niet precies bekend hoe groot de groep Rotterdammers was die medisch werd
bedeeld. De doelgroepen werden wel vrij nauwkeurig omschreven: wie permanent of in de winter
werden bedeeld en gezinnen die kinderen op de diaconiescholen hadden, konden hulp krijgen.
Vanaf 1846 werden van de laatst genoemde groep alleen nog de kinderen en niet meer de ouders
geholpen. Die konden bij ziekte – als ze wilden – alleen nog naar het ziekenhuis. Onbedeelden
kregen uitsluitend medische hulp na permissie van de praeses van de diaconie. De toegang tot de
medische armenzorg werd hun tussen 1818 en 1838 feitelijk volledig ontzegd. De bereidheid om
onbedeelden medische hulp te verstrekken nam in Rotterdam sterk af.
Volgens Van der Velden waren de lokale verschillen in de toegang tot medische armenzorg in
Nederland in 1850 groot. De beschreven praktijken in Maastricht en Rotterdam geven aan dat dat
voor 1850 ook al het geval was. Volgens Van der Velden waren de onderscheidende variabelen de
lokale aanwezigheid van ziekenfondsen, het kwantitatieve aanbod aan medische beroepsbeoefena‘D E
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ren en de sociaal-economische en politieke context van een stad of regio.34 Dit correspondeert met
de verklaringen die over het lage niveau van medische armenzorg in Wakefield en Huddersfield
zijn gegeven. De Maastrichtse, Drentse en Leidse praktijken laten zien dat de rijkdom en reserves
van armbesturen (of het gebrek daaraan) ook een factor vormden. In Amsterdam had ongeveer 25
à 30% van de bevolking – bedeelden en een deel van de mingegoede bevolking, met name de losse
arbeiders – toegang tot de medische armenzorg.35 Het verstrekkingenpakket bestond uit eenvoudige geneeskundige, heelkundige, verloskundige en farmaceutische hulp en ziekenhuisverpleging.36
De situatie van 1850 was, als we op Nieuwenhuys afgaan, aan het begin van de eeuw nog lang
niet bereikt. Grote groepen inwoners waren toen nog verstoken van alle hulp. De katholieken en
lutheranen konden geen medische zorg van de diaconie noch van de stad krijgen. Verloskundige
hulp was voor alle armen aan het begin van de negentiende eeuw moeilijk te krijgen.37 In de
industriestad Schiedam was rond 1850 al 50% van de bevolking verzekerd bij een ziekenfonds.
Ongeveer 20% moest voor medische hulp een beroep doen op de armenzorg. De ziekenhuiszorg
zat niet in het fondspakket en werd door de armenzorg betaald. De omvang ervan was niet groot.38
In Roordahuizum leverden de plattelandsdokters bij gebrek aan andere beroepsbeoefenaren en
zorgmogelijkheden een ruim pakket aan diensten: consultaties, kleine operaties, medicatie, tandheelkunde en verloskunde. Ze hanteerden inkomensafhankelijke tarieven. Intramurale zorg was
niet voorhanden.39
In België stond rond 1900 ongeveer 12% van de bevolking op een lijst van de medische armenzorg. Mingegoeden kregen toen nog gemakkelijk medische hulp en medicijnen van armbesturen.
Het aantal Belgen dat via de armenzorg werd geholpen was groter dan het aantal ziekenfondsverzekerden,40 waaruit wel blijkt dat ook daar de ziekenfondscultuur moeizaam van de grond kwam.
Uit voorgaande blijkt dat het bereik van de medische armenzorg van plaats tot plaats en tussen
diaconieën in één plaats fors kon verschillen. Het aandeel van de bevolking dat potentieel aanspraak
kon maken op gratis medische zorg liep van 5 à 10 tot 70 à 80%. Enkele algemene trends zijn te
herkennen. Als armbesturen goed bij kas zaten, was de toelating ruimer en waren de toelatingsprocedures soepeler. De armenzorginstellingen boden betrekkelijk weinig ‘gespecialiseerde’ hulp.
Verloskundige hulp en de verpleging van krankzinnigen waren de traditionele ‘gespecialiseerde’
zorggebieden. Ook de ‘gewone’ ziekenhuiszorg was lang niet altijd via de armenzorg mogelijk. Op
deze gebieden zijn de grootste verschillen te constateren. Als de kerkelijke armenzorg deze zorg wel
in haar verstrekkingenpakket had, werden ze als eerste overgedragen aan de burgerlijke armenzorg
of de stedelijke overheid wanneer men in financiële problemen kwam. Hulp van de armendokter
en eenvoudige farmaceutische en heelkundige verstrekkingen behoorden vrijwel overal tot het
‘basispakket’. Een ander algemeen verschijnsel was dat hogere uitgaven op twee zaken waren terug
te voeren: een ruimer gebruik van de dure vormen van zorg (geneesmiddelen, ziekenhuis en krankzinnigenzorg) en de soepeler toelating van mingegoeden. De Amsterdamse situatie doet vermoeden
dat in de eerste helft van de negentiende eeuw – in weerwil van de sombere berichten over deze
periode – uitbreiding van de gezondheidszorg aan armen wel degelijk heeft plaats gevonden. Deze
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zou zowel kwantitatief (bereik) als kwalitatief (groter verstrekkingenpakket) zijn geweest. Rond
het midden van de eeuw nam de bereidheid van de kerkelijke armenzorg om medische hulp te
verlenen, met name aan mingegoeden, af. Ziekenfondsen waren bij uitstek voorzieningen voor
mingegoeden. De ontwikkeling van ziekenfondsen werd in Maastricht en België door de ruime
verstrekking van de medische armenzorg afgeremd, maar in Engeland was dat niet het geval. Er
was kennelijk geen naadloze aansluiting van de armenzorg op een ziekenfonds.
Aan de vragen die aan het eind van de vorige paragraaf zijn geformuleerd, kunnen op grond
van de bevindingen uit deze paragraaf nog enkele worden toegevoegd. Welke ‘gespecialiseerde’
zorg werd geboden? De Groningse armbesturen waren arm, met uitzondering van de Waalse en de
doopsgezinde diaconieën. De situatie in Groningen leek daarin op die in Amsterdam en niet op
die in Maastricht, Rotterdam en Drenthe, waar het eigen vermogen aanzienlijk was. De Groningse
en Amsterdamse armbesturen waren veel gevoeliger voor incidenten op het gebied van de volksgezondheid zoals epidemieën, conjuncturele ontwikkelingen of andere tijdelijke factoren. Op welke
wijze beïnvloedde dat de toelating en zag de zorgverlening van de twee rijke denominaties er anders
uit?
MEDISCHE

A R M E N Z O RG V O O R

1820:

E E N D I A C O N A L E TA A K

Aan het begin van de negentiende eeuw behoorde de medische hulpverlening aan armen en
mingegoeden die voor gratis hulp in aanmerking kwamen, tot de zorgplicht van de diaconieën.
Alleen de hulp van stadsvroedvrouwen aan arme kraamvrouwen was een stedelijke zaak. Tussen
1685 en 1744 – ver voor de wettelijke gelijkstelling van alle denominaties (1796) – namen alle
levensbeschouwelijke richtingen in Groningen de zorg voor hun eigen armen op zich.41 De hervormden ondersteunden naast hun eigen lidmaten, als vanouds, ook de niet-kerkelijk gebonden
inwoners.42
Sinds 1752 dienden immigranten voor de vestiging in de stad een acte van indemniteit te
overleggen, waarin werd verklaard dat de plaats van herkomst het domicilie van onderstand bleef.
Dit hield in dat deze plaats de kosten van de bedeling moest betalen. Door de Groningse diaconieën werden de bedeelden die van elders kwamen eerst wel geholpen, maar de rekening werd
naar de plaats van herkomst gestuurd. Deze bedeelden werden ‘elders armlastigen’ genoemd. Ze
worden hierna ter onderscheiding van de bedeelden die door de Groningse armbesturen werden
onderhouden, ook zo genoemd worden. Het was ook mogelijk dat het kerkgenootschap waartoe
immigranten behoorden, een bewijs afgaf dat zij hun nieuwe lidmaat zou ondersteunen als deze tot
armoede verviel. De hervormde diaconie gaf zulke bewijzen niet af. Deze maatregelen vrijwaarden
de stad van de lasten van arme, zieke immigranten. De actes hadden een stedelijke reikwijdte en
golden tot de Franse bezetting. Na het vertrek van de Fransen werden ze op verschillende plaatsen
weer aangenomen, maar dat gaf veel verwarring. Hierop bepaalde het Rijk in 1814 dat de woonplaats het domicilie van onderstand werd. Dit duurde tot 1818.43 In de periode 1810-1818 was de
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drempel voor de toelating tot de Groningse armenzorg voor immigranten lager. Hierdoor nam het
aantal armen dat door de Groningse armbesturen moest worden onderhouden snel toe, met name
na 1814. De hervormde diakenen wilden daarom eind 1816 de actes van indemniteit weer terug,44
maar dat gebeurde niet. In 1818 bepaalde de nationale overheid dat de geboorteplaats het domicilie van onderstand werd, maar als iemand ergens vier jaar had gewoond en belasting had betaald,
werd de woonplaats het domicilie van onderstand. Voor de actes had deze termijnbeperking niet
gegolden. De wet van 1818 betekende dat de last van arme, zieke immigranten niet meer direct bij
de Groningse armbesturen kwam te liggen.
Vast en tijdelijk bedeelden behoorden tot de doelgroep van de medische armenzorg. Voor het
ontvangen van medische hulp werd bij hen geen apart inkomensonderzoek gedaan. De armlastigheid was al vastgesteld. Van mingegoeden die een beroep deden op de gratis hulpverlening, eiste
de hervormde kerkenraad vanaf 1802 een schriftelijke verklaring van twee bij de diaconie bekende
personen dat de hulpvrager ‘waarlijk behoeftig’ was.45 Van de andere diaconieën is een dergelijke
eis niet bekend. Bij de kleinere diaconieën kenden de diakenen de persoonlijke omstandigheden
van de hulpvragers waarschijnlijk beter. Het inkomensonderzoek van mingegoeden vond plaats op
het moment dat medische hulp werd gevraagd. In Groningen werden niet zoals in Maastricht en
België, lijsten aangelegd van mingegoeden die toegang hadden tot medische armenhulp. Bij ieder
verzoek om medische hulp werd onderzocht of men in aanmerking kwam voor gratis hulp. Elke
keer moest men zich weer melden bij de diaconie. Dat moet voor mingegoeden drempelverhogend
zijn geweest. Verzoeken om gratis medische hulp moesten bij de diaken worden ingediend. Een
arme kon niet op eigen gezag doktershulp inroepen. Met een receptenbriefje van de armendokter
en een verklaring van de diaconie konden medicijnen bij de apotheker afgehaald worden.
Naast de nieuwe wetgeving over het domicilie van onderstand waren er nog drie factoren
waardoor het aantal inwoners dat een beroep op de armenzorg deed in het tweede decennium van
de negentiende eeuw toenam. De economische omstandigheden verslechterden door de handelsblokkades en de annexatie door Frankrijk. Na de Franse tijd stegen de voedselprijzen46 en werden
veel arme Groningers het slachtoffer van een zeurende tyfusepidemie.47 In het steekjaar 1816 werd
ruim acht procent van de stedelijke bevolking bedeeld (bijlage XIV). De hervormde diaconie
ondersteunde de meeste armen: in 1816 1418 personen (60% van alle bedeelden). De katholieken
hielpen 577 inwoners (25%), wat relatief meer was dan hun aandeel in de totale bevolking.
De vier diaconieën die in tabel 8.1 worden gepresenteerd, gaven in 1816 f 60841,- aan armenzorg uit en zij besteedden daarvan 6.6% aan medische zorg (f 3992,-). Tussen 1806 en 1816 stegen
de medische uitgaven van f 2394,- naar f 3992,-. De verdeling naar gezindte is in tabel 8.1 weergegeven. De gegevens van de medische armenzorg van de joodse en doopsgezinde diaconie over deze
periode zijn niet bekend. De totaalcijfers waren daarom iets hoger, maar het totaalbeeld kan niet
veel anders zijn geweest, omdat het kleine kerkgenootschappen betrof.48
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Tabel 8.1

Uitgaven medische zorg diaconieën (afgerond op hele guldens) en procentuele aandeel uitgaven
medische zorg van de totale uitgaven aan armenzorg per denominatie
hervormd

RK

luthers

A

B

A

B

1806

2050

4.5

236

1.2

1816

3089

7.7

635

3.8

A

Waals

totaal

B

A

B

A

B

89

10.0

19

1.4

2394

3.6

219

8.1

49

3.5

3992

6.6

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid
Toelichting:
A = uitgaven medische zorg
B = procentuele aandeel uitgaven medische armenzorg van de totale uitgaven

De armbesturen gaven in 1816 nominaal en relatief meer uit aan medische zorg dan tien jaar daarvoor (uitgezonderd het relatieve deel bij de lutheranen). Het belang van de medische hulpverlening
in de armenzorg steeg in de vroege negentiende eeuw. De nominale uitgaven aan medische zorg
namen bij de drie kleinste armbesturen binnen tien jaar toe met de factor 2.5.49 Bij de hervormden
was het veel minder (51%). De katholieken en Walen gaven in deze periode van hun totale bestedingen aan armenzorg het minst uit aan de medische zorg. Hierachter scholen echter heel andere
verschijnselen. Dat wordt duidelijk wanneer het bestedingspatroon per bedeelde onderzocht wordt.
Het relateren van het aantal bedeelden aan de uitgaven aan de medische hulpverlening levert het
gemiddeld bestede bedrag per bedeelde op. De uitsplitsing van de uitgaven over de verschillende
onderdelen van de zorg geeft inzicht in de aard van de hulp.
Tabel 8.2

Medische zorg per bedeelde in centen in 1816
A

B

C

D

hervormd

218

25

145

48

RK

110

21

83

6

luthers

211

20

100

91

Waals

258

132

126

---

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid
Toelichting:
A = totale uitgaven aan medische zorg per bedeelde
B = uitgaven per bedeelde aan traktementen medici
C = uitgaven per bedeelde aan geneesmiddelen
D = uitgaven aan krankzinnigenzorg en/of diverse kleinere uitgaven
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Ondanks de relatief forse toename van de medische uitgaven kregen de katholieke armen de minste
medische zorg. Het verschil met de andere diaconieën werd veroorzaakt doordat veel minder aan
geneesmiddelen werd uitgegeven. Aan de Waalse armen werd het meeste besteed. Het lage procentuele aandeel van de medische zorg van de Walen werd veroorzaakt doordat geen gebruik werd
gemaakt van intramurale krankzinnigenzorg.
De hervormden, katholieken en lutheranen besteedden 10 à 20 procent van de medische uitgaven aan traktementen. Deze armbesturen contracteerden medici, die voor een vast honorarium
een wisselend aantal zieken behandelden. Toen het aantal armen in het tweede decennium fors
toenam, stond daar geen verhoging van het traktement tegenover. In hoofdstuk 3 bleek al dat de
armendokters het er in het begin van de eeuw nogal eens bij lieten zitten. Naar medisch inzicht
moest een ernstige zieke twee à drie keer per dag worden bezocht. Dat gebeurde in de armenzorg
lang niet altijd. De armen klaagden hierover aan het begin van de negentiende eeuw bij de diakenen maar, voor zover bekend, niet bij de medici. Mogelijk heeft dit er toe geleid studenten toe te
laten in de armenzorg (1813).
Bij de Walen kwam meer dan de helft van de bestedingen bij de medici terecht. In het midden
van de jaren 1810 ontving medicinae doctor Beckeringh f 25,- per jaar voor ongeveer 8 alleenstaande bedeelden en 2 à 3 gezinnen. De hoogte van de uitgaven aan deze post maakte dat de Walen
per bedeelde de hoogste medische uitgaven van alle armbesturen hadden. Omdat het procentuele
aandeel van de medische kosten van deze diaconie juist laag was (tabel 8.1), kunnen we vaststellen
dat het aantal armen binnen deze gezindte relatief klein was.
De hervormde en lutherse diaconie lieten arme mentaal gestoorde lidmaten in de intramurale
krankzinnigenzorg opnemen. Dit was een dure verstrekking, vooral voor een kleine diaconie als
de lutherse. De hoge uitgaven van de lutherse diaconie zijn uitsluitend te wijten aan de opnames
van een of twee armen in het Anthony-gasthuis. Dat werd door hen in 1815 een ‘verbeterhuis’
genoemd.50 Men verwachtte kennelijk nog iets van het kille regime. De hervormden hadden voor
het midden van de jaren dertig permanent ongeveer vijf patiënten in het gasthuis. Van drie steekjaren – 1806, 1816 en 1826 – zijn de namen van de opgenomen krankzinnigen geïnventariseerd.
In totaal ging het om tien personen. Verschillende patiënten verbleven er tientallen jaren. Enkele
namen kwamen in alle drie steekjaren voor.
Bij de hervormden, katholieken en lutheranen was de geneesmiddelenvoorziening financieel
gezien de belangrijkste verstrekking. Ongeveer 50 tot 80% van de uitgaven werd aan medicijnen
besteed. Een fors deel van de uitgaven van de medische armenzorg kwam in de kassa´s van de apothekers terecht. Van 1754 tot en met 1778 gaf de hervormde diaconie jaarlijks tussen f 500,- en
f 1150,- aan geneesmiddelen uit.51 Vanaf het begin van de negentiende eeuw werd jaarlijks een vast
honorarium aan de apotheker uitbetaald: f 1200,-. Dit bedrag lag dicht bij de hoogste jaaruitgaven
uit de tweede helft van de achttiende eeuw, maar omdat het nu jaarlijks werd uitbetaald betekende
het een forse stijging van de uitgaven aan medicijnen. Toen het aantal bedeelden in het tweede
decennium sterk toenam, werd het bedrag nogmaals substantieel verhoogd: naar f 2000,-. Aan de
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uitbesteding tegen een vast bedrag kwam in Groningen in 1820 al een eind (landelijk formeel in
1829), toen de stad voor de armen een stadsapotheek oprichtte. Het procentuele aandeel van de
uitgaven aan medicijnen steeg tussen 1806 en1816 bij de hervormden, terwijl het bij de andere
armbesturen daalde.52
In deze periode bleef het pakket verstrekkingen hetzelfde. De zorg die in de achttiende eeuw
werden aangeboden – doktershulp, medicijnen en een incidentele opname in de krankzinnigenvleugel van het Anthony-gasthuis – behoorden in het begin van de negentiende eeuw ook tot
de gezondheidszorg voor de armen. Door de armbesturen werden ook geen wijzigingen in de
toelatingsprocedures en -criteria aangebracht. De nieuwe, door het Rijk vastgestelde regels over
het domicilie van onderstand hadden echter wel ingrijpende gevolgen voor de toelating tot en de
omvang van de medische armenzorg. Groningen was een immigratiestad, vooral voor de plattelandsbevolking uit de omgeving van de stad. De afschaffing van de actes van indemniteit betekende
dat de barrière die door de stad was opgeworpen tegen het gebruik van gratis medische hulp door
geïmmigreerde stedelingen, werd opgeheven. De hervormde diaconie zag zich geconfronteerd met
een toename van het aantal armen in de jaren 1816-1817 van 1418 naar 2041 (van 5 naar 7.2%
van de stedelijke bevolking). De nationale wetgeving was ongunstig voor de stad. De hoge voedselprijzen en het grote aantal tyfuspatiënten waren weliswaar de onderliggende oorzaken van de
grotere vraag, maar zonder de afschaffing van de actes van indemniteit zouden veel uitgaven gedeclareerd kunnen worden bij armbesturen in andere plaatsen. De verklaring voor de toegenomen
omvang van de medische armenzorg in het tweede decennium dient mijns inziens vooral gezocht
te worden in de nieuwe regelgeving over het domicilie van onderstand.
In de tweede helft van de jaren tien kreeg de hervormde diaconie een te grote last op haar
schouders gelegd. Deze diaconie had geen reserves waar ze op terug kon vallen. In de jaren 18161819 liepen de tekorten op en om te bezuinigen werd geen turf meer aan de armen verstrekt.
De nieuwe armendokter, Baart de la Faille, legde ook nieuwe accenten. Hij wees op de slechte
woon- en verzorgingsomstandigheden van de armen en de schadelijke invloed daarvan op het
genezingsproces van de vele tyfuslijders. Om het voortwoekeren van de tyfus te stoppen drong
hij aan op intramurale verpleging van de tyfuslijders, waardoor de patiënten tevens beter konden
worden geïsoleerd. De oplossing werd gevonden in de oprichting van een stadsziekenhuis en een
stadsapotheek en de overname van de uitgaven aan salarissen van de armenmedici door de stad
(1820). De diaconieën hielden wel hun andere zorgtaken.
De medische armenzorg veranderde in de eerste twee decennia vooral door de van rijkswege
ingestelde nieuwe toegangsregels. Een van de eerste landelijke maatregelen binnen de armenzorg
ondermijnde de Groningse armenzorg, omdat, met uitzondering van twee kleine diaconieën, de
kerkelijke armbesturen geen reserves hadden. De grote en onverwachte toestroom van armen en
zieken veroorzaakte met name bij de hervormde diaconie een crisis. De toegenomen vraag werd
niet genegeerd door de diaconieën en het lukte na enige tijd niet meer om naar behoren aan de
hulpvragen te voldoen. Bij de stad was de bezorgdheid voor de besmettelijke ziekte zo groot dat
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men het nodig vond de medische armenzorg over te nemen en uit te breiden met een nieuwe
zorgmogelijkheid om besmettelijke ziektes onder de armen effectiever te kunnen bestrijden. In
deze periode was het door Huisman geschetste evenwicht en de in de vroeg moderne tijd ontstane
harmonie tussen medische stand, stad en hervormde kerk, nog niet verbroken. De gekozen oplossing werd door de drie instituties onderschreven. Door het nieuwe institutionele kader en de uitbreiding van zorgmogelijkheden zag de gezondheidszorg voor armen er in de jaren twintig anders
uit.
MEDISCHE

A R M E N Z O RG VA N S TA D S W E G E ,

1820-1832

Toen het stadsziekenhuis en de stadsapotheek in 1820 hun deuren openden en de hervormde
armendokters als stadsdokter werden aangesteld,53 viel in feite alle medische armenzorg, uitgezonderd de opnames in het krankzinnigengesticht, onder verantwoordelijkheid van de stad. De overgang van diaconale medische armenzorg naar openbare medische zorg was vrijwel volledig.54 Alle
diaconieën, behalve de Waalse, verbraken de contracten met hun eigen armendokters en maakten
gebruik van de stadsdokters en stadsapotheek.
Van 1820 tot medio 1827 was er geen zelfstandig functionerend burgerlijk armbestuur. De toelating tot de medische armenzorg verliep als voorheen via de diaconieën.55 Die stelden in 1821 twee
wijzigingen in de toelatingsprocedure voor. De diakenen, die een verhoogde werkdruk meldden,
hoefden in het vervolg alleen het eerste receptenbriefje van de stadsdokter nog maar te tekenen.
Voor de daaropvolgende recepten was ondertekening door de dokter voldoende. Het tweede besluit
behelsde dat mingegoeden de gang naar de diaken konden overslaan. Een briefje van de wijkmeester was voor hen voldoende om gratis medische hulp te krijgen. De twee versoepelingen werden
in 1823 weer ingetrokken,56 en ten tijde van de epidemie van 1826-1827 weer aangenomen. Toen
de epidemie in april 1827 over zijn hoogtepunt heen was, kregen de wijkmeesters nadrukkelijk
opdracht om bij mingegoeden, de ‘anders nooddruftigen’, goed te onderzoeken of gratis medische
hulp nog wel nodig was. Om het vragen van hulp niet te gemakkelijk te maken, moesten ook de
mingegoeden een biljet met Armen op de deur bevestigen en mochten de stadsdokters niet een
tweede visite afleggen of tweede recept uitschrijven als dat biljet ontbrak. Ook bedeelden werd het
toen moeilijker gemaakt: een bewijs van de diaken was nog maar een maand na het laatste recept
geldig.57
In het Reglement op het Armenbestuur in de Provincie Groningen van 1827 werd opgenomen
dat de burgerlijke gemeenten de zorg voor het onderhoud van de armen moesten dragen (18-51827). In de stad werd daarop het Burgerlijk Armenbestuur58 opgericht.59 Een aparte organisatie
voor de openbare armenzorg was daarmee een feit. Het Burgerlijk Armenbestuur voerde de
armenzorg niet zelf uit, maar kreeg als taak de diaconieën financieel te steunen voor het bedrag
dat ze tekort kwamen. Het Armenbestuur nam wel enkele kleine groepen over van de kerkelijke
armenzorg: de bedelaars in de kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid, behoeftige reizigers
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en elders armlastigen van wie het domicilie van onderstand nog niet was vastgesteld. Het was het
deel van de armenzorg dat de hervormden er voorheen als ‘openbare zorg’ bij deden.
In de formele toegang tot de medische armenzorg veranderde niet veel. De diaconieën en
wijkmeesters bleven de sleutelhouders van de toegangspoort tot de medische armenzorg. Omdat
het Burgerlijk Armenbestuur de tekorten aanvulde, waren de diaconieën ruimhartig in hun zorgtoewijzing. Alleen de Waalse en doopsgezinde diaconieën onderhielden hun armen zelf, omdat zij
geen tekorten hadden. De formule was voor de diaconieën gunstig en voor de stad zeer ongunstig.
Raadslid Feith probeerde al in november 1828 zijn mederaadsleden over te halen om de regeling
weer af te schaffen, omdat de kosten de pan uitrezen. 60 In 1830 werd ‘in het belang van de zieken’
alle medische armenzorg nog betaald, maar de stad begon toen wel schikkingen te treffen met de
diaconieën over een beperktere subsidiëring.61 Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw
dacht men op het stadhuis met afgrijzen aan deze periode terug.62 Het reglement van 1827 werd
met ingang van 1833 afgeschaft. In het stadhuis moet een zucht van opluchting zijn geslaakt. Het
Burgerlijk Armenbestuur werd opgedoekt.
Het uitgavenpatroon van de stedelijke zorg zag er anders uit dan dat van de diaconale zorg.
De cesuur in het institutionele kader spiegelde zich af in het uitgavenpatroon. De belangrijkste
uitgaven aan medische zorg in deze periode betroffen het stadsziekenhuis, de vroedvrouwenhulp,
extra medische hulp tijdens epidemieën en de reguliere ambulante medische hulp aan thuiszittende
armen en mingegoeden. Vóór 1818 stond alleen de vroedvrouwenhulp op de rekening (f 140,- per
jaar).
Tabel 8.3

Uitgaven curatieve medische armenzorg door de stad, 1820-1832 (afgerond op hele guldens)63
A

B

C

bijzonderheden

1819

9131

2.33

32

tijdelijk ziekenhuis, tyfus, pokken

1820

20130

7.06

70

inrichting ziekenhuis, begin stadszorg

1821-1825

10133

3.01

35

1826-1829

61887

14.05

213

1830-1832

25520

7.57

83

malaria, tyfus, Burgerlijk Armenbestuur
cholera 1832

Bron: gemeenterekeningen
Toelichting:
A = nominale uitgaven curatieve medische zorg (stadsziekenhuis, medische armenzorg, stadsvroedvrouwen, extra uitgaven
curatieve zorg bij epidemieën)
B = uitgaven curatieve medische zorg als percentage van de totale stadsuitgaven
C = uitgave per stedelijke inwoner in centen
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In 1819 en 1820 werd veel uitgegeven aan het tijdelijke ziekenhuis en de inrichting van het nieuwe
stadsziekenhuis. 1820 was een piekjaar, meer dan 7% van alle stedelijke uitgaven werd aan ziekenzorg besteed. Van 1821 tot en met 1825 werd gemiddeld f 10.133,- per jaar uitgegeven. De
gezamenlijke diaconieën (exclusief doopsgezinde en joodse) gaven in 1816 f 3992,- uit aan medische hulp. Medische zorg door de stad betekende een vermenigvuldiging van de uitgaven met de
factor 2.5 ten opzichte van de diaconale zorg in 1816. Een uitgebreider pakket verstrekkingen en
een uitbreiding van het aantal armendokters stond er tegenover. In 1826 werd door de epidemie
meer dan het dubbele uitgegeven aan ziekenhuiszorg. De meeste kosten van de epidemie van 18261827 kwamen op de rekeningen van 1827 en 1828 terecht. In tabel 8.3 zijn alleen de uitgaven
aan curatieve zorg opgenomen. De extra uitgaven aan openbare hygiëne en nieuwe infrastructurele
voorzieningen staan er niet in.
Van juli 1827 tot en met 1832 explodeerden de uitgaven.64 Van 1828 tot en met 1832 werd
tussen f 22.800,- en f 40.000,- per jaar uitgegeven. De hoge uitgaven aan armenzorg vormden een
van de oorzaken van de verhoging van de personele belasting in 1831.65 In 1832 en 1833 werden
extra leningen afgesloten, mede om de armenzorg te kunnen financieren.66 De jaren 1827-1829
waren chaotisch door de epidemie en de introductie van het Burgerlijk Armenbestuur. In 1829
ebden de gevolgen van de epidemie langzaam weg. In 1830 was de situatie binnen de volksgezondheid weer normaal. Dat 1830 een van de gezondste jaren uit de onderhavige periode was,67 blijkt
niet uit de uitgaven. Die bleven zeer hoog: 7.8% van de uitgaven van de stad werd aan medische
zorg besteed.
In de periode 1830-1832 daalden de uitgaven ten opzichte van de laatste helft van de jaren
twintig. Vergeleken met de eerste helft van de jaren twintig (1821-1825) zien we echter nog een
vermenigvuldiging met de factor 2.5 (zonder de cholera van 1832 ruim 2.3). Omdat de invloed
van de malaria-epidemie toen over was, is hier de invloed van de constructie van de financiële
dekking door de stad op de consumptie van medische armenzorg te traceren. Onder dit financieringssysteem werd ruim twee keer zoveel aan medische zorg uitgegeven. In de eerste helft van de
negentiende eeuw werd per hoofd van de bevolking rond 1830 het meeste uitgegeven aan medische
armenzorg. Medische zorg door de stad of onder financiële eindverantwoordelijkheid van de stad
was aanmerkelijk duurder dan kerkelijke medische armenzorg.
De omvang van de bevolkingsgroep die in de periode 1820-1832 gebruik maakte van medische
armenzorg, is niet vast te stellen. Een deel van de medisch bedeelden was als ziekenhuispatiënt op
te sporen (hoofdstuk 6). Van de stadsapotheek is geen gespecificeerde administratie teruggevonden,
waardoor we de buitenpatiënten niet van de ziekenhuispatiënten kunnen onderscheiden. Over
deze periode hebben we geen andere gegevens dan het totaal aantal bedeelden.
Het gemiddelde aantal bedeelden in de jaren 1823-1825 was 2249 (8% van de bevolking). De
jaarcijfers waren steeds nagenoeg hetzelfde, alleen in 1822 was het wat lager: 1807.68 Een blijvende,
substantiële stijging is waar te nemen vanaf 1826. De financiering van de medische zorg in 1820
door de stad had geen invloed op de toelating tot de bedeling. De cijfers van 1816 en 1824 waren
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nagenoeg gelijk. De veranderingen in de toegangsregels in januari 1821 deden de medische uitgaven
snel stijgen. Er werden te veel recepten uitgeschreven en de raad vond dat medicijnen ‘te gemakkelijk te verkrijgen’ waren. Wat zij met het laatste bedoelde is niet precies duidelijk. Op grond van de
cijfers van de bedeelden valt niet te concluderen dat de gratis hulp aan een grotere groep inwoners
werd gegeven. De toename moet in hoofdzaak hebben bestaan uit een hoger gebruik per persoon.
Niet méér mensen kregen hulp, maar zij die hulp kregen, kregen meer voorgeschreven. Het teruggaan in 1823 naar de voorschrijfregels van voor 1821 laat geen daling van de uitgaven zien.
Tabel 8.4

Aantal bedeelden per diaconie, 1816-1834
1816

1824

1826

1834

1418

1437

2000

1907

RK

577

548

620

1267

luthers

104

98

120

118

joods

160

95

250

327

doopsgezind

69

42

54

38

Waals

19

24

16

16

totaal

2347

2244

3077

3673

hervormd

Bronnen: stadsstatistieken, jaaropgaven; instellingen voor weldadigheid; gemeentesecretarie dossier armenzorg 1820-1830

Mijn veronderstelling is dat, omdat er met ingang van 1820 meer armendokters in dienst waren
(drie medicinae doctores en een chirurgijn), patiënten vaker werden bezocht en meer recepten werden voorgeschreven. De stadsmedici die in de jaren twintig praktiseerden, waren actief en energiek
en gaven de armenpraktijk een flinke impuls. De twee dokters die er voordien waren, waren vaak
nalatig. In de jaren twintig bezochten de armendokters de patiënten nauwgezetter en ze waren
gespitster op een zorgvuldige behandeling. Baart de la Faille maakte veel werk van zijn functie.
Zijn collega A.O.H. Tellegen liet zich ook niet onbetuigd. In 1826-1827 had hij in zijn woning
een uitdeelpost van voedsel en kleding voor armen. De derde stadsdokter, Huber, spande zich,
evenals Tellegen, in voor het vaccineren van armen. De kwantitatieve toename aan armendokters
en kwalitatief betere zorg verklaren mijns inziens waarom de bestedingen niet gevoelig waren voor
het afschaffen van het besluit uit 1821 over het gemakkelijker voorschrijven van recepten.
Hierna hebben we van de jaren 1823-25, 1829, 1830 en 1831 weergegeven hoeveel per
bedeelde aan medische zorg is besteed. In deze jaren deden zich geen bijzondere gebeurtenissen
op het vlak van de volksgezondheid voor. Ze kunnen als representatief voor deze periode worden
beschouwd. Om de gegevens in een ruimer perspectief te plaatsen zijn de gegevens van de diaconale zorg van het jaar 1816 en de gegevens van de medische bedeelden van de hervormde diaconie
van 1838-1841 toegevoegd.
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Tabel 8.5

Uitgaven per bedeelde aan medische armenzorg, 1816, 1823-1831, 1838-1841
A

A1

B

C

C1

D

opmerkingen

1816

2269

3992

176

8.1

alle bedeelden

1823-1825

2249

100

10016

445

100

7.7

id.

1829

3491

155

31361

898

201

11.8

id.

1830

3380

150

25406

752

169

11.2

id.

1831

3167

141

22887

723

162

10.3

1838-1841

2178

97

275

62

id.
medisch bedeelde hervormden

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; gemeenterekeningen; gemeentesecretarie dossier armenzorg 1820-1830
Toelichting:
A = aantal bedeelden
A1 = aantal bedeelden geïndexeerd, (1823-1825=100)
B = nominale uitgaven medische armenzorg
C = uitgaven medische zorg per bedeelde in centen
C1 = uitgaven medische zorg per bedeelde in centen, geïndexeerd, (1823-1825=100)
D = percentage bedeelden van de totale bevolking

Bij de stedelijke zorg zien we, net als bij de diaconale zorg, dat de medische uitgaven per bedeelde
relatief meer stegen dan het aantal bedeelden (A1:C1). De verdubbeling van de uitgaven begin jaren
twintig is veroorzaakt door het hiervoor genoemde grotere gebruik van medicijnen en de opening
van het ziekenhuis. De ziekenhuiszorg was de duurste verstrekking. Deze post was grotendeels verantwoordelijk voor de sterke stijging van de uitgaven. Voor de armen en mingegoeden verbeterde de
medische zorg in de eerste helft van het derde decennium langs twee wegen: de toedeling per persoon
werd hoger en er kwamen meer zorgmogelijkheden binnen hun bereik. Tijdens de epidemie van
1826 dwongen de inwoners hulp af door voor de dokterskoetsjes te gaan liggen. De arme stedelingen
accepteerden niet dat hun geen hulp werd geboden. In de tweede helft van de jaren twintig (na de
epidemie) werd de omvang van de hulp opnieuw substantieel groter. Meer mensen kregen gratis
medische hulp (A, D). Het bereik werd groter én de toedeling per patiënt (C). Na het wegebben van
de epidemie bleven het aantal bedeelden en de besteding per patiënt substantieel hoger (60 à 70%)
dan in het begin van de jaren twintig. Deze ontwikkelingen duidden zowel op een grotere vraag naar
hulp als op de bereidheid om die te honoreren. Het geeft aan dat er voor 1820 een onderaanbod aan
hulp was. De honorering van de vraag door de armendokters was een uiting van de veranderende
opvattingen onder zorgaanbieders over wat als noodzakelijke hulp voor armen werd gezien.
De zorg die de stad van de kerkelijke armbesturen overnam, bestond in feite uit het ‘basispakket’: doktershulp en medicijnen. De ziekenhuiszorg had vooral als doel de uitbreiding van
besmettelijke ziekten te verhinderen (hoofdstuk 6). De zorg voor de tien arme krankzinnigen die
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de hervormde en lutherse diaconie in deze periode in het Anthony-gasthuis lieten opnemen, werd
kennelijk niet tot de meest noodzakelijke hulpverlening gerekend. In 1826 gaven de hervormden
en lutheranen gezamenlijk f 572,- uit aan de verpleging van 7 patiënten. Voor de stad was de
krankzinnigenzorg in de eerste helft van de negentiende eeuw geen belangrijk onderwerp (zie
hierna).
Het assortiment medicijnen voor de armen werd in 1831 gestandaardiseerd. Medici moesten
zich ‘zoo veel [als] doenlijk’ aan de Pharmacopoea Pauperum van de provincie Groningen houden.
Alleen als het ‘onontbeerlijk’ was mocht er van afgeweken worden.69 De lijst van geneesmiddelen
in deze farmacopee was maar kort. In 1833 stonden er negen soorten op. Dat vond men voldoende
voor de meest voorkomende ziekten.70 Deze regulering betekende evenwel niet dat het voorschrijfgedrag voor 1833 wezenlijk veranderde.
Anders dan de bedoeling was, kreeg men na 1827 geen greep op de praktijk van de armenzorg.
De controle van het Burgerlijk Armenbestuur werkte niet en de uitgaven stegen enorm. De crux
in de periode 1820-1832 was, dat de toelating tot de zorg en de financiering losgekoppeld waren.
De verstrekking van de meeste gratis hulp ging via de diaconieën terwijl de stad betaalde. Voor de
arme en mingegoede bevolking was het systeem gunstig, omdat de drempel tot de hulp lager werd
en het verstrekkingenpakket ruimer. Voor de stad was het systeem ongunstig en het feilen werd al
snel ingezien. Het aan banden leggen van de subsidiëring van de diaconieën in 1831 was een eerste
poging om de nadelen van het systeem te beperken.
De medische armenzorg werd met ingang van 1833 aan de kerkelijke armbesturen teruggeven
en het reglement van 1827 werd ingetrokken. Dit betekende niet dat de situatie van vóór 1820
terugkwam. De stad wilde van de gegarandeerde financiering van de armenzorg af omdat dat een
onbeheersbaar systeem was, maar wenste de voorziening voor de bestrijding van besmettelijke
ziekten wel in stand houden. Het ziekenhuis was een zinvolle optie gebleken tijdens de tyfus-,
malaria- en cholera-epidemieën en bleef als stadsinstituut behouden. De stadsapotheek werd gesloten. De hulp van de stadsvroedvrouwen bleef als vanouds een stedelijke voorziening. Er kwam een
Administratie van de Algemene Onderstand voor de armen waarvoor de stad de zorgplicht hield.
Medicinae doctor Huber en een chirurgijn Ter Borgh werden benoemd voor het ziekenhuis en de
cliënten van de Administratie van de Onderstand. De armendokters werden ontheven van hun
functie van stadsdokter en weer gecontracteerd door de kerkelijke armbesturen.
MEDISCHE

A R M E N Z O RG

1833-1857/1859:

O P N I E U W E E N D I A C O N A L E TA A K

Na een periode waarin de toegang tot medische zorg ruim was geweest en een latente vraag van
armen en mingegoeden manifest was geworden, waren de kerkelijke armbesturen genoodzaakt een
strenger en schraler toelatingsbeleid te hanteren. De diaconale zorg zag er vanaf 1833 zowel qua
aard als omvang anders uit dan voor 1820. Het pakket verstrekkingen was uitgebreider, de vraag
naar hulp was groter en indringender en nieuwe ziektes als cholera en difterie konden niet wor‘D E
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Arbeiderswoningen aan de Veulsgang, 1914
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den genegeerd. Er kwamen in deze periode ook twee nieuwe geloofsgemeenschappen bij die elk
hun eigen armenzorg regelden: de Afgescheiden Gereformeerde Kerk en de Afgescheiden joodse
gemeente. Van de laatste zijn geen aparte gegevens bewaard gebleven. In enkele tabellen van de
burgerlijke overheid werden de uitgaven van deze gemeente samengevoegd met die van de andere
joodse gemeente. Nieuw was ook dat naast de diaconale zorg een openbaar armbestuur bestond.
Omdat de openbare zorg bleef bestaan, moest in 1833 de verhouding tot de Administratie van de
Onderstand gedefinieerd worden. Het zwaartepunt van de medische armenzorg lag in deze periode
bij de diaconieën. Zij voerden de ‘basiszorg’ voor de eigen lidmaten uit. Daar hoorde vanaf de jaren
twintig ook de intramurale verpleging en behandeling in het ziekenhuis en de verpleging van zieken
in het armenhuis bij. De stad was voornamelijk gespitst op de bestrijding van besmettelijke ziekten.
Voor de diaconieën was de medische armenzorg een grote last. De algemene economische
omstandigheden waren niet gunstig en de inkomsten uit collectes namen af. De stadssubsidie
was fors hoger dan voor 1820, maar werd in de loop van de jaren dertig stapsgewijs verlaagd. De
bestedingen daalden na 1832 ook fors, maar ze waren substantieel hoger dan in de periode voor
1820. Het uitgavenpatroon sloot aan bij de ontwikkelingen uit de eerste helft van de jaren twintig.
Over een langere termijn gezien, was 1820 een breukjaar en de periode 1827-1832 een intermezzo.
Uit tabel 8.6 blijkt een verbluffende overeenkomst in de stijging van de uitgaven bij de protestantse
armbesturen. Bij de lutheranen was de grootste stijging na 1836.
Tabel 8.6

Uitgaven medische zorg diaconieën, nominaal (afgerond op hele guldens) en geïndexeerd (1806=100)
nominaal
hervormd

1836

8940

RK
952

luthers
237

Waals

afgesch.geref. joods

63

1840

totaal
10192

122

390
437

1846

8250

1456

431

52

146

1856

11760

1686

511

109

227

10335*
14293

afgesch.geref. joods

totaal

geïndexeerd
hervormd

RK

luthers

Waals

1806

100

100

100

100

100

1836

436

403

266

332

426

574

714

574

574

1840

100

1856

187

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid
Toelichting:
* = zonder joodse diaconie
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Alle kerkelijke armbesturen gaven relatief meer aan medische zorg dan aan andere vormen van
bedeling uit. Men kreeg relatief meer pillen en poeders en minder brood en huurgeld.
Uit de volgende tabel blijkt dat het aandeel van de medische zorg in de armenzorg fors toenam.
Exceptioneel is het steekjaar 1836 bij de hervormden. Uit deze tijd stamt het citaat uit de titel van
dit hoofdstuk. Van de joodse diaconie hebben we maar van zes jaren gespecificeerde cijfers. Het
gemiddelde van die jaren was 10.5%.71 Omdat dit betrekkelijk ongunstige jaren waren, is dit cijfer
waarschijnlijk wat aan de hoge kant. Van de Afgescheiden joodse en doopsgezinde diaconie zijn
geen afzonderlijke gegevens van de medische zorg bekend.
Tabel 8.7

Procentuele aandeel medische uitgaven van de totale uitgaven armenzorg
hervormd

RK

luthers

Waals

1836

19.4

7.2

8.6

4.1

1846

13.1

7.0

6.9

1856

13.5

7.3

9.6

A

6.1

2.5

9.1

2.5

B

15.3

7.2

8.4

5.4

afgesch.geref.

joods

4.9

6.3

8.7

7.2

7.0

6.7

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid
Toelichting:
A = gemiddelde 1806-1816
B = gemiddelde 1836-1856; afgescheiden gereformeerden 1846-1856

De beoordeling over de toelating tot de medische armenzorg kwam in de jaren dertig uitsluitend
in handen van diakenen, wijkmeester en medici te liggen. Het oordeel van de twee personen die de
hulpvrager kenden, verviel toen. Anders dan in Engeland nam de invloed van leken op de toelating
tot de zorg af. Was de diaken enigszins overtuigd van de noodzaak dan gaf hij ‘gewillig’ een briefje
af.72 De door de dokter voorgeschreven medicijnen werden beschouwd als noodzakelijke hulp.
In de tweede helft van de jaren 1830 moest de hervormde diaconie bezuinigen. De besparingen concentreerden zich op de beperking van de verstrekking van geneesmiddelen en de uitgaven
voor het ziekenhuis. Maar ook de andere armbesturen zagen zich voor de noodzaak geplaatst om
de kosten te drukken. Het belangrijkste en voor de hulpvragers meest ingrijpende besluit was dat
de hervormden vanaf 1842 de hulp aan mingegoeden minimaliseerden. Het was een reactie op de
voortdurende vraagtoename van deze bevolkingsgroep.73 Men ging grondig te werk, want in de
statistieken over datzelfde jaar werd al vermeld dat geen scheiding meer gemaakt hoefde te worden
tussen geneeskundig bedeelden en andere armen, omdat er nagenoeg geen uitsluitend geneeskundig bedeelden meer waren. De medische kosten waren in 1842 door een mazelenepidemie wel
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hoog.74 Volgens de plaatselijke geneeskundige commissie was de epidemie niet klassegebonden en
leden alle kinderen in de stad onder de ziekte. Dat leidt tot de conclusie dat alleen zieke kinderen
uit bedeelde gezinnen medische armenhulp kregen. De kinderen uit gezinnen van mingegoeden
hebben het tijdens deze epidemie zonder de hulp van een armendokter moeten stellen. De rigoureuze afsluiting van de hulp aan mingegoeden viel bij de geneeskundige commissie niet goed. Zij
viel twee jaar later over de ‘berispelijke wijze’ en de ‘vergaande karigheid’ van de medische hulp van
de hervormde diaconie.75
In 1844 en 1846-1847 groeide het aantal tijdelijk bedeelden onder andere door het hoge aantal
geneeskundig bedeelden als gevolg van pokken-, malaria- en tyfusepidemieën. Er waren toen veel
zieken uit de ‘lagere burgerij’.76 Deze typering, in combinatie met het gegeven dat het aantal tijdelijk bedeelden door ziekte toenam, laat zien dat de mingegoeden een paar jaar later weer meer hulp
kregen. Het bereik van de hulp laat een grillig verloop zien. Een geslaagde poging om te bezuinigen
door de toelating van de mingegoeden in te perken, werd door een epidemie van een volksziekte
(soms in combinatie met een ander verschijnsel) al snel weer teniet gedaan.
De rode draad in de toelating is evenwel, dat in de jaren veertig alle diaconieën het aantal
medisch bedeelden trachtten te beperken. De hervormden zagen er in de jaren veertig scherp op
toe dat bedeelden uit de stad afkomstig waren. Op het ‘binnensluipen’ van niet-Groningers in
de bedeelboeken werd ‘nauw toezigt’ en in 1846 zelfs ‘buitengewoon streng toezigt’ gehouden.77
Groningen was de dichtst bij de grens liggende grote stad en men dacht dat er daarom meer
vreemdelingen naartoe kwamen. Soms moest men hun bij ziekte wel medische hulp geven, maar
die stopte acuut als de zieken weer ‘vervoerbaar’ waren.78 De lutherse diaconie screende in 1847 alle
zieken. Wie niet luthers was gedoopt, werd uitgeschreven.79 De katholieken en hervormden wilden
vervolgens alleen lidmaten die belijdenis hadden gedaan, nog bedelen.80 De oude afspraak tussen
de diaconieën was, dat een gezin werd bedeeld door de diaconie van de kerk waar het gezinshoofd
als lidmaat stond ingeschreven. Deze afspraak was een goede manier om intralokaal free-riden te
voorkomen. Eind jaren veertig kwam deze afspraak op de tocht te staan. De doopsgezinden die
eind jaren veertig ook in de financiële problemen kwamen, maakten in 1849 met de hervormden
een nieuwe afspraak over de verdeling. Die was gunstig voor de doopsgezinden, want deze hield in
dat ongedoopte kinderen – dat waren in principe alle kinderen van doopsgezinde ouders – over de
beide diaconieën werden verdeeld. Dit moet een van de oorzaken zijn van de afname van het aantal
doopsgezinde bedeelden in de jaren vijftig. De hervormden stelden toen de eis dat de kinderen
die zij overnamen, moesten worden gedoopt.81 Doop- en belijdeniseisen werden als instrument
gebruikt om de toelating en uitschrijving van armen te reguleren.
Het gevolg van deze herschikkingen was dat de hervormden en katholieken bedeelden van
de lutheranen en doopsgezinden overnamen. Anderzijds waren hervormden sinds 1834 naar
de Afgescheiden Gereformeerde Kerk overgegaan. De hervormde diaconie pleitte in 1842 voor
goede armenzorg, om de band van de bedeelden met de hervormde gemeente te verstevigen.82 De
afgescheidenen waren niet karig met ambulante medische bedeling en bij de hervormden moet
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om deze redenen vrees voor verlies van lidmaten hebben geheerst. De hervormde diaconie ging
in de tegenaanval door het aanbieden van goede armenwoningen. Dit was nu juist iets wat de
afgescheidenen niet aanboden. Deze woningen konden, zo werd gezegd, tevens allerlei besmettelijke ziekten, ontstaan door een ‘opeenstapeling’ van armen, verhinderen. In hetzelfde jaar waarin
de mingegoede zieken buiten de deur werden gehouden, werd ook voor goede armenwoningen
gepleit.
Uit voorgaande bleek al dat de verschillen per diaconie aanzienlijk waren. Als we inzoomen
op micro-niveau kunnen we dat beeld scherper stellen. De kerkelijke armbesturen hebben geen
archiefgegevens nagelaten van de uitsluitend medische bedeelden en de afzonderlijke onderdelen
van de medische zorg. De gegevens hierna zijn gebaseerd op de gegevens van alle bedeelden. Van
slechts vier aaneensluitende jaren (1838-1841) zijn de aantallen geneeskundig bedeelden van de
hervormde diaconie in statistieke overzichten bewaard gebleven. Deze diaconie voorzag in deze
jaren gemiddeld 6.6% van de stedelijke bevolking van medische zorg. Het hoogste jaarcijfer was
8.6%. Gemiddeld werd elk jaar aan 2178 personen medische zorg verstrekt. De fluctuaties op
jaarbasis waren nogal sterk.83 Per medisch bedeelde werd gemiddeld f 2,75 per jaar aan medische
hulp uitgegeven.84
Aan de hervormde en Waalse bedeelden werd het meeste uitgegeven, aan de katholieke en
joodse het minst. Per bedeelde gaven de katholieken en lutheranen in 1856 minder aan medische
zorg uit dan in 1816. Het gemiddelde van 1846 is waarschijnlijk aan de te lage kant. In dat jaar
waren er veel tijdelijk bedeelden door de hoge voedselprijzen. Veel mingegoeden, waaronder Egbert
Geersinga, kwamen bij het armbestuur omdat ze honger hadden, niet omdat ze medische zorg
nodig hadden.
Tabel 8.8

Medische zorg per bedeelde in centen, 1836-1856
hervormd

RK

luthers

Waals

1836

457

65

198

394

1846

163

79

159

1856

352

90

183

324

78

180

361

afgesch.geref.

joods

193

128

85

495

182

gemiddelde
1836-1856
1846-1856

155

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

De verdeling van de uitgaven over de verschillende verstrekkingen is in de navolgende tabel weergegeven.
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Tabel 8.9

De onderscheiden verstrekkingen per bedeelde in centen, 1836, 1856
hervormd

luthers

1836

1856

1836

31

33

medicijnen

245

ziekenhuis

135
46

51

traktementen

krankzinnigen

RK

Waals

joods

1856 1836

1856 1836

1856

52

18

7

11

156

162

150

114

71

49

40

236

332

118

33

47

9

9

47

1836

afgesch. geref.
1856 1846
19

1856

60

84

69

108

30

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

Medische consulten
De traktementen waren bij de hervormden, katholieken en lutheranen een relatief kleine uitgavenpost van de medische zorg: 10 tot 16% ging naar de beroepsbeoefenaren. Bij de Afgescheiden
Gereformeerden en Walen was dat 43 tot 45%. Deze diaconieën en de doopsgezinden betaalden
de medici in deze periode per visite. Dat was duurder voor het armbestuur en gunstiger voor de
medici.85 Bij de katholieken was het het slechtst gesteld. De traktementen waren bij geen van de
armbesturen verantwoordelijk voor de hogere uitgaven aan medische zorg.
De bedeelden van de hervormde diaconie klaagden in de jaren dertig verschillende keren over
het feit dat de dokters te weinig langs kwamen en over een slechte bejegening. Ook waren ze
ontevreden over het weer meer inzetten van studenten vanaf 1837.86 Door de ruime toedeling in
de jaren twintig en de soepele toelatingsprocedure tijdens de epidemie, waren de armen gewend
geraakt aan het gemakkelijker kunnen krijgen van hulp. Volgens de katholieke diakenen kwamen
midden jaren vijftig weinig klachten binnen en werd vlot medische hulp verstrekt.87 Uit andere
voorbeelden blijkt dat stedelingen uit de lagere sociale groepen lang probeerden zichzelf te redden. Bakker Hensema vroeg pas hulp in de tweede fase van de epidemie. Het echtpaar Gramsma
dat een kleine negotie in galanterieën had, is te vergelijken met Hensema. Man en vrouw waren
beiden geruime tijd ziek en ze verkochten alles wat ze hadden. Pas toen er niets meer over was van
hun bezittingen en ze nog steeds ziek waren, wendden ze zich tot de armenzorg.88 Het gezin van
wolkammer Zacharias Boomgaard wilde in 1826 ‘uit ambitie ... geen stadsdokter of apotheker’.89
Bij de hervormden mochten vanaf 1848-1849 geen studenten meer worden ingezet.90 De traktementsverhoging van 1848 zagen de medici echter als een optrekken van een veel te lage beloning
en niet als een aansporing om bedeelden vaker te gaan bezoeken. Het is niet onmogelijk dat de
armen minder bezoek kregen door de uitval van studenten. De lutherse diaconie was de enige
waar studenten in het midden van de jaren vijftig nog visites liepen.91 De Waalse, doopsgezinde
en Afgescheiden Gereformeerde diaconieën hebben geen gebruik gemaakt van studenten. De
bedeelden van deze armbesturen kregen de meeste en kwalitatief beste zorg. Van de doopsgezinde
diaconie zijn verspreide gegevens bewaard gebleven. Hieruit kunnen we opmaken dat het aantal
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visites per zieke enorm kon verschillen. Het liep uiteen van een tot enkele tientallen visites per
bedeelde per jaar. In 1840 werd f 5,40 voor visites aan Anneke Heuning betaald, wat neerkwam
op 27 visites.92
Er heerste voortdurend de idee dat te veel mensen gebruik maakten van de gratis medische hulp.
In 1842 besloten de hervormden dat het briefje van de diaken dat nodig was voor het inroepen van
hulp van de dokter, nog maar drie maanden geldig was. Daarvóór gold stilzwijgend de afspraak
dat de hulp gegeven werd zolang iemand ziek was.93 Een paar jaar later (1845) werd een geneeskundige commissie ingesteld, bestaande uit de arch-diaken94 en drie diakenen. Die kwam eenmaal
per kwartaal met de armendokters bijeen om het verloop van de hulp te volgen en ‘onnut gebruik’
tegen te gaan.95 Hulpvragers werden aan een kritisch onderzoek onderworpen en bij twijfel over de
armlastigheid van een mingegoede diende de diaken de zieke naar de arch-diaken te verwijzen.96
Hiermee werd een dubbele controle op de toelating van twijfelgevallen onder mingegoeden ingesteld. Gezien de hiervoor al geconstateerde uitsluiting van vrijwel alle mingegoeden in 1842, waren
deze regels vanuit de optiek van de diaconie succesvol. De medici werden medeverantwoordelijk
gemaakt voor de minimalisering van de gratis medische zorg. In 1837 werd de toelating aan hen
overgelaten, maar dat werd teruggedraaid. In de jaren vijftig besloot deze diaconale geneeskundige
commissie dat armen, die hun ziekte alleen te wijten hadden aan een ‘slecht en losbandig levensgedrag’ niet meer opgenomen konden worden in de ziekenzaal van het armenhuis.97
Rond 1850 woonden steeds meer arme patiënten buiten de poorten en moesten de medici
steeds grotere afstanden afleggen. De katholieke diaconie had maar één armendokter. Die moest de
hele stad doorreizen om de verspreid wonende katholieke armen te bezoeken.98 De medische stand
vond in de jaren vijftig dat er voor de katholieke armen toch al te weinig medisch personeel was,
wat in vergelijking met de anderen ook zo was. Daar kwam de grote verspreiding van clientèle dan
nog eens bij. De Groningse armendokters waren ervan overtuigd dat ze slechter werden betaald dan
hun collega’s elders, maar in Amsterdam kregen hun vakbroeders nog geen 6 cent per bedeelde.99
Daarmee vergeleken viel het dus wel mee.
Er kwamen in de loop van de hier behandelde periode weliswaar meer armendokters (hoofdstuk 3), maar dat betekende voor de bedeelden niet logischerwijs ruimere consultatiemogelijkheden. Andere factoren zoals de inzet van studenten, toelatingsprocedures en de geografische spreiding van zieken beïnvloedden de feitelijke consultmogelijkheden en dus de mate waarin de dokters
beschikbaar waren voor de armen. Bij de kleine diaconieën waren de zieken goed af, ze konden
de dokter relatief vaak raadplegen. De verschraling bij de grotere diaconieën werd bereikt door
de ‘kaasschaafmethode’ toe te passen: de bestaande hulp bleef intact maar werd versoberd. Men
bekortte de duur van de zorg, er kwamen extra controles op de toelating en er werden dwingender
eisen aan de medici gesteld. Een epidemie kon dit beleid echter snel weer verstoren. Vanaf begin
jaren veertig werkte de medische stand – aanvankelijk noodgedwongen – mee aan het beperken
van de toegang tot de medische armenzorg. Maar ook binnen de medische stand veranderden rond
het midden van de eeuw de opvattingen over de toelating tot de medische armenzorg. In 1844
‘D E

K A N K E R VA N D E Z E T I J D ’

350
vond de stand nog dat de medische armenzorg te karig was, maar in 1856 vond zij inmiddels, net
als de diakenen, dat te veel inwoners gratis hulp kregen. Tegen de overdracht van de armenzorg
naar het Burgerlijk Armbestuur, die naar men verwachtte zuiniger zou gaan toewijzen, uitten de
armendokters geen bezwaren.
De verstrekking van heelkundige middelen en medicijnen
De verstrekking van heelkundige middelen, voorgeschreven door chirurgijns, was binnen het
totale pakket aan verleende hulp maar een klein onderdeel. In bijlage XXVII zijn de kwantitatieve
gegevens weergegeven. Bij de lutheranen moesten de chirurgijns de breukbanden, pessaria en
verbandmiddelen nog tot 1847 uit hun traktement betalen. De hervormden en katholieken zijn
in 1833, in tegenstelling tot de lutheranen, niet teruggegaan naar de praktijk van voor 1820. De
hulpmiddelen werden toen door de armbesturen betaald.
Het meest voorgeschreven artikel was een breukband. Sjouwers en arbeiders die zwaar tilwerk
deden – Egbert Geersinga bijvoorbeeld – hadden zo’n band nog al eens nodig. Ook naar pessaria
was veel vraag. Andere hulpmiddelen die volgens de notulen en rekeningen werden verstrekt,
betroffen: korsetten, beenbeugels, houten benen, krukken, ‘rugmachines’, rugriemen, ruggordels,
‘steunwerktuigen’, aangepaste schoenen en laarzen, een dwangbuis en een rustbank. Beugels, aangepaste schoenen en ‘rugmachines’ en dergelijke werden vooral aan kinderen verstrekt. Het lijkt er
op dat op de zorg voor kinderen niet werd beknibbeld.

Voorschrijfbriefjes van chirurgijn A.H. Swaagman ten behoeve van medisch bedeelde mingegoeden, 1858. Instrumentmakers
Hintze en Otté zijn de leveranciers van de catheters en het kunstbeen.
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In de loop van de onderhavige periode werd het assortiment uitgebreid. Er was op dit gebied
sprake van enige kwalitatieve verbetering. Een korset, houten been en ‘rugmachine’ waren de duurste middelen. Ze kostten drie tot vijftien gulden en daarover mochten de armendokters niet zelf
beslissen. Er werd apart toestemming voor verleend door het college van B en W, het Burgerlijk
Armbestuur,100 het kerkbestuur of de voltallige diaconievergadering. Aan ‘vrouw Fontein’, die
alleen medisch werd bedeeld, kon dokter Cramer pas een ‘machine’ van f 1,50 voorschrijven nadat
de lutherse diaconievergadering daar positief over had beslist.101 De katholieke Nicolaas van der
Vlist kreeg een houten been dat f 6,-. kostte.102 Sjouwer Luitje Slag werd in 1857 gekweld door
een zwerende voet. Hij kreeg aanvankelijk medicijnen en de diaconie huurde voor een periode van
vijf weken een rustbank voor hem. Maar uiteindelijk moest het been toch worden geamputeerd.
Instrumentmaker Hintze maakte een houten been voor hem dat f 15,- kostte.103 Niet alle verzoeken om breukbanden en pessaria werden ingewilligd.104
Ook op dit gebied werd bezuinigd. Vanaf 1837 lieten de hervormden breukbanden eerst nog
een keer herstellen, voordat bedeelden een nieuwe kregen. In de jaren vijftig nam C.F. Hintze
de fabricage van heelkundige middelen voor de hervormde diaconie over van de chirurgijns.105
De hiervoor genoemde diaconale geneeskundige commissie besloot hiertoe, omdat Hintze lagere
prijzen in rekening bracht.106 De katholieke diaconie liet de hulpmiddelen vanaf 1833 al door een
instrumentmaker maken (J.P. Otté).
Relatief veel van de verstrekte heelkundige middelen kwamen bij mingegoeden terecht. Aan
Luitje Slag werd veel gespendeerd om hem weer arbeidsgeschikt te krijgen, wat ook is gelukt. Dat
aan sjouwers en arbeiders veelvuldig een breukband werd toegezegd, zal ingegeven zijn door de
wens om hen aan het werk te houden. Met name aan kinderen van mingegoeden werden dure
heelkundige stukken verstrekt. De dochter van de ‘niet bedeelde weduwe Bos’ kreeg van de Waalse
diaconie een beugel ad f 12,-.107
In de jaren veertig werd, na een dalende tendens in de jaren dertig, weer een toenemend aantal heelkundige middelen voorgeschreven. Dit is opmerkelijk, omdat deze verstrekkingen niets
te maken hadden met epidemieën van endemische of besmettelijke ziekten. Epidemieën werden
meestal aangegeven als de oorzaak van hogere uitgaven aan medische zorg. Heelkundige middelen waren vooral nodig voor kwalen die er altijd al waren geweest, zoals breuken, vergroeiingen,
baarmoederverzakkingen, amputaties en scoliose (ruggegraatsverkrommingen). Er ontstond een
andere visie op de verstrekking van medische hulp voor deze aandoeningen. Het bereik van dit deel
van de medische armenzorg werd groter. Hoewel het financieel gezien maar een klein deel van de
medische armenzorg betrof, waren armbesturen desalniettemin kritisch op het toekennen van deze
hulpmiddelen.
De verstrekking van geneesmiddelen was een belangrijk onderdeel van de medische armenzorg.
Het percentage van de totale uitgaven dat aan medicijnen werd uitgegeven, daalde bij de hervormden, lutheranen en katholieken in 1856 naar respectievelijk 43, 39 en 45 procent. De daling was
relatief, omdat andere zorgvormen belangrijker werden. Bij alle diaconieën namen de nominale
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uitgaven toe. Vanaf 1833 kreeg de clientèle van de armenzorg medicijnen van de stedelijke apothekers. De diaconieën betaalden de farmaceuten na 1832 per recept.
De achtergrond van de grote vraag naar medicijnen wordt fraai beschreven door een tijdgenootmedicus die in de jaren zestig in het Fries-Groningse grensgebied praktiseerde. Patiënten eisten
altijd een recept, zei hij. Als men geen recept kreeg, werd gedacht dat de dokter hen had opgegeven
of dat het inroepen van hulp onnodig was geweest. Het weerstaan van de druk van patiënten was
moeilijk, omdat men al gauw geneigd was – en hier ook mee dreigde – om naar een andere medicus
of naar een duivelbanner te gaan.108
De toedeling per bedeelde laat grote verschillen zien tussen de diaconieën. Ook was het verloop
in deze periode grillig. In de jaren 1838-1841 werd door de hervormde diaconie per geneeskundig bedeelde gemiddeld voor f 1,59 aan de apotheker betaald. Dat was 58% van de uitgaven aan
medische hulp en in overeenstemming met de percentages uit dat decennium. In de navolgende
tabel wordt uitgegaan van alle ingeschreven bedeelden.
Tabel 8.10 Besteed bedrag aan medicijnen per bedeelde, in centen
1836

1846

1856

hervormd

245

98

150

luthers

114

82

71

49

36

40

236

86

332

69

108

RK
Waals
afgesch. geref.
Bron: rekeningen diaconieën

De katholieken en lutheranen schreven per bedeelde voor het laagste bedrag voor. Aan een hervormde arme werd in 1856 gemiddeld iets meer besteed dan in 1816. In 1850 waren de prijzen die
de apothekers bij de hervormden in rekening mochten brengen, wat opgetrokken. Waarschijnlijk is
het voorschrijfbeleid ongeveer gelijk gebleven. In de jaren dertig werd ruim voorgeschreven, vooral
als we erin betrekken dat 1836 een van de gezondste jaren was.109
De hervormden wilden vanaf 1836 een beter inzicht in het gebruik van medicijnen per bedeelde krijgen. De administratie van de apothekers werd hier op aangepast en maandelijks vergeleken
met het register dat de diakenen van alle medisch bedeelden moesten gaan bijhouden.110 Verder
werden eenvoudige zaken als siropen en lijnkoeken niet meer verstrekt.111 Aangescherpte administratieve regels en een beperking van het verstrekkingenpakket moesten de uitgaven terugdringen.
Een beperking van het pakket werd in de jaren vijftig opnieuw toegepast.
In 1837 werd de toelatingsprocedure voor het krijgen van medicijnen veranderd. Het briefje
voor de doktershulp werd afgeschaft. Dit briefje zou de medici ‘onwillekeurig in de verzoeking’
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kunnen brengen om aan de wens van de patiënten om medicijnen te krijgen tegemoet te komen,
terwijl daar mogelijk geen ‘volstrekte noodzaak’ toe was. De dokter kon nu zelf beslissen of geneesmiddelen nodig waren. Schreef hij medicijnen voor, dan moest de zieke het receptbriefje laten
tekenen door de diaken voordat de medicijnen afgehaald konden worden. Niet-rechthebbenden
werden door de diaken uitgesloten.112 De diaconie controleerde alleen nog de verstrekking van de
recepten, niet meer de gang naar de armendokter. Men verwachtte kennelijk dat de doktoren er
ook belang bij hadden om minder patiënten gratis te helpen.
Na een aanvankelijke sterke daling aan apothekersuitgaven, was al snel weer een stijging te zien.
De uitgaven liepen in de jaren veertig weer op, onder andere door pokken- en mazelenepidemieën
en omdat er na een strenge winter veel longteringpatiënten waren.113 Het beperken van de verstrekking van geneesmiddelen werkte toen niet, omdat de oorzaak van de vraag een andere was. In de
jaren dertig was het geluid dat het ging om ‘kwalen van minder aanbelang’, ‘overbodige recepten’
en ‘te overvloedige verstrekking’.114 In de jaren veertig werd dit niet meer gehoord. De procedure
van 1837 werkte ook niet. De medici lieten studenten de zaak opknappen en die schreven juist veel
meer voor. Het briefje voor doktershulp werd in 1842 weer ingesteld. Toen de toegang van de mingegoeden tot de medische armenzorg werd beperkt, viel daar ook de verstrekking van medicijnen
onder. Degenen die nog wel hulp kregen, konden ‘slechts hoogst zelden [en] bij grote dringendheid’ een tweede recept krijgen.115 De dienstverlening aan de uitgesloten mingegoeden bleef daarna
beperkt tot het verstrekken van een briefje waarop stond dat ze ‘behoeftig’ waren. Hiermee konden
ze voor een lager tarief bij de apotheek medicijnen kopen.116
Eind jaren veertig scherpte de diaconie de administratieve procedures nog een keer aan. De
diakenen moesten gemerkt diaconiepapier gebruiken en de briefjes moesten worden gestempeld
voordat de apothekers er medicijnen op af mochten geven. Ondertekening door anderen kon zo
worden verhinderd.117
Halverwege de jaren vijftig werden veel mingegoeden het slachtoffer van endemische (besmettelijke) ziekten, met name van tyfus en longtuberculose. De behoeftigheid in deze groep was volgens
de plaatselijke geneeskundige commissie en de Tyfuscommissie toen erg groot. Geneeskundige
commissie, Tyfuscommissie en diaconieën streefden uit angst voor verdere verspreiding van ziektes
naar een snelle inzet van medische hulp. Hierdoor zijn in deze periode weer mingegoeden tot de
medische armenzorg toegelaten, die in de jaren veertig werden uitgesloten.
Omdat na 1832 per recept werd betaald, kunnen we beter dan bij de consultaties, vaststellen hoe hoog het gebruik bij de verschillende diaconieën was. Midden jaren vijftig betaalden de
hervormden ongeveer 20 à 21 cent per recept. Op basis van de uitgaven aan medicijnen kunnen
we vaststellen dat hun diaconie in 1856 ongeveer 25000 recepten verstrekte. Per ingeschreven
bedeelde waren dat 7.0 à 7.5 recepten. Per medisch bedeelde was het aantal verstrekte recepten in
de jaren 1838-1841 acht. Dit viel net na de bezuinigingsgolf van 1836-1837 en voor de uitsluiting
van mingegoeden vanaf 1842. Het cijfer van 1856 verschilde niet veel van dat van rond 1840. Na
1842 nam het aantal recepten per bedeelde waarschijnlijk af vanwege de uitstoot van de mingegoe‘D E
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den. Maar zoals we hiervoor al constateerden, kwam men soms vanwege epidemieën op dat beleid
terug. In 1856 was dit ook het geval. In ‘gezonde’ jaren was het voorschrijfgedrag waarschijnlijk
terughoudender dan voor 1842.
Van de katholieke, lutherse en joodse diaconie hebben we een preciezere opgave van het aantal
recepten dat in het midden van de jaren vijftig werd verstrekt.118 Hieronder volgen deze opgaven
en het op basis van deze gegevens berekende gemiddelde aantal recepten per ingeschreven bedeelde.
Daarbij is gebruik gemaakt van het aantal bedeelden van 1856. De uitkomsten van kolom D
sporen met het resultaat van tabel 8.10. Via deze omweg kunnen we ook constateren dat vrijwel
alle bedeelden in 1856 medisch bedeeld werden. Alleen bij de katholieke en lutherse diaconie
was daarnaast nog een kleine groep (respectievelijk ongeveer 15 en 11%) die niet medisch werd
bedeeld.119
Tabel 8.11 Gemiddeld aantal verstrekte recepten per diaconie per jaar, berekend aantal recepten per bedeelde in
A

B

C

D

RK

5110

2.73

17

46

luthers

1000

3.58

22

79

joods

1000 à 1250

Waals

295

hervormd

1.82 à 2.28
13 à 14

25000

7.0 à 7.5

16 à 19.5
25

325 à 350

20 à 21

140 à 158

Bronnen: gemeentesecretarie; rekeningen diaconieën
Toelichting:
A = totaal aantal verstrekte recepten. Hervormde en Waalse diaconie berekend: uitgaven apothekersrekeningen gedeeld door 20
respectievelijk 25 cent
B = aantal recepten per bedeelde, berekend (A: totaal aantal bedeelden 1856)
C = gemiddelde prijs per recept
D = uitgave per bedeelde, berekend (BxC)

De Walen bleven veel investeren om bedeelden weer gezond te krijgen. In 1836 zouden bij dezelfde
berekeningswijze als voor 1856 is toegepast, per bedeelde gemiddeld 9.45 recepten zijn verstrekt.
In 1856 waren dat er 13 à 14, wat een stijging van meer dan 40% betekende. De zeer ruimhartige medicinale bedeling paste in hun cultuur. Midden jaren vijftig werd door deze diaconie per
bedeelde aan dokters- en apothekerskosten samen jaarlijks f 4,94 uitgegeven. Dat was zo veel dat
het aantrekkelijk werd om andere voorzieningen voor armen te treffen. Vanaf 1856 werd aan het
fonds ‘Secours mutuel’ jaarlijks f 5,- betaald. Er is helaas geen verdere informatie over deze stortingen, zodat we niets kunnen zeggen over de eventuele begunstigde(n) en van welk fonds gebruik
werd gemaakt. Waarschijnlijk kon van dit bedrag één arme of armengezin worden geholpen. Het
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gebruik van geneesmiddelen door de doopsgezinde bedeelden kon ook aanzienlijk zijn. De al
genoemde Anneke Heuning kreeg van 1830 tot en met 1858 tussen de f 1,45 en f 19,32 per jaar
aan medicijnen. Dat waren zes tot 77 recepten per jaar (25 cent per recept). Tussen de 2 en 18%
van de ondersteuning die ze kreeg, bestond uit medische zorg.120
Ziekenhuiszorg
Vanaf 1833 moesten de diaconieën voor de opnames van hun clientèle betalen. De uitgaven aan
ziekenhuiszorg van de drie grootste diaconieën laten zien dat het aandeel van deze zorg vanaf
1833 op de totale medische rekening substantieel was. Tevens kunnen we zien dat de onderlinge
verschillen fors waren.
Tabel 8.12 Uitgaven diaconieën aan ziekenhuiszorg (nominaal en geïndexeerd), uitgave per bedeelde in centen
hervormd
A

B

RK

luthers

C

D

A

B

C

30

135

131

100

14

9

67 21

35

132

101

9

7

--

--

118

166

127

10

9

130

333

1836

2642 100

1846

1767

1856

3933 149

33

D

A

B

39 100

C

D

16

33

--

--

25

47

Bron: rekeningen diaconieën
Toelichting:
A = nominale uitgaven ziekenhuiszorg (stadsziekenhuis, Academisch Ziekenhuis), afgerond op guldens
B = uitgaven geïndexeerd (1836 = 100)
C = procentuele aandeel ziekenhuiszorg van totale uitgaven medische armenzorg
D = uitgaven ziekenhuiszorg per ingeschreven bedeelde in centen

De hervormden gaven het meeste aan deze zorg uit, ongeveer eenderde van de totale medische
uitgaven. Terwijl in de jaren dertig het aantal opnames afnam, namen de uitgaven toe. De diakenen
spraken hun verontrusting daarover in krachtige bewoordingen uit:
De geneeskundige dienst, die verteerende, steeds toenemende kanker van de Diakenie, stijgt van jaar
tot jaar en het Stadshopitaal draagt daarenboven de eerste plaats bij.121
De katholieken gaven relatief veel minder aan het ziekenhuis uit. Nominaal stegen de uitgaven aan
intramurale zorg van 1836 tot 1856 slechts f 34,-, terwijl de totale medische uitgaven met f 734,toenamen. Slechts 4.6% van de stijging kwam door ziekenhuisopnames. De daling aan ziekenhuisuitgaven vanaf 1846 is duidelijk zichtbaar. Eind jaren vijftig steeg het cijfer weer enigszins. Bij de
lutheranen maakte de ziekenhuiszorg vanaf 1856 een substantieel deel van de medische uitgaven uit.
Bij deze diaconie was de intramurale zorg het onderdeel van de medische zorg dat tussen 1836 en
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1856 het sterkst steeg. Bij de Walen en Afgescheiden Gereformeerden kwam een opname in het stadsziekenhuis maar sporadisch voor. Van de Afgescheiden Gereformeerden was één rekening te vinden
uit de periode voor 1850. Het betrof een rekening over het vervoer van een patiënt naar het ziekenhuis.122 Van de doopsgezinden en joden zijn geen rekeningen van ziekenhuisopnames beschikbaar.
De verschillen in het opnamebeleid tussen de gezindten kunnen we nog duidelijker maken aan
de hand van de hospitaliseringscoëfficiënt en de gemiddelde opnameduur per patiënt per gezindte.
De hospitaliseringscoëfficiënt – het promillage geloofsgenoten van een kerkelijke gemeente dat op
kosten van de diaconie werd opgenomen – geeft de instroom per gezindte weer.
Tabel 8.13 Hospitaliseringscoëfficiënt stadsziekenhuis 1836-1847 en Academisch Ziekenhuis 1853, 1856,
per denominatie123
stadsziekenhuis
hervormd

RK

luthers

joods

1836-1839

1.67

0.94

0.87

1840-1844

2.90

3.06

3.21

1.64

1846-1847

4.35

2.27

2.84

5.53

luthers

joods

Academisch Ziekenhuis
RK

hervormd
1853

4.14

1.81

2.27

3.02

1856

15.14

10.21

9.57

8.83

Bronnen: stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid; patiëntenboeken Academisch Ziekenhuis

De trend was dat steeds meer zieken naar het ziekenhuis werden verwezen. De hervormden lieten
de meeste zieken opnemen. Voor 1850 werden per jaar gemiddeld ongeveer drie van de 1000
hervormde lidmaten naar het ziekenhuis gestuurd. Het percentage ziekenhuispatiënten onder de
bedeelden was bij hen ook het hoogst.
Tabel 8.14 Percentage ziekenhuispatiënten van de bedeelden
hervormd

RK

luthers

joods

1836

3.5

0.3

1.7

0.3

1846

2.3

0.6

0.4

1.2

1856

10.8

2.8

4.7

2.2

Bronnen: stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid
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De lage opnamecijfers van 1838 en 1839 bij de hervormden bleken slechts een kortdurend verschijnsel te zijn. De krachttaal die in 1837 werd gebezigd, leidde er over een langere termijn bezien
niet toe dat minder werd verwezen. Vanaf 1840 steeg het aantal opnames weer. Vanaf de jaren
veertig werden de opnamecriteria aangescherpt. Een opname werd uitsluitend voorbehouden aan
ernstige zieken, bij besmettelijke ziekten en in ‘zeer bijzondere gevallen’.124 De medische noodzaak
van een opname werd door de armendokter bij de diaken gemeld. De diakenen hadden het laatste
woord, niet de armendokter. In de notulen van de diaconieën zijn hierover geen meningsverschillen tussen armendokters en diakenen opgespoord. Armendokter Goldsmith Nanninga meldde
in 1844 echter aan de plaatselijke geneeskundige commissie dat de hervormde diaconie ‘te veel
bezwaren’ maakte bij het laten opnemen van zieken.125 De bevinding van Goldsmith Nanninga kan
niet bevestigd worden vanuit het cijfermateriaal.126 Er waren meer meningsverschillen dan uit de
informatie van de diaconie blijkt. De geneeskundige commissie oordeelde, zoals we hiervoor zagen,
in deze periode ook niet positief over de medische armenzorg van de hervormden.127
In 1850 werden opnieuw strengere regels geformuleerd. Alle opnames moesten in het vervolg
door de arch-diaken worden geautoriseerd, de diakenen verloren de zelfstandige beslissingsbevoegdheid. Men wilde voorkomen dat ‘onwaardige personen’ en elders armlastigen nog in het
ziekenhuis terecht kwamen.128 De cijfers wijzen uit dat de strengere regels niet tot een lager aantal
opnames leidde.
Het katholieke armbestuur startte direct na 1832 met een zuiniger beleid. De opnamecijfers
waren in 1836 en 1837 een stuk lager dan bij de hervormden. Van 1838 tot en met 1842 waren ze
echter hoger. Bij de katholieken waren de opnamecijfers het hoogst als de verpleegprijs laag was. De
opening van de ziekenzalen in het armenhuis in 1845 is duidelijk te zien in het verwijzingspatroon.
Toen in 1846-1847 veel malaria heerste, waren de cijfers niet hoog. Malarialijders kwamen bij de
katholieken niet in aanmerking voor ziekenhuisverpleging, maar gingen naar het armenhuis. De
katholieken streefden niet naar een laag niveau van intramurale zorg, maar naar een goedkope
vorm van zorg. Het lukte deze diaconie, door het scheppen van een goed alternatief, het aantal
ziekenhuisopnames te verminderen.129 De hoogste opnamecijfers van de katholieken en lutheranen
waren in 1841 en 1842. Naast de verlaging van de verpleegprijs was daar waarschijnlijk nog een
tweede reden voor. Het kan haast niet anders dan dat de pokken- en tyfusepidemieën die in deze
jaren woedden, deze twee denominaties relatief zwaar troffen. Door de geneeskundige commissie
werd in 1842 geconstateerd dat tyfus in sommige gezinnen wel vier of vijf personen trof.130 In een
klein kerkgenootschap kon ziekte in enkele grote gezinnen al snel tot relatief hoge opnamecijfers
leidden.
De lutherse diakenen verwezen nauwelijks zieken naar het stadsziekenhuis. De enige opnameindicatie was een besmettelijke ziekte. Slechte sociale omstandigheden konden bij de hervormden
een reden voor ziekenhuisverpleging zijn, maar bij de lutheranen werden die uitdrukkelijk uitgesloten.131 Van 1836 tot 1840 werden slechts twee lutherse armen in het ziekenhuis verpleegd.
Opvallend zijn ook de zeer lage opnamecijfers in de jaren 1844 en 1846, toen er veel ziekte in de
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stad was. Met medicus Schutter werd over de noodzaak van iedere opname overlegd.132 Voor de
lutheranen was de verpleegprijs een forse drempel. In de jaren vijftig werd meer gebruik gemaakt
van het Academisch Ziekenhuis, waarschijnlijk omdat de verpleegprijs in dit ziekenhuis lager was.
De lutherse diaconie gaf ook als enige in 1856 geen mandaat aan de Tyfuscommissie om zieke
lidmaten naar het Academisch Ziekenhuis te sturen.133
De joodse gemeente liet van 1836 tot 1842 vier zieken opnemen. Daarna steeg het aantal verwijzingen. In 1846-1847 was de hospitaliseringscoëfficiënt het hoogst van alle armbesturen. Dit
armbestuur kon tijdens de malaria-epidemie de zieken niet naar een armenhuis sturen. Binnen
deze gemeente was het gebruikelijk dat bedeelden bij elkaar in één huishouden woonden.134 Het
isoleren van zieken was daar ongetwijfeld een probleem. De Afgescheiden Gereformeerden en
Walen hadden ook geen armen- of gasthuis waar ze naar uit konden wijken en lieten eveneens
zelden zieken opnemen. Men koos voor het inhuren van wakers die de zieken thuis verpleegden.
Afgescheiden Gereformeerden hadden een afkeer van overheidsinvloed in de armenzorg.135 Ze
regelden de ziekenzorg binnen eigen kring. Bij de verloskundige hulp zagen we deze handelwijze
ook. De Walen kozen ook voor thuisverpleging, maar bij hen zal het argument van sociale distantie
meer gegolden hebben dan dat van levensbeschouwelijke distantie.
Voor de diaconieën werd een ziekenhuisopname de helft goedkoper toen het Academisch
Ziekenhuis zijn deuren opende. De relatief lage opnamecijfers van 1853 duiden er op dat men
voorlopig voor het armenhuis bleef kiezen. De verpleegprijs van f 1,75 per week lag nog boven
die in de armenhuizen. In het hervormde gasthuis was de verpleegprijs in 1853 f 1,10 of f 1,20.
Armendoker Goldsmith Nanninga kwam vrijwel dagelijks in het gasthuis langs, zodat in de ogen
van de diakenen de medische begeleiding voldoende was.136 Maar in de loop van de jaren vijftig
werden steeds meer zieken naar het Academisch Ziekenhuis gestuurd. In 1853 verbleven er 96 hervormde patiënten en in 1856 waren het er al 360. Bij de katholieken was bijna een verzesvoudiging
van het aantal opnames (van 9 naar 52), bij de lutheranen een stijging van 3 naar 13 en bij de joden
van 4 naar 12. De Afgescheiden Gereformeerden lieten dat jaar 4 lidmaten opnemen, wat voor hen
ook redelijk veel was. De ernstige tyfusepidemie en een kleine pokkenepidemie in dat jaar vormen
deels de verklaring voor de sterke stijging. Er werden in 1856 126 tyfuspatiënten opgenomen. Van
de 73 pokkengevallen in de stad kwam waarschijnlijk maar een deel in het ziekenhuis terecht. Maar
zelfs als ze wel allemaal intramuraal werden verpleegd, dan was het aantal ziekenhuisopnames nog
fors hoger dan aan het begin van de jaren vijftig en hoger dan in de twee decennia daarvoor.
Mogelijk hebben een drietal andere verschijnselen de forse toename mede veroorzaakt. In
deze periode meenden de armendokters dat te veel mingegoeden gratis hulp kregen. Door zieken eerder naar het ziekenhuis te verwijzen, hoefden ze minder patiënten zonder honorarium te
helpen. Bevolkingsgroei en immigratie zijn wellicht ook van invloed geweest. De stad slibde vol
en er was een tekort aan woningen. De verzorging en isolatie van zieken in de thuissituatie gaf al
gauw problemen en de angst voor besmetting nam toe. Immigranten – met name alleenstaande
jongvolwassenen – kregen bij gebrek aan nabijheid van familie onvoldoende verzorging en werden
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ook naar het ziekenhuis verwezen. De drempel om armen naar het ziekenhuis te sturen werd lager.
Het ziekenhuis was in de jaren vijftig niet meer weg te denken uit de stad.
De toegenomen uitgaven aan ziekenhuiszorg kunnen maar voor een deel verklaard worden uit
het hogere aantal opnames. De katholieken gaven relatief veel minder uit aan deze zorg, terwijl bij
hen de hospitaliseringscoëfficiënt relatief hoog was. De verpleegduur moet ingebracht worden om
dit te verklaren.
Het tweede instrument waarmee een diaconie invloed kon uitoefenen op het gebruik van het
ziekenhuis was interveniëren in de opnameduur. Men kon aansturen op een snel ontslag, overplaatsing naar het armenhuis of besluiten om (chronische) patiënten langer in het ziekenhuis te houden.
De gemiddelde opnameduur per patiënt is berekend door de uitgaven te delen door de verpleegprijs per dag en de uitkomst hiervan (het totaal aantal verpleegdagen per diaconie) te delen door
het aantal opgenomen patiënten per diaconie. Voor de hervormden, katholieken en lutheranen kon
deze berekening worden gemaakt.
Tabel 8.15 Gemiddeld aantal verpleegdagen per ziekenhuispatiënt per diaconie
hervormd

RK

luthers

1836

77.7

52.4

39.0

1846

30.7

24.0

---

1856

43.7

12.8

40.0

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken

De verschillen waren aanzienlijk. In hoofdstuk 6 waar het perspectief van het ziekenhuis werd
aangehouden, werd geconstateerd dat de algemene verpleegduur vanaf 1846 daalde omdat de
capaciteit van het ziekenhuis te klein was voor de verhoogde vraag. Hier zien we dat het beleid
van de diaconieën ook van invloed was op de verpleegduur. De daling van de opnameduur in de
jaren veertig werd ook ingegeven door de dwingende eis om te bezuinigen. In 1844 scherpte de
hervormde diaconie het ontslagbeleid aan. Zieken die aan de beterende hand waren, moesten voor
de nazorg worden overgeplaatst naar het armenhuis. Al voordat het ziekenhuis een capaciteitsprobleem had, haalde de diaconie de patiënten sneller uit het ziekenhuis.
In hoofdstuk 6 bleek dat de totale patiëntenpopulatie niet representatief was voor de stedelijke
bevolking. Gold dat ook voor de zieken van de diaconieën? Als we deze vraag trachten te beantwoorden voor de patiënten van de hervormde diaconie, stuiten we op methodische problemen. De
bedeelden zijn niet in een algemeen register opgenomen, maar per kluft in kluftboeken, zonder
adresaanduiding en geboortedatum. Bovendien is de inschrijving chronologisch gebeurd en niet per
jaar en op alfabet. Zoekt men een bedeelde, dan moeten de boeken van negen kluften van de hele
eerste helft van de negentiende eeuw worden doorgenomen. De (on)vindbaarheid van de vrouwelijke
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bedeelden vormt een extra probleem, omdat vrouwen in de kluftboeken meestal onder de naam van
de echtgenoot werden ingeschreven en in de ziekenhuisregisters met hun meisjesnaam. Omdat de
vraag bleef intrigeren wie nu precies door deze diaconie werd verwezen, heb ik een niet representatieve steekproef gedaan. De steekproef is bovendien niet omvangrijk. Het resultaat is dan ook indicatief. Van het jaar 1856 zijn de eerste 50 patiënten van de hervormde diaconie vergeleken met de
protocolboeken van de vast bedeelden.137 Het bleek dat slechts drie van de 50 als bedeelde stonden
ingeschreven. Twee van hen hadden ook nog een beroepsaanduiding (mandenmaker en arbeider).
De hervormde diaconie verwees nauwelijks vast bedeelden naar het Academisch Ziekenhuis, maar
vrijwel uitsluitend mingegoeden. Dit komt overeen met de bevindingen uit hoofdstuk 6.
Er waren ook enkele verschillen. Onder de hervormde patiënten waren arbeiders en knechten
relatief minder en ambachtslieden meer vertegenwoordigd dan in de totale groep ziekenhuispatiënten. Het percentage dienstbodes was gelijk. Personen die in de vervoerssector werkten en personen
met een ambulant beroep waren in tegenstelling tot de totale patiëntengroep nauwelijks onder de
hervormde patiënten te vinden. Het sociale niveau van de hervormde zieken lijkt iets hoger te zijn
geweest dan dat van de totale groep ziekenhuispatiënten.138 Het leeftijdspatroon van de hervormde
patiënten laat een gelijkmatiger spreiding over de volwassen leeftijdscategorieën zien dan bij de
totale ziekenhuisbevolking. De leeftijdsgroep 20-39 jaar was bij de hervormden ook het meest
vertegenwoordigd, maar hogere leeftijdsgroepen kwamen relatief meer voor.139 Dit materiaal geeft
aanleiding om te veronderstellen dat de diaconiepatiënten een andere sociale achtergrond hadden
dan de particuliere patiënten en de patiënten die van elders kwamen. Door middel van een uitgebreider onderzoek van dit materiaal kan de hypothese wellicht scherper geformuleerd worden.
Het lagere uitgavenpatroon bij de katholieke diaconie is vooral te verklaren uit de kortere
opnameduur. In de jaren veertig was de hospitaliseringsgraad nagenoeg hetzelfde als bij de hervormden, maar de uitgaven waren veel lager. Ook in 1856 was de hospitalisering relatief fors en de
opnameduur relatief zeer kort. Bij de lutheranen zijn de lage uitgaven te verklaren uit beide interventiemogelijkheden: er was sprake van een laag opnamecijfer en een praktijk van snel ontslaan.
Alleen in 1856 was de opnameduur relatief lang, wat waarschijnlijk door de tyfus kwam.
Krankzinnigenzorg
In 1853 verbleef Jantien Spekman uit Pekela, de vrouw van Albert Hensema, drie dagen in de
krankzinnigenzaal van het Academisch Ziekenhuis.140 Het korte verblijf en het feit dat ze niet werd
overgeplaatst naar een krankzinnigeninstituut zijn aanwijzingen dat ze geen ernstige psychiatrische
problemen had. Ze kwam later ook niet meer in de patiëntenboeken voor. Jantien werd behandeld
door professor Jacob Baart de la Faille, die de krankzinnigenzaal onder zijn hoede had. Baart de
la Faille had de Hensema’s tijdens de epidemie in 1826 als particuliere patiënten geholpen. De
hervormde diaconie van Pekela betaalde de opname in 1853. De Hensema’s behoorden in 1853
tot de mingegoeden, net als in 1826. In de jaren vijftig was Albert werkzaam als timmerman. Een
ziekenhuisopname konden ze niet zelf betalen.
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Het hulpaanbod aan arme of mingegoede lidmaten met mentale of psychische problemen
werd voor 1844 bepaald door bijkomende of gevolgproblemen. Vanaf het vijfde decennium van
de negentiende eeuw kwam er een nieuw criterium bij: het bereiken van genezing. Dit had met de
krankzinnigheid zelf te maken. De nieuwe visie op de krankzinnigenzorg stelde andere eisen aan
het handelen van de diaconieën. Tot het midden van de jaren veertig was men reactief georiënteerd, in de nieuwe visie moest men actief patiënten opsporen en laten opnemen. Ook bij minder
ernstige gevallen werd handelend optreden van diaconieën en armendokters verwacht. Opnames
waren wettelijk niet verplicht, maar er werd druk uitgeoefend op trage diakenen en onwillige
familieleden om zieken te laten opnemen. Van de diakenen werd verwacht dat ze blijvende inspanning toonden.
De lichtste vorm van hulp bij psychische problemen was de gewone bedeling in geld en brood.
Die werd gegeven als iemand niet of maar gedeeltelijk in eigen onderhoud kon voorzien en de
familie het onderhoud niet kon opbrengen. Onder deze groep vielen ook bejaarde mensen met
geriatrische problemen en mensen met een verstandelijke beperking. Anna Philippus zorgde van
1827 tot en met 1837 voor haar broer Hermannus, waarvoor ze ondersteuning van de hervormde
diaconie kreeg. In 1838 werden door de katholieke armenzorg drie patiënten bedeeld die bij hun
ouders verbleven.141 Deze lichtere gevallen onderscheidden zich alleen wat betreft de oorzaak van
de hulpvraag van andere vast bedeelden, niet in de hulp die ze kregen.
Tot de min of meer lichtere gevallen behoorden ook de uitbestede patiënten. Uitbesteding
bij particulieren was een gebruikelijke opvangmethode in de negentiende eeuw.142 De 27-jarige,
ongehuwde Hilligien Nienhuis leed ‘zwaar aan toevallen en [werd] dientengevolge wat onnozel’.
In de zomer zocht ze mos waarmee ze wat verdiende. Met een ondersteuning van 20 cent en een
half brood kon ze bij anderen inwonen.143 Over de uitbesteding is de informatie zeer beperkt. In
de rekeningen van de hervormde diaconie zijn hiervan enkele vermeldingen te vinden. Volgens een
andere bron onderhield deze diaconie in 1846 dertien krankzinnigen, waarvan zeven in gasthuizen
en gestichten waren opgenomen. De andere zes zouden dus in de familiekring of uitbesteed zijn
geweest.144 Men verwachtte soms een heilzame werking van een ‘eenzame plek in het land’.145 Bij
steun aan de familie en uitbesteding ging het veelal om chronische patiënten, maar waarschijnlijk
niet om de zwaarste gevallen.
Chronische gevallen kwamen in de eerste helft van de negentiende eeuw ook in armen- en
gasthuizen terecht. In 1838 waren vijf zieken met mentale problemen in het katholieke armenhuis
opgenomen.146 Voor de hervormden was het criterium voor opname in het armenhuis in de jaren
dertig dat ‘bekrompen geestvermogens onophoudelijk oppassing vorderen’.147 Er verbleven daar
toen enkele patiënten. Hoewel het waarschijnlijk om iets zwaardere gevallen ging – permanent
toezicht was nodig – betroffen het geen ernstig gedragsgestoorde of destructieve personen, omdat
men in het armenhuis in een groep moest kunnen functioneren. Men sliep met anderen op een
slaapzaal en gebruikte de maaltijden gezamenlijk. Rond 1860 was het plaatsen van krankzinnigen
in stedelijke armenhuizen in onbruik geraakt. In 1861 werd nog één krankzinnige in het her‘D E
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vormde armenhuis ‘beziggehouden’.148 De katholieken legden in 1855 expliciet vast dat krankzinnigen niet in het armenhuis terecht konden. Aan het veranderende opnamebeleid van de gast- en
armenhuizen is te zien dat de kerkelijke armbesturen na verloop van tijd aansloten bij de nieuwe
ontwikkelingen in de krankzinnigenzorg.149
Het kwam regelmatig voor dat krankzinnigen kortdurend in het stadsziekenhuis of het
Academisch Ziekenhuis werden opgenomen. Men wilde dan eerst proberen of een patiënt daar kon
genezen. Als dat zo was, ging de zieke weer naar huis. Bij Jantien Spekman moet dat het geval zijn
geweest. Bleef verbetering uit en leek het om een ernstig geval te gaan, dan werd een zieke naar een
krankzinnigeninstituut gebracht.
De intramurale krankzinnigenzorg was alleen bestemd voor zeer ernstige, langdurige zieken.
Een opname in het Anthony-gasthuis was bij de hervormden aan het begin van de negentiende
eeuw geïndiceerd bij ‘den graad van razernij’, ‘straten gerugt’, ‘in de kerken tot stoor en ergenis
[zijn]’, ‘bijna helemaal naakt bij de weg [lopen]’, ‘ter voorkoming van ongelukken’ of wanneer
iemand ‘volkomen van verstand is beroofd’.150 In deze gevallen was meer nodig dan de gewone
‘onophoudelijke oppassing’ die men in het armenhuis nog wel aankon. Sociale isolatie was vereist.
Vergelijken we het aantal opgenomen diaconiepatiënten met het totaal aantal patiënten met
mentale problemen (hoofdstuk 6), dan blijkt dat maar zeer weinig cliënten van de diaconie in de
intramurale krankzinnigenzorg terecht kwamen.
Tabel 8.16 Uitbestede en intramuraal verpleegde krankzinnige diaconiepatiënten
hervormd
A

RK

luthers

A

A

2

4

1

2

5*

1

B

C

7

1

3

1846

5

1856

13*

1836

Bronnen: rekeningen en notulen diaconieën
Toelichting:
A = Anthony-gasthuis, Zutphen, Delft
B = uitbesteding
C = Huis van Arrest
* Van de hervormden en katholieken zijn van 1856 geen opnamecijfers of namen van patiënten bekend. Deze cijfers zijn als
volgt berekend: uitgaven gedeeld door verpleegprijs per jaar per patiënt ad f 110,-.151
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Vanaf 1835 steeg het aantal opnames, nadat dat jarenlang stabiel was geweest. In 1837 en 1838
moesten respectievelijk acht en negen hervormde krankzinnigen hun heil in het gasthuis zoeken.152
In 1843 liet de hervormde diaconie dertien krankzinnigen in dit huis verplegen.153 De diakenen spraken hun bezorgdheid uit over de toename,154 maar in tegenstelling tot andere vormen van zorg werd
in de krankzinnigenzorg nooit gezegd dat een opname overbodig was. Eind jaren dertig plaatsten de
hervormden ook krankzinnigen in het Huis van Arrest (drie in 1836, vijf in 1837). Deze patiënten
konden al gauw iets doen wat als wetsovertreding kon worden beschouwd. Institutionalisering van
krankzinnigen binnen het justitiële circuit leverde bij de diakenen geen bezwaren op. Financieel
was het gunstiger, omdat de opnamegelden uitgespaard werden. De geneeskundige commissie kon
de opnames in het Huis van Arrest niet appreciëren. Er was in deze periode ook plaatsgebrek in het
Anthony-gasthuis. Op gezag van de gouverneur werden om die reden in 1837 enkele patiënten naar
Utrecht en Deventer gebracht. Tussen 1842 en 1844 stuurde de hervormde diaconie lidmaten naar
Deventer.155 Daarna kwamen alleen de erkende gestichten in Zutphen en Delft nog in aanmerking.
De ‘zinneloze’ Cornelis Fokkes Meulman zag drie krankzinnigeninstellingen van binnen. In 1826
kwam Cornelis in het Anthony-gasthuis terecht, waar hij tot de sluiting in 1842 bleef. Hij verhuisde
daarop naar het gesticht in Deventer. Eind 1846 volgde de overplaatsing naar Zutphen, waar hij in
de jaren zestig nog steeds verbleef. Naar ik aanneem bleef hij er tot zijn dood.
De nieuwe ideeën over de krankzinnigenzorg braken aanvankelijk niet door bij de Groningse
diaconieën. De armendokters hebben de diakenen eerst niet kunnen overtuigen van de noodzaak om de zorg te verbeteren. De katholieken maakten geen gebruik van het Anthony-gasthuis,
mogelijk omdat het geen katholiek huis was.156 Zij gaven voor 1842 de voorkeur aan hun eigen
armenhuis, waarschijnlijk ook voor de ernstige gevallen. Het katholieke armbestuur ging pas in de
jaren veertig over tot plaatsingen in de gespecialiseerde, intramurale krankzinnigenzorg. Vanaf het
tijdstip dat de hervormingen een wettelijke basis kregen, inspecteurs werden aangesteld en Rijk en
provincie meebetaalden aan de opnames in betere instituten, sloot deze diaconie aan bij de nieuwe
ontwikkelingen en maakte zij gebruik van instellingen voor krankzinnigen.
De lutherse diaconie deed een zeer bescheiden appel op de voorzieningen voor krankzinnigen.
Na 1844 werd gebruik gemaakt van het gesticht in Zutphen. De lutherse Hilke Smidt was in
1856 eerst twaalf dagen in het Academisch Ziekenhuis en werd daarna naar Zutphen gebracht.157
Deze opname kostte evenveel als de uitgaven aan medicijnen voor alle lutherse armen. De doopsgezinden, Walen en Afgescheiden Gereformeerden hebben geen patiënten in de krankzinnigengestichten geplaatst. De joodse diaconie had eind jaren vijftig een patiënte in het Israëlitische
Krankzinnigengesticht in Amsterdam.158 In 1828 was een krankzinnige ‘bezwaarlijk’ voor de
joodse diaconie, maar het is niet bekend waar deze verbleef.159
Uit bovenstaande tabel blijkt dat met name de hervormde en katholieke armbesturen inhaakten
op de nieuwe mogelijkheden. Bij de katholieken zien we al in 1846 en bij de hervormden in 1856
een substantieel hoger aantal opnames buiten de provincie. Bij de katholieken was de opnamecoëfficiënt vanaf 1846 het hoogst. In 1856 was de hospitaliseringscoëfficiënt van de katholieken
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(0.91) ten opzichte van de hervormden (0.63) nog steeds hoger. De katholieken lieten zelfs zieken
opnemen boven het aantal contractplaatsen, wat voor hen veel duurder was.160 Deze diaconie
maakte in die jaren ook op andere gebieden gebruik van gespecialiseerde zorg buiten hun eigen
circuit. Er werd voor het eerst ook een kind in het Doofstommeninstituut geplaatst. Vanaf de jaren
veertig woei een frisse wind door het katholieke armbestuur. De verbeterde ziekenzorg in hun eigen
gasthuis was er ook een uiting van.
Een analyse van de kosten van de krankzinnigenzorg laat nog enkele opmerkelijke zaken zien.
In deze zorg gold hetzelfde als bij de drie hiervoor behandelde zorggebieden: er waren forse verschillen tussen de armbesturen. Vóór 1846 was de zorg per patiënt voor de hervormde diaconie
iets duurder dan daarna. Een opname in het Anthony-gasthuis kostte evenveel als een uitbesteding.
Ook hieruit blijken overlast en onaangepastheid als specifieke opnameredenen voor het gasthuis.
Een humanitaire motief lag ten grondslag aan het onderbrengen van Hermannus bij zijn zuster
Anna Philippus. De uitbesteding bij Anna kostte de diaconie evenveel als een plaatsing in het
Anthony-gasthuis.161 Een verblijf bij de familie was al gauw prettiger dan een geïsoleerd bestaan in
de onverwarmde hokken van het gasthuis. De hogere uitgaven vanaf het midden van de eeuw hadden uitsluitend te maken met een hogere opnamegraad en niet met een hogere verpleegprijs.162
Bij de katholieken werd de forse stijging van de uitgaven aan medische armenzorg (vanaf 1846)
vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de krankzinnigenzorg. Niet minder dan 78% van de stijging
werd hierdoor bepaald, tegenover 5% voor het gewone ziekenhuis. Bij de hervormden werd de
stijging van de nominale uitgaven aan medische zorg van 1856 ten opzichte van 1846 voor 23%
veroorzaakt door de krankzinnigenzorg en voor 62% door de gewone ziekenhuiszorg.
Tabel 8.17 Procentuele aandeel krankzinnigenzorg in de medische armenzorg
1836

1846

1856

10

12

14

RK

--

32

33

luthers

--

42

26

hervormd

Bron: rekeningen diaconieën

Toen in 1857 de subsidie van de stad aan de diaconieën ter discussie stond, was het eerste voorstel
van de katholieken – de hervormden steunden hen op dit punt – dat de stad deze zorg zou overnemen.163 Dat ging (toen nog) niet door. Maar met de overdracht van de (medische) armenzorg
aan het Burgerlijk Armbestuur kwam deze zorg daar – wat in 1820 niet was gebeurd – nu wel
terecht. De diaconieën sloten de bemoeienis met deze zorg toen af. De periode dat de Groningse
diaconieën inhaakten op de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van de krankzinnigenzorg
heeft ruim tien jaar geduurd.
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De Armenwet van 1854 liet alle armenzorg expliciet aan kerkelijke armbesturen over. Het stadsbestuur was tevreden met de keuze die in deze wet was gemaakt,164 want de
algemene geest in deze gemeente [is] tegen burgerlijke armenzorg en dubbele bedeling.165
De provincie was al even verheugd. ‘Gelukkig is er geen staatsarmenzorg gekomen’, meldde zij in
haar jaarverslag.166 De Administratie van de Algemene Onderstand werd opgeheven. Van 1855 tot
1858 functioneerde op de gemeentesecretarie het Bureau Armwezen voor de administratie van de
restitutiegelden van elders armlastigen. De cliënten van de Administratie van de Onderstand gingen over naar de diaconieën. De meesten kwamen bij de hervormde diaconie terecht.
De diaconieën die voor 1820 geen reserves hadden, hebben die daarna ook niet kunnen opbouwen. De reserve van de doopsgezinde diaconie slonk in, waardoor deze vanaf het eind van de jaren
veertig ook afhankelijk werd van de subsidie van de stad. Alleen de Waalse diaconie bouwde een nog
grotere reserve op. De diaconieën bleven arm. De verzwaring van de zorgtaak door de sluiting van
Administratie vande Onderstand, de sinds 1833 teruglopende inkomsten uit collectes en stadssubsidie (bijlage XXVIII, kolom B) en het toenemende aantal uitbraken van besmettelijke ziekten in de
jaren vijftig, waardoor de uitgaven aan medicijnen en ziekenhuiszorg enorm toenamen, hadden tot
gevolg dat, net als in het tweede decennium, de druk op de diaconale zorg eind jaren vijftig heel groot
was. De hervormde diaconie zegde eind 1857 het contract met het stadsbestuur over de subsidies op,
omdat ze naar haar mening haar eigen lidmaten geen behoorlijke zorg meer kon bieden.167 Men bood
in tweede instantie aan om op de oude voet door te gaan onder voorwaarde van een verhoging van
de subsidie van f 6000,- en de overname van de kolonisten en buitengealimenteerden (stadjers die
elders woonden en door de Groningse diaconieën moesten worden onderhouden) door de stad. De
hervormde diaconie wilde niet langer op dezelfde voorwaarden het openbare deel van de armenzorg
– de zorg voor de niet-hervormden en de kolonisten – uitvoeren.168 Dit voorstel was niet acceptabel
voor de stad. Op twee punten week de mening van de raad af van die van de diaconie. Zij vond,
aansluitend bij de heersende liberale opvattingen,169 uit principiële overwegingen dat armenzorg geen
overheidstaak maar een kerkelijke taak was en uit praktische overwegingen dat de bedeling niet door
meer dan een armbestuur moest worden uitgevoerd om ´botsingen´ te voorkomen. Vanaf de jaren
dertig werd de eensgezindheid die vanouds tussen kerk, stad en stand hadden geheerst, langzaamaan
steeds minder vanzelfsprekend. De consequenties van de opvatting van de diaconie dat zij haar armen
niet meer naar behoren kon ondersteunen, werd in de jaren 1810 door de stad geaccepteerd, maar in
de jaren 1850 niet meer. Tussen de regels door is in de mening van de raad te horen dat er wel wat
zuiniger bedeeld kon worden. Zij erkende echter dat de diaconieën ook zedelijke en godsdienstige
motieven konden hebben om te bedelen, wat bij de burgerlijke armenzorg niet het geval was.170 De
hervormde kerk en de stad konden in 1857 niet tot overeenstemming komen over een oplossing voor
de problemen in de armenzorg. Het contract werd daarop door de diaconie opgezegd.
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De katholieken trachtten op hetzelfde moment hun financiële problemen op te lossen door
de stad te vragen om een van hun duurste zorgopties, de krankzinnigenzorg, over te nemen. Als
al gezegd: dit weigerde de stad. De katholieken zegden het contract met de stad echter niet op.
Waarschijnlijk had dit te maken met de uitbreiding van het aantal contractplaatsen in de krankzinnigeninstituten in 1858,171 waardoor de katholieken niet meer zelf de volledige kosten van de
opname hoefden te dragen van de plaatsingen die boven het contractaantal uitgingen.
Er restte de stad niets anders dan met ingang van 1858 de (medische) armenzorg van de hervormden over te nemen. Voordat we dat deel bespreken, wordt eerst nog stilgestaan bij de burgerlijke armenzorg in deze diaconale periode.
B U RG E R L I J K E

A R M E N Z O RG I N D E D I A C O N A L E P E R I O D E ,

1833-1857

De Administratie van de Algemene Onderstand kreeg in 1833 de zorg voor de kolonisten
(bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid), reizigers, elders armlastigen en niet-kerkelijk
gebonden inwoners. Van 1833 tot 1854 maakten maar weinig inwoners gebruik van de ambulante
medische openbare armenzorg. In 1836 waren dit bijvoorbeeld maar 36 personen. De hervormde
diaconie had tot 1854 geen taak als openbaar instituut. De kolonisten waren in feite de armsten
uit de stedelijke bevolking en voorheen cliënten van de diaconieën. De kolonies waren een nieuwe,
van rijkswege tot stand gekomen voorziening, die bedoeld was om armen te verheffen en op te
voeden tot arbeidzame en zelfredzame burgers. Armen die naar de kolonies werden gezonden,
gingen in feite over van de diaconale zorg naar de openbare armenzorg. Sinds het midden van de
jaren twintig was daardoor een aparte groep armen gecreëerd. De diaconieën buitten dit uit. Ze
schoven in de jaren dertig armen af op de stad door ze naar de kolonies te praten. Of ze weigerden
steun te verlenen aan armen, die vervolgens door een veroordeling wegens straatbedelarij alsnog in
Veenhuizen terecht kwamen.172
De stadszorg was, zoals hiervoor al is aangegeven, sterk verbonden met de bestrijding van
besmettelijke ziekten. Het was de reden om het ziekenhuis in stand te houden. In hoofdstuk 6
bleek al, dat ook in reguliere en niet-epidemische periodes lijders aan besmettelijke ziekten er
terecht kwamen. Uit de navolgende tabel blijkt overduidelijk de preoccupatie van de stad met
epidemieën. In de periode 1833-1857 deden twee posten de kosten stijgen: het bouwen, inrichten
en vertimmeren van de ziekenhuizen en epidemieën van malaria, pokken, tyfus en cholera. Tijdens
epidemieën kwamen meer inwoners waar de stad de verpleegkosten voor droeg in het ziekenhuis
terecht, en als er cholera heerste werd door de stad gratis medische hulp verstrekt.
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Tabel 8.18 Uitgaven curatieve medische armenzorg door de stad (afgerond op hele guldens)173
A

B

C

bijzonderheden

1833-1834

13085

4.24

42

cholera, einde Burgerlijk Armenbestuur, uitbreiding stadsziekenhuis

1835-1839

4842

1.66

15

1840-1842

5557

2.03

17

1843-1845

5023

1.81

16

1846

pokken

22363

6.54

66

malaria, voedselcrisis, verbouw stadsziekenhuis

1847-1849

6479

1.84

19

cholera 1848

1850-1852

14472

4.55

45

cholera 1849, inrichting Academisch Ziekenhuis

1853-1857

6705

1.20

20

Bron: gemeenterekeningen
Toelichting:
A = nominale uitgaven curatieve medische zorg (stadsziekenhuis, subsidie Nosocomium Academicum voor oktober 1852,
medische armenzorg, stadsvroedvrouwen, extra uitgaven curatieve zorg bij epidemieën, Academisch Ziekenhuis)
B = uitgaven curatieve medische zorg als percentage van de totale stadsuitgaven
C = uitgave per stedelijke inwoner in centen

In de rekening van 1850 zijn de kosten van de cholera van 1849 opgenomen. Hier kunnen we
laten zien welke invloed een epidemie had. Wanneer we de uitgaven aan de cholera niet meetellen,
wordt het cijfer in kolom B 1.68 en in kolom C 16. Het niveau was dan ongeveer gelijk aan dat
van de aanpalende jaren zonder epidemieën. In de liberale jaren vijftig werd de gemeenterekening
slechts voor 1.2% belast met medische zorg. De belangrijkste uitgaven waren toen de bijdrage aan
het Academisch Ziekenhuis (f 5800,- per jaar) en de kosten van de vroedvrouwenhulp.
Tijdens cholera-epidemieën werd altijd met een zekere trots gemeld dat de stad ruimhartig
gratis medische hulp verstrekte. De suggestie wordt gewekt dat niemand werd geweigerd en dat
nauwelijks werd gecontroleerd op inkomen en graad van behoeftigheid.174 Dat de hulp desondanks
werd gezien als armenhulp, blijkt uit het feit dat op de recepten moest staan: ‘cholera armen’.175
De lijst van de cholerapatiënten die in 1849 door de stad zijn geholpen, is bewaard gebleven. Deze
bevat de naam en leeftijd en het adres van de lijder en de datum waarop de hulp startte. Niet minder dan 963 cholerapatiënten – 67% van alle cholerazieken – kregen medicijnen van de stad. Een
deel van hen werd in tweede instantie alsnog in het ziekenhuis opgenomen.176 Eenderde deel van
alle lijders kreeg geen hulp van de stad. Hoewel tijdens deze grote epidemie ook gegoeden werden
getroffen, was de meerderheid van de zieken in de lagere sociale groepen te vinden. Het is wel zeker
dat niet alle zieken uit de lagere sociale groepen medische hulp van stadswege kregen.
Uit deze bron blijkt dat vanaf 20 juli – de eerste patiënt werd op 30 juni geholpen – van de
meeste zieken bij de diaconieën werd nagegaan of ze wel behoeftig waren en of hun domicilie
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van onderstand wel Groningen was. Bij verschillenden bleek dat niet het geval te zijn. De kosten
van de zieken die elders armlastig waren, werden gedeclareerd bij het gemeente- of armbestuur
waar betrokkene domicilie van onderstand had. Een beperkt aantal mensen werd hulp geweigerd.
IJzersmit Boelsen in de Pelsterstraat, wever Schut in de Torenstraat en timmerman Tijs Sikkens
aan de A-poortenwal kregen geen medicijnen voor hun zieke kinderen.177 Tobias Schouman die
in een schip woonde, was een twijfelgeval. Men vermoedde dat zijn ouders een huis in Veendam
hadden. Maar hij bleef toch op de lijst.178 Dat na een paar weken werd overgegaan tot controle op
de behoeftigheid bij de diaconieën en de vermelding ‘cholera armen’ op de recepten, zal een deel
van de zieken hebben tegengehouden om hulp te vragen.
Van de 963 personen heb ik een steekproef getrokken van 1:5. Dat leverde 192 namen op
die op vier punten nader onderzocht zijn: beroep, woonadres (straat), sterfte en al of niet bedeeld
worden.179 Deze punten zijn binnen de vraagstelling relevant, omdat ze informatie geven over de
sociaal-economische positie van de zieken die van de stad gratis hulp kregen. Van 155 personen
(81%) kon een beroepsaanduiding gevonden worden in de burgerlijke stand of het bevolkingsregister. Van de kinderen is het beroep van de ouders genomen.
Tabel 8.19 Beroepen van de cholerapatiënten die stadshulp ontvingen in 1849
nominaal

procentueel

ambachten

57

36.8

ambachtsknechten

17

11.0

koopman + koopmansknecht

11

7.1

landbouw, tuinbouw, visserij

5

3.2

politie + militairen
arbeider/ster, knecht, sjouwer

4

2.6

24

15.5

economische dienstverlening

6

3.9

vuilnismenner

2

1.3

vervoerssector

6

3.9

dienstmeid, dienstbode

5

3.2

bewaarschoolhoudster
zonder beroep
onbekend
bedeeld
totaal

1

0.6

12

7.7

2

1.3

3

1.9

155

Bronnen: openbare armenzorg; burgerlijke stand; bevolkingsregisters

‘D E

K A N K E R VA N D E Z E T I J D ’

3 69
De ambachtsberoepen waren het meest vertegenwoordigd (47.8%). De beroepen in de bouwsector
(timmerlui, metselaars en ververs) werden 22 keer vermeld, die in de textielsector (wever, spinster,
naaister, kleermaker) 14 keer en 11 schoenmakers kregen hulp. Deze drie beroepsgroepen maakten 64% van de ambachtsberoepen uit. Het aantal ambachtsknechten was relatief beperkt, maar
waarschijnlijk was het verschil tussen de knechts en de ambachtslieden zonder knechtsaanduiding
sociaal gezien niet groot. In de steekproef kwamen slechts twee sjouwers voor. De betere ambachten en zelfstandigen, zoals steenhouwers, bakkers, beeldhouwers, winkeliers etc., kwamen in de
steekproef niet voor. Zij kregen geen (en vroegen het waarschijnlijk ook niet) medische hulp van
stadswege. De zieken die door de stad werden geholpen en het predikaat ‘cholera armen’ kregen,
vormden in feite dezelfde groep inwoners die anders ook al geneeskundig werd bedeeld.
De toelating was niet zo ruimhartig als werd gesuggereerd. Er waren geen sociale groepen
vertegenwoordigd die bij andere medische problemen niet werden geholpen. De soepelheid betrof
het snel geven van de eerste hulp. Er werd geen inkomensonderzoek geëist op het moment dat de
hulp werd gevraagd. Het onderzoek gebeurde later nog wel. Bij nader inzien verschilde de toegang
tot de gratis zorg niet van andere momenten en omstandigheden. Het snel bieden van hulp was
het belangrijkste en dat zal zijn ingegeven door het streven om de verspreiding van de ziekte te
beperken.
De vergelijking van deze steekproef met de aantekeningen van De Vries Reilingh over de slachtoffers van deze epidemie is interessant. Volgens De Vries Reilingh waren de meeste zieken onder
arbeiders, sjouwers en turfdragers te vinden. Het is mogelijk dat hij onder arbeiders een grotere
groep heeft begrepen, anders is het verschil met de hier gevonden grote groep ambachtslieden en
-knechts wel opmerkelijk. Het verschil in het aantal sjouwers is ook opvallend. Hetzelfde doet zich
voor bij de turfdragers. In de steekproef kwam er niet één voor. De vuilnismenners heb ik apart in
de tabel opgenomen, omdat De Vries Reilingh over hen vermeldde: ‘Van de vuilnismenners zijn
ons geene gevallen bekend geworden’.180 Ze zijn hem kennelijk niet onder ogen gekomen, want ze
waren er wel.
TRENDS

I N H E T U I T G AV E N PAT RO O N

In de drie steekjaren 1836, 1846 en 1856 werd van alle medische armenzorg respectievelijk 31,
67 (exclusief vertimmering ziekenhuis 38) en 32% door de stad gefinancierd (bijlage XXVIII). In
feite was de stadsbijdrage aan de medische armenzorg groter, omdat de stad de diaconieën subsidieerde. Tellen we de directe en de indirecte uitgaven bij elkaar op, dan nam de stad in genoemde
jaren respectievelijk 68, 80 (zonder vertimmering van het ziekenhuis 62) en 51% van alle medische
armenzorg voor haar rekening.181 Dat de jaren 1850 voor de diaconieën een zware tijd was, blijkt
ook uit deze percentages. De meeste zorg van de openbare armbesturen werd via ziekenhuizen,
diaconieën en specialistische voorzieningen, verstrekt.
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Tussen 1816 en 1856 vervijfvoudigden de totale uitgaven aan medische armenzorg (kerkelijke
en openbare armbesturen samen). In dezelfde periode vertienvoudigde de stadsbijdrage (2.8 keer
zoveel dan de diaconieën). De samenstelling van het bedrag waarmee de medische zorg tussen
1816 en 1856 steeg (nominaal f 16.786,-), bestond voor 60% uit ziekenhuiszorg, voor 21% uit
medicijnen, voor 4% uit intramurale krankzinnigenzorg en aan traktementen van beroepsbeoefenaren werd 6% meer besteed. De stijging van de uitgaven voor de drie laatste posten lag niet
boven de groei van de bevolking. Aan ambulante medische armenzorg (‘basiszorg’) en krankzinnigenzorg werd relatief gezien niet meer uitgegeven. Aan ziekenhuiszorg werd bovenproportioneel
meer besteed. Deze zorg kan maar aan een relatief kleine groep van de medische bedeelden worden
gekoppeld. Wat meer aan medische armenzorg werd uitgegeven, kwam bij een relatief kleine groep
terecht en kan voor een flink deel gerelateerd worden aan specifieke omstandigheden, te weten het
isoleren van besmettelijke ziektes. Daarvan werd een relatief groot deel door de stad gefinancierd,
ook in de periode dat de kerkelijke armenzorg de medische armenzorg uitvoerde.
Wanneer armen en mingegoeden voor 1858 gratis medische zorg zochten, moesten de meesten
zich tot een diaken wendden. Dat veranderde vanaf 1858 grondig.
MEDISCHE

A R M E N Z O RG D O O R H E T

B U RG E R L I J K A R M B E S T U U R , 1 8 5 8 - 1 8 7 0

Toegangsprocedures en uitgaven
Vanaf 1858 werd het in de Armenwet vastgelegde criterium ‘volstrekte onvermijdelijkheid’ aangehouden voor de toegang tot de bedeling. Het Burgerlijk Armbestuur, dat in 1858 weer tot
stand werd gebracht, spitste het criterium nog wat toe: bedeling was geïndiceerd voor ‘behoud
van leven en gezondheid’. Als volstrekt onvermijdelijke zorg werd gezien: huurgeld, medische
zorg en ‘sporadisch brood’. Kleding, turf en opnames in wees-, armen- en gasthuizen vielen er
volgens het Groningse Burgerlijk Armbestuur niet onder.182 Deze zaken bleven bij de diaconieën
ondergebracht. Stro, kleding en klompen werden minimaal verstrekt en helemaal niet aan elders
armlastigen en buitengealimenteerden. Plaatsingen van jongeren in de landbouwkolonie Mettray
en van kinderen in het Doofstommeninstituut werden ook geweigerd.183 Wezen beneden de 17
jaar – Gerrichien Steenblok bijvoorbeeld – en personen die door ziekte of gebreken geheel of
gedeeltelijk niet in staat waren om te werken, werden wel geholpen.
Vanaf 1858 konden armen tegelijkertijd door het Burgerlijk Armbestuur en een diaconie worden bedeeld.184 Men kon medisch worden bedeeld door het Burgerlijk Armbestuur en tegelijkertijd
andere hulp van de kerkelijke armenzorg krijgen. Egbert en Henderika Geersinga woonden in een
‘diaconiekamer’, kregen geld en brood van de hervormde diaconie en breukbanden en medicijnen
van het Burgerlijk Armbestuur. Er bestonden ook andere combinaties van dubbele bedeling, bijvoorbeeld turf van de diaconie en brood en geld van het Burgerlijk Armbestuur. Met ingang van
1860 werd voor de eerste levensbehoeften maximaal f 1,- steun verleend. De meeste stadjers kregen
vaak niet meer dan een paar dubbeltjes.185 Bij een inkomen van f 1,50 werd slechts bij hoge uitzon‘D E
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dering nog wat gegeven. Ook voor negentiende-eeuwse begrippen was dit mager.186 In Groningen
werd niet ‘rijker’ bedeeld dan elders. Buitengealimenteerden konden alleen in hoogste noodzaak
medische zorg krijgen.187
In 1867 werd (op enkele grote gemeenten na) het restitutieprincipe voor de medische armenzorg binnen de provincie afgeschaft. Voor de plattelandsbevolking die naar de stad trok, werd
Groningen voor dit deel van de armenzorg het domicilie van onderstand.188 Het aantal armen nam
daardoor eind jaren zestig – net als in de jaren 1810 – toe. De armenwet van 1870 bepaalde dat
de woonplaats te allen tijde het domicilie van onderstand werd. Daarmee kwam een eind aan veel
administratief werk én onenigheid tussen armbesturen van verschillende plaatsen over wie de zorg
voor armen moest dragen. Het aantal inwoners dat een beroep op gratis medische zorg kon doen,
nam daardoor nog verder toe.
Aanvragen voor steun moesten bij de boekhouder van het armbestuur worden ingediend. Het
armbestuur deed onderzoek bij buren, wijkmeester of andere bekenden van de vrager, waarna in
de bestuursvergadering over het verzoek werd beslist.189 Interessant is dat buren weer als informatiebron konden dienen. Ze kregen echter niet – net zo min als dat voor 1833 het geval was – een
taak in de feitelijke toewijzing van hulp. Het weer invoegen van buren in de toelatingsprocedure
moet te maken hebben gehad met het feit dat functionarissen van de openbare armenzorg minder
bekend waren met de omstandigheden van de steunvragers dan de diakenen. Voor de medische
armenzorg golden enkele aanvullende toegangsregels. Men moest een briefje van de diaconie tonen
waaruit bleek dat van die kant geen hulp werd ontvangen.190 Recepten dienden op het stadhuis
te worden afgestempeld, voordat men er mee naar de apotheek kon gaan. Er hoefde niet zoals bij
andere verzoeken om steun, tot de bestuursvergadering gewacht te worden om hulp te krijgen.
Om het werk te beperken werd in 1861 besloten dat een toegestane verstrekking voor medische
hulp een jaar geldig was. Ook het inwinnen van informatie over de hulpbehoevendheid bij andere
personen kon bij een medische hulpvraag achteraf gebeuren. ‘s Avonds na zeven uur mocht de apotheker op ongestempelde recepten medicijnen afgeven. Het was de armendokter niet toegestaan
aan elders armlastigen meer dan eenmaal per dag een visite te brengen.191 Voor de Groningers gold
deze beperking niet. Personen die van elders afkomstig waren kregen dus minder hulp.
Het Burgerlijk Armbestuur nam aanvankelijk alleen van de hervormden de (medische) armenzorg over. De andere diaconieën bleven nog twee jaar op dezelfde voet doorgaan. Armenzorg door
het Burgerlijk Armbestuur bleek echter goedkoper uit te vallen,192 waarop het stadsbestuur haar
standpunt herzag, de principes uit 1854 liet vallen en afstand nam van de ervaringen van rond
1830. De overdracht van de armenzorg van de andere diaconieën aan het Burgerlijk Armbestuur
vond met ingang van 1860 plaats.193 Dat ging vrij snel en geruisloos. Alleen het joodse armbestuur
protesteerde. Dat wilde liever subsidie blijven ontvangen en de armenzorg zelf uitvoeren, maar dat
ging niet door.194 De opzegging van de contracten in 1860 was een initiatief van de stad.
In de armenzorg zien we in de jaren vijftig en zestig eenzelfde ontwikkeling als bij de openbare
hygiëne. In de jaren vijftig nam de stad een principieel liberaal standpunt in. Overheidstaken moes‘D E
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ten worden geminimaliseerd en de diaconieën kregen alle armenzorg op hun bordje. Aan het eind
van het decennium werd men pragmatischer. Toen armenzorg door het Burgerlijk Armbestuur
goedkoper bleek te zijn, werd het een zinvol alternatief gevonden. De ‘behoefte aan efficiënt
beheer, vooral op financieel gebied’ overheerste volgens Formsma in deze periode in de Groningse
besturen.195 We zien dit ook in de (medische) armenzorg. Rond 1860 werden de levensomstandigheden voor de lagere sociale groepen ook wat beter. De conjunctuur trok aan, de werkgelegenheid verbeterde en de prijzen van levensmiddelen werden gunstiger.196 Het Burgerlijk Armbestuur
functioneerde tot in de twintigste eeuw. Toen werd de medische armenzorg overgenomen door de
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst.197
Armenzorg door het Burgerlijk Armbestuur bleek voordeliger te zijn, maar dat gold niet voor
de medische armenzorg.
Tabel 8.20 Uitgaven curatieve medische armenzorg door de stad (afgerond op hele guldens)198
A

B

C

D

bijzonderheden

1858-1861

24399

4.18

70

5.23

malaria 1859-1860

1862-1865

22945

3.53

63

1866

32806

3.89

88

6.47

cholera

1867-1869

23738

3.33

64

1870

28640

3.95

75

pokken

1871

36424

4.18

94

pokken, woonplaats wordt
domicilie van onderstand

Bron: gemeenterekeningen
Toelichting:
A = nominale uitgaven curatieve medische zorg (medische armenzorg, stadsvroedvrouwen, extra uitgaven curatieve zorg bij
epidemieën, Academisch Ziekenhuis)
B = uitgaven curatieve medische zorg als percentage van de totale stadsuitgaven
C = uitgave per stedelijke inwoner in centen
D = uitgave per medische bedeelde, berekend (kolom D van tabel 8.22:kolom A van tabel 8.20)

Het effect van de overgang naar de burgerlijke armenzorg kan aangetoond worden door de uitgaven
van 1856 te vergelijken met die van 1862-1865. In 1856 werd door de gezamenlijke armbesturen
(exclusief joodse en doopsgezinde) f 20.918,- uitgegeven en begin jaren zestig door het Burgerlijk
Armbestuur bijna f 23.000,- per jaar (gewone jaren zonder epidemieën). Medische armenzorg door
het Burgerlijk Armbestuur betekende na 1858 geen bezuiniging. Integendeel, er was sprake van
een permanente stijging van de uitgaven. Zowel bij de diaconieën in 1856 als bij het Burgerlijk
Armbestuur in de jaren zestig, lagen toelating en financiering in dezelfde hand.
‘D E

K A N K E R VA N D E Z E T I J D ’

3 73
De ontwikkeling over een langere tijd kunnen we zien als we de periode 1821-1825 vergelijken
met de jaren 1861-1865. In beide periodes droeg de burgerlijke overheid zorg voor de medisch
bedeelden. De periodes zijn goed te vergelijken, omdat zich in beide periodes geen bijzonderheden
voordeden op het vlak van de volksgezondheid. Op de gemeenterekening was het uitgavenpercentage in de jaren zestig met 21 punten gestegen ten opzichte van de jaren twintig (van 3.01 naar
3.64%). De uitgave per stedelijke inwoner was echter bijna verdubbeld, van 35 naar 64 cent per
inwoner. Door de stedelijke bevolking werd in de jaren zestig, de toegenomen bevolkingsomvang
meegerekend, ongeveer anderhalf keer zo veel geïnvesteerd in de medische armenzorg.
Van 1860 tot en met 1875 bleef de verhouding tussen de uitgaven aan medische armenzorg
en de bevolkingsomvang ongeveer gelijk.199 Daarna stegen de medische uitgaven tot eind jaren
negentig (1897) bovenproportioneel.200 De periode 1875-1900 valt echter buiten het bestek van
dit boek.
De overdracht van de medische armenzorg naar het Burgerlijk Armbestuur vond vlak na de
introductie van de hoofdelijke omslag plaats (1856). De raad had een scherp zicht op het feit dat
de openbare armenzorg door de belastingbetaler moest worden opgebracht. De belangen van de
‘kleine belastingbetaler’ moesten worden ontzien, meende de raad. Deze inwoners moesten door
‘noeste vlijt’ en ‘zware arbeid’ hun gezin onderhouden en van hun ‘geringe verdiensten’ ook nog bijdragen aan de gemeentekas, waaruit de armenzorg werd bekostigd. Het stadsbestuur vond dat deze
bevolkingsgroep niet meer dan strikt noodzakelijk mocht worden aangesproken.201 In Groningen
was iemand met een inkomen van f 5,77 per week (f 300,- per jaar) al belastingplichtig.202 Dat
bedrag lag amper boven de toelatingsnorm voor de medische bedeling (zie hierna). Vroedvrouw
De Groot betaalde in 1862 op basis van de huurwaarde van haar huis (f 52,- per jaar) f 2,12 belasting. De vraag is of de lage middengroepen in de stadskas stortten, wat voorheen op zondag in de
collectezak ging. Bij de hervormden liepen de collecte-opbrengsten vanaf 1836 terug.203 Als deze
hypothese juist is, dan kan het overdragen van de armenzorg naar het Burgerlijk Armbestuur ook
gezien worden als een poging om de kosten van de armenzorg meer over een zo groot mogelijk
deel van de bevolking te verdelen. Het vrijwillige karakter van de collecte – waarvoor het animo
daalde – werd vervangen door de verplichte gemeentelijke belasting. De gemeentekas werd na 1856
waarschijnlijk door een grotere groep van de bevolking gevuld, dan die in de periode daarvoor de
diaconieën begunstigde. Doordat het openbare armbestuur nu zelf de toelating en hoogte van de
bedeling bepaalde, konden de uitgaven in de hand worden gehouden. De praktijk wees al snel
uit dat het Burgerlijk Armbestuur de armenzorg inderdaad goedkoper uitvoerde dan voorheen de
diaconieën, maar dat gold dus niet voor de medische armenzorg.
Aard en bereik van de medische hulp door het Burgerlijk Armbestuur, 1858-1870
Het bronnenmateriaal van de medische armenzorg op microniveau vertoont helaas een hiaat in
de jaren zestig. Er zijn stamboeken van bedeelden van 1858, 1859204 en 1867 tot en met 1882.205
De laatste periode is door Van Holthoon onderzocht.206 Voor de periode 1860-1866 moeten we
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genoegen nemen met de statistische gegevens van het Burgerlijk Armbestuur.207 Het register van
bedeelden van 1858 telt 1504 ingeschreven eenheden (gezinnen en alleenstaanden), inclusief de
kinderen in het Toevlugtsoord en de ziekenhuispatiënten. 208 Van de eerste 500 nummers – dit
zijn op 28 eenheden na de bedeelden die van de hervormde diaconie zijn overgenomen – kreeg
59% medische hulp naast andere vormen van steun. De medische hulp bestond uit medicijnen,
heelkundige middelen of een ziekenhuisopname. De doktershulp die er aan vooraf ging, werd niet
genoteerd. Van de ruim 900 nieuw ingeschreven steunvragers in 1858 – dezen werden niet van de
diaconieën overgenomen – kregen slechts 43 geen medische hulp. In de loop van het jaar werd dat
aantal steeds minder. In het vierde kwartaal kregen nog maar zeven nieuwe cliënten geen medische
hulp van het Burgerlijk Armbestuur. In totaal werd aan slechts 5% van de nieuwe steunverzoekers
in 1858 geen medische hulp gegeven. Vrijwel iedereen had dus een gezondheidsprobleem. Het
accent dat door dit armbestuur op het criterium ‘behoud van leven en gezondheid’ lag, komt hier
duidelijk naar voren.
Een groot deel van de bedeelden die vanaf 1858 bij het Burgerlijk Armbestuur werden ingeschreven, kregen uitsluitend medische zorg.
Tabel 8.21 Tijdelijk bedeelden Burgerlijk Armbestuur, 1858-1866
A

A1

B

B1

C

1858

3151

9.2

2083

6.1

66

1859

4364

12.8

3343

9.8

77

1860

5153

14.4

3867

10.8 (12.0)

75 (83)

1861

4965

13.9

4345

12.2 (13.1)

88 (94)

1862

3615

10.0

2892*

8.0* ( 9.1)

1863

2993

8.3

2395*

6.6* ( 7.6)

1864

2727

7.4

2182*

1866

5680

15.2

4544*

5.9* ( 6.8)
12.2*

Bronnen: gemeentesecretarie dossier armenzorg 1820-1830; statistieken archief burgerlijke armenzorg
Toelichting:
A

= totaal aantal personen dat een of meer keren werd bedeeld met geld en / of geneesmiddelen

A1 = percentage tijdelijk bedeelden Burgerlijk Armbestuur (kolom A) van de totale bevolking
B

= aantal personen alleen met geneesmiddelen bedeeld; 1858, 1859, 1866 inclusief buitengealimenteerden

B1 = percentage medisch bedeelden (B) van de totale bevolking; tussen haakjes: inclusief buitengealimenteerden
C

= percentage B van A; tussen haakjes: inclusief buitengealimenteerden

*

= extrapolaties. Van deze jaren zijn geen opgaven van uitsluitend medisch bedeelden. Voor de berekening van kolom B is
een gemiddelde van 80% van kolom A aangehouden (zie kolom C).
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De malaria-epidemie van 1859 ebde, als gebruikelijk, nog twee jaar na. Volgens De Vries Reilingh
werd tijdens de epidemie
Het verkrijgen van geneesmiddelen .. den armen zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt, door buiten
werking stellen van sommige beperkende bepalingen, die in gewone tijden om misbruiken voor te
komen noodig zijn.
De versoepeling was dezelfde als die in 1848 en 1849 tijdens de cholera. Echter, vervolgt De Vries
Reilingh
kon ... niet altoos de hulp verleend worden, die zoo noodig was, want velen, zeer velen van de zoogenoemde kleine burgerij waren te eergierig om haar te vragen, of hadden daartoe den moed niet, of
moesten om vele redenen afgewezen worden.209
Uit de verslagen van de geneeskundige commissie is op te maken dat de versoepeling van de verstrekking van geneesmiddelen vooral te maken had met de cholera, die tegelijkertijd met de malaria
de kop op stak. Uit het tweede citaat blijkt dat ook tijdens deze epidemie de soepele regeling in
de praktijk een beperkte reikwijdte had. Het loslaten van de ‘beperkende bepalingen’ verruimde
nauwelijks de toegang voor inwoners die anders geen hulp kregen. In 1862 was het aantal tijdelijk
bedeelden ‘aanmerkelijk minder’ dan het jaar daarvoor, omdat de gezondheidstoestand veel gunstiger was.210
Op grond van bovenstaande cijfers is vast te stellen dat in de jaren zestig in ‘gewone’ jaren
ongeveer 8 à 9% van de mingegoede bevolking (inclusief buitengealimenteerden) medische hulp
van het Burgerlijk Armbestuur ontving. In bijzondere gevallen, tijdens een malaria- of choleraepidemie, liep het op tot ruim 13%. Het totale aantal medisch bedeelden was groter. Krankzinnigen,
vast bedeelden, kolonisten en de kinderen in het Toevlugtsoord vielen ook onder de doelgroep van
de medische armenzorg. Krankzinnigen kregen in ieder geval medische hulp en kolonisten – via de
medische dienst in de kolonies – en vast bedeelden namen ook in groten getale medische hulp af.
In tabel 8.22 is het percentage feitelijke ontvangers van medische hulp van de twee laatste groepen
geschat op 80. We komen dan uit op bijna 9 tot ruim 16% van de bevolking die jaarlijks via het
Burgerlijk Armbestuur medische armenzorg kreeg.
Het potentiële deel van de bevolking dat aan de toelatingscriteria voldeed, moet enkele procenten hoger hebben gelegen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het gebruik enkele procenten hoger lag dan in de jaren twintig (voor 1826). Van een spectaculaire toename was, buiten
excessieve epidemieën om, geen sprake. De veronderstelling van raadslid De Sitter in 1858 dat
de toegang tot de medische armenzorg moeilijker zou gaan worden, werd niet bewaarheid.211 De
uitstoot van de mingegoeden die rond 1830 in ruime mate de weg naar de gratis medische dienstverlening hadden gevonden, was rond 1840 al door de diaconieën uitgevoerd. De overname door
het Burgerlijk Armbestuur in 1858/1860 betekende geen verdere beperking op de toegang. Vanuit
het perspectief van de totale bevolking blijkt dat ook na 1858 de meeste inwoners hun medische
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zorg – regulier dan wel irregulier – via het particuliere circuit betrokken en dat de armenzorg maar
voor een beperkt deel van de stedelingen de intermediair naar medische hulp was.
Tabel 8.22 Totaal aantal medisch bedeelden 1858-1866, berekend
A

B

C

1858

854

2083

1859

1049

3343

1860

1199

4285

30

1861

1107

4690

1862

1197

3304

1863

1089

1864

842

1866

1089

4544

D

E

2937

8.6

4392

12.8

5509

15.4

26

5823

16.3

29

4530

12.5

2747

31

3867

10.7

2518

31

3391

9.2

5633

15.1

Bronnen: gemeentesecretarie dossier armenzorg 1820-1830; archief burgerlijke armenzorg
Toelichting:
A = vast bedeelden, kolonisten, 80% van het totale aantal (aanname)
B = medisch bedeelden, inclusief buitengealimenteerden
C = krankzinnigen
D = totale aantal medische bedeelden, berekend
E = percentage medisch bedeelden van de totale bevolking

De structureel hogere uitgaven aan medische armenzorg in de loop van de periode 1800-1870 zijn
voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van het gemiddelde gebruik per bedeelde. De
trend die hiervoor geconstateerd werd in 1856 – de evaluatiedatum voor de diaconieën – zette
onder het Burgerlijk Armbestuur door. Uit tabel 8.20 (kolom D) blijkt dat de medische uitgaven
per bedeelde rond 1860 fors hoger waren dan eind jaren dertig bij de hervormde diaconie, zelfs
als we daar in betrekken dat er in 1859-1860 een malaria-epidemie heerste. Het aandeel van de
ziekenhuiszorg in de uitgaven was van 1860 tot en met 1864 31%.212 In deze jaren deden zich geen
epidemieën voor, zodat het uitgavenniveau van deze zorgmogelijkheid waarschijnlijk niet afweek
van die van voor 1860. Grote verschuivingen tussen de verschillende onderdelen van de zorg zijn
niet waar te nemen tussen 1858 en 1870.
We kunnen de mingegoeden die vanaf 1858 medische hulp van het Burgerlijk Armbestuur kregen, wat nauwkeuriger in beeld brengen. Van de afgewezen hulpvragen is nauwelijks iets bekend.
Er zijn een paar weigeringen in de notulen opgenomen, maar van deze hulpvragers konden geen
nadere gegevens worden opgespoord, omdat alleen een achternaam is genoteerd. Sommige steunvragers probeerden het Armbestuur onder druk te zetten. P.D. Riga ontving gedurende zijn ziekte
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voor zijn gezin, dat uit vier personen bestond, 50 cent en een half brood.213 Hij wilde meer en
dreigde naar Veenhuizen te gaan, wat veel duurder zou zijn. Dergelijke openlijke dreigementen
werden door het Armbestuur in de regel direct afgestraft met een korting op de bedeling.214 C.
Hoek dreigde naar het ziekenhuis te gaan. Ook in dit geval liet het Armbestuur zich niet vermurwen.
Om voor medische hulp in aanmerking te komen lag de inkomensgrens hoger dan voor de
eerste levensbehoeften. Schoenmakersknecht Vonk verdiende f 3,50 à f 4,- per week. Hijzelf, zijn
vrouw en een van zijn vier kinderen werden in 1858 ziek. Vonk lag twee weken in het ziekenhuis.
Het gezin kreeg naast ziekenhuishulp ook medicijnen, maar geen andere hulp.215 Een gezin met
zeven kinderen en een gezamenlijk inkomen van f 5,90 kreeg medicijnen voor een ziek kind.216 De
meeste gezinnen die in 1858 voor medische hulp in aanmerking kwamen, verdienden tussen f 2,50
en f 4,50 per week. Een enkele keer was het meer, maar dan betrof het een zeer groot gezin. Voor
brood of huurgeld kwam men dan al lang niet meer in aanmerking. De inkomensgrens was lager
dan wat maximaal als grens gold voor de meeste Nederlandse gemeenten. Het landelijke beeld was
dat 81% van alle gemeenten voor medische hulp een grens van f 5,- aanhield.217 Het lijkt er op dat
men in Groningen een iets lagere grens aanhield.
Volgens De Meere was het gemiddelde zomerdagloon van een Groningse ambachtsman in
1819 90 cent (f 5,40 per week).218 Uit de Nijverheidsstatistieken van 1816 blijkt dat de helft van de
beroepen meer dan f 4,50 per week verdiende en uit die van 1819 dat iets meer dan de helft meer
dan f 4,50 per week aan inkomen had.219 Daglonen op basis van jaarinkomens waren doorgaans
lager dan zomerdaglonen. Gezien de loonstabiliteit in de onderhavige periode, kunnen we deze
bedragen als richtsnoer aanhouden. Ongeveer de helft van de Groningse ambachtslieden kwam dus
niet in aanmerking voor medische armenzorg en in de zomerperiode de meesten niet. Wanneer
andere gezinsleden ook nog enig inkomen hadden, kregen de gezinnen van de ambachtslieden met
een inkomen dat lager was dan f 4,- à f 4,50 ook geen hulp meer.
Rond 1880 was de inkomensgrens voor gratis medische hulp in Groningen een weekinkomen
van f 8,-.220 Aan het eind van de eeuw was de toegang voor mingegoeden ruimer. We moeten
hierbij in acht nemen dat de lonen toen ook langzamerhand begonnen te stijgen, maar het is wel
waarschijnlijk dat een verhoogde toestroom naar de armenzorg een van de redenen was, dat na
1880 de uitgaven stegen. Volgens de inkomensstratificatie van Kooij had ongeveer driekwart van
de bevolking een inkomen beneden de f 10,- per week (jaarinkomen ≤ f 500,-).221 De lagere sociale
groepen werden in de onderhavige periode (en waarschijnlijk in de hele negentiende eeuw) dus
lang niet in zijn geheel tot de medische armenzorg toegelaten. Met name gold dit voor de hulp van
een dokter en voor geneesmiddelen.
De meeste bedeelden kregen een beroepsaanduiding in het stamboek van de bedeelden. Van
de medisch bedeelden zijn de beroepen uit de stamboeken van 1858 en 1859 geïnventariseerd en
gerubriceerd. Van 2195 ingeschreven nummers – gezinnen en alleenstaanden – werden 956 (44%)
uitsluitend bedeeld met geneesmiddelen of breukbanden.
‘D E

K A N K E R VA N D E Z E T I J D ’

378
Tabel 8.23 Beroepen van de medisch bedeelde mingegoeden, 1858, 1859
nominaal
los werk, los arbeider
arbeider, knecht
vlasspinnerij, steenbikken

procentueel

27

2.8

126

13.2

18

1.9

112

11.7

loopt met handel

36

3.8

vrouw breit, naait

55

5.8

werkvrouw, dient

108

11.3

13

1.4

sjouwerman

vuilnismenner, drekstoep
ambachtsknecht

214

22.4

ambacht

88

9.2

diversen

6

0.6

turfmeter, turfdrager

6

0.6

onbekend

69

7.2

zonder beroep

78

8.2

totaal

956

Bron: stamboek bedeelden burgerlijke armenzorg

De ziekenhuispatiënten zijn hier niet bij, omdat deze in hoofdstuk 6 al zijn behandeld. Eveneens
zijn hier de bedeelden die ook andere vormen van tijdelijke bedeling ontvingen of die in tweede
instantie naar het ziekenhuis, armenhuis of een andere vorm van intramurale zorg gingen, niet bij.
Velen van hen kunnen, in ieder geval voor een bepaalde periode, ook tot de uitsluitend medisch
bedeelde mingegoeden worden gerekend.222 De diffuse grens tussen bedeelden en uitsluitend
medisch bedeelden zien we hier opnieuw. Het is het ‘grijze gebied’ van de randarmen, die soms
alleen medisch werden bedeeld en maar vaak meer steun kregen als de ziekte langer duurde.
Bijna 30% (283) van de uitsluitend medisch bedeelden waren (losse) arbeiders, knechten en
sjouwers. Velen van hen werkten in de havens, op markten en dergelijke en waren dagloners. Zij
hadden in de negentiende-eeuwse steden een ongewis bestaan.223 Het aantal mannen met een
ambachtelijk beroep was ongeveer even groot (302). De meesten werden als knecht aangeduid.
De meest voorkomende ambachtsknechten waren in de bouwnijverheid werkzaam: metselaars,
timmerlieden en ververs (60). Zij hadden, evenals de losse arbeiders, meestal geen vaste werkgever
en een conjunctuur- en seizoensgevoelig beroep. Dat laatste gold ook voor de voermans-, mandemakers- en schippersknechten (27). De textielsector was vertegenwoordigd met 25 wevers- en
kleermakersknechten. Schoenmakersknechten (11), smidsknechten (10) en boekbinders- en drukkersknechten (9) waren ook nog redelijk vertegenwoordigd. De arbeiders van de drekstoep heb ik
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apart vermeld, omdat voor hen in 1865 een ziekenfonds werd opgericht. Het aantal zieken was
in deze beroepsgroep betrekkelijk hoog. Het aantal vrouwen onder de medische bedeelden, zowel
alleenstaand of als gezinshoofd, was eveneens substantieel. De meesten hadden typische vrouwenberoepen, liepen met handel of hadden geen beroepsvermelding. De meest voorkomende ambachten zonder knechtsaanduiding waren kleermaker (15), schoenmaker (14), wever (10), stoelmatter
en borstelmaker (10) en kalkmaker (6).
De meeste ambachtsberoepen van de medisch bedeelden vinden we in de Nijverheidsstatistieken
vermeld onder de beroepen met een inkomen lager dan f 4,50. De beter betaalde beroepen uit deze
statistieken komen nauwelijks onder de medisch bedeelden voor. Beroepen als sjouwer, dagloner,
knecht en dergelijke zijn niet in de Nijverheidsstatistieken opgenomen. De hier genoemde beroepen – met uitzondering van de kleermakers – komen in de beroepenstratificatie van Kooij alle
voor in de laagste sociale groep. Ze waren bovendien fors vertegenwoordigd onder de immigranten
die uit de directe omgeving van de stad kwamen.224 De conclusie kan getrokken worden dat de
medisch bedeelden vooral uit de groepen kwamen die zichzelf nog net konden redden zolang ze
nog werk hadden. Het waren de inwoners met de allerlaagste inkomens, die zelfredzaam waren
als ze maar niet ziek of werkloos werden. Ze zijn net boven de allerarmsten, de vast bedeelden, te
plaatsen. De iets beter betaalde ambachten kwamen niet in de stamboeken voor. Evenmin vinden
we onder de medisch bedeelden (kleine) winkeliers, bakkers, slagers, kooplui van enig aanzien etc.
Er is een grote overeenkomst met de patiënten die tijdens de cholera-epidemie van 1849 door de
stad werden geholpen. Medisch bedeelde mingegoeden hadden een weekinkomen van maximaal
f 4,- à f 4,50 of een jaarinkomen van ongeveer f 250,-. Het was de groep net onder de inkomensgrens voor het laagste tarief van de hoofdelijke omslag. In het stratificatiemodel zijn ze in de lowerlower class te plaatsen.225
De medische armenzorg was rond 1860 – en naar het zich laat aanzien al vanaf ongeveer
1840 – niet toegankelijk voor de lage middengroepen (upper-lower class en lower-middle class). De
beroepssamenstelling van de medisch bedeelden en de omvang van het gebruik in reguliere jaren
(8 à 9% van de bevolking) sluit bij elkaar aan. De toegang tot de medische armenzorg was slechts
weggelegd voor bedeelden en een groep die al aan de rand van de armoede leefde. De potentiële
groep inwoners die aanspraak kon maken op medische armenzorg moet ongeveer 20% van de
bevolking zijn geweest.226 Wat wordt begrepen onder de middengroepen had geen toegang tot de
geneeskundige armenzorg. Zij moesten op andere wijze medische zorg zien te krijgen.
Wanneer we de gezinssamenstelling en de burgerlijke staat van de uitsluitend medisch bedeelden onderzoeken, dan blijkt dat het kerngezin waarin de kinderen nog niet verdienden het vaakst
vertegenwoordigd was (41%). Een-oudergezinnen met kinderen zonder inkomen kwamen maar
weinig in het bestand voor (4%). Alleenstaanden boven de 20 jaar en echtparen zonder kinderen
– vooral ouderen – waren ook ruim vertegenwoordigd (35%). Vrij groot was ook nog de groep
alleenstaande ouders met verdienende grotere, maar nog niet volwassen kinderen (pubers en
adolescenten): 18%. De meesten leefden dus in jonge gezinnen. Van de geneeskundig bedeelden
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die na de verstrekking van geneesmiddelen toch nog naar het ziekenhuis moesten of overleden,
was 61% beneden de 50 jaar. De bevindingen van Van Holthoon over de populatie bedeelden
van 1867 tot 1882 waren dezelfde. In deze periode kreeg 60 à 70% van de bedeelden uitsluitend
medische hulp en 69% van hen was tussen de 20 en 60 jaar.227 Het in 1858 door het Burgerlijk
Armbestuur ingezette beleid bleef in ieder geval tot ongeveer 1880 gehandhaafd.
In hoofdstuk 3 is de indruk van medicus Acker Stratingh over de toegenomen vraag van armen
naar medische hulp geciteerd. Aan het begin van de eeuw praktiseerden een of twee dokters in de
armenpraktijk en die hadden het volgens hem niet erg druk. In 1870 waren inmiddels zes aangesteld. De armenbevolking behielp zich voorheen veel meer met huismiddeltjes, maar wenste later
in de eeuw steeds meer doktershulp bij gezondheidsproblemen.228 De gepresenteerde gegevens van
de medische armenzorg kunnen de indruk van Acker Stratingh maar ten dele bevestigen, althans
een ‘sterke’ stijging komt daaruit, over een langere periode bezien, niet naar voren. Het is echter
van belang ook de zorg via de polikliniek van het Academisch Ziekenhuis hier in gedachten te
nemen. Ook daar kreeg een deel van de bevolking gratis geneeskundige hulp. Een derde bron van
gratis hulp was die van de medici zelf en die was, afgaande op de berichten van de beroepsbeoefenaren in de jaren veertig en vijftig ook substantieel.
Het specifieke van Groningen wat betreft de overdracht van de medische zorg van de diaconieën
naar de openbare zorg was, dat die stapsgewijs verliep. In vergelijking met andere steden was de
overdracht betrekkelijk vroeg. In 1860 was het proces afgerond, terwijl dat in de meeste steden rond
1880 zijn beslag kreeg. In grote steden gebeurde het over het algemeen eerder dan in de kleinere.229
De Rotterdamse hervormde diaconie hief de medische dienst in 1879 op.230 In Leeuwarden werd
halverwege de jaren tachtig de diaconale medische zorg tot een minimum teruggebracht.231 In feite
was in Groningen in 1820 al een belangrijke stap gezet, door de medische armenzorg die toen verbetering behoefde en waarvoor de arme diaconieën onvoldoende middelen hadden, als stadszorg te
organiseren. De financiële constructie die van 1827 tot en met 1832 bestond, heeft er verder toe
bijgedragen dat de bevolking al vroeg kennis maakte met openbare medische armenzorg. Een ander
belangrijk element was dat de stad gespitst was op de bestrijding van besmettelijke ziekten. De epidemie van 1826 liet diepe sporen na. Toen eind 1832 besloten werd de medische zorg weer aan de diaconieën terug te geven, bleef de stad alert op de medische zorg tijdens epidemieën en de isolatie van
lijders aan besmettelijke ziekten. De grote rol van het ziekenhuis in de medische armenzorg kan hier
niet los van worden gezien. De medische hulp die de stad na 1832 bood aan inwoners die mogelijk
geen medische hulp zouden kunnen krijgen (vreemdelingen, niet-kerkelijken) en aan de allerarmsten
(bedelaars, kolonisten) – groepen die doorgaans als ‘inbrengers’ en verspreiders van besmettelijke ziekten werden gezien – ligt in het verlengde van de aandacht voor de bestrijding van besmettelijke
ziekten. Indirect bleef de stad nog behoorlijk bijdragen in de periode dat de kerkelijke armenzorg
de medische zorg uitvoerde. Het aantal mingegoeden dat een beroep op de gratis hulpverlening kon
doen, was voor een grote stad niet groot. Gedurende een korte periode – van 1820/1827 tot en met
1837/1842 – kregen mingegoeden ruimer toegang tot de hulp. Ze maakten daar ook gebruik van,
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waaruit wel blijkt dat de vraag groter was dan het aanbod. Burgerlijke armenzorg maakte duidelijk
dat er een onderaanbod van medische hulp aan de lagere sociale groepen was. Toen de mingegoeden
de toegang tot de medische armenzorg weer werd ontzegd, vielen ze terug op huismiddelen, zochten
gratis hulp bij de dokter of in de polikliniek of ze consulteerden irreguliere hulpverleners. Voor het
afsluiten van een verzekering bij een ziekenfonds werd nauwelijks gekozen.
ZIEKENFONDSEN

ALS INTERMEDIAIR NAAR GENEESKUNDIGE HULP

Voor de lagere sociale groepen die de medische hulp niet konden betalen, kon het lidmaatschap
van een ziekenfonds een andere mogelijkheid zijn om zich toegang tot medische hulp te verschaffen. Men moest dan nog wel enige ruimte in het budget hebben om de premie te kunnen betalen.
In de praktijk richtten de ziekenfondsen zich op ambachtslieden, kleine zelfstandigen en arbeiders
met een vast inkomen.232
In Groningen was in de negentiende eeuw nauwelijks sprake van een ziekenfondscultuur, dit in
tegenstelling tot andere grote en middelgrote steden.233 In Amsterdam en Rotterdam waren voor
1800 al verzekeringen voor doktershulp. In 1858 was in de provincie Groningen het laagste aantal
ziekenfondsen van alle provincies. Het beperkte zich tot één.234 Volgens raadslid De Sitter was er
weinig interesse voor, omdat de ervaring was dat men toch wel geholpen werd bij ziekte. Hij ried
mingegoeden aan om zich te gaan verzekeren, toen het Burgerlijk Armbestuur de medische armenzorg overnam.235
Maar de Groningers hadden, voor zover ze geïnteresseerd waren in verzekeringen bij ziekte,
meer belangstelling voor ziektegeldregelingen (loonsubstitutie) dan voor ziektekostenregelingen
(ziekenfondsen). Ambachtslieden vonden vóór 1812 voor hun sociale nood onderdak bij de gilden. Deze boden vooral loonsubstitutie en soms ook medische hulp, immateriële en / of materiële
ondersteuning bij begrafenissen en hulp aan weduwen en wezen. Rond 1800 bestonden in de
stad 42 gilden, knechtsbussen en verenigingen van schippers die onderlinge hulp verschaften. Dat
was net zoveel als in Utrecht en iets minder dan in de twee Hollanden. Landelijk gezien was toen
gemiddeld ongeveer 30% van de mannelijke bevolking bij een gilde aangesloten en in Groningen
moet dat ongeveer evenveel zijn geweest.236 In Groningen liepen de gilden leeg nadat het verplichte
lidmaatschap in 1812 werd afgeschaft. Op een paar na vielen ze uit elkaar. De gilden en het stadsbestuur pleitten in 1806 bij het Rijk voor de instandhouding van de gilden.237 In 1818 beijverde de
stad zich voor de oprichting van steunkassen om in de leemte te voorzien.238 Geen van deze acties
had echter succes. Alleen de gilden in het transportwezen bleven, vanwege hun belangrijke functie
in de bevoorrading, wettelijk toegestaan.239 Het Groningse Stulgersbus (turfschippersgilde) deed
alleen een uitkering bij overlijden en stortte jaarlijks een bedrag in de kas van het weeshuis.
Voor vrijwillige onderlinge hulp was volgens Van der Valk in het negentiende-eeuwse
Groningen geen belangstelling.240 Dat klopt niet helemaal. Er waren enkele fondsen die ziektegeld- en / of invaliditeitsuitkeringen verstrekten. Sommige boden ook nog hulp bij begrafenissen.
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Medische hulp werd vóór 1852 niet via deze fondsen verleend. De meeste waren beroepsgebonden: baardscheerders, bakkers, schoenmakers (tot 1838) en boekdrukkers en -verkopers hadden
zich verenigd. Voor een deel betrof het opvolgers van de achttiende-eeuwse gilden. Tot de nieuwe
fondsen behoorden die van de korenmeters en -wegers (vanaf 1828), turfmeters (vanaf 1838) en
vuilnismenners en -vegers en arbeiders bij de reiniging (vanaf 1865). Dit waren allemaal arbeiders
in stadsdienst. Het fonds van de korenmeters en -wegers kwam er op rijksgezag.241
De turfmeters, bakkers en baardscheerders kregen een ziektegelduitkering van f 1,50 per week
en het vuilnis- en reinigingspersoneel van f 3,60 per week. De boekdrukkers gaven vóór 1852
uitsluitend ondersteuning in natura. Aaldrik Langendijk, stiefzoon van Renske Wolf, was lid van
de vereniging van korenmeters en -wegers. Hij werd in 1864 wegens invaliditeit ontslagen en
ontving daarna een pensioen van f 3,50 per week en vanaf 1866 tot zijn overlijden in 1871 f 4,-.
De verhoging kreeg hij omdat hij jarenlang aan het fonds had bijgedragen.242 Het is mogelijk dat
meer beroepsgroepen een min of meer (in)formele ondersteuning bij ziekte georganiseerd hadden,
maar dat daarvan geen informatie is nagelaten.
De fondsen die na het midden van de eeuw werden opgericht, noemden zich ziekenfonds,
bijvoorbeeld die van de arbeiders bij de reiniging. De kerntaak van deze fondsen was echter
loonsubstitutie bij ziekte of invaliditeit. Een enkele deed betalingen aan medici en vergoedde dus
ook ziektekosten. Geneesmiddelen verstrekten ze niet. De boekdrukkers, -binders en -verkopers
waren de eersten die hun fonds een ziekenfonds noemden. In het Provinciaal Blad van 1853 vond
ik de eerste vermelding van een ziekenfonds in de stad.243 Het betrof dit fonds. In 1852 ging dit
fonds over tot regelmatige premiebetaling en de mogelijkheid van het verstrekken van uitkeringen.
Daarvoor ondersteunde het ‘Collegie’ (1810) in natura. Het was een nogal besloten club, die geen
opgave van haar activiteiten wenste te doen aan de gemeente. Delen van hun archief zijn in de loop
van de twintigste eeuw in het gemeentearchief terechtgekomen.
Het fonds was bedoeld voor bedienden van de bij het ‘Collegie’ aangesloten leden (werkgevers). Gerbrand Wouters volgde in 1826 zijn vader Wijbe op als bestuurslid van het oude fonds.
Maar in 1852 sloot hij zich merkwaardigerwijs niet aan.244 Mogelijk was hij het niet eens met de
koerswijziging. Na 1863 konden ook bedienden van niet-leden van het ‘Collegie’ zich bij het fonds
aansluiten. De hoogte van de contributie was gerelateerd aan het inkomen: bij een verdienste van
minder dan f 1,- betaalde men een cent per week, bij f 1,- het dubbele en daarboven een halve
cent per twee kwartjes inkomen. Bij een contributie van 10 cent had men dus een inkomen van
f 9,- en bij 15 cent f 14,-. De ziektegelduitkering bedroeg – na een wachttijd van een week – de
eerste dertien weken tweederde en de daaropvolgende dertien weken de helft van het loon. Daarna
besliste het bestuur of men nog wat kreeg. Het bestuur bestond uit werkgevers en bedienden.245
Bij dit fonds was de premie laag en de uitkering riant.
We vinden bij dit fonds geen vermeldingen over betalingen aan medici. Er werd kennelijk van
uit gegaan dat men de dokter zelf kon betalen. Op basis van de uitkeringen, het aantal leden en
het aantal zieken is uitgerekend wat gemiddeld per zieke is uitgekeerd.
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Tabel 8.24 Ledental, aantal trekkende leden en uitkeringen van het ziekenfonds voor boekdrukkers,
-binders en -verkopers
A

B

C

D

E

33

24

372.71

11.29

1853

94

1854

154

1855

137

1856

131

1869

91

23

25

431.69

18.77

1870

95

21

22

395.45

18.83

1871

107

24

22

547.99

22.83

1872

106

19

18

505.43

26.60

Bronnen: archief Boekverkoperscollegie: jaarverslagen, deelnemerslijsten, Gedenkboek
Toelichting:
A = aantal leden
B = aantal trekkende leden, exclusief weduwen
C = percentage trekkende leden van ledenbestand, berekend
D = totaal uitgekeerd ziektegeld (exclusief weduwen- en wezengeld), berekend; voor elke weduwe is op de totale uitgaven f 52,in mindering gebracht
E = gemiddeld uitgekeerd ziektegeld per trekkende, berekend

Het aantal trekkende leden was aanzienlijk, het lag steeds boven de 20%. Omdat we niet weten
hoeveel weken men gemiddeld trok, kunnen we niet berekenen hoeveel ziekengeld per zieke per
week werd uitgekeerd. Vergeleken met het Collectantengezelschap (zie hierna) was het totaal
uitgekeerde bedrag per trekkend lid veel hoger. Als de uitkeringsperiode even lang was als bij het
Collectantengezelschap, dan was bij dit fonds het uitkeringsbedrag f 5,21 tot f 6,20 per week. Dit
is de hoogste uitkering van de hier behandelde fondsen. Het lag ver boven de toelatingsnorm voor
de medische bedeling van het Burgerlijk Armbestuur. Niet alle beroepsgenoten waren lid van het
fonds. Verschillende deden, zoals we hiervoor zagen, een beroep op de medische armenzorg.
Van de vier ziekenfondsen die in 1861 in de stad bestonden, was over een niets te vinden.246
Van twee niet-beroepsgebonden fondsen, Le Bienfaiteur en het ziekenfonds van het Algemeen
Collectantengezelschap van de Hervormde Kerk, konden enige verspreide gegevens worden gevonden. Le Bienfaiteur was een directiefonds.247 Het heeft als ziekenfonds maar een paar jaar bestaan,
van 1859 tot in 1861. Daarna ging het door als begrafenisverzekering. Dit ziekenfonds telde
slechts vier leden.248 Alleen mannen van 18 tot en met 45 jaar konden lid worden. De contributie
bedroeg naar keuze 15, 12 of 10 cent per week en de uitkering bij ziekte was respectievelijk f 5,-,
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f 4,- of f 3,25 per week. Een ziek lid kon aanspraak maken op een uitkering nadat hij een week
onder medische behandeling was geweest. De uitkeringsperiode was maximaal 13 weken. In 1860
keerde dit fonds totaal f 55,- aan ziektegeld uit.249 Dat was te veel in verhouding tot de geïnde
contributies.
Het Collectantengezelschap werd in 1858 opgericht ten behoeve van mingegoeden. Het kan
haast niet anders dan dat dit een reactie was op de overdracht van de armenzorg naar het Burgerlijk
Armbestuur. Het bood wat De Sitter vurig wenste: een alternatief voor degenen die niet meer
door de armenzorg werden geholpen. Dergelijke verzekeringen zijn ook wel filantropische fondsen
genoemd. Ze werden geïnitieerd door sociale hervormers en hadden geen democratisch bestuur.250
Aanvankelijk was er niet veel belangstelling voor dit fonds. Het voornemen om bij 50 aanmeldingen te starten, is genegeerd.251 Met ingang van 1859 was het fonds operationeel en in 1860 waren
er nog maar 48 leden. Het fonds hanteerde een twee-klassen-systeem. De leden in klasse 1 betaalden
10 cent contributie per week en die in klasse 2 15 cent. De uitkering bedroeg respectievelijk f 3,en f 4,50 per week.252 Dit was meer dan de ondersteuning van de diaconieën en het Burgerlijk
Armbestuur en lag boven de inkomensgrens van de medische armenzorg.
In 1861 en 1862 werd respectievelijk over 61 en 50 weken of gedeeltelijke weken ziekengeld
uitbetaald, wat gemiddeld 3 à 3.6 week per zieke was. In 1861 werd meer in klasse 2 uitgekeerd
en in 1862 meer in klasse 1. Er was geen relatie tussen de algemene gezondheidstoestand en het
aantal uitkeringen.
De vuilnismenners en -vegers betaalden in de tweede helft van de jaren zestig 10 cent contributie per week voor de deelname aan hun fonds. Tussen 1865 en 1868 schommelde het ledental
tussen de 76 en 59. Het aantal trekkende leden liep binnen drie jaar spectaculair op: van 13% in
1865 naar 46% in 1868. Op grond van de weekstaten valt te concluderen dat de ziekteduur in
1868 aanmerkelijk korter was dan in 1865.253
In 1861 waren er in totaal zes ziekenfondsen in de provincie, vier in de stad en twee in de
provincie. Het was het hoogste aantal in de hier behandelde periode. Dat jaar werd door de zes
fondsen in totaal f 86,16 aan medici betaald voor verleende hulp.254 Als we er weer van uitgaan dat
per visite 20 cent werd betaald, zou dat betekenen dat 431 visites zijn gelopen bij de gezamenlijke
ziekenfondsleden. Als we daarvan eenderde tot een kwart toeschrijven aan de twee buitenstedelijke
fondsen, dan blijven er ongeveer 300 (287 à 323) over voor de stad. Alle leden van Le Bienfaiteur
en alle trekkende leden van het Collectantengezelschap maakten totaal maximaal 20 personen uit.
Wanneer zij allen medische hulp hebben gekregen, zou elk ziek lid gemiddeld ongeveer 15 keer
de dokter hebben gezien. Het lijkt er op dat deze ziekenfondsleden voldoende medische hulp kregen.
De bijdrage van het ziekenfondswezen aan het binnen het bereik van de lagere sociale groepen
brengen van medische hulp, kan bescheiden worden genoemd. Het belangrijkste aspect van het
fondswezen was, dat door het ontvangen van ziektegeld enkele honderden mingegoede gezinnen
buiten de armenzorg bleven. Gezien de hoogte van de uitkering en de geringe bedragen die aan
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medici zijn betaald, kunnen we aannemen dat het de bedoeling was dat leden in staat werden
gesteld om de laagste klasse in de particuliere zorg te betalen. Het Rijk, de stad, de hervormde
gemeente en enkele goed georganiseerde beroepsgroepen waren de initiatiefnemers van de fondsen.
De stad legde verzekeringen op aan groepen arbeiders die aan haar waren gelieerd en die volgens
haar bevattelijk waren voor volksziekten.255 De hervormde gemeente heeft mingegoede lidmaten
een verzekeringsmogelijkheid geboden, mogelijk als alternatief voor de medische armenzorg. Maar
er gebeurde wat De Sitter vreesde: er was weinig belangstelling voor.
Tabel 8.25 Ledental, aantal trekkende leden en uitkeringen van het Algemeen Collectantengezelschap
A

B

C

1859

D

E

F

162.50

1860

48

13

27

80.00

6.15

veel koortsen

1861

47

14

30

182.50

13.04

1862

56

22

39

215.50

9.80

gezondheidstoestand verbeterd

1863

67

16

24

154.50

9.66

gezondheidstoestand bevredigend

1864

76

26

34

258.50

9.94

gezondheidstoestand vrij goed

1865

76

29

38

411.00

14.17

1866

84

50

60

434.25

8.69

1897

373

gezond jaar

gezondheidstoestand goed

Bronnen: Verslag van den toestand der gemeente Groningen, diverse jaargangen; archief gemeentesecretarie; Kooij, Groningen
Toelichting:
A = aantal leden
B = aantal trekkende leden
C = percentage trekkende leden, berekend
D = totaal uitgekeerd ziektegeld
E = gemiddeld uitgekeerd ziektegeld per trekkende, berekend
F = vermeldingen over de gezondheidstoestand van de bevolking

De beroepsbeoefenaren van de andere beroepsgebonden fondsen waren om een andere reden
dan het ziekenfonds al georganiseerd. Kennelijk was het dan niet zo’n grote stap meer om er een
sociaal fonds aan vast te haken. De bakkersstand was georganiseerd vanwege de broodzetting (het
vaststellen van de broodprijzen). De baardscheerders waren in de achttiende eeuw al georganiseerd
en mogelijk heeft men, vanwege de toegestane aderlaterspraktijk in de negentiende eeuw, belang
gehecht aan het in stand houden van het beroepsverband. De schoenmakersorganisatie stelde niet
veel voor en viel uiteen. De drukkers en boekverkopers hebben zich in het begin van de negentiende eeuw verenigd. Deze beroepsgroep werd zo hecht dat ze als enige in 1826 een ondersteuning
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voor zieke beroepsgenoten tot stand bracht. Daarvoor kon ze zelfs een beroep doen op buitenstedelijke beroepsgenoten.
Vlak na het midden van de eeuw was er enige beweging in het Groningse fondswezen, maar de
omvang ervan bleef vergeleken met andere steden zeer bescheiden. Pas aan het eind van de negentiende eeuw zou in de stad de ziektekostenverzekering echt van de grond komen.256
S A M E N VAT T I N G
Armenzorg was in de negentiende eeuw een lokale aangelegenheid. In Groningen functioneerden
tussen 1800 en 1870 acht diaconale armbesturen en verschillende openbare instellingen voor
armenzorg. De verschillen in medische bedeling tussen de diaconieën waren aanzienlijk. Financiële
draagkracht en opvattingen over wat noodzakelijke medische hulp was, liepen uiteen. De meeste
Groningse diaconieën waren arm, ze hadden geen vermogen of reserves. Alleen de Waalse was
vermogend en de doopsgezinde kon zich in het tweede kwart van de eeuw op eigen kracht redden. De andere diaconale armbesturen kregen subsidie van de stad. Door de smalle financiële
basis waren de armbesturen gevoelig voor conjuncturele invloeden en ad hoc gebeurtenissen als
epidemieën, die een grotere vraag naar medische hulp genereerden, en veranderende bepalingen
van het Rijk over het domicilie van onderstand. De middelen werden in hoofdzaak vergaard uit
collectes en subsidies. Bij calamiteiten sprong de stad extra bij. De Waalse en doopsgezinde armen
werden in vergelijking met die van de andere diaconieën ruim verzorgd, maar de toelating tot de
zorg was niet soepeler. Tot eind jaren veertig bestonden duidelijke afspraken tussen de kerkelijke
armbesturen over de verdeling van de gemengd gehuwden. Met deze twee voorzieningen voorkwam men een toeloop van armen van de arme naar de rijke armbesturen (free-riding). De twee
belangrijkste inkomstenbronnen liepen vanaf het midden van de jaren dertig terug, terwijl de vraag
vanaf de jaren tien was toegenomen. In het tweede decennium en in de tweede helft van de jaren
vijftig konden de meeste diaconieën hun zorgplicht, zoals zij die zelf graag wilden invullen, niet
meer nakomen. In het tweede decennium werd de grote toestroom van armen veroorzaakt door
nieuwe regels over het domicilie van onderstand, conjuncturele omstandigheden en een ernstige
tyfusepidemie. De stad nam daarop met ingang van 1820 (tot 1833) de medische armenzorg over.
In de jaren vijftig groeide het aantal zieken door een serie epidemieën van verschillende aard,
gebrekkige verpleegomstandigheden van migranten en een veranderende houding ten opzichte
van ziekenhuisverpleging. De arme diaconieën slaagden er bovendien niet in hun financiële positie
te verbeteren. Het grootste deel van de (medische) armenzorg, die van 1833 tot 1858 weer door
de diaconieën werd uitgevoerd, werd in 1858/1860 definitief overgedragen aan het Burgerlijk
Armbestuur. De procentuele verdeling van de uitgaven illustreert de wisselende rol van de kerkelijke en de openbare armbesturen in de medische armenzorg (zie ook bijlage XXVIII).
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Tabel 8.26 Procentuele verdeling uitgaven medische armenzorg door kerkelijke en burgerlijke armbesturen
A

B

1806

80

20

1816

74

26

1826

3

97

1836

32

68

1846

20 (38)

80 (62)

1856

49

51

1866

2

98

Bronnen: gemeenterekeningen; rekeningen diaconieën
A = procentuele aandeel kerkelijke armbesturen
B = procentuele aandeel openbare armbesturen c.q. stad
Toelichting: tussen haakjes exclusief vertimmering ziekenhuis

De oorzaak van de afwisselende verantwoordelijkheid van de kerken en het openbare bestuur voor
de (medische) armenzorg lag in het niet kunnen vinden van een sluitend systeem van de toewijzing
en de financiering van de zorg in de jaren twintig (zie hierna).
De medische hulpverlening was qua uitgaven maar een beperkt deel van de diaconale armenzorg. Ten opzichte van de totale armenzorguitgaven namen de medische uitgaven echter meer
dan evenredig toe. Per bedeelde werd minder aan eerste levensbehoeften en meer medische hulp
besteed. Bij de katholieken en lutheranen (die een relatief hoog aantal bedeelden hadden) stegen
de medische uitgaven óók meer dan de andere zorgproducten, maar ze bleven achter bij de stijging
van het aantal bedeelden. Bij hen werd de medische zorg relatief slechter.
Het bereik en de omvang van het gebruik van de medische armenzorg liet sterke pieken en
dalen zien. Het grillige verloop werd bepaald door het aantal zieken en de aard van de ziektes, het
toelatings- en financieringsbeleid en het scheppen van nieuwe zorgmogelijkheden, waarvan de
ziekenhuiszorg de belangrijkste was. De meeste hulpvragers van de ‘gewone’ armenzorg hadden
medische problemen. Bij de katholieken lag het gebruik van de medische armenzorg aan het begin
van de eeuw op het laagste niveau. De vraag naar medische hulp was voor 1820 waarschijnlijk ook
niet groot, maar gezien de vele klachten over het niet komen van de dokter wel groter dan de daadwerkelijk gegeven hulp. De nieuwe regelgeving van het Rijk die bepaalde dat de stad het domicilie
van onderstand werd voor alle nieuwe stedelingen, ondermijnde in de jaren tien het Groningse
evenwicht.
In de jaren twintig is een trendbreuk opgetreden in de medische armenzorg in Groningen.
Vanaf 1820 nam de omvang en de differentiatie in zorgmogelijkheden fors toe. In de periode
1820-1833 werd gratis medische zorg een reële mogelijkheid voor een deel van de stedelijke bevol‘D E
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king, dat daar voorheen niet of minder gemakkelijk voor in aanmerking kwam. Een samenstel van
factoren lag ten grondslag aan het grotere bereik. Dit waren: het aanstellen van nieuwe en meer
armendokters die de armenzorg actief en energiek opbouwden, gegarandeerde financiering van de
diaconale zorg door de stad, de introductie van de nieuwe zorgmogelijkheden die het stadsziekenhuis en de stadsapotheek boden, het soepele toelatingsbeleid tijdens de epidemie van 1826-1827
en de toegenomen medicalisering door de vaccinaties. De belangrijkste factor van de explosieve
stijging van het gebruik van 1827-1832 was dat de toelating tot de zorg via de kerkelijke armbesturen verliep en de financiering van de zorg door de stad gebeurde. Rond 1830 werd het hoogste
niveau van medische armenzorg in de onderhavige periode bereikt. De omvang van de hulp per
inwoner en per bedeelde was toen het hoogst en het bereik was groot. Meer inwoners hebben in
deze periode vaker medische beroepsbeoefenaren gezien en ze werden geconfronteerd met nieuwe
mogelijkheden. Hierdoor werd een latente behoefte aan medische zorg manifest. De vraag naar
hulp was veel groter dan voorheen gehonoreerd werd. De ontwikkelingen in Groningen in deze
jaren laten zien dat de door Van der Velden en Japenga veronderstelde geringe behoefte aan medische zorg vanwege de lage effectiviteit, genuanceerd kan worden. Voor een deel van de bevolking
was medische hulp onbereikbaar, maar werd deze wel door hen gewenst.
Vanaf 1833 kregen de diaconieën de medische zorg weer terug. De grotere vraag werd niet door
alle diaconieën direct weer weggeorganiseerd. Aanvankelijk bleef de toedeling bij de hervormden
nog ruim. De andere diaconieën staken direct in op een zuiniger beleid. Tot 1837 schoten de
medische uitgaven bij de hervormden, die als grootste diaconie de meeste medische armenzorg
uitvoerde omhoog, terwijl de gezondheidstoestand juist gunstig was. Twee factoren die met de
samenstelling van de bevolking verbonden kunnen worden, hadden ook invloed op de omvang
van de vraag. De gevolgen van de immigratiegolf uit de jaren twintig werden merkbaar. Voor deze
immigranten werd Groningen in de jaren dertig het domicilie van onderstand. Een algemene factor was de stijging van de gemiddelde levensduur.
Vanaf 1837 drukten de hervormden de kosten door de administratieve voorschriften aan te
scherpen, beroepsbeoefenaren meer te controleren, het pakket verstrekkingen te verkleinen en
uiteindelijk door de toegang tot de zorg voor mingegoeden fors te beperken. Veel mingegoeden
kwamen in de particuliere praktijk terecht. Voor mingegoeden was het verkrijgen van medische
armenzorg in de periode 1827-1837/1842 het gunstigst.
Het afstoten van de mingegoeden door de diaconieën werd rond 1840 flink aangepakt. Dat
riep verschillende reacties op. De hervormde diaconie regelde dat de apothekers vanaf 1842 voor
een lager tarief medicijnen aan mingegoeden verstrekten. Die moesten dan nog wel langs de diaken
om een briefje te halen. Deze diaconie schiep daarmee een ‘tussengroep’ tussen medisch bedeelden
en particuliere patiënten. Een ander effect was dat de medici hun tarieven voor de particuliere
patiënten verlaagden. De lagere tarieven boden echter niet voldoende soelaas en het gevolg was dat
de meeste stedelijke medici na 1842 veel inwoners gratis hielpen. Binnen de stand groeide hierover
in de loop van de jaren veertig en vijftig de onvrede. Dit was een van de aspecten van het uiteen‘D E
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vallen vanaf de jaren dertig van de van oudsher gegroeide harmonie tussen stand, stad en kerk
(diaconie). Een ander aspect was, dat de stad wel voor de medische zorg in geval van epidemieën
en besmettelijke ziekten wilde zorgen, maar steeds minder bereid was om de kerkelijk armbesturen
te ondersteunen voor de ‘gewone’ medische zorg.
De mingegoeden kwamen niet bij ziekenfondsen terecht: die waren er nauwelijks in Groningen.
Regelmatige premiebetaling was kennelijk een te hoge financiële drempel. De kleinschaligheid van
de lokale ambachtssector verhinderde ook het creëren en uitbouwen van (bestaande) beroepsgebonden organisaties. Enkele beroepsgroepen hadden (nog) een organisatiestructuur om een andere
reden en die regelden een verzekering voor loonsubstitutie bij ziekte. Aan enkele kleine beroepsgroepen werd door het Rijk of de stad een verplichte verzekering opgelegd. Het verzekeringswezen
was nauwelijks een alternatief voor de Groningse mingegoeden. De uitstoot uit de armenzorg werd
grotendeels opgevangen door de medici, die vaak niets in rekening brachten voor de verleende
hulp. Dit was het patroon dat ook op het platteland gebruikelijk was. Er was één uitzondering: in
Groningen kon men ook nog naar de polikliniek van het Academisch Ziekenhuis gaan.
De toelatingsprocedures tot de medische armenzorg waren in Groningen voor de hulpbehoevenden niet soepel. Bij elk nieuw ziekteverschijnsel moesten ze de diaken of wijkmeester om een
briefje vragen. Dat gold voor alle doelgroepen. De vast en tijdelijk bedeelden hoefden geen inkomenstoets te ondergaan, maar de diaken oordeelde wel of medische hulp nodig was. De mingegoeden moesten elke keer een inkomensonderzoek gedogen. Sommigen wilden dit uit ‘eergierigheid’
niet en zagen daarom af van hulp. Rond 1860 kreeg in ‘gewone’ omstandigheden ongeveer 6 à 9%
van de bevolking hulp en als er epidemische ziekten heersten ongeveer 12 tot 16%. Voor 1820
was het bereik waarschijnlijk kleiner en rond 1830 groter. Vanaf 1858/1860 steeg het percentage
hulpontvangers van de totale bevolking een paar procent. De toelatingsprocedure werd vanaf 1861
versoepeld: het briefje waarop men hulp kon krijgen was in de jaren zestig een jaar geldig. De hervormde diaconie hanteerde voorheen een termijn van drie maanden. Ondanks de schommelingen
was het bereik van de medische armenzorg in Groningen vergeleken met andere grote steden aan
de lage kant.
Mingegoeden die vanaf 1840 toegang tot medische armenzorg hadden en cholerazieken die
geneesmiddelen van de stad kregen, behoorden tot dezelfde bevolkingsgroep. Het betrof met name
sjouwers, dagloners, dienstmeiden en ambachtslieden en -knechten uit de sociaal lager geplaatste
beroepen. In feite waren het randarmen. In hun budget was geen ruimte om medische zorg te
bekostigen voor henzelf of hun gezinsleden. De iets beter gesitueerde mingegoeden betaalden de
medische zorg zelf. Wanneer, zoals bij velen in 1826, een ziekte langer duurde en men alle reserves kwijtraakte, kwam men uiteindelijk bij de armendokter (en eventueel andere ondersteuning)
terecht. Als er cholera uitbrak gaf de stad, uit vrees dat de ziekte zich zou verspreiden, snel hulp
aan de besmette inwoners. De inkomenstoets gebeurde dan achteraf.
De medische zorg van de Groningse armbesturen bestond in de negentiende eeuw uit vier
onderdelen: doktershulp, medicijnen en heelkundige middelen, ziekenhuisopnames en krankzin‘D E
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nigenzorg. De verloskundige hulp van de stadsvroedvrouwen viel buiten de medische zorg van de
kerkelijke en openbare armbesturen. Vanuit het perspectief van de totale uitgaven aan medische
zorg van alle diaconieën en het burgerlijk armenbestuur samen, nam gerelateerd aan de groei van
de bevolking, alleen de ziekenhuiszorg toe. Die toename was fors, en sterk gerelateerd aan de
isolatie van besmettelijke ziekten. De rol van het ziekenhuis op de toename van medische consumptie en de kosten van de medische armenzorg was al ver voor het eind van de negentiende
eeuw substantieel. De redenen van de toename in de onderhavige periode lagen echter niet in de
toegenomen medische mogelijkheden, maar in de openbare gezondheidszorg. Er was een vervijfvoudiging van de totale uitgaven tussen 1816 en 1856, waarvan een deel werd ‘opgeslokt’ door de
bevolkingsgroei. Van de drie andere onderdelen van de medische armenzorg hielden de verstrekking van medicijnen en de krankzinnigenzorg de bevolkingsgroei ongeveer bij en de hulp van de
dokter bleef daar bij achter. De krankzinnigenzorg stond lange tijd stil. De grote kwantitatieve
toename en kwalitatieve verbetering vanaf het midden van de jaren veertig was een inhaalslag. De
openbare armbesturen namen voor 1860 geen krankzinnigenzorg op zich.
De doktershulp en verstrekking van medicijnen waren het belangrijkste. Deze twee vormen van
hulp bereikten de meeste inwoners. De verstrekking van medicijnen was de grootste uitgavenpost.
Het assortiment medicijnen dat voorgeschreven kon worden, was echter maar beperkt. Bijna iedere
zieke die door een dokter werd bezocht, kreeg ook een medicijn. De protestantse diaconieën waren
ruimhartiger in hun bedeling dan de katholieke. De doktershulp van de Walen en Afgescheiden
Gereformeerden was, naar negentiende-eeuwse begrippen, van een kwantitatief hoog niveau. De
Waalse armen kregen de meeste medicijnen voorgeschreven. De sterke stijging van de medische
uitgaven in de jaren dertig bij de hervormden was toe te schrijven aan het gestegen gebruik van
medicijnen en aan de kosten voor het ziekenhuis. In de jaren vijftig was alleen het ziekenhuis de
geldverslinder. Op deze twee posten werden de meeste bezuinigingsmaatregelen toegepast. Men
had een goed inzicht in de kostenposten. Bij de katholieken stegen de uitgaven aan krankzinnigenzorg vanaf het midden van de jaren veertig bovenproportioneel. Bij dit armbestuur was de
hospitaliseringscoëfficiënt van krankzinnigen toen het hoogst van alle diaconieën. De hervormden
hadden de hoogste hospitaliseringscoëfficiënt in het ziekenhuis en bij hen was de opnameduur per
zieke het langst. De lutheranen en joden lieten aanvankelijk nauwelijks lidmaten opnemen. Ze
konden het gewoonweg niet betalen. De katholieken zaten daar wat tussen in, zowel wat betreft het
aantal opnames als de duur van het verblijf. Ze hadden in het armenhuis ook een goed alternatief.
De Walen en Afgescheiden Gereformeerden meden het ziekenhuis en boden thuiszorg. Door alle
armbesturen werd meer gebruik gemaakt van het Academisch Ziekenhuis dan van het stadsziekenhuis.
In Groningen werd de medische armenzorg vergeleken met andere grote steden vrij vroeg door
de openbare armenzorg overgenomen (1858). Als we daar bij betrekken dat de meeste medische
zorg van 1820 tot en met 1832 al door de lokale overheid werd gedragen en dat in de periode
1833-1857/1859 ongeveer de helft van de diaconale medische armenzorg uit stadsgelden werd
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bekostigd, dan kunnen we constateren dat de financiering van de medische armenzorg vanaf 1820
meer via de belastingkas dan via de collectezak werd geregeld. De rol van de stad was vanaf 1820 aanzienlijk en groter dan ogenschijnlijk leek. De pogingen die vanaf 1833 werden genomen om op de
medische armenzorg te bezuinigen, moeten we zien tegen het licht van de lege diaconiekassen en
het exceptionele hoge bereik in de korte tijd daarvoor. Een specifieke vorm van intralokaal free-riden
was het afschuiven van armen na 1832 op de stad en het manoeuvreren van armen naar de kolonies
van de Maatschappij van Weldadigheid.
De vraag onder de bevolking naar medische hulp was groter dan wat men kon krijgen aan
hulp. Bij de burgerlijke armenzorg was men voor de medische hulp beter af dan bij de diaconieën.
Gedurende de hele eeuw waren er klachten van arme zieken over de matige of slechte hulpverlening, vooral over die van de diaconieën. Aanvankelijk werden de klachten alleen bij de diaken
geventileerd, maar vanaf de jaren twintig bij diakenen en medici. Gezien de snelle explosie van
de vraag toen de drempel naar de hulp werd verlaagd, kunnen we tevens aannemen dat de latente
vraag veel groter was. Er was een onderaanbod aan medische armenzorg. In de jaren tachtig deed
zich waarschijnlijk ook in Groningen het probleem voor dat Van der Velden schetste: de dan aangeboden (nog) duurdere zorg kon door de inkomensontwikkeling niet bijgehouden worden.
Het bereik van de medische zorg vanaf 1858 via het Burgerlijk Armbestuur werd niet beperkter
dan voorheen via de diaconieën. De ‘gewone’ bedeling werd wel krapper en kwam aan minder
inwoners toe. Het beleid van het Burgerlijk Armbestuur was straffer en gericht op disciplinering,
bij de diaconieën legden opvoeding en zedelijke vorming meer gewicht in de schaal. Maar dit
kwam duidelijker bij de andere zorgvormen dan bij de medische zorg tot uiting. Het beleid van de
diaconieën was milder en iets ruimer en binding aan de gemeente kon ook een rol spelen. Tussen
diaconieën zagen we zowel onderlinge concurrentie als een doorschuiven van armen naar elkaar.
Over de motieven om medische zorg te verstrekken, werd door de armbesturen weinig expliciet
gesproken. Financiële besognes vroegen veel van de diakenen en stadsbestuurders. Humanitaire
overwegingen klinken door in de verbetering van de krankzinnigenzorg. Ook arme psychische zieken verdienden een betere behandeling. Uit het opnamebeleid van het ziekenhuis is te concluderen
dat het beperken van besmettelijke ziekten een belangrijk motief was. Dit was ook het geval bij de
spoedige verstrekking van medicijnen door de stad als cholera uitbrak. De motieven van de diaconieën en het stadsbestuur waren op dit vlak congruent. De diaconieën waren te arm om medische
zorg in ruime mate toe te kunnen wijzen. Ook voor de dure vormen van zorg waren de financiën
te beperkt om deze (ruim) toe te kennen.
De mingegoeden werden snel weer buitengesloten als een epidemie op zijn retour was (1827)
en wanneer een ruime toedeling van de zorg niet meer was op te brengen (1837-1842). Uit een
kleine niche als de heelkundige verstrekkingen blijkt dat revalidatie met het oog op arbeidsdeelname van belang was. Het in stand houden van arbeidsgeschiktheid telde wel mee. De toelating
van de lagere groepen mingegoeden tot de medische armenzorg, de ‘randarmen’, duidt hier ook
op. Wanneer deze zieken niet genazen of (heel) lang ziek bleven, vervielen zij tot de armenzorg.
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Preventie van bedeling was een belangrijk element. Het in stand houden van een arbeidsreserve
konden we niet waarnemen voor zover het om medische hulp ging. Het beleid van de medische
zorg werd vooral bepaald door financiële motieven: het beperken van de uitgaven en het aantal
hulpbehoevenden. Dat de meest kwetsbaren, bejaarden, krankzinnigen en (verstandelijk) gehandicapten, medische hulp kregen, wijst op humanitaire motieven. Samengevat kunnen we zeggen
dat humanitaire redenen, besmettingsangst en armoedepreventie in Groningen de doorslaggevende
motieven waren voor het verstrekken van medische armenzorg.

‘D E

K A N K E R VA N D E Z E T I J D ’

9

‘H E N

TE BEHOUDEN ALS

EENE NUTTIGE SCHAKEL IN
D E B U RG E R M A AT S C H A P P I J ’
Liefdadigheidsinstellingen

INLEIDING
Albert Hensema en Egbert Geersinga1 kregen in 1826 en 1827 materiële hulp van de
Volksziektecommissie. De ondersteuning heeft waarschijnlijk een gunstige invloed gehad op het
peil van de verzorging in de gezinnen, het genezingsproces en de omstandigheden waarin ze de
gevolgen van de ziekte te boven moesten zien te komen. De doelgroep van deze liefdadigheidsinstelling bestond uit onbedeelden. Renske Wolf behoorde als vastbedeelde niet tot de doelgroep.
Haar verzoek om kleding werd niet gehonoreerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij na de bevallingen van de kinderen die ze van haar tweede echtgenoot Jacob Langendijk kreeg, wel hulp kreeg
van een andere liefdadigheidscommissie, het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid. Haar
dochter Debora kwam, omdat ze ongehuwd was, niet in aanmerking voor hulp van dit genootschap.
Wijbe Wouters zat, zoals we in hoofdstuk 1 zagen, in het bestuur van de Volksziektecommissie.
De vrouw van zijn kleinzoon Gerbrand, Alida Wouters-Dijk, was in de tweede helft van de negentiende eeuw bestuurslid van het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid. De echtgenotes van
de medici J. Baart de la Faille, R.J. Tellegen en P. Tresling zaten in de jaren vijftig eveneens in het
bestuur van het Genootschap.
In de negentiende eeuw, vooral vanaf het midden van de eeuw, groeide het aantal liefdadigheidsorganisaties in Groningen substantieel. Ze boden materiële en immateriële ondersteuning aan
bedeelden en mingegoeden. Het lenigen van nood ging samen met het opvoeden van de hulpbehoevenden tot nette en vlijtige burgers. Het verstrekken van hulp bood mogelijkheden om armen
en behoeftigen te disciplineren.2 De katholieke Vincentiusvereniging, het hervormde patronaat en
de hulpkas voor joodse minvermogenden bijvoorbeeld, stelden aan de hulpontvangers eisen op
het gebied van arbeid, sparen, het volgen van onderwijs en huiselijke netheid. Deze liefdadigheidsinstellingen waren gelieerd aan een kerkelijke gemeente. Bij andere liefdadigheidsinstellingen zoals de
Volksziektecommissie en het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid, was dat niet het geval.
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Sommige verenigingen hadden verschillende vormen van hulp of een brede doelstelling, anderen hadden maar één vorm van hulp, een beperkte doelstelling of duidelijk omschreven doelgroep.
De spijscommissie (1802) is een voorbeeld van een niet kerkelijk gebonden liefdadigheidsinstelling
met maar een vorm van hulp: de uitdeling van soep aan armen en behoeftigen in de winter.3 Het
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid richtte zich uitsluitend op kraamvrouwen en hun
pasgeboren kinderen. De vrouwenvereniging die in 1839 werd opgericht, ontwikkelde verschillende soorten activiteiten. Ze deelde voedsel en kleding uit, bood naai- en breiwerk aan vrouwen
aan en stimuleerde het naar school gaan van kinderen. De vereniging was opgericht na een strenge
winter waarin veel arme gezinnen ernstige tekorten hadden gevoeld. Zij stelde zich ten doel de situatie in arme gezinnen te verbeteren. Binnen de joodse gemeente waren verschillende verenigingen
actief. Die verleenden financiële steun, verschaften voedsel of andere hulp in de winter of boden
praktische hulp bij geboorte, ziekte en overlijden. Voor joden was het verrichten van goede daden
een godsdienstige plicht.4
De liefdadigheidsinstellingen richtten zich op stedelingen in kommervolle omstandigheden.
Soms werden die door ziekte veroorzaakt. In dit hoofdstuk worden vijf organisaties onderzocht,
die zich specifiek bezighielden met omstandigheden rond en gevolgen van gezondheidsproblemen. Het zijn de Volksziektecommissie, het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid, de
Choleracommissie, de Tyfuscommissie en het Gesticht voor Pleegzusters en Toevlugtsoord voor
Verwaarloosden. De aard en omvang van de hulp, het toelatingsbeleid en het bereik van de vijf
instellingen worden behandeld.
DE VOLKSZIEKTECOMMISSIE, 1826-1828
In de eerste helft van september 1826 werd niet alleen duidelijk dat het aantal inwoners dat door
malaria en tyfus werd getroffen heel hoog was, maar dat veel zieken ook lange tijd nodig hadden
om weer op krachten te komen.5 Een behoorlijke groep inwoners die zich voor het uitbreken
van de ziekte zelf redde, dreigde af te glijden naar de bedeling. Stedelingen uit de aanzienlijke
en gegoede standen namen het initiatief om deze inwoners te helpen om verpaupering te voorkomen. Men wilde hen ‘voor hunnen geheelen ondergang ... bewaren’ en ‘bevrijden van de
vernedering der volslagene armoede’. Het ‘eergevoel ... van nimmer eenigen onderstand van de
Diaconie te hebben ontvangen’ moest intact blijven. Uitdrukkelijk werd gesteld dat de hulp van
de Volksziektecommissie geen bedeling was. Men had ‘het toekomstig lot’ van de gezinnen op het
oog en streefde er naar ‘hen te behouden als eene nuttige schakel in de burgermaatschappij’.6 De
motivatie tot het opzetten van hulp was gebaseerd op zedelijke, psychologische en sociaal-economische argumenten.7
De doelgroep van de Volksziektecommissie was de ‘geringe stand’, uitgezonderd bedeelden.
Donateurs van elders drongen aan op het verstrekken van hulp aan bedeelden, maar de commissie gaf hier geen gehoor aan.8 Alleen een kleine groep inwoners die nooit diaconiebehoeftig was
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geweest maar vlak voor de oprichting van de Volksziektecommissie, vanwege de grote nood waarin
ze terecht gekomen waren door de ziekte, eenmalig stro of kleding had gekregen van de kerkelijke
armenzorg, werd door de commissie overgenomen. Bij hen kon een duidelijke relatie met de ziekte
worden gelegd.
De commissie besliste zelf wie hulp kreeg. Voor de opsporing van hulpbehoevenden werden
– met instemming van het stadsbestuur – de wijkmeesters ingeschakeld.9 Ook via medici, commissieleden en andere stedelingen kwamen aanmeldingen binnen. Laatstgenoemden en hulpbehoevenden die zichzelf aanmeldden, werden naar de wijkmeesters verwezen. Toen het werk voor
de wijkmeesters te veel werd en ook onder hen de ziekte toesloeg, werden betaalde ‘ambtenaren’
aangesteld die het meeste werk overnamen.
De wijkmeesters en ‘ambtenaren’ maakten een rapport op van de aangemelde gezinnen. Een
subcommissie controleerde vervolgens of ze op de lijsten van bedeelden van de diaconieën voorkwamen. Als dat het geval bleek te zijn, weigerde de commissie hen te helpen. Niet-bedeelde hulpbehoevenden die door de Volksziektecommissie werden geaccepteerd, werden op de uitdelingslijst
geplaatst. Op volgorde van inschrijving kreeg het betreffende gezin een houtje waar een nummer
in was gekerfd. Hiermee konden ze de toegewezen goederen afhalen van het Ommelanderhuis. De
meeste ondersteunden kregen hulp via deze route. Het werd hulp ‘op nummerhoutje’ genoemd.
Sommige inwoners meldden zich uit ‘eergierigheid’ niet aan. Zij konden een ‘buitengewone
uitdeling’ ontvangen. Deze groep kreeg een bijzondere status en behandeling. De subcommissie
die over de toelating van de hulpbehoevenden ging, bemoeide zich niet met hen. Commissieleden
gaven hun naar eigen oordeel aardappelen en turf. Ze werden ‘privaat gedisponeerd’ en niet op
naam geregistreerd, maar onder een nummer. Ze kregen geen hulp ‘op nummerhoutje’, maar ‘op
briefje’. De commissieleden kregen wel de opdracht om goed op te letten of het geen diaconiebedeelden waren.10
Een derde groep ondersteunden waren de stedelingen die aan het eind van de epidemie eenmalig een geldbedrag ontvingen.11 Het geld was bedoeld om een bedrijf te (her)starten of schulden
af te lossen die een zelfstandig functioneren in de weg stonden. Het waren inwoners die door de
ziekte hun inkomstenbronnen kwijt waren geraakt. Van het geld konden ze gereedschap, grondstoffen of handelswaar kopen, schulden bij de dokter en apotheker aflossen of niet nagekomen
hypotheekverplichtingen inlossen. Sommigen hadden al ‘op nummerhoutje’ of ‘privaat’ ondersteuning gekregen. Een substantiële groep kreeg echter alleen deze eenmalige uitkering. Niet zelden
woonden ze valkbij een commissielid die hen bij de commissie had aanbevolen.
De uitdeling van hulpgoederen vond groepsgewijs plaats. Op 16 oktober kreeg de eerste groep
van 150 gezinnen hulpgoederen uitgereikt. De eerste 917 gezinnen werden op volgorde van
inschrijving geholpen. De daaropvolgende uitdelingen werden per wijk uitgevoerd. Op 25 oktober
waren al 1014 gezinnen geholpen en eind januari 1827 ongeveer 3000. Dat was volgens de commissie de helft van de bevolking.12 Bejaarden en vrouwen die door de epidemie weduwe waren
geworden en een ‘talrijk kroost’ hadden, kregen meer toegeschoven.
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Medio november – inmiddels waren 2300 gezinnen geholpen – wilde de commissie de
inschrijving van hulpbehoevenden stoppen. Er meldden zich stedelingen aan die niet door de
ziekte, maar om andere reden behoeftig waren geworden.13 Dat was op dat moment niet zo
verwonderlijk. Deze gezinnen werden niet door de ziekte getroffen, maar verarmden omdat het
economische leven in de stad nagenoeg stil lag door de epidemie. Deze hulpbehoevenden werden
door de Volksziektecommissie buiten de deur gehouden. De commissie bleef uitsluitend gericht op
inwoners die door de ziekte in nood waren gekomen. De wens om niet te vervallen tot een bedelingsinstelling overheerste. Maar de ziekte was in november nog niet gestopt en men voelde zich
gedwongen door te gaan met de inschrijving. Op 27 december werd opnieuw besloten de inschrijving te sluiten. Maar nóg was het daar te vroeg voor. Juist degenen die zich zo lang mogelijk zelf
probeerden te redden, vroegen in een later stadium hulp. Hen weigeren vond de commissie ‘hard
[en] onaangenaam’.14 Tot het eind van de winter onderkende men de nood onder de mingegoede
bevolking en tot 8 maart werden nieuwe hulpvragers ingeschreven, onder de steeds herhaalde voorwaarde dat ‘geen vroeger geleden armoede ondersteund wordt’.15 Begin april 1827 kon eindelijk
met de afsluiting van de werkzaamheden worden begonnen.16 In de loop van 1827 en in de winter
van 1828 werden alleen nog eenmalig enkele geselecteerde groepen geholpen. In december 1828
sloot de commissie de werkzaamheden definitief af. Het batige saldo werd aan het Genootschap
van Moederlijke Weldadigheid geschonken.17
De hulp van de Volksziektecommissie was divers. De eerste gift bestond meestal uit een ‘basispakket’ van eerste levensbehoeften: geld voor huur of hypotheek, aardappelen, turf en stro. Later
volgden vaak andere verstrekkingen: beddengoed, huisraad, kleding, begrafeniskosten, gereedschappen, reisgeld en ‘verkwikkingen’. ‘Verkwikkingen’ waren luxe voedingsmiddelen om aan te
sterken: rijst, gort, soep, citroen- en bessensap, thee, beschuit, rookvlees, wijn, confitures, vruchten en chocola. De levensmiddelen werden ook aan het ziekenhuis en aan het Genootschap van
Moederlijke Weldadigheid geschonken. Het tekort aan kleding werd aan het eind van de epidemie
steeds groter, omdat veel kleding verbrand was. Ziekenhuispatiënten die werden ontslagen, konden
ook kleding krijgen.
De aard en omvang van de hulp hing af van de nood. Velen kregen meer dan een keer hulp.
Gemiddeld werd aan een huishouden (gezin of alleenstaande) f 6,63 besteed, de giften in natura
niet meegerekend. De commissie ontving veel goederen, die onder de ondersteunden werden verdeeld. In januari zette de commissie een werkhuis op voor breisters, naaisters en spinsters, omdat
die zich in groten getale aanmeldden. De vrouwen kregen enkele opcenten over het geleverde werk.
Maar het werkhuis was niet populair en werd eind maart al weer gesloten. De commissie bood geen
medische hulp. De stad financierde de medische zorg voor wie die niet zelf kon betalen. Wel werd,
als gezegd, geld gegeven om schulden bij de dokter en apotheker af te lossen.
Er zijn door de commissie geen andere toelatingscriteria gehanteerd dan de twee die bij de
oprichting werden geformuleerd: in nood gekomen door de ziekte en nooit bedeling hebben
ontvangen. Voor zover bekend werden vier personen wegens fraude uitgeschreven.18 De selectie
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naar beneden toe was streng, naar boven veel soepeler. De rapporten van de wijkmeesters en
‘ambtenaren’ over de hulpvragers zijn een mooie bron om inzicht te krijgen in de clientèle van de
Volksziektecommissie. De geholpen inwoners worden daartoe in twee groepen voor het voetlicht
gebracht. Eerst wordt een steekproef van de totale groep ondersteunden gepresenteerd. Daarna
komt de groep die aan het eind van de epidemie een eenmalige gelduitkering kreeg aan de orde.
Deze groep is interessant, omdat die het langst op eigen benen kon staan.
Op 20 september begon de commissie met haar werk. Vanaf die datum werd van 3178 huishoudens een rapport opgemaakt.19 Hieruit is een steekproef getrokken van 1:7. Dat leverde een
bestand op van 455 huishoudens.20 Het betrof 1647 personen: 326 mannen (20%), 429 vrouwen
(26%) en 892 kinderen (54%). Van de volwassenen hadden 30 mannen (9%) en 103 vrouwen
geen echtgenoot (24%). De gemiddelde gezinsgrootte was 3.62 personen. Er waren weinig ouderen en alleenstaanden onder. Het merendeel bestond uit gezinnen met kinderen.
Tabel 9.1

Beroepen c.q. beroepsgroepen ondersteunden Volksziektecommissie, nominaal en procentueel
nominaal

procentueel

sjouwers

44

10

arbeiders, knechten, turfdragers

81

18

ambachten + knechts

73

16

bouw + knechts

33

7

textiel, zonder naaisters en breisters

59

13

naaisters, breisters

38

8

handel

24

5

vervoer

18

4

2

1

geen, zonder beroep, onbekend

56

12

diversen

27

6

land- en tuinbouw

totaal

455

Bron: rapportboekjes Volksziektecommissie

De verdeling naar gezindte was een afspiegeling van de totale bevolking.21 De meeste ondersteunden woonden in de wijken G, L, P, R en S.22 Ruim een kwart bestond uit dagloners, (losse) arbeiders en niet-ambachtelijke knechten, zoals pakhuisknecht, zolderknecht, turfstouwer, turfdrager
etc. Naaisters en breisters vormden ook een aanzienlijke groep. Zij meldden zich vooral in de
tweede fase van de epidemie aan. De toename van het aantal aanmeldingen van deze vrouwen was
voor de commissie aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijkheden om hen aan een inkomen
te helpen. Dat resulteerde in het voornoemde werkhuis. De meeste vrouwen waren weduwe en
‘HEN

T E B E H O U D E N A L S E E N E N U T T I G E S C H A K E L I N D E B U RG E R M A AT S C H A P P I J ’

398
het was van belang om juist hen buiten de armenzorg te houden. Dienstbodes waren nauwelijks
onder de doelgroep van de Volksziektecommissie te vinden. De arbeiders uit de bouwsector en de
sjouwers kwamen het eerst in de problemen. Zij waren oververtegenwoordigd in de eerste groep
hulpzoekenden. De beroepen in de textielbranche en het vervoer kwamen later relatief meer voor
bij de inschrijvingen. De meest voorkomende beroepen in het totale bestand waren schoenmaker
en kleermaker.
Een vergelijking van deze gegevens met die van de totale beroepsbevolking van 1830 laat enkele
verschillen zien (tabel 9.2). In de steekproef van 1830 kwamen geen turfdragers en spinners voor,
terwijl die beroepsgroepen in 1826-1827 regelmatig onder de cliënten van de Volksziektecommissie
te vinden waren. Hier moet sprake zijn van een verschil in registratie. Het meest opmerkelijke is
dat zichtbaar wordt hoe groot de oververtegenwoordiging van de meest voorkomende beroepen
onder de clientèle van de Volksziektecommissie – kleermakers, schoenmakers, arbeiders, sjouwers,
naaisters en breisters – was. Deze beroepen maakten ruim 45% van de cliënten van de commissie
uit en nog geen 19% van de totale beroepsbevolking.23 Het verschil was feitelijk nog groter, omdat
niet iedere beroepsbeoefenaar uit deze beroepsgroepen ziek werd en niet alle zieken die deze beroepen uitoefenden door de Volksziektecommissie ondersteund werden.
Tabel 9.2

Omvang van de vijf meest voorkomende beroepen ondersteunden Volksziektecommissie
vergeleken met de totale beroepsbevolking 1830, procentueel aandeel
Volksziektecommissie
1826-1827

1830

arbeiders

16.7

7.6

sjouwers

9.8

3.6

naaisters, breisters

8.1

1.1

kleermakers

5.3

3.3

schoenmakers

5.5

2.9

Bronnen: rapportboekjes Volksziektecommissie; Van der Woude, ‘Stadjers in 1830’

De ‘buitengewoon bedeelden’ die uit ‘schroom’ geen hulp vroegen, kregen aan huis kaartjes uitgereikt en hoefden niet naar het Ommelanderhuis om goederen te halen. Deze groep bestond uit
92 huishoudens.24 Zes ervan kregen twee keer hulp. Velen kwamen later toch nog op de gewone
uitdelingslijsten terecht. Een van hen was Albert Hensema, die via commissielid professor Nienhuis
aardappelen en turf ontving.
De ‘buitengewoon’ ondersteunden onderscheidden zich in twee opzichten van de totale groep
ondersteunden, die hiervoor is gepresenteerd. Het vestigingspatroon en de beroepen verschilden.
Deze groep woonde grotendeels in andere wijken en meer verspreid over de hele stad.25 De meesten
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woonden in de wijken F (10), A (9), P (9) en K (7). In de wijken M en N woonden zes ‘buitengewoon’ ondersteunden en in O en S vijf. Verder ingezoomd op de kaart zien we dat bijna de helft
(47%) langs de grote straten en markten woonde.26 Een minderheid woonde in de typische armenwijken waar de meeste ondersteunden van de commissie woonden. En zo deze ‘buitengewoon’
bedeelden daar al woonden, dan had men doorgaans een plek gevonden langs de hoofdstraten
of diepen. De ‘buitengewoon’ ondersteunden woonden vrijwel altijd op plekken waar doorgaand
verkeer was, waar allure en status een rol speelden en vlakbij de hogere standen.
Van 43 huishoudens (49%) kon het beroep van het gezinshoofd worden gevonden.27 Slechts
drie waren dagloner of arbeider en van de 20 ambachtslieden werden slechts drie als knecht of gezel
genoteerd. De omvang van de vijf meest voorkomende beroepen uit de totale groep ondersteunden
maakte in deze groep slechts 20% uit. De lagere sociale groepen die in de totale groep ondersteunden zo markant aanwezig waren, waren hier veel minder vertegenwoordigd. Ook de bouwsector
werd slechts twee keer geturfd. Opvallend was de aanwezigheid van een aantal beroepen uit de
ambtelijke en kerkelijke sfeer. Deze beroepen waren alleen in deze groep vertegenwoordigd. Het
betrof commies (2x), Ommelander bode, koster en organist. Fokko ten Hoorn bijvoorbeeld, had
een winkel en was daarnaast ook nog catechiseermeester.28 Voor behoeftigen uit deze sectoren
was een openlijke vraag om hulp niet gepast en de gang naar het ‘loket’ werd hun bespaard. Ook
waren er twee commissionairs bij. In de commissiehandel is vertrouwen in de solvabiliteit van
de commissionair een voorwaarde om handelsopdrachten te krijgen en een duidelijke blijk van
hulpbehoevendheid en onvermogendheid zou een negatief imago kunnen oproepen. Onder de
ambachtslieden waren enkele waarvan duidelijk is dat ze vrijwel uitsluitend de hogere standen als
klant hadden (zilversmid, gouddraadwerker, hoedenmaker), dan wel tot de meer gekwalificeerde
ambachten behoorden (beeldhouwer, bakker, lijstenmaker, letterzetter, knoopmaker, koperslager).
De joodse vroedvrouw Roosje Perels kreeg ook hulp ‘op briefje’.29
Na afloop van de epidemie kregen 113 gezinnen eenmalig een gelduitkering. Het waren vooral
neringdoenden en ambachtslieden, die grondstoffen, winkelvoorraad, gereedschappen, huis of
winkelpand te gelde hadden gemaakt om in hun levensonderhoud te voorzien of om medische
hulp in te kunnen roepen. Ze zetten daarmee hun beroepsmatige toekomst en bestaanszekerheid
op het spel. Anderen hadden forse schulden bij de dokter en apotheker of huur- of renteschulden,
waardoor ze dreigden te moeten verhuizen naar een armenwijk. Ze kregen de gift om ‘zich ... in
hun bestaan en woonplaats [te] kunnen handhaven’.30 Naaivrouw Krebs kreeg geld om in haar
huis, dat tevens haar naaiwinkel was, te kunnen blijven wonen. Catechiseervrouw Annigje Smit
kon met de gift (f 40,-) huur- en doktersschulden aflossen. Het gezin van Zacharias Boomgaard
wilde ‘uit ambitie’ geen beroep doen op de gratis hulp van de stadsdokter en -apotheker. De gift
van f 50,- moest hen onder andere van de schulden aan de dokter en apotheker verlossen. Ook
moesker Wolter Wolters kreeg f 50,- om de dokter te betalen. Om het bedrijf te kunnen herstarten
kregen de slagers Kosses, Van Rijn en Sluiter f 50,- of f 100,-. Van het geld konden ze slachtvee
kopen. Bakker Pieter Valk had zijn huis en bakkerij aan de Poelestraat moeten verkopen. Hij was
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buiten het Klein Poortje een winkeltje begonnen en van de gift van f 50,- kon hij winkelwaar aanschaffen. Schoenmaker Wagenaar mocht voor f 40,- leer kopen. Goud- en zilversmid Van Lingen
ontving f 75,- om ‘enig goud en zilver’ te kopen en kleding terug te halen uit de lommerd. Albert
Hensema kreeg geld voor bakkersgrondstoffen.
Van de 113 gezinnen kregen 48 alleen deze eenmalige hulp. Zij hadden zich steeds zelf gered.
De andere 65 hadden eerder hulp van de commissie gehad. Het meest kenmerkende van deze
groep ondersteunden is het hoge aantal zelfstandigen onder hen. Met name bakkers en slagers zijn
relatief ruim vertegenwoordigd. In de steekproef van het totale bestand ondersteunden ontbraken
deze beroepen.
Tabel 9.3

Beroepen groep laatst ondersteunden Volksziektecommissie
A

B

bakkers

6

5

slagers

6

3

ambachten

13

29

winkel/handel/tapper/kastelein

9

14

naaister/dienstmeid/arbeidster/spinster

3

5

schrijver

1

1

voerman

1

moeskers

3

catechiseervrouw

1

commissionair

1

onleesbaar en onbekend

4

dagloner

1

weduwen zonder beroepsvermelding

6

huisonderwijzer

1

totaal

48

65

Bron: Volksziektecommissie, register personen aan wie geld is gegeven ter voortzetting van hun beroep of kostwinning
Toelichting:
A = eenmalig geholpen
B = eerder geholpen

De clientèle van de Volksziektecommissie behoorde tot de brede laag inwoners die net boven of
in goede tijden ruim boven de grens van de armenzorg leefden. De eersten die in nood kwamen,
waren de randarmen. Hun omstandigheden waren tot het uitbreken van de epidemie nog enigszins
gunstig geweest, waardoor ze (nog) niet bij de diaconie bekend waren. Hoe langer de epidemie
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duurde, des te meer mensen met een hogere sociaal-economische positie om ondersteuning vroegen. Onder de ondersteunden bevond zich een substantiële groep ambachtslieden. In de latere fase
van de epidemie kwamen de beter en hoger gekwalificeerde ambachtslieden en mingegoeden in
de problemen.
Een vraag is in hoeverre de clientèle van de Volksziektecommissie bestond uit beroepsgroepen die
voorheen sociaal onderdak vonden in gilden of knechtsbussen. In de steekproef van de 455 gezinnen
zaten 39 vermeldingen van knechtsberoepen, die voorheen een knechtsbus hadden.31 Aan voormalige
gilden kunnen 75 beroepsvermeldingen gerelateerd worden.32 Deze 114 vermeldingen maakten 25%
van het bestand uit. Van de 113 gezinnen uit de groep die als laatsten een eenmalige gelduitkering
kregen, hadden 63 (56%) een beroep waar voorheen een gilde sociale ondersteuning bood.
Tabel 9.4

Beroepssectoren ondersteunden Volksziektecommissie gerelateerd aan voormalige knechtsbussen
en gilden, nominaal en procentueel
A

B

C

nom.

proc.

nom.

proc.

textiel

13

33

15

20

28

25

bouw

17

44

9

12

26

23

3

8

22

29

25

22

handel

9

12

9

8

vervoer

8

11

8

7

schoenmaker

nom.

proc.

bakker, slager

2

5

4

5

6

5

overige

4

10

8

11

2

11

totaal

39

75

114

Bronnen: rapportboekjes Volksziektecommissie; Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen; Beekhuis, ‘De gilden’
Toelichting:
A = knechtsbussen
B = gilden
C = totaal

Het wegvallen van de gilden en knechtsbussen was een verlies aan sociale zekerheid voor een
substantieel deel van de bevolking. Degenen die aan het begin van de eeuw hadden gepleit voor
de instandhouding van de gilden hadden een realistische visie, zo men wil een vooruitziende blik.
Neemt niet weg, dat bij een zo grote ziekteprevalentie als in 1826, het voor een gilde ook moeilijk
zou zijn geweest om zoveel zieken zo lang te ondersteunen. De stedelingen waren pragmatisch
genoeg om, toen de nood aan de man kwam, een zinvol alternatief te creëren voor de mingegoeden, in de vorm van de Volksziektecommissie.
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HET GENOOTSCHAP

VA N

MOEDERLIJKE WELDADIGHEID

Het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid – ook wel het Genootschap tot verleening
van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen genoemd – werd in 1825 opgericht. Van dit
Genootschap is geen archief bewaard gebleven. De meeste, vooral kwantitatieve, gegevens zijn te
vinden in de jaaropgaven van instellingen voor weldadigheid, de stadsstatistieken, de gemeenteverslagen uit de jaren vijftig en in het Twintigjarig Verslag van het Genootschap. Naar aanleiding
van vermeldingen in deze verslagen waren enkele advertenties in kranten te vinden. De namen van
de bestuursleden zijn in de regeringsalmanakken opgenomen.
De meeste informatie is beschikbaar over de periode tot en met 1853. Van 1828 tot en met
1853 maakte het Genootschap jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden voor het gemeentebestuur. Deze gegevens werden opgenomen in de stadsstatistieken en de jaaropgaven van de instellingen voor weldadigheid. Na 1853 gebeurde dat niet meer, omdat het Genootschap niet onder de
instellingen viel, die daar volgens de armenwet van 1854 toe verplicht waren. Het Genootschap
heeft tot in de twintigste eeuw bestaan.33
Het Groningse initiatief paste in een bredere beweging. De oorsprong van deze hulpverlening
lag in Parijs in de late achttiende eeuw. Daar probeerde men het te vondeling leggen van kinderen
te verminderen door kraamvrouwen te ondersteunen. Als tegenprestatie werd van de kraamvrouwen verlangd dat ze borstvoeding gaven en hun kind lieten vaccineren.34 Deze eisen waren een
onderdeel van het streven om de Parijzenaren op te voeden tot goed burgerschap. Daar hoorde een
gezonde leefwijze bij. De Franse ideeën over zuigelingen- en kraamzorg die in het eerste decennium
van de negentiende eeuw de Bataafse Republiek bereikten, waren niet allemaal haalbaar. We zagen
in hoofdstuk 6 dat een kraamkliniek naar Frans voorbeeld in Groningen niet tot stand kwam. Het
genootschapswezen ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen vond wel een voedingsbodem
in Nederland.
In de eerste decennia van de negentiende eeuw kwamen in verschillende Nederlandse steden
dergelijke genootschappen tot stand, onder andere in Rotterdam (1809), Den Haag (1818),
Haarlem (1820), Hoorn (1828) en Leeuwarden (1830). In Enkhuizen en Breda werden in de
Franse tijd op instigatie van de Franse keizer hulpinstellingen voor kraamvrouwen opgericht. Deze
zijn na 1813 omgevormd naar het model dat elders in Nederland gestalte kreeg.35 In Groningen
was men vergeleken met andere grote steden, vrij laat met het opzetten van deze hulp. Volgens de
oprichtsters was er al langere tijd behoefte aan, maar ‘het ontbrak slechts aan eene aanleiding’.36
Die deed zich in 1825 voor.
De affaire die de aanleiding vormde, wordt in een reeks ingezonden brieven in de stedelijke pers
beschreven. In de Groninger Courant van 1 april stond een ingezonden bericht waarin de erbarmelijke omstandigheden waarin kraamvrouw Elsje Meertens-Jans uit de Violenstraat haar tweeling ter
wereld had gebracht, werden beschreven. Zij
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bragt die smartelijke uren door op een onzacht leger van stroo, terwijl enige oude vodden, met eene
mat overdekt, haar krank en afgemat ligchaam verwarmden.
De kraamvrouw en één zuigeling overleden binnen enkele dagen. Dezelfde briefschrijver – een
‘geneesheer bij het Groninger publiek bekend’ – vroeg de armverzorgers een paar dagen later of
de dood van de kraamvrouw niet het gevolg was van ‘het gebrek aan al het nodige’. Hij deed een
appel op de diaconieën om iets aan dergelijke omstandigheden te doen. Maar hij vond geen gehoor
bij de armbesturen.37 Het hervormde armbestuur antwoordde (ook in de krant!) dat het betrokken gezin niet onder de criteria van de armenzorg viel. Het gezin was wel arm, maar men had nog
steeds iets kunnen verdienen. De medicus die deze zaak aanhangig maakte, was waarschijnlijk een
van de armendokters. Het publiek maken van deze zaak – het hervormde armbestuur was daar zeer
aangebrand over – kan ook geplaatst worden in de pogingen tot reactivering en vernieuwing van de
armenzorg door de armendokters in de jaren twintig. De oproep om ervoor te zorgen dat
dergelijke treurtoneelen in het midden eener Burgerij, waar beschaving en deugd en godsdienst heerschen, met geene mogelijkheid ooit weder ... gebeuren,38
werd wel gehoord door dames uit de gegoede stand. Zij namen het initiatief tot de oprichting van
het Genootschap.
De doelgroep van het Genootschap werd omschreven als: behoeftige, gehuwde kraamvrouwen
die een christelijke godsdienst aanhingen én hun pasgeboren kind. Ongehuwd zwanger worden – in
Haarlem omschreven als ‘slegte gedragingen’ – was een tegenindicatie voor hulp. Kraamvrouwen
moesten hun trouwakte tonen om te bewijzen dat ze op het tijdstip van de bevalling meer dan zeven
maanden getrouwd waren. Het Genootschap beoogde naast het lenigen van nood ook de ‘welstand
en beschaving onder de geringe volksklasse te bevorderen’.39 Of specifieke eisen aan de kraamvrouw
werden gesteld zoals in Parijs, is niet bekend. In de verslaggeving is er niets over gevonden.
Het christelijke karakter van het Genootschap werd nauwlettend in de gaten gehouden.40
Joodse kraamvrouwen werden niet geholpen. De joodse vrouwenvereniging Saädas Anious (Hulp
in Lijden, 1848) hielp joodse kraamvrouwen.41 De clientèle van het Genootschap kwam vrijwel
uitsluitend uit de lage mingegoede stand. Er is weliswaar geen register van ondersteunden voor
handen, aan de hand waarvan dit met zekerheid is vast te stellen, maar een aantal aanwijzingen
in de bronnen duiden er op. Veel kraamvrouwen waren dienstbode geweest.42 Het Genootschap
onderhield geen relaties met de diaconieën. Er waren wel banden met de Volksziektecommissie, die
zich ook op de mingegoeden richtte. Die commissie deed twee keer een gift aan het Genootschap.43
De genootschappen in de andere steden beperkten zich ook tot de mingegoeden. Het Haarlemse
genootschap had zich uitdrukkelijk tot doel gesteld om armenzorgafhankelijkheid te voorkomen.
Een argument is ook dat onder de bedeelden nauwelijks jonge gezinnen voorkwamen en dat
zwangerschap en kramen geen toelatingscriteria voor de armenzorg waren. Kraamspullen en benodigdheden voor de zuigeling moest men zelf bij elkaar zien te scharrelen.
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Kraamvrouwen konden zich zelf bij het Genootschap aanmelden voor ondersteuning.
Vroedvrouwen en vroedmeesters mochten het Genootschap ook attenderen op behoeftige kraamvrouwen. Enkele echtgenotes van medici zaten in het bestuur, en dat hielp om hulpbehoevende
vrouwen op het spoor te komen. Nadat een aanmelding was binnengekomen, werd een door het
Genootschap aangestelde vrouw op pad gestuurd om informatie over het gezin van de kraamvrouw
in te winnen.44 Het bestuur besliste of en welke hulp werd gegeven.
Uit de aard van de verstrekte hulp is op te maken dat het de bedoeling van het Genootschap
was om de verzorging van moeder en kind te verbeteren. Men bood geen medische of verpleeghulp.
De verstrekkingen bestonden hoofdzakelijk uit kleding. Het kledingpakket voor het eerste kind
bestond uit ‘een hemdje, doekje, luur, pakjaponnetje, wollen borstrokje en mutsje’. Bij het tweede
kind kon het pakket verdubbeld worden.45 Aan de moeder werd een hemd en een doek gegeven
en in de winter ook een borstrok, deken, twee à vier pond gort en 25 à 50 turven. De hulp werd
naar behoefte verstrekt en uitsluitend in natura. Als niet alles nodig was, werden onderdelen weggelaten. Het kindergoed moest weer ingeleverd worden als het kind binnen zes weken overleed.
Aanvankelijk kregen de vrouwen een linnen hemd, maar vanaf 1836 een katoenen. Dat was goedkoper, waardoor meer vrouwen konden worden geholpen.46
Al snel na de oprichting van het Genootschap verstoorde de malaria-epidemie het stedelijke
leven. Het Genootschap heeft toen wel gefunctioneerd. Van de giften van de Volksziektecommissie
is extra voedsel en turf voor kraamvrouwen gekocht. Maar kennelijk werkte het Genootschap in
deze jaren in betrekkelijke stilte, want in 1828 onderzocht de raad op verzoek van Gedeputeerde
Staten of er niet een genootschap voor de ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen in de stad
opgericht moest worden!47 Mogelijk slokte de epidemie de aandacht van de overheden zo op, dat
andere initiatieven in deze hectische periode uit het zicht verdwenen.
In de eerste 20 jaar werden niet minder dan 39.336 stukken textiel uitgedeeld.48 Daarbij
kwamen nog de giften aan voedsel en turf. Het kindergoed vormde verreweg het grootste deel
van de kledingverstrekking. Niet minder dan 74% van het genoemde aantal bestond uit kindergoed. Ieder kind kreeg gemiddeld negen kledingstukken, iedere moeder ruim 2 1/2. De helft van
de kraamvrouwen ontving een laken of deken. De ondersteuning was dus vooral gericht op een
betere verzorging van het kind. Van 1825 tot en met 1844 werden 3350 kraamvrouwen met 3230
kinderen geholpen en in de eerste 25 jaar 4813 kraamvrouwen met 4676 kinderen (1825-1849).49
Het verschil tussen het cijfer van de moeders en de kinderen (respectievelijk 3.6 en 2.8%) geeft
een beeld van de postnatale kindersterfte onder deze groep kraamvrouwen. De beschikbare jaargegevens (met enkele hiaten) over het aantal ondersteunde kraamvrouwen geven een nauwkeuriger
inzicht in de omvang van de hulpverlening. Deze cijfers zijn gerelateerd aan de geboortecijfers en
aan de uitgaven van het Genootschap.
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Tabel 9.5

Aantal ondersteunde kraamvrouwen door het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid, percentage van het geboortecijfer, gemiddeld besteed bedrag per kraamvrouw, 1828-1853, 1898
A

B

C

1828-1829, 1831

145

13.3

7.08

1832-1836

189

18.4

6.05*

1837-1841

192

17.4

4.80**

1842-1846

229

20.6

4.83

1848

214

21.6

5.17

1850-1853

251

22.0

1898

± 200

?
± 3.50

Bronnen: stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid; Verslag van den toestand der gemeente Groningen,
diverse jaargangen; Suringar, Groningen.
Toelichting:
A = aantal ondersteunde kraamvrouwen, nominaal
B = percentage van het aantal geboorten
C = gemiddeld besteed bedrag per kraamvrouw, exclusief administratiekosten. Over 1828 en 1829 zijn geen specificaties van
de uitgaven bekend. Voor die jaren is hetzelfde bedrag aan administratiekosten aangehouden als over 1831.
* exclusief 1836
** uitsluitend 1837 en 1838

In de eerste helft van de negentiende eeuw steeg het percentage kraamvrouwen dat ondersteund
werd (kolom B). De besteding per kraamvrouw nam af. Men kreeg voor het midden van de eeuw
gemiddeld al gauw voor ongeveer een weekloon aan goederen uitgereikt.
Er zijn twee duidelijke cesuren in het bereik van de hulpverlening te traceren. In 1833 en
1842 nam het aantal hulpgevallen substantieel toe. Uit 1830 en 1831 stammen berichten dat het
Genootschap haar activiteiten wilde uitbreiden. Dit resulteerde inderdaad binnen een paar jaar in
een groter bereik van de hulp. In 1835 meende het bestuur dat het inmiddels een ‘algemeen erkend’
genootschap in de stad was.50 In de jaren dertig werden voorraden hulpgoederen aangelegd.51 Die
waren begin jaren veertig op. Juist toen nam de vraag weer toe. Dit deed het Genootschap er toe
besluiten om stadssubsidie aan te vragen. De stad vond echter dat dit werk tot het particuliere
initiatief behoorde en wees het verzoek af. De stad gaf eenmalig f 100,- als aanmoediging en uit
waardering voor het werk.52 Uit 1863 stamt ook nog een bericht over een grotere behoefte aan
ondersteuning.53
Rond het midden van de negentiende eeuw kreeg ongeveer eenvijfde deel van de Groningse
kraamvrouwen hulp van het Genootschap. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw
nam het belang van de instelling af. Zowel het aantal ondersteunden als de omvang van de hulp
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liep terug. De verhoging van het welvaartspeil, waardoor de noodzaak van ondersteuning minder
werd en teruglopende inkomsten van het Genootschap waren hiervoor de verklaring.
Het Genootschap verwierf haar vaste inkomsten in hoofdzaak uit bijdragen van contribuerende
leden en begunstigers. Men mocht zich lid noemen wanneer minimaal f 2,- per jaar werd bijgedragen. Schonk men minder dan was men begunstiger. In de periode 1828-1847 vulden tussen de
216 en 296 en aan het eind van de eeuw nog ongeveer 150 leden en begunstigers de kas van het
Genootschap. Verder had het Genootschap inkomsten uit rente van geschonken waardepapieren
en ontving zij giften van de koninklijke familie. De echtgenotes van de vorsten waren van 1829 tot
en met 1877 beschermvrouwe van het Genootschap en zij schonken jaarlijks f 200,-. Eenmalige
natura- en geldgiften vormden maar een klein deel van de inkomsten. In 1834 werd een collecte
langs de huizen gehouden. Met ministeriële toestemming werd in 1863 een loterij gehouden om
de kas te vullen.54 Men verstrekte zoveel hulp als er geld binnenkwam, ongeveer f 1000,- per jaar.
Het Genootschap heeft een rol van betekenis gespeeld in de negentiende-eeuwse kraamzorg.
Die betekenis was tweeledig. Ze bereikte een belangrijk deel van de arme kraamvrouwen en zuigelingen en de gegeven hulp was van een omvang die er, naar negentiende-eeuwse begrippen, toe
deed.
DE CHOLERACOMMISSIE
Op 19 juli 1849, midden in een ‘zomer vol angst en zorge’, kwamen vijf Groningers uit de kringen
van de ‘meer vermogende ingezetenen’ bij elkaar in de eerste vergadering van de Choleracommissie.55
De doopsgezinde dominee Gerhards werd tot voorzitter benoemd. Tot de oprichting van de commissie werd besloten toen de cholera ‘schrikbarend’ om zich heen begon te grijpen. Binnen twee
weken waren bijna 300 stedelingen besmet. En anders dan bij vorige uitbraken, verspreidde de
ziekte zich dit keer veel meer door de hele stad heen. Dat verontrustte de gegoede burgerij in hoge
mate. Bij de vorige epidemieën bleef de ziekte nagenoeg beperkt tot de armenwijken. De commissie verhulde niet dat het verlenen van hulp in het belang van de armen en ‘onszelf ’ was.56
De commissie bestond uit tien leden, waaronder zich drie medici, twee dominees, een professor en een advocaat bevonden. De ‘professionals’ waren ruim vertegenwoordigd. Deze eenzijdige
samenstelling werd gecompenseerd door een brede levensbeschouwelijke vertegenwoordiging.
Alleen uit de Waalse gemeente zat niemand in de commissie. De Walen zagen ook af van hulp voor
hun lidmaten. Zeven dames uit de gegoede kringen – waaronder drie echtgenotes van de mannelijke leden – werden als lid toegevoegd. Zij deden organisatorisch en uitvoerend werk. Daarnaast
nam men vier vrouwen en een bode aan om het loopwerk in de wijken en het onderzoek in de
gezinnen te doen. De commissie kreeg de beschikking over een kamer in het stadhuis. Van daaruit
werden de werkzaamheden geregeld en verdeeld. De benodigde pecunia voor de hulpverlening
verkreeg men uit giften van inwoners en een stadssubsidie.

‘H E N

T E B E H O U D E N A L S E E N E N U T T I G E S C H A K E L I N D E B U RG E R M A AT S C H A P P I J ’

4 07
De commissie stelde zich bij de oprichting twee doelen: het lenigen van nood en het beperken
van de ziekte. Men werd gedreven door besmettingsangst en humanitaire overwegingen. Na afloop
van de epidemie van 1849 werd een derde doelstelling geformuleerd: het voorkomen dat cholera
de stad binnen zou komen. Om dat te bereiken ging men bij volgende dreigingen al aan het werk
als de ziekte nog niet in de stad was, maar wel in het land of het land dreigde binnen te komen.
De hulp van de Choleracommissie bestond uit het verschaffen van ‘het volstrekt noodige’ aan
zieken en huisgenoten, onverschillig tot welke godsdienst zij behoorden en of ze bedeeld werden.57
De doelgroep was dus ruimer dan bij de Volksziektecommissie. Onder ‘volstrekt noodige’ hulp
werd begrepen: thuisverpleging, voedsel en kleding, beddengoed en stro, woningreiniging, bewassing, vervoer naar het ziekenhuis en het afleggen van overledenen. Vanaf 1855 werden ook zieken
in het cholerahospitaal verpleegd. De hulp werd naar behoefte verstrekt. De commissie bood geen
medische hulp. Regelmatig kwam de armoede en ‘het onzuivere en ongezonde’ in de ondersteunde
gezinnen aan de orde.58 Op verschillende manieren probeerde de commissie het hygiënebesef te
bevorderen. De wakers en waaksters die de zieken verpleegden, werd op het hart gedrukt dat ze
de ziekenkamers goed schoon moesten houden en veel aandacht moesten besteden aan het wassen van kleding. Ondersteunden die voedsel afhaalden, moesten zich gewassen hebben en zorg
aan de kleding hebben besteed. Na afloop van de epidemie werden alle geholpen gezinnen nog
een keer bezocht, om hen ‘te vermanen en te raden’.59 De thuiszorg die de commissie bood, werd
aan het eind van de negentiende eeuw grotendeels overgenomen door de kruisverenigingen en de
Gemeentelijke Geneeskundige Diensten. De Cholera- en Tyfuscommissie waren de voorlopers van
de kruisverenigingen en gezondheidscommissies.60
De Choleracommissie had een breed draagvlak. Ze werd gesteund door de lokale overheid,
kreeg veel geld- en naturagiften van de stedelijke bevolking en werkte samen met medici, wijkmeesters, armbesturen, plaatselijke geneeskundige commissie en de Bank van Lening. Er weden
geen nauw omschreven toegangscriteria en –procedures geformuleerd. De medici waren verplicht
dagelijks nieuwe ziektegevallen op het raadhuis aan te geven. Zij konden dan tegelijkertijd hulpbehoevenden bij de commissie aanmelden. De armbesturen en de geneeskundige commissie informeerden de commissie ook over de toestand in de gezinnen.
De commissie liet kaartjes drukken waarmee hulpbehoevenden goederen konden afhalen. De
kaartjes werden uitgedeeld door medici, wijkmeesters, commissieleden, bedienden van de commissie, armbesturen en donateurs. De hulpverlening werd door vier subcommissies uitgevoerd.
Daarnaast waren er nog twee subcommissies, een voor de uitwisseling van gegevens met de diaconieën en een voor het beheer van de financiën. De Choleracommissie heeft veel werk verzet, met
name tussen 1849 en 1867. Daarna nam de ernst van de ziekte af. In 1912 hief de commissie zich
op.61
Het bereik van de belangrijkste vormen van hulp wordt hierna in kaart gebracht. De naturagiften die bij de commissie binnenkwamen, werden naar de hulpbehoevenden doorgesluisd. Deze
hulp is niet te kwantificeren. De thuisverpleging beschouwde men als een van de belangrijkste
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taken. Ze kon ieder uur van de dag beginnen. De wakers en waaksters die dit werk deden, waren
maximaal 12 uur in een gezin. Ook als in een gezin maar één kind ziek was, werd een waakster
gestuurd, waaruit blijkt dat het belang van goede verpleging en hygiëne hoog werd geacht. Een
zieke kon een dagwake, een nachtwake of 24-uurs hulp krijgen.62
Tabel 9.6

Thuisverpleging en ziekenhuisverpleging door de Choleracommissie
A

1849

B

1449

C

351

24

D

E

F

13

76

1853

31

14

45

1854

261

149

57

34

1855

249

153

61

67

1859

45

28

62

1866

1753

1039

59

27
gering aantal

252

20
14

Bron: archief Choleracommissie
Toelichting:
A = totaal aantal cholerazieken
B = aantal zieken dat thuisverpleging kreeg
C = percentage B van A
D = aantal zieken in het ziekenhuis
E = percentage D van A
F = aantal zieken afgelegd door een waker na overlijden

Het aantal zieken dat thuis verpleegd werd, was vrij constant: vanaf 1853 bijna de helft tot 62%
(kolom C). Het maakte nauwelijks uit of het een grote of een kleine epidemie was. Het percentage
van 1849 is lager omdat de commissie toen niet vanaf het begin van de epidemie actief was. Als
we in ogenschouw nemen dat een aantal patiënten al vrij snel (binnen een paar uur tot een dag na
de eerste symptomen) overleed, dan kunnen we vaststellen dat bijna iedereen thuis verpleegd werd.
Een minderheid werd naar het ziekenhuis gebracht. Een beperkt deel van de zieken kreeg eerst
thuis verpleging en kwam later alsnog in het ziekenhuis terecht. In een aantal gevallen bemiddelde
de Choleracommissie voor gezinnen die de verpleging zelf konden en wilden betalen, maar geen
waker konden vinden. De gemiddelde duur van de thuisverpleging was in 1849 per zieke zeven en
per gezin 12 dagen. In 1854 schommelde de verpleegduur tussen een halve dag en veertien dagen.
Het aantal zieken dat thuis werd verpleegd en dat gratis medicijnen van de stad kreeg, was ongeveer
hetzelfde. We mogen aannemen dat het om nagenoeg dezelfde patiënten ging.
Van de wakers en waaksters werd verwacht dat ze ook de toestand van de gezonde huisgenoten
in de gaten hielden. Na herstel, vertrek naar het ziekenhuis of overlijden van een zieke maakte de
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waker of waakster de hele woning schoon, werden de muren gewit en de slaapplaatsen van schoon
stro voorzien. De aanwezigheid van de wakers in de gezinnen had resultaat. De toestand in de
armenwoninkjes verbeterde behoorlijk.63 De wakers en waaksters stonden onder dagelijks toezicht
van de bode en de commissieleden. Over het algemeen was de commissie tevreden over hun inzet
en plichtsgetrouwheid.
Het aantal inwoners dat voedsel kreeg, was groter omdat de gezonde huisgenoten hier ook van
kregen.
Tabel 9.7 Voedselverstrekking door de Choleracommissie
A

B

C

D

E

F

1849

1449

14282

1853

31

500

1854

261

199

160

80

1855

249

208

156

75

1859

45

12

1866

1753

843

10600

68

53290

63

Bron: archief Choleracommissie
Toelichting:
A = totaal aantal cholerazieken
B = aantal gezinnen met zieken
C = aantal gezinnen dat voedselhulp kreeg
D = percentage C van B
E = aantal verstrekte porties voedsel
F = aantal porties per geholpen gezin (E:C), berekend

In deze tabel is de verstrekking van soep en rijst weergegeven, de reguliere en meest voorkomende
voedseluitdeling. De soep was voor gezonden en zieken en bedoeld om op krachten te blijven of te
komen. De rijst werd alleen aan de zieken gegeven als obstipans. Wanneer we van een gemiddelde
gezinsgrootte van vijf personen uitgaan, dan kreeg iedere begunstigde persoon gemiddeld ongeveer
13 maaltijden. Waarschijnlijk werd één maaltijd per dag verstrekt. De feitelijke duur van deze hulp
liep van enige dagen tot een aantal weken. De gemiddelde duur van de voedselhulp was ongeveer
even lang als die van de thuisverpleging. In 1855 kostte een portie soep 12,5 cent en een portie rijst
10,5 cent. Dat zou betekenen dat in dat jaar per gezin gemiddeld voor f 7,82 aan voeding werd
uitgegeven en in 1866 bij dezelfde kosten per maaltijd f 7,25. Aan herstellende patiënten werd
soms wijn ter versterking gegeven. Aan verpleging en voedsel werd per gezin gemiddeld ongeveer
f 13,50 besteed.
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Kleding en beddengoed (dekens, lakens en slopen) werden aan zieken en huisgenoten gegeven,
zowel tijdens de ziekte als na ontslag uit het ziekenhuis. Tabel 9.8 geeft een indicatie van de omvang
van deze hulp. Niet alles werd vermeld. De kleine kledingstukken werden aangeduid als: ‘en nog
vele andere’.64 In 1853 werden ook lakens en dekens uitgedeeld, maar het aantal werd niet vermeld.
Uit kolom E blijkt dat deze hulp aan ongeveer evenveel gezinnen werd gegeven als de voeding en
verpleging. Het belang dat aan een schoon en goed verzorgd bed werd gehecht, nam toe. Kleding
werd in de late jaren vijftig minder uitgedeeld. Kleding en beddengoed werden gemerkt met de letter W (van weldadigheid) om te voorkomen dat het spul werd beleend of verhandeld. Malversaties
zijn nauwelijks geconstateerd.
Tabel 9.8

Verstrekking kleding en beddengoed door de Choleracommissie
A

B

C

D

F

42

3816

1849

1449

1853

31

1854

261

199

152

76

1855

249

208

123

59

1859

45

1866

1753

609

E

23

G
794

690 + vele
160

51
694

2230

1297

Bron: archief Choleracommissie
Toelichting:
A = totaal aantal cholerazieken
B = aantal gezinnen met zieken
C = aantal personen dat kleding en beddengoed kreeg
D = aantal gezinnen dat kleding en beddengoed kreeg
E = 1854 en 1855: D:B; 1849 en 1859: C:A
F = aantal verstrekte stukken kleding en klompen
G = aantal verstrekte stukken beddengoed

Aan de hygiëne in de woning werd veel belang gehecht. Tijdens de epidemie van 1849 werden
2376 slaapplaatsen van vers stro voorzien. Ook aan gezinnen waar de ziekte (nog) niet heerste,
werd stro gegeven. Vanaf de jaren vijftig werd voordat de ziekte in de stad kwam, al begonnen met
het reinigen en witten van woningen en het uitdelen van vers stro. De commissie, armbestuurders
en medici vonden dat de armen hierin zelf tekort schoten. Armen kochten niet gauw nieuw stro.
De medici constateerden na de stro-uitdeling dat zij nog ‘nooit zoveel zindelijkheid’ hadden aangetroffen ‘gedurende al die jaren van hun praktijk’.65
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Tabel 9.9

Woningreiniging en stro-uitdeling door de Choleracommissie
A

B

1853

1742*

1854

3082

1354

1855

3956

1984

1859

toelichting

uitgaven

20904 bossen stro uitgedeeld

‘zeer groot aantal’

1866

2046

1247

1867

1660

1012

f 966,05

Bron: archief Choleracommissie
Toelichting:
* berekend, iedere slaapplaats is 12 bossen stro
A = aantal slaapplaatsen van vers stro voorzien
B = aantal gereinigde woningen

De in kolom B genoemde cijfers betreffen alleen de op voorhand gereinigde en gewitte woningen.
De woningen die door de wakers en waaksters werden gereinigd als ze in een gezin kwamen voor
de verzorging van zieken, zijn er niet bij omdat deze niet apart werden geregistreerd. In de jaren
vijftig woedde de witte tornado het hevigst in de stad. In de jaren zestig werd in 1865 en 1867
– jaren waarin de cholera de stad niet bereikte – ook flink gewit en gepoetst. In 1867 werd aan deze
schoonmaak gemiddeld 95 cent per woning uitgegeven. In de jaren vijftig werden echter veel meer
woningen schoongemaakt dan in de jaren zestig. De grote nadruk die op hygiëne en zindelijkheid
werd gelegd, blijkt in de jaren zestig in de praktijk geen stand te hebben gehouden.
Resumerend kunnen we zeggen dat de hulp van de Choleracommissie tussen de 60 en 80% van
alle cholerapatiënten bereikte. Daarnaast werd nog een groot aantal bewoners van de armenwijken
in de periode vóór de ziekte geholpen met woningreiniging. In 1855 hebben 184 van de 249 zieken ‘iets van de commissie genoten’ (74%). In 1859 kreeg 64% van alle zieken hulp. Van de andere
epidemieën zijn deze cijfers niet bekend, maar op grond van hetgeen in bovenstaande tabellen is
gepresenteerd, kunnen we concluderen dat de omvang in de andere jaren ongeveer hetzelfde was.
De verpleging en voedingverstrekking duurden in de meeste gevallen ongeveer twee à drie weken.
Dit was aanmerkelijk korter dan tijdens de epidemie van 1826-1827. Dat kwam door de aard van
de ziekte. Cholera was wel heftig, maar duurde korter. Ernstig zieke patiënten waren na een paar
weken vaak nog niet weer volledig op krachten, maar de ziekte zelf was dan wel geweken.
Per patiënt werd financieel behoorlijk geïnvesteerd. Het kon oplopen tot enkele tientjes per
zieke. In 1866 werd totaal f 13.903,71 uitgegeven. Wanneer 75% van het aantal zieken van de
commissie zouden hebben ‘genoten’, dan zou gemiddeld f 10,57 per zieke zijn uitgegeven. Dit was
meer dan de Volksziektecommissie gaf, terwijl de meeste getroffenen in 1826-1827 veel langer ziek
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waren. Voor een deel hadden de lagere uitgaven per ondersteunde van de Volksziektecommissie te
maken met het sociaal hogere niveau van de clientèle. Desondanks is de conclusie gerechtvaardigd
dat de investering ten behoeve van de cholerazieken fors hoger was, dan ten behoeve van de mingegoede zieken in 1826-1827.
Voor zover bekend weigerde de Choleracommissie geen zieken. Waarschijnlijk is ieder die werd
aangemeld, ook geholpen. Wie zichzelf wilde of kon redden, meldde zich niet. Zelfselectie bepaalde de toelating. Clientèle die in stilte wat van commissieleden kreeg toegeschoven – zoals dat bij
de Volksziektecommissie wel voorkwam – had men bij de Choleracommissie niet. Enkele gezinnen
eisten in 1849 meer hulp, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Waarschijnlijk werd in de loop
van de periode meer accent gelegd op verpleging en verzorging, de meer medische getinte zaken,
en iets minder op kleding- en woningzorg, de zaken die meer aanhingen tegen de armenzorg. In
die zin schoof deze vorm van liefdadigheid op in de richting die de burgerlijke armenzorg ook was
ingeslagen.
DE TYFUSCOMMISSIE
Het werk van de Choleracommissie werd, ook al bleef de sterfte onder de zieken hoog, steeds
gunstig beoordeeld. Halverwege de jaren vijftig kwam de gedachte op om tyfusepidemieën op
dezelfde manier te lijf te gaan. Beide ziekten waren besmettelijk, kwamen veel in de armenbuurten
voor en voor de bestrijding kon eenzelfde werkwijze worden toegepast. De Choleracommissie werd
gevraagd om ook bij tyfus in te springen, maar na ernstig gewikt en gewogen te hebben, besloot
deze om dat niet te doen. De doorslaggevende reden was dat sommige donateurs uitdrukkelijk
alleen voor de cholerabestrijding gaven. Dit werd gerespecteerd.66 Men was er op beducht om
gevers niet van zich vervreemden. Daarop werd een aparte Tyfuscommissie opgericht (30 april
1856).
Er kwamen weliswaar twee commissies, maar in alles leken de Cholera- en Tyfuscommissie op
elkaar. De Tyfuscommissie bestond uit twaalf leden. Hieronder waren zes medici, vier juristen en
een dominee.67 Twee medici en de dominee zaten ook in de Choleracommissie. De doelstelling
van de Tyfuscommissie was dezelfde als die van haar evenknie: het voorkomen van de ziekte en de
verspreiding door de stad, en de hulpverlening aan zieken en hun gezinsleden. De Tyfuscommissie
bood ook geen medische hulp. De doelgroepen waren eveneens dezelfde: bedeelden en onbedeelden, en men bemiddelde voor wie de hulp zelf wilde of kon betalen. Geld en naturaschenkingen
van inwoners en stadsbestuur maakten de hulpverlening mogelijk. In de oproep van de commissie
om te doneren, werd het eigenbelang van de gevers benadrukt.68
De werkwijze van de Tyfuscommissie was aan die van de Choleracommissie ontleend. De commissie was ad hoc en kortdurend actief. Omdat tyfus een endemische ziekte was, werd men pas
actief als het aantal zieken (snel) steeg. Meestentijds was het een slapende commissie. De hulp werd
georganiseerd vanuit het stadhuis en het werk werd verdeeld onder subcommissies. Met de stede‘H E N
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lijke medici, armbesturen en wijkmeesters werd nauw contact onderhouden. Hulpbehoevenden
konden goederen afhalen op uitgedeelde kaartjes. In de praktische uitvoering legde men andere
accenten dan de Choleracommissie. De Tyfuscommissie hechtte het meeste belang aan woningreiniging en verschoning van de slaapplaatsen. De verpleging stond op het tweede plan. De voedselverstrekking was maar zeer beperkt. Alleen enkele herstellende zieken ontvingen enige versterkende
levensmiddelen (rijst, wijn en eieren). De reden van de karige voedselverstrekking was dat men te
weinig geld had.
De Tyfuscommissie heeft het meest voluit gefunctioneerd in 1856. In 1864 en 1870 werd
uitsluitend aan uitgebreide preventieve woningreiniging gedaan. In 1860 was zij ook actief, maar
in welke omvang is niet duidelijk. In 1863 werd aan ‘enige gevallen’ thuisverpleging gegeven en
werden na het overbrengen van de patiënten naar het ziekenhuis, hun woningen schoongemaakt.
In 1870 is de commissie opgegaan in de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid.
In de vier zomermaanden van 1856 werd aan 439 patiënten in 208 woningen hulp verleend.

Kaartjes van de Tyfuscommissie
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Aan 120 gezinnen (58%) werd thuisverpleging (‘oppassing’) geboden. Door oppassers of door de
bewoners zelf, maar onder toezicht van de commissie, werden 166 woningen (80%) totaal gereinigd, inclusief kledingreiniging en stroverversing van alle slaapplaatsen. Nieuwe kleding en beddengoed werd aan 159 gezinnen gegeven en 65 gezinnen ontvingen gebruikte kleding die men van
donateurs had gekregen. Deze percentages zijn ongeveer gelijk aan die van de Choleracommissie.
De voedselverstrekking was, als gezegd, veel minder. De totale hoeveelheid verstrekte voeding
bestond slechts uit 3 balen rijst, een anker wijn en 2200 eieren, wat onder 124 gezinnen werd verdeeld. De soep- en rijstuitdeling die de Choleracommissie kende, stond niet op het programma van
de Tyfuscommissie. In totaal werden in 1856 965 woningen gereinigd en 1646 bedden van schoon
stro voorzien. Het aantal preventieve reinigingen was lager dan dat van de Choleracommissie. Bij
de preventieve acties in 1864 werden 781 bedden van vers stro voorzien.69
De activiteiten van de Tyfuscommissie waren minder omvangrijk, maar wel succesvoller dan
die van de Choleracommissie. Bij de cholera was geen verschil in sterftecijfer te zien tussen de wel
en niet geholpen gezinnen. De Tyfuscommissie wist door een ‘grote schoonmaak’ een epidemie tot
staan te brengen of te voorkomen. De beddenverschoning en woningreiniging waren effectief. De
hygiëne in de woningen verbeterde en de bron van de ziekte, luizen, werd tijdelijk uitgebannen.
Dat was bij de bron van de cholera, besmet water, niet het geval.
HET GESTICHT

VOOR

PLEEGZUSTERS

Het Toevlugtsoord70 waar Gerrechien Steenblok in terecht kwam, had ook als doelstelling ‘de
verpleging van zieken onder alle standen der maatschappij, zoo binnen als buiten deze stad’.71
Voluit heette de instelling ‘Gesticht voor Pleegzusters en Toevlugtsoord voor Verwaarloosden’.
Voor de verpleging werden vrouwen aangenomen die een opleiding tot pleegzuster ontvingen in
het Nosocomium. Deze verpleegzorg is nooit tot bloei gekomen. Het Gesticht kon voor dit werk
moeilijk geschikte vrouwen vinden. Er waren vaak niet meer dan twee zusters in dienst. Om toch
meer hulp te kunnen bieden, werden ook waaksters aangenomen. Aan hen werden lagere eisen
gesteld. De Choleracommissie gaf de namen van waaksters die goed bevallen waren, door aan het
Gesticht.72 Toen in 1887 het Diaconessenhuis van de grond kwam, nam de toch al geringe omvang
van deze hulp nog verder af.
Het zwaartepunt lag op de thuisverpleging. In de eerste drie jaar (tot en met 1847) verpleegden de zusters ook zieken in zieken- en armenhuizen. Hiermee stopte men in 1848 omdat er toen
veel zieken thuis lagen. Zieken konden zelf hulp vragen. Er kwamen ook verwijzingen van medici
binnen. Medici wilden in sommige gezinnen graag mannelijke verplegers, vanwege hun ‘kracht
en kiesheid’. Mogelijk kwam deze wens voort uit de hulp die aan krankzinnigen werd verleend.
Maar het bestuur kwam er niet aan tegemoet. Begin jaren zestig uitte het bestuur wel de wens dat
‘psychiatrie of zielsgeneeskunde’ meer zou worden ‘toegepast’ door de verpleegsters.73 Voor zover
bekend werd er geen praktische invulling aan gegeven.
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De hulp werd gegeven in de vorm van een dag-, nacht- of hele wake. Een dag- of nachtwake
duurde 12 uur, de hele wake 24 uur. Als een zuster 24 uur in een gezin verbleef, was het gezin
verplicht om haar zes en vanaf 1857 acht uur rust per etmaal te gunnen. Het maximale verblijf in
hetzelfde gezin werd in dat jaar van zeven naar acht dagen gebracht.74 Bij halve wakes hoefde geen
personeelswisseling plaats te vinden. Het gezin moest de zuster ook voeding verstrekken, maar als
dat niet mogelijk was, voorzag het Gesticht daarin. Hulpbehoevende gezinnen konden maximaal
zes weken hulp krijgen, tenzij de behandelende medicus schriftelijk verklaarde dat de hulp nog niet
gestopt kon worden.75 Gezien de gemiddelde verpleegduur (tabel 9.10) werd de termijn van zes
weken waarschijnlijk niet vaak gehaald.
Het aantal geholpen zieken bleef ongeveer gelijk. Dit moet vooral bepaald zijn door de constante, maar geringe beschikbaarheid van verpleegsters. In de jaren 1855-1857 kon niet aan alle
hulpvragen worden voldaan. Tijdens cholera-, tyfus- en malaria-epidemieën nam ook bij deze
instelling de omvang van de verleende hulp toe. Kennelijk nam men dan meer waaksters aan. Het
bestuur meldde met trots dat de verpleegsters niet weigerden om hulp te verlenen aan tyfuspatiënten. Dit gebeurde wel door andere personen.76 Er waren pieken in het aantal geholpen zieken in
1848 en 1849 (cholera) en in 1859 (malaria). De omvang van de hulpverlening was ook hoger in
1855 (380 dagwakes), in 1858 (408 nachtwakes) en in 1863 (513 nachtwakes). In 1863 waren
veel langdurig zieken in de stad.77 In 1858, 1863 en 1864 waren er meer tyfusgevallen. Mogelijk
was de grotere vraag in 1858 en 1863 ook een gevolg van het feit dat het Academisch Ziekenhuis
in deze twee jaren vol was.
Tabel 9.10 Omvang ziekenverpleging door het Gesticht voor Pleegzusters, vijfjaarlijkse gemiddelden over
1847-1861, 1862-1863, 1882-1888, gemiddeld aantal wakes en verpleegduur per zieke
periode

1847-51

aantal zieken

1852-56

1857-61

1862-63

1882-88

44

41

46

43

aantal dagwakes

193

241

190

152

± 100

aantal nachtwakes

161

217

321

392

± 800

aantal hele wakes

280*

125

173

149

160

wakes per zieke**

20.7

17.3

18.3

19.6

verpleegduur***

14.4

14.2

14.9

16.1

Bron: jaarverslagen Gesticht voor Pleegzusters
Toelichting:
*

In 1847 en 1848 werden nog geen hele wakes aangeboden. Dit cijfer is over 1849, 1850 en 1851.

** Voor de berekening van het gemiddelde aantal wakes per zieke is uitgegaan van een wake van twaalf uur. Een hele wake
telt voor twee wakes.
*** Een 24-uurs wake is gerekend als één wake.
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De algemene tendens was dat het aantal hele wakes afnam en het aantal nachtwakes steeg. De zieken
wilden graag hele wakes. Maar het bestuur vond dat te afmattend voor de verpleegsters en beperkte
het aantal lange wakes. Het gemiddelde aantal wakes per zieke daalde iets, maar relatief minder dan
het aantal hele wakes. De zorg per patiënt werd dus over een langere tijd uitgesmeerd.
Er zijn geen patiëntenlijsten bewaard gebleven. De informatie over de ontvangers van hulp is
daarom zeer summier. De meeste zieken waren stadjers, enkelen woonden buiten de poorten.78
In 1855 werd hulp verleend aan twee ‘zeer welgestelde gezinnen in een naburige gemeente’.79 In
1857 hielp men drie gezinnen buiten de stad en een gezin in Friesland. Het lijkt er op dat de
buitenstedelijken vrijwel allemaal betalende patiënten waren. In de reglementen was opgenomen
dat de hulpverlening gratis was. Maar in de praktijk deden welgestelden na de beëindiging van
de hulp als ‘betaling’ een vrijwillige gift aan het Gesticht.80 Waarschijnlijk werd dit ook van hen
verwacht. Aan de hand van de gegevens van de van zieken ontvangen verpleeggelden – alleen de
totaalbedragen zijn bekend – en de lonen van de waaksters kunnen we indicatief iets zeggen over
het aantal betalende zieken. Een waakster verdiende 30 cent tot f 4,- per week. Wanneer we het
hoogste bedrag aanhouden en aannemen dat de particuliere patiënten dat ook betaalden voor de
hulp, dan bekostigden in de eerste helft van de jaren vijftig ruim 30% van de zieken de hulp zelf.
In 1856-1857 was het veel minder, namelijk 10%. Waarschijnlijk werden toen meer tyfuszieken
in arme gezinnen geholpen. De grotere vraag in 1862-1863 kwam ook voornamelijk van minder
draagkrachtigen. Het percentage zelf betalende zieken was toen ook laag: 13.
Voor de gezinnen die in betere doen waren, fungeerde het Gesticht als een ‘uitzendbureau’ van
verpleeghulpen. Het laat zich aanzien dat de verdeling van waaksters en pleegzusters over de gezinnen langs sociale lijnen liep. De waaksters werden waarschijnlijk vooral ingezet in arme gezinnen
waar tyfus of cholera heerste. De pleegzusters kwamen relatief meer in de gegoede gezinnen terecht.
In het Academisch Ziekenhuis was geen klassenverpleging en het Gesticht was voor de gegoeden de
enige mogelijkheid om een enigszins in de verpleging bekwame vrouw te vinden. Daar buitenom
kon men alleen proberen op eigen houtje iemand te vinden, bijvoorbeeld via bekenden, door een
advertentie te plaatsen of te reageren op een advertentie van iemand die zich aanbood als verpleegster of waakster.81 Kennelijk ontstond rond het midden van de eeuw onder gegoeden behoefte aan
kwalitatief betere verpleging. Het verbeteren van de verpleging in de stad werd ondersteund door
de stedelijke medici. De Groningse medicus G.H. Meyer schreef een handboek voor Pleegzusters
en Ziekenoppassers. Dit theoretische initiatief was gekoppeld aan de stedelijke ontwikkelingen in
praxis.82
De belangrijkste verdienste van deze hulpinstelling was dat zij in epidemiejaren een deel van
de ziekenzorg op zich nam. Zij functioneerde naast de Cholera- en Tyfuscommissie én vanaf 1847
naast de intramurale zorg. Zij bood als enige instelling ook hulp aan gegoede gezinnen.
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S A M E N VAT T I N G
Het ontstaan van drie van de vijf in dit hoofdstuk behandelde liefdadigheidsinstellingen kan aan
epidemieën van besmettelijke ziekten worden toegeschreven. Het Genootschap voor behoeftige
kraamvrouwen kwam tot stand, omdat een aantal dames uit de gegoede stand de grote nood
onder arme kraamvrouwen niet langer acceptabel vond. Het vijfde initiatief, het Gesticht voor
Pleegzusters, besteedde ook een substantieel deel van haar zorg aan hulp bij epidemieën. Daarnaast
creëerde ze een nieuw hulpaanbod voor een brede doelgroep.
De drie commissies, het Genootschap en het Gesticht boden hulp op gebieden waar de reguliere (armen)zorg niet actief was. Ze kwamen van de grond toen zich ernstige problemen in de
volksgezondheid en tekorten in de beschikbare zorg voordeden. Om de problemen het hoofd te
bieden waren nieuwe collectieve arrangementen nodig.
Een significant kenmerk van deze vijf instellingen was dat een belangrijk deel van de hulp
naar mingegoeden ging. De Cholera- en Tyfuscommissie hielpen ook bedeelden. De instellingen
– de Volksziektecommissie was hierin het meest stringent – wilden niet verworden tot reguliere
bedelingsinstellingen. Er werd voor gewaakt dat de doelgroepen, bedeelden en mingegoeden,
gescheiden bleven. Bij de bedeelden werd er zorgvuldig op toe gezien dat ze geen dubbele hulp
kregen. Het Gesticht voor Pleegzusters hielp ook gegoeden die voor de hulp betaalden. Dat deel
van hun activiteiten kan niet getypeerd worden als liefdadigheid.
De mingegoede ondersteunden behoorden vrijwel allemaal tot de upper-lower class en de
lower-middle class. Dagloners, (losse) knechten en arbeiders, ambachtsknechten en zelfstandige
ambachtslieden die een lage plaats in de sociaal-economische hiërarchie innamen (de arbeiders in
de bouw, kleermakers en schoenmakers), waren onder de mannen het meest vertegenwoordigd. Bij
de vrouwen waren de spinsters, naaisters, breisters en koopvrouwen oververtegenwoordigd. Er was
een grote overeenkomst met de tijdelijk en/of medisch bedeelden. Wanneer een epidemie langer
duurde zoals in 1826-1827, kwamen ook de beter gesitueerde middengroepen in de problemen.
Ze gingen dan ook tot de clientèle van de liefdadigheidsinstelling behoren. Vooral onder deze beter
gesitueerden waren de beroepsgroepen te vinden, die voorheen sociaal onderdak bij de gilden en
knechtsbussen vonden. Voor deze groepen waren de liefdadigheidsinstellingen de vervangers van
de voormalige gilden en knechtsbussen.
De Volksziektecommissie en het Genootschap beperkten zich strikt tot mingegoeden.
Belangrijke doelen waren om verpaupering en armenzorgafhankelijkheid te voorkomen, de zelfredzaamheid van burgers in stand te houden of te stimuleren en van hen nette burgers te maken.
De Cholera- en Tyfuscommissie hadden de bevordering van de hygiëne om verdere ziekteverspreiding te verhinderen als hoofdmotief. De humanitaire reden van de Choleracommissie schoof later
enigszins naar de achtergrond. De gedragseisen die aan de ontvangers van hulp gesteld werden,
sloten aan bij het hygiënedoel. Aan de cliënten van de Volksziektecommissie en het Genootschap
werden eisen gesteld op het vlak van zedelijkheid en vlijtigheid. Men moest een nuttige schakel in
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de samenleving blijven, ‘eergevoel’ in stand houden, goed christelijk gedrag tentoonspreiden en de
kinderen goed verzorgen. De eisen waren minder gericht op het aanleren van nieuwe zaken. Bij de
Cholera- en Tyfuscommissie waren de eisen strenger en lag het accent op ‘reinheid en zindelijkheid’. Men wilde netheid leren en bijbrengen. Het zelf laten schonen van de huizen met materiaal
van de commissie en het vervolgens controleren van het werk door commissieleden, is wel de meest
duidelijke vorm van disciplinering.
De geboden hulp sloot aan bij de filosofie van de betrokken filantropische instelling. De
Volksziektecommissie deed niets aan hygiënebevordering of verpleging. Zij bood uitsluitend
materiële ondersteuning, opdat een gezin zelf de draad weer op kon pakken. Het Genootschap
voor kraamvrouwen trad in een vacuüm en was meer ‘zorggericht’. Zij gaf de meest noodzakelijke kraamspullen om het peil van de kraam- en zuigelingenzorg te verbeteren. De Cholera- en
Tyfuscommissie boden een ruimer hulppakket: materiële ondersteuning, verzorging en verpleging
en schoonmaakspullen die bedoeld waren om besmetting te voorkomen (preventie). Hierachter
school een forse besmettingsangst. De hulp van het Gesticht voor Pleegzusters werd geïnspireerd
door sociale en humanitaire motieven. Geen van de vijf instellingen bood medische hulp. Het
Genootschap en de Tyfuscommissie werden in hun zorgverlening gehinderd door een krappe
beurs. Het Gesticht voor Pleegzusters kon niet de hulp geven die zij wilde door gebrek aan personeel. Het ontstaan van een aparte Tyfuscommissie is te verklaren vanuit de angst voor free-riders.
De Choleracommissie wilde geen gelden ter beschikking stellen aan ‘vreemde’ doelgroepen, waarvoor niet was gedoneerd.
Het toelatingsbeleid werd door de instellingen zelf bepaald. Het onderzoek naar de noodzaak
van de hulpverlening werd nooit overgeslagen. De relatie met de ziekte of het kraambed werd
expliciet vastgesteld en in stand gehouden. Was die er niet of verviel die relatie, dan werd de hulp
niet (meer) gegeven. De lokale overheid, diaconieën en medici toonden zich bereidwillig om mee
te werken aan het opsporen, verwijzen en selecteren van rechthebbende hulpbehoevenden en aan
een goede en soepele uitreiking en verdeling van goederen. Als het ontvangen van bedeling een
uitsluitingscriterium was, dan werd daar strikt de hand aan gehouden. Het algemeen aanvaarde
toelatingscriterium ‘ongeschiktheid om in eigen onderhoud te voorzien’ werd door de liefdadigheidsinstellingen anders ingevuld dan door de armbesturen. Niet de laagste grens van behoeftigheid of het grootste gebrek om in eigen behoeften te voorzien gold hier, maar juist een (iets) hogere
grens.
Uit de analyse van de gegevens over de verstrekte hulp blijkt dat de instellingen naar negentiende-eeuwse begrippen in ruime mate hulp hebben verleend aan grote groepen stedelingen. Het
bereik was groot en de hulp substantieel. De hulp van de pleegzusters was deels aanvullend op die
van de andere commissies en van de intramurale zorg. De instellingen kregen brede steun uit de
lokale samenleving, financieel, daadwerkelijk en moreel.
De bestuurders werden gerekruteerd uit de bovenlagen van de stedelijke samenleving. De
‘professionele’ kringen waren ruim vertegenwoordigd. De beroepsbeoefenaren die binnen hun
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beroepsgroep of de medische stand bovenaan stonden en tot de elite van de stedelijke samenleving behoorden, waren de initiatiefnemers van deze zorgarrangementen. De medici vormden een
flink deel van deze groep. In de daadwerkelijke hulpverlening lag het accent van hun rol op het
vaststellen van de toelatingscriteria en de selectie van de hulpvragers en niet op de uitvoering van
de werkzaamheden. Het uitvoerende werk besteedden ze uit aan vrouwen, wijkmeesters, bodes of
‘ambtenaren’.
Het initiatief tot deze hulpvormen kwam uitsluitend van elites. Hulpbehoevenden oefenden
geen druk of dwang uit. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat het om mingegoeden
en niet om de armsten uit de bevolking ging. Vier beweegredenen van de elites om deze hulp aan
te bieden, te faciliteren en te financieren zijn hiervoor al genoemd: humanitaire en christenplicht
(het lenigen van nood en het verzachten van het lijden), besmettingsangst (isoleren en verplegen
van zieken, het schoonmaken van huizen, slaapplaatsen en kleding), preventie van armenzorgafhankelijkheid en het bewaren van het eergevoel (zedelijkheid). Conform de tijdgeest werden aan
de hulpontvangers gedragseisen gesteld die er toe bijdroegen dat ze nette en vlijtige burgers werden
of zouden blijven. Het arbeidsmarktmotief dient ook nog genoemd te worden. Om de stedelijke
economie gezond te houden was een krachtige, zelfstandige en onafhankelijke middengroep een
vereiste. Dat was een blijvende zorg voor de stedelijke elite.
De groei van het liefdadigheidswezen dat zich bezig hield met de gevolgen van gezondheidsproblemen, kan ook gerelateerd worden aan een veranderende houding ten aanzien van de zuigelingenzorg, het opdoemen van nieuwe besmettelijke ziekten en de toename van endemische ziekten. De
arme diaconieën waren niet bij machte om meer zorg op zich te nemen en de elites in de lokale
samenleving wilden ook geen grotere toevloed naar de bedeling. Omdat het verzekeringswezen in
Groningen niet ontwikkeld was, was voor het gebied tussen de armenzorg en de verzekeringen
vooralsnog geen andere oplossing dan een breed gedragen en omvangrijk particulier liefdadigheidswezen, dat zich vooral richtte op de mingegoeden.
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In de periode 1800-1870 groeide de bevolking van Groningen van ongeveer 24000 naar bijna
38000 inwoners. Omdat er nauwelijks huizen bij werden gebouwd, steeg de bewoningsdichtheid
fors. De bevolkingstoename genereerde ook een grotere berg huishoudelijk en bedrijfsafval. De
afvoer daarvan was al eeuwen onvoldoende en niet deugdelijk. In deze omstandigheden vermeerderden de kansen om ziektes over te brengen. Rondtrekkende arbeiders, reizigers, marktbezoekers,
doortrekkende schippers, militairen en andere tijdelijke inwoners en passanten werden traditioneel
als inbrengers van besmettelijke ziekten gezien. Ze brachten ook daadwerkelijk verschillende keren
ziekten binnen de stadsmuren. Tijdgenoten ervoeren dat ziektes zich steeds sneller verspreidden en
epidemieën elkaar in een hoog tempo opvolgden. Tegen deze achtergrond kwamen in Groningen
verschillende collectieve arrangementen in de gezondheidszorg tot stand en werd het aanbod van
enkele bestaande zorgarrangementen groter en/of kwalitatief beter. Enkele voorzieningen bleken
(voorlopig) geen of maar kortdurend een passend antwoord te bieden op de ervaren problemen.
Andere voorzieningen kwamen volgens tijdgenoten veel te moeizaam of te laat tot stand.
Volgens de theorie van De Swaan lagen drie motieven ten grondslag aan de totstandkoming van
collectieve zorgarrangementen: handhaving van de sociale orde en rust, angst voor besmetting door
ziektes onder de armen en het in stand houden van een arbeidsreserve. In de negentiende eeuw
heerste vooral de vrees om besmet te worden door cholera. Die vormde aan het eind van de eeuw
de aanleiding tot de aanleg van drinkwaterleidingen en rioleringssystemen. Door De Swaan werd
de combinatie van deze twee arrangementen het ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel genoemd. De schaal
waarop zorgarrangementen functioneerden werd in de loop van de tijd steeds groter. Aanvankelijk
functioneerden ze op parochiaal, daarna op regionaal om uiteindelijk op nationaal niveau uitgevoerd te worden. Een centrale stad nam in de overgang van het regionale naar het nationale niveau
soms een onevenredig deel van de zorg op zich.
Elites zijn in dit model de initiatiefnemers van de voorzieningen. Soms profiteerden groepen
uit de elites van de voordelen van een arrangement, zonder (voldoende) bij te dragen aan de kosten er van (free-riding). Dan kon een conflict ontstaan of een arrangement mislukken. Een derde
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optie was dat een dwangactor hen tot deelname verplichtte. Inmiddels is de rol van de elite als
enige initiatiefnemer genuanceerd. Zorgarrangementen behoren ook tot de overlevingsstrategieën
van hulpbehoevenden. Zorg werd (en wordt) soms afgedwongen. Aan hulpvragers kan ook een
initiërende rol worden toegeschreven. Om voor hulp in aanmerking te komen moest men aan drie
voorwaarden voldoen: niet in staat zijn om in eigen nood te voorzien (hulpbehoevendheid), tot de
rechthebbende gemeenschap behoren en niet-oppositioneel zijn.
De Swaan legt ook een verband tussen collectivisering en professionalisering. Professionele
groepen hebben belang bij het bestaan van zorgarrangementen. Ze verschaffen werk en posities in
de verdeling van de zorg. Beroepsgroepen werken, zo wordt door hem gesteld, actief mee aan het
ontwerpen van zorgarrangementen. De rol van de Groningse beroepsgroepen in de ontwikkeling
van de negentiende-eeuwse zorgarrangementen zijn vanuit dit perspectief onderzocht.
In de volgende paragraaf wordt de collectivisering van de Groningse gezondheidszorg in de
onderhavige periode binnen het theoretische kader van De Swaan geplaatst en de intermediërende
rol van de professionals in het proces geëvalueerd. Het bleek dat de door De Swaan geschetste
relatie tussen collectivisering en professionalisering onvoldoende verklaring bood voor belangrijke
ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen. Die zijn daarom vanuit een ander perspectief, dat van
de praktijkopbouw, beschouwd. Dit wordt in de daarop volgende paragraaf uitgewerkt.
COLLECTIEVE ARRANGEMENTEN
I N G RO N I N G E N

I N D E O P E N B A R E G E Z O N D H E I D S Z O RG

Hét centrale thema waar de meeste ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in Groningen
in de periode 1800-1870 aan gerelateerd kunnen worden, was de bestrijding van epidemieën en
besmettelijke ziekten. Echter, veel eerder in de negentiende eeuw dan De Swaan aangeeft, ontstonden in Groningen belangrijke nieuwe zorgarrangementen als reactie op besmettelijke ziekten
en epidemieën. De Swaan legt het hoofdmoment hiervan aan het eind van de negentiende eeuw.
In Groningen zien we al vanaf het begin van de negentiende eeuw zorgarrangementen ontstaan
die een structureel karakter hadden en bedoeld waren om besmettelijke ziektes in te perken. De
aanleidingen waren vele: in de Bataafs-Franse tijd heersten ernstige pokken- en syfilisepidemieën
en waarde hondsdolheid rond, in de jaren 1816-1819 werd de bevolking door een serie tyfusepidemieën en in 1826 door een zeer ernstige malaria/tyfusepidemie getroffen. De laatste epidemie
was een schokkende ervaring die nog lang in het collectieve geheugen opgeslagen bleef. Enkele
jaren later brak cholera uit. Na een relatief rustige periode van ongeveer vijftien jaar steeg het aantal epidemieën en de prevalentie van besmettelijke ziekten vanaf het midden van de jaren veertig
substantieel.
Pokken, syfilis, cholera en hondsdolheid beschouwde men als besmettelijke ziekten. Behalve
bij syfilis, werd in veel gevallen na de signalering van de eerste zieken de bestrijding ter hand
genomen. Malaria, tyfus en andere koortsziekten waren veel voorkomende volksziekten. Pas wanSLOTBESCHOUWING
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neer het aantal zieken in de stad bovennormaal werd, kregen ze specifieke aandacht. Tyfus werd
steeds meer als een gevaarlijke, ondermijnende ziekte gezien en als besmettelijke ziekte tegemoet
getreden. Cholera en difterie waren nieuw. Men zag ze als gevaarlijke ziekten, maar aanvankelijk
nog niet als endemische ziektes. Over longtuberculose en diareeën onder kinderen – die veel sterfte
veroorzaakten – werd vanaf ongeveer het midden van de negentiende eeuw in steeds zorgelijker
bewoordingen gesproken, maar ze werden niet als besmettelijke of epidemische ziekte behandeld.
Ze vormden geen aanleiding tot het ontwerpen van nieuwe collectieve zorgarrangementen.
Wanneer we het tijdvak in zijn geheel overzien, dan blijkt dat besmettelijke ziekten een belangrijke prikkel tot de op- en uitbouw van voorzieningen vormden. In die zin kan de these van De
Swaan worden bevestigd. Echter vooral de van oudsher veel voorkomende volksziekten fungeerden
als aanjager voor nieuwe zorgarrangementen. De intramurale zorg en de hygiënische voorzieningen
die in de eerste helft van de negentiende eeuw tot stand kwamen, volgden op uitbraken van de
traditioneel veel voorkomende koortsziektes malaria en tyfus. Cholera was toen nog een onbekend verschijnsel. De infrastructurele voorzieningen en sanitaire inspectie die in de tweede helft
van de jaren vijftig gecreëerd werden (ondergrondse riolering, publieke privaten, waterpompen,
vaccinatiebureau en hernieuwde controle op de prostitutie en hondsdolheid), werden meer door
tyfus, malaria, pokken, syfilis en hondsdolheid geëntameerd dan door cholera.
In tabel 10.1 wordt samengevat welke besmettelijke ziekten de stoot gaven tot nieuwe zorgarrangementen. Uit het overzicht blijkt de indringende rol van de endemische ziekten. De betekenis van tyfus was prominent en vanaf het tweede decennium volgde op iedere omvangrijke
uitbraak een nieuw arrangement of werden bestaande voorzieningen uitgebreid. Alleen bij de
oprichting van het Nosocomium Academicum en het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid
speelden besmettelijke ziekten en/of epidemieën geen rol.
Tyfus was de katalysator, veel meer dan cholera. De verklaring voor de grote rol van tyfus en
de beperkte invloed van cholera op het ontstaansproces van de collectieve sector moet gezocht
worden in de gevolgen van de beide ziekteverschijnselen voor de stedelijke gemeenschap. Een cholera-epidemie was heftig, maar duurde meestal niet lang. De ervaring wees uit dat het jaren kon
duren voor zich weer een nieuwe epidemie openbaarde. Onder de overledenen waren relatief veel
kinderen en bejaarden, bevolkingsgroepen die weinig bijdroegen aan de stedelijke economie. Tyfus
was daarentegen vrijwel permanent in de stad aanwezig. De ziekte woekerde in de gemeenschap.
Genezing liet vaak lang op zich wachten, waardoor gezinnen verarmden. Voortdurend dreigde
het gevaar dat een individueel geval tot een omvangrijke en langdurige epidemie zou uitgroeien.
Bovenal werden vooral de (lage) middengroepen, de ‘nijvere handwerkslieden’, relatief veel besmet.
Deze beroepsgroepen vormden de kern van de beroepsbevolking en schraagden de stedelijke economie. De nadelige economische gevolgen van een tyfusepidemie waren aanzienlijk.
De motivatie tot het scheppen van voorzieningen om tyfus(epidemieën) te weerstaan ging
verder dan het streven verpaupering te voorkomen door een zo snel mogelijke genezing te bewerkstelligen (armoedepreventie). Het ging ook om het gezond houden van de economisch zelfstandige
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middengroep, die de pijler van de stedelijke welvaart vormde. Het relatief zware accent op isolatie
van lijders aan besmettelijke ziekten, als het kon in het ziekenhuis, kan hieruit ook verklaard
worden. In het ziekenhuis was een effectievere isolatie mogelijk dan thuis. Het reguleren van de
arbeidsmarkt was weliswaar een motief om collectieve voorzieningen voor armen te creëren, maar
het doel was een andere dan die door De Swaan werd geformuleerd. Niet het in stand houden van
een arbeidsreserve met het oog op een toekomstige vraag naar arbeid was de drijfveer, maar het
scheppen van condities om een krachtige, gezonde, economisch sterke middengroep in stand te
houden. Dit kan beter geduid worden als een beleid gericht op het bevorderen en in stand houden
van werkgelegenheid dan als arbeidsmarktpolitiek.
Het stadsziekenhuis dankte haar oprichting én voortbestaan grotendeels aan de angst voor de
verspreiding van tyfus en in mindere mate voor die van malaria, pokken, syfilis, mazelen en difterie. Cholera speelde geen rol in de discussies over het stadsziekenhuis. Voor de isolatie van cholerazieken werden tijdelijke barakken ingericht. Het ziekenhuis was daarvoor niet nodig. Reizigers
en jonge, mingegoede immigranten die in de naaste omgeving (te) weinig hulpbronnen hadden,
waren oververtegenwoordigd in het ziekenhuis. Het buiten de stad houden van handelslieden, reizigers en immigranten was niet gunstig voor de stedelijke economie en werd door de toenemende
migratie en bevolkingsgroei ook moeilijk. Een snelle opname in het ziekenhuis, waarvan de kosten
afgewenteld werden op de plaats van herkomst, was te verkiezen boven het buiten de stad houden
van nieuwe inwoners die normaliter in hun eigen onderhoud konden voorzien en door hun arbeid
en consumptie bijdroegen aan de stedelijke welvaart.
Tabel 10.1 Collectieve zorgarrangementen in relatie tot besmettelijke ziekten en epidemieën en de initiërende
actor (p.i. = particulier initiatief)
ziekteverschijnsel/doelgroep zorgarrangement
1797

initiator

Nosocomium Academicum

medicus

1806-1809

hondsdolheid

reglementen op vastbinden en doden van honden

Rijk

1809

pokken

isolatie zieken

Rijk

1813-1822

syfilis

controle prostituees en hospitalisering

Rijk

1817-1821

tyfus

oprichting stadsziekenhuis

medicus

centralisatie vuilnisopslag

stad

nieuwe publieke privaten

stad

leging publieke privaten door stadsreiniging

stad

1819

pokken

vaccinatiereglement

stad

1825

arme zwangere vrouwen

Genootschap van Moederlijke Weldadigheid

p.i.
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1826-1828

ziekteverschijnsel/doelgroep zorgarrangement

initiator

malaria, tyfus

tijdelijke ziekenhuizen en extra medisch personeel

stad

nieuwe begraafplaatsen buiten de stad

Rijk

vuilnisopslagplaats buiten de stad gebracht

stad

capaciteit vuilnisopslagplaats uitgebreid

stad

sloten rond de stad verbreed of gedempt

stad

pompen in sloten

stad

pomp tussen Boterdiep en Lopende Diep

stad

verdubbeling aantal publieke privaten

stad

1833

tyfus

1832-1834

cholera

1835
1845

zieken in het algemeen

Volksziektecommissie

p.i.

uitbreiding stadsziekenhuis

stad

tijdelijke ziekenhuizen

stad

capaciteit vuilnisophaaldienst fors uitgebreid

stad

Gesticht voor Pleegzusters

p.i.

uitbreiding stadsziekenhuis

stad

uitbreiding ziekenzaal hervormde armenhuis

p.i.

waaronder tyfuszieken
1846

malaria

vernieuwing ziekenzaal RK armenhuis

p.i.

start Choleracommissie

p.i.

meer ad hoc schoonmaken stad

stad

nieuw reglement

Rijk

tyfus

nieuwbouw publieke privaten, vele in armenwijken

stad

malaria

capaciteit vuilnisopslagplaats verdubbeld

stad

pokken

vuilnisopslagplaats omheind en overkapt

stad

cholera

gierput aangelegd

stad

sloten gedempt

stad

begraafplaats voor vee buiten stad gebracht

stad

uitbreiding reinigingsdienst

stad

publieke waterputten

stad

riolering binnenstad

stad

verbetering goten nieuwe stad

stad

1848-1849

cholera

1853

hondsdolheid

1856-1866

start Tyfuscommissie

p.i.

1859

pokken

vaccinatiebureau

medici

1860

syfilis

controle prostituees en hospitalisering

medici
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Cholera werd met tijdelijke en ad hoc maatregelen bestreden: de publieke hygiëne werd extra
in acht genomen, er kwam een ziekenbarak en de toegang tot de medicinale hulpverlening werd
versoepeld. De particuliere Choleracommissie zette schoonmaakacties in de huishoudens en sociale
ondersteuning op touw.
Uit tabel 10.1 blijkt dat het lokale bestuur de belangrijkste initiator van nieuwe zorgarrangementen was. Deze rol kan ook worden toegeschreven aan enkele individuele medici die tot de top
van de beroepsgroep behoorden. Bij de zorgarrangementen die door particulier initiatief tot stand
kwamen, is dit beeld genuanceerder. Deze werden deels door vertegenwoordigers van elitegroepen,
en dan wel specifiek de professionele groepen (liefdadigheidscommissies), en deels door leden van
de middengroepen (armenhuizen) geëntameerd. Op de daadwerkelijke toewijzing van de hulp
hadden de hulpbehoevenden invloed doordat ze, met succes, hulp afdwongen. Er was niet altijd
sprake van meegaandheid. Leken, voor zover ze niet tot de bestuurselite behoorden, vinden we dus
vooral binnen het particulier initiatief. De elites vervulden de hoofdrol in de startfase van nieuwe
initiatieven, de midden- en lage sociale groepen in de uitbreiding en/of verbetering van bestaande
voorzieningen.
De Cholera-, Tyfus- en Volksziektecommissie ondersteunden de (lage) middengroepen om de
val naar de bedeling te voorkomen en de verspreiding van de ziekte te voorkomen. De hulp kwam
ook toe aan niet-zieken. Het toegangscriterium hulpbehoevendheid werd door deze commissies
veel ruimer geïnterpreteerd dan in de armenzorg. Armoedepreventie en besmettingsangst waren
de leidende motieven van de liefdadigheidscommissies. De rol van de diaconieën bleef beperkt tot
de ondersteuning van gezinnen (vaak weduwen en/of wezen) die voor de uitbraak van de ziekte al
bedeeld werden of uiteindelijk toch tot de bedeling vervielen. Die ondersteuning was niet anders
dan die normaliter al werd gegeven.
Zo ontstond in de organisatie en uitvoering van de bestrijding van besmettelijke ziekten en epidemieën een taakverdeling tussen stad, liefdadigheidsinstellingen en armenzorg, die in het navolgende schema wordt weergegeven. De grote lijn is dat de stad in de zorg voor de publieke ruimte
en de financiering een belangrijke rol vervulde. De persoonsgebonden zorg was het domein van
liefdadigheidscommissies en armbesturen. Alleen tijdens de extreem ernstige epidemie van 18261828 nam de stad ook een deel van de patiëntenzorg op zich. Bij de liefdadigheidscommissies lag
het zwaartepunt op de mingegoeden, de armenzorg legde zich toe op de bedeelden. De medische
beroepsbeoefenaren begaven zich in verschillende rollen en posities op alle drie terreinen. In de
openbare gezondheidszorg waren de medici, op enkele incidentele uitzonderingen na, uitvoerder
van de zorg en in de sociale zorg waren ze bestuurder. De lagere beroepsgroepen waren voornamelijk als uitvoerder in de armenzorg te vinden. De meeste zorg werd op stadsniveau uitgevoerd,
alleen de diaconale armenzorg en de riolering hadden een beperktere reikwijdte. In tabel 10.2 is
dit schematisch weergegeven.
De publieke hygiëne was, net als elders, een taak van het lokale bestuur. Het Rijk gaf in een
aantal gevallen de aanzet (tabel 10.1), maar spoorde vervolgens de lokale overheid aan tot verdere
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actie. De feitelijke organisatie en uitvoering lagen bij de stad. De activiteiten van de nationale
overheid laten een golfbeweging zien. Het Rijk oefende van 1806 tot 1814 drang en dwang op
de stad uit om maatregelen voor de bestrijding van syfilis, rabiës en pokken te nemen. Het bleek
al gauw dat daar aan het begin van de eeuw nog geen draagvlak voor was. Na het vertrek van de
Fransen raakten ze in het slop. Alleen de controle van de prostituees op syfilis bleef nog een paar
jaar gehandhaafd. Na het midden van de eeuw was het klimaat gunstiger. De stad toonde zich toen
bereid om de medici naar behoren voor hun aandeel in de syfilis- en pokkenbestrijding te betalen. De stoot voor een effectieve syfilisbestrijding was de toenemende prevalentie van syfilis in de
hogere sociale lagen. Besmettingsangst onder de elite was de motiverende kracht om de preventie
van deze ziekte doeltreffender te organiseren.
Tabel 10.2 Taakgebieden, organiserende en uitvoerende actor, financieringsbron, schaal waarop de
voorziening werd uitgevoerd
taakgebied

organisator

uitvoerder(s)

financiering

schaal uitvoering

publieke hygiëne

stad

stad

belastinggelden deels wijk/deels stad

ad hoc maatregelen tijdens epidemie

stad

stad, medici,

belastinggelden stad

wijkmeesters

1826 en bij pokken en cholera
bestrijding rabiës

stad

stad

belastinggelden stad

vaccinatiebureau vanaf 1860
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Van 1814 tot eind jaren zestig was het Rijk nauwelijks actief in de openbare gezondheidszorg. Zij
schreef wel voor dat bedeelden en schoolkinderen verplicht gevaccineerd moesten worden, dat er
voorzorgsmaatregelen voor cholera genomen dienden te worden en de verspreiding van syfilis en
hondsdolheid tegengegaan moest worden, maar de uitvoering werd, als gezegd, in handen van de
stad gelegd. Voor de bestrijding van pokken ontwikkelde de stad in de eerste helft van de eeuw
een eigen strategie. Die bestond uit een straf opsporingsbeleid met politionele bevoegdheden voor
de wijkmeesters en gratis vaccinatie van mingegoeden. In de liberale jaren vijftig paste het opsporingsbeleid niet meer. Het subsidiëren van het vaccinatiebureau was het eigentijdse alternatief. Aan
het eind van de onderhavige periode kwam regelgeving tot stand die een nationale reikwijdte had,
dwingend van aard was en door een inspectiedienst kracht bijgezet kon worden. De eerste wetgeving (Veewet, Begrafeniswet en Besmettelijke Ziektenwet) riep in de stad geen aversie op. Deze
nationale wetgeving werd geaccepteerd omdat de Groningse belangen niet werden geschaad.
Midden in de periode waarin het Rijk nauwelijks iets in de gezondheidszorg ondernam, was
ze eenmalig indringend met Groningen bezig: tijdens de epidemie van 1826-1828. De stad werd
toen geprest tot het uitvaardigen van een verbod op het begraven in kerken en de aanleg van
begraafplaatsen buiten de stad. Lang niet alle leden van de elites achtten de nieuwe begraafplaatsen
noodzakelijk, maar het weerstaan van de dwang was in deze omstandigheden niet mogelijk. Het
Rijk fungeerde in dit geval als dwangactor. De ramp was zo groot dat de stad afhankelijk werd van
gelden en materiële steun van het Rijk. Voor de langere termijn leidde het er toe dat de stad op
dit gebied voor liep op de rest van het land. De begraafplaatsen werden door de stadselite al gauw
gebruikt om het imago van de stad te versterken. Men was in staat een stedelijk voordeel te trekken
uit de opgelegde voorzieningen.
De aanleg van het ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel (drinkwaterleiding en riolering) liep in Groningen
grotendeels parallel aan die in de meeste andere grote steden en volgens het patroon zoals door
De Swaan is beschreven. In Groningen bestond de eerste fase uit de aanleg van riolering. Hiermee
werd in de jaren vijftig in het centrum gestart en stap voor stap werden de buitenwijken en de
armenwijken in het systeem opgenomen. In de onderhavige periode werd alleen de binnenstad van
ondergrondse afvoerbuizen voorzien. Met de riolering, de intensivering van de afvoer van fecaliën
en vuilnis, de bouw van een groot aantal publieke privaten en het plaatsen van meer vuilnisbakken
werd beoogd de stank, die naar men dacht de ziekmakende factor was, te verminderen. Door het
uitbreiden van het aantal waterpompen en het onder beheer van de stad brengen van de pompen
werd beoogd de drinkwatervoorziening te verbeteren. Het terugdringen van ziektes was een motief
om deze voorzieningen te treffen. Besmettingsangst was echter maar een van de redenen.
De ‘stelsels’ van publieke pompen en openbare privaten die vanaf de jaren vijftig tot stand
kwamen, kunnen evenwel niet gezien worden als onderdeel van het ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel.
Het waren traditionele oplossingen in een nieuw jasje. Het nieuwe was dat de stad financier en
uitvoerder werd en dat de bouw en aanleg als een collectief systeem werden aangepakt. In het
ontstaansproces van het Groningse ‘ader-slagaderlijk’ stelsel kunnen ze achteraf geduid worden
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als overgangsvoorzieningen. De armenbevolking werd naar een stedelijke, collectieve voorziening
geleid voor een activiteit waar voorheen een ‘eigen’ oplossing voor gezocht werd. Het ‘netwerk’
van waterpompen was de voorfase van de latere drinkwaterleiding. De bevolking werd naar openbare privaten ‘gestuurd’ waardoor veel minder fecaliën op het oppervlaktewater werden geloosd.
In de overgang naar het moderne ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel zijn in Groningen tussenstappen
gemaakt. Eerst werd gekozen voor een collectieve voorziening, later voor een moderne uitvoering.
De verklaring voor deze tussenstap – moderne drinkwaterleidingen waren elders al een bekend
fenomeen – moet vooral in de mentale sfeer worden gezocht. Men was ook wel beducht voor de
kosten van een drinkwaterleiding, maar de hoofdzaak was dat men vasthield aan de traditionele
opvatting dat het verwijderen van stank voldoende was. De opvatting heerste dat het grondwater in
Groningen, mits diep genoeg gehaald, goed was en dat het plaatsen van filters voldoende was om
reuk en smaak van het water te verbeteren en besmettelijke ziektes te voorkomen. De verbeterde
afvoer van fecaliën en vuilnis was op dezelfde opvatting gebaseerd. De vraag rijst of elders eveneens
dergelijke tussenstappen zijn gemaakt, met name in de steden waar de drinkwaterleiding laat tot
stand kwam.
De nieuwe collectieve voorzieningen uit het derde kwart van de negentiende eeuw waren als
‘stelsel’ bedoeld, maar het bereik van een pomp of privaat beperkte zich tot de straat of buurt. De
afzonderlijke eenheden waren niet met elkaar verbonden. Het bereik van dit arrangement over
de stad was ongelijk en het gebruik werd niet verplicht gesteld. Bij de riolering was dat anders.
Dat was een modern stelsel dat een geheel vormde, maar het had, als gezegd, vooralsnog een
beperkt bereik. Het stedelijke niveau werd alleen in de vuilnisverwijdering bereikt. Het feit dat
dit zorgarrangement meer opbracht dan kostte, was hierop van invloed. De bovenlagen ‘genoten’
het meest van de voordelen van de collectieve voorzieningen, omdat in de binnenstad de meeste
voorzieningen die voor de volksgezondheid werkelijk wat opleverden, tot stand kwamen.
De medici hadden nagenoeg geen initiërende rol in het totstandkomen van collectieve zorgarrangementen in de publieke hygiëne, noch waren ze te vinden in de sanitaire inspectie (met
uitzondering van de prostitutiecontrole). In het begin van de negentiende eeuw introduceerden
ze de vaccinatie en de rol van Baart de la Faille in het oprichten van het stadsziekenhuis was een
belangrijk momentum. In de jaren vijftig probeerden Baart de la Faille en Ali Cohen als gemeenteraadslid een krachtiger bestrijding van syfilis en hondsdolheid en aangescherpte regelgeving voor
het begraven gerealiseerd te krijgen. Zij werden toen geïnspireerd door het gedachtegoed van de
hygiënisten. Maar zij hadden weinig succes. Hun voorstellen pasten niet in het liberale klimaat van
de jaren vijftig. Deze initiatieven hadden niet als oogmerk de beroepsgroep te profileren (ook al
waren hun pleidooien niet verschoond van de gebruikelijke aantijgingen jegens kwakzalvers). Na
een ernstige tyfusepidemie bepleitte de plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt in
1856 met meer succes voor infrastructurele voorzieningen. Haar voorstellen over het bevorderen
van de ‘reinheid en zindelijkheid in de stad’ sloten wel aan bij de liberale politiek van het lokale
bestuur, omdat de voorzieningen in het ´algemeen´ belang waren.
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De publieke hygiëne was voor de Groningse medici geen instrument in het professionaliseringsproces. De elite van de medici liet zich uitsluitend zien als initiator en organisator van de sociale
zorg bij epidemieën (liefdadigheidscommissies). In die positie vervulden ze de rol van verdeler van
collectieve goederen, zoals die door De Swaan is geschetst. De commissies hielden de lage middengroepen uit de armenzorg. Die bleven daardoor niet alleen een ‘nuttige schakel voor de maatschappij’, maar als niet-bedeelden veelal ook tot de particuliere patiëntenkring van de medici behoren.
De activiteiten van de liefdadigheidscommissies sloten aan op het beleid van de stad. Die was er
eveneens op gespitst, als we al zagen, om de stedelijke economie en de bronnen van de welvaart op
peil te houden.
De belangrijkste collectieve zorgarrangementen in de curatieve zorg bestonden uit de gratis verloskundige hulp van stadswege en de medische armenzorg waar door de diaconieën en openbare
armbesturen in werd voorzien. De verloskundige hulp had een groot bereik: tussen de 20 en 33%
van de kraamvrouwen werd door de stadsvroedvrouwen geholpen. Voor de toegang tot deze hulp
werden geen financiële criteria gehanteerd. Als de kosten te hoog opliepen werden de honoraria
van de stadsvroedvrouwen verlaagd en/of de vergoedingen voor de kraamvrouwen afgeschaft. Voor
de kraamvrouwen werd pas in 1862 een hogere drempel gelegd. Die was meer van psychologische
dan van materiële aard: de toegang tot de hulp verliep vanaf dat jaar via de armenzorg. Onder
invloed van het Franse gedachtegoed over gelijke en goede zorg voor iedereen, ontwikkelden de
Groningers in het begin van de negentiende eeuw betere verloskundige hulp. Maar intramurale
verloskundige en kraamzorg voor armen naar Frans voorbeeld kwam in Groningen niet van de
grond. De stad gaf de voorkeur aan een verdere uitwerking van het al bestaande Groningse concept. De koppeling van de gratis verloskundige hulp aan de opleiding van vroedvrouwen werd
verder uitgebouwd in het nieuwe Vroedkundig Instituut. Het was een samenvallen van vier doelen
in een project: de hulp werd verbeterd, de hulp was relatief goedkoop, er werd werkgelegenheid
geschapen en men behield een eigen stedelijke instelling. In de loop van de eeuw werd de idee dat
goede verloskundige en kraamzorg armenzorg kon voorkomen steeds krachtiger. De zorg voor de
kraamvrouwen en hun kinderen sloot aan bij de heersende ideeën over armoedepreventie en de
noodzaak van het scheppen en in stand houden van werkgelegenheid.
De toegang tot de andere vormen van medische armenzorg was veel beperkter. Normaliter
kreeg rond 10 à 15% van de bevolking (bedeelden en onbedeelde mingegoeden) enige vorm van
gratis hulp. De stad bevorderde dat er een ruim aanbod kwam van lage, goedkope beroepsbeoefenaren die door de bevolking zelf betaald konden worden (zie hierna). Dit verminderde de druk op
de diaconieën, die aan het begin van de eeuw de zorg uitvoerden. Vanaf het tweede decennium van
de negentiende eeuw groeide de vraag substantieel (onder meer door de veelvoorkomende tyfus),
waardoor de diaconieën voor onoplosbare problemen kwamen te staan. Er waren drie achterliggende oorzaken. De eerste was een zuiver lokale omstandigheid: de sinds de achttiende eeuw zeer
slechte financiële situatie van de diaconieën. De tweede factor moet vanuit een ruimere context
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worden beschouwd. Groningen was in het noorden van het land de belangrijkste centrumplaats,
waar de meeste immigranten uit de regio naar toe trokken. Zolang de actes van indemniteit golden,
drukten ziekte en verarming van immigranten niet op de stedelijke armbesturen. Volgens de nieuwe
nationale wetgeving moest de woonplaats de kosten van de zorg dragen. De wet hield geen rekening
met de lokale draaglast. Het wankele lokale evenwicht werd definitief verstoord door de veranderde
politieke omstandigheden. Toen de bepaling in 1818 weer werd afgeschaft, was het kwaad al
geschied. Nationale ontwikkelingen en lokale omstandigheden sloten in het tweede decennium niet
op elkaar aan. De derde factor was de ‘modernisering’ van de lokale medische armenzorg. Naast de
al genoemde uitbreiding van de verloskundige hulp, betekende de introductie van het ziekenhuiswezen en de ruimere toewijzing van medicinale hulp een substantiële uitbreiding van de medische
armenzorg. Vanaf het tweede decennium van de negentiende eeuw zag de medische armenzorg er
anders uit. De al decennia lang gevoerde pleidooien voor een betere zorg voor zieke armen vonden
in de jaren tien gehoor. De diaconieën konden dit niet dragen en de stad nam in 1820 de medische
armenzorg van de kerkelijke armbesturen over. Vergeleken met andere Nederlandse steden was dit
vroeg. Het samenspel van de hiervoor genoemde factoren was daarvan de oorzaak.
Vanaf 1833 viel het leeuwendeel van de zorg weer onder de verantwoordelijkheid van de diaconieën, maar uit de analyse van de financiële gegevens blijkt dat de stad een steeds groter deel van
de diaconale zorg bekostigde. Het tweede opvallende punt is dat de (betaling van de) medische
zorg voor de lage sociale groepen vanaf de jaren dertig over steeds meer instellingen en zorgaanbieders werd verspreid. Diaconieën, openbare armbesturen, de polikliniek van het Nosocomium
Academicum en het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis, kolonies van de
Maatschappij van Weldadigheid en medici, die vanaf de jaren veertig steeds meer mingegoeden
die uit de medische armenzorg waren gestoten gratis hulp boden, voerden elk een deel van de
gratis zorg uit. De versnippering van de medische armenzorg had nog een andere dimensie. Tot
1858/1860 werd door acht diaconieën medische armenzorg verstrekt.
Twee aspecten uit de theorie van De Swaan over de organisatie van de armenzorg kunnen voor
Groningen niet bevestigd worden. Als centrumstad vervulde Groningen geen rol in de overgang
van de lokale naar de nationale schaal. De stad nam vanwege de voedselvoorziening of het in stand
houden van handelsnetwerken niet de zorg van immigranten of ´vreemdelingen´ over. De grotere
rol die de stad in de jaren tien in de verzorging van de armen kreeg toebedeeld, was niet vrijwillig
gekozen maar een door de nieuwe politieke situatie ontstane, opgedrongen taak. Het tweede punt
is dat er zelfs geen eenheid op stedelijke schaal was. Men kan spreken van een ‘parochiale schaal
binnen de stadsmuren’. De verschillen in toedeling tussen de diaconieën waren substantieel en de
opvattingen over wie recht op hulp had, werden niet geluidluidend gehanteerd. Maar intrastedelijk free-riden werd tot het eind van de jaren veertig voorkomen door goede onderlinge afspraken
over wie tot welke kerkgemeenschap behoorde. Het toelatingscriterium rechthebbendheid en de
omvang en hoogte van de verstrekkingen werden door de stedelijke diaconieën verschillend gedefinieerd.
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De stad hanteerde van 1820 tot 1833 soepeler toelatingseisen dan de kerkelijke armbesturen.
Het bereik en het gebruik lagen op een veel hoger peil dan daarvoor. Toen werd duidelijk dat de
potentiële vraag naar medische zorg onder de lage sociale groepen veel groter was dan voorheen
gehonoreerd werd. Er was geen sprake van een laag vraagniveau maar van een streng toelatingsregime. De toenemende behoefte van de bevolking om voor gezondheidsproblemen medische hulp
in te schakelen die zich in het begin van de eeuw manifesteerde, ging vooraf aan de vraagtoename
naar beter gekwalificeerde hulp van specialisten en goed geoutilleerde ziekenhuizen, zoals die
door Van der Velden voor het eind van de eeuw werd geconstateerd. Vanaf het begin van de eeuw
stelden de lagere sociale groepen zich actief op ten opzichte van de (niet) toegankelijke medische
armenzorg en de kwaliteit van deze hulp. Hulpvragers hadden verschillende keren een aanwijsbare
invloed op de aanpassing van de toelatingscriteria en de aard van de hulp. Het initiatief lag ook
in Groningen niet uitsluitend bij de elites. Voor de armen was het proberen hulp te krijgen een
overlevingsstrategie, soms betekende het zelf letterlijk een laatste kans om te overleven.
De hervormde diaconie stootte tussen 1837-1842 – niet toevallig vlak na de terugoverdracht
van de zorg aan de diaconieën – alle mingegoeden uit de medische armenzorg. Alleen in uitzonderlijke gevallen kregen ze nog gratis zorg. Voor alle medisch bedeelden werd het zorgpakket
vanaf 1837 kleiner en schraler. Men kreeg korter hulp, minder medicijnen, werd eerder uit het
ziekenhuis ontslagen of moest naar de akelige ziekenzalen in het hervormde armenhuis. Alleen de
krankzinnigen werden beter geholpen, maar dat kwam door nieuwe wetgeving en een faciliterend
beleid van het Rijk, niet door stedelijke initiatieven. Behalve bij de Walen en doopsgezinden was
bij de andere diaconieën een vergelijkbare verschraling in de hulpverlening te zien. De verpleging
in de armenhuizen was in de economisch meest beroerde periode (± 1830 – ± 1860) een acceptabel zorgarrangement. Financiële motieven stimuleerden de creatie van een alternatief intramuraal
zorgarrangement. Het werd niet ingegeven door besmettingsangst, de armenhuizen dienden geen
isolatiemotief.
De mingegoeden die tot de medische armenzorg werden toegelaten behoorden tot de randarmen. Het waren dagloners, arbeiders en knechten, sjouwers, naaisters en breisters en de lage
sectoren uit de ambachtswereld, zoals schoenmakers en werkers in de textiel en de bouw. De iets
beter gesitueerde ambachtslieden en -knechten bevonden zich nauwelijks onder de clientèle van
de armenzorg. Wanneer de stad ten tijde van de cholera medische zorg bood, werden dezelfde
groepen geholpen. Alleen de eerste hulp werd dan gemakkelijker gegeven, om de verspreiding van
de ziekte in te dammen. In 1858/1860 nam het Burgerlijk Armbestuur de (medische) armenzorg
definitief over omdat de diaconieën het opnieuw niet meer konden opbrengen, ook niet met een
forse subsidiëring. Het toelatingsbeleid tot de medische zorg veranderde toen niet. Rond 1840 had
de belangrijkste ingreep in de toelating tot de gratis zorg zijn beslag gehad. De ruimere zorgtoewijzing van rond 1830 werd binnen tien jaar weer teruggedraaid. De armen en mingegoeden waren
wat betreft de medische zorg onder het openbare bestuur niet slechter af. Over de langere termijn
bezien groeide het aantal inwoners dat gratis medische zorg kon krijgen met een paar procent.
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De uitbreiding van de hulp (aard en omvang) voor 1820 was verbonden met de vroege overdracht van de zorg van de diaconieën aan de stad. En zo waren de terugoverdracht aan de diaconieen en de vroege uitstoot van mingegoeden uit de medische armenzorg ook aspecten die met elkaar
te maken hadden. De intramurale zorg, de nieuwe strategie om besmettelijke ziekten te bestrijden,
droeg bij aan het vastlopen van de diaconale zorg. De hogere prevalentie van besmettelijke ziekten
in de jaren tien en twintig deed de kosten flink opdrijven. Hetzelfde deed zich in de jaren vijftig
voor. De problematiek van de epidemieën en besmettelijke ziekten kan ook verbonden worden met
de overdrachten van de diaconale medische armenzorg aan het openbare armbestuur.
De armenzorg was voor de medici geen middel om de positie van de beroepsgroep te versterken.
De toewijzing van medische armenzorg lag in handen van de diakenen (uitgezonderd de apothekers en drogisten allen leken) en niet in die van de medici. De medici vervulden in de armenzorg
niet dezelfde rol als de apothekers. Voor medici was de armenzorg niet interessant. Zij hebben niet
getracht binnen deze sector nieuwe collectieve arrangementen te initiëren of bestaande vormen
van zorg uit te breiden. Ze hadden er meer belang bij deze sector klein te houden en werkten dan
ook mee aan de uitstoot van mingegoeden uit de armenzorg. Bij de apothekers lag dit anders. Zij
verwierven als diaken een vaste plaats in de toelating tot de armenzorg en verbeterden daardoor
hun afzetmogelijkheden. Deze beroepsgroep behoorde in de armenzorg wel tot de, wat De Swaan
noemde, verdelingselite van collectieve goederen. De verbinding die hij legt tussen collectivisering en
professionalisering kan voor de medici in de bestudeerde periode niet aangetoond worden. De rol van
apothekers in de collectivisering verdient nader onderzocht te worden in andere steden en regio’s.
Van de drie door De Swaan genoemde motieven om tot collectieve arrangementen te besluiten
was de angst voor de verspreiding van besmettelijke ziekten voor 1870 nadrukkelijk aanwezig in
het ontstaansproces van de Groningse zorgarrangementen. Van arbeidsmarktregulatie in de zin
van het in stand houden van een arbeidsreserve kan niet worden gesproken. Werkgelegenheid was
wel een motief voor hulpverlening, maar diende het handhaven en beschermen van de bestaande
economische krachten. Sociale onrust van enige omvang, volgens De Swaan eveneens een prikkel
voor zorgarrangementen, kwam maar één keer voor (1847). De bevolking vroeg toen om brood,
niet om een dokter. Voor de stedelijke elite, vertegenwoordigd in het lokale bestuur en de besturen
van de commissies voor liefdadigheid, speelden naast deze drie motieven andere overwegingen een
rol. Het voorkomen van verpaupering door ziekte (armoedepreventie) was een belangrijk motief.
Ook aspecten die niets met de volksgezondheid te maken hadden, oefenden evenveel, zo niet meer,
invloed uit op het (her)scheppen van zorgarrangementen. Financiële motieven (hoge opbrengsten
voor de stadskas of lagere kosten en daardoor lagere belastingaanslagen), het verbeteren van het
woongenot en het opvijzelen van de allure van de stad legden veel gewicht in de schaal. Secundair
bleek de werkgelegenheid die de voorzieningen boden ook mooi meegenomen. Vanaf de jaren
twintig lokten nieuwe arrangementen, ook die in de gezondheidszorg en de publieke zorg, uitspraken uit die civic pride verraden. ‘Een stad als Groningen’ hoorde een ziekenhuis en bewaarscholen
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te hebben. Groningers mochten niet sterven zonder medische zorg te hebben ontvangen en de
straten moesten een net en schoon aanzien hebben. Groningen wilde meetellen in Nederland en
niet achter lopen. Voldoende instellingen voor gezondheidszorg hoorden daar bij en als het kon
moesten dat eigen creaties zijn. Liever een eigen vroedvrouwenopleiding en scholing van apothekers aan de universiteit dan een klinische school van rijkswege.
Het ontstaansproces van de collectieve arrangementen in de gezondheidszorg in de negentiende eeuw week in Groningen op verschillende punten af van wat De Swaan daarover meldde.
Voor 1870 was niet cholera dé aanjager, maar hoofdzakelijk tyfus de katalyserende factor. Het
tweede punt was dat niet drie, maar een zestal motieven het ontstaan en de groei van de voorzieningen stimuleerde (zie vorige alinea). Tevens bleek dat de medische armenzorg niet als een eenheid
beschouwd kan worden. Het beeld van deze zorg werd bepaald door institutionele verschuivingen,
veranderende wetgeving als gevolg van nieuwe staatkundige verhoudingen en intrastedelijke versnippering. De rode draad voor 1860 was: uitvoering op parochiaal niveau en subsidiëring op stedelijk
niveau. De versnippering verhinderde dat de stad een overgangspositie in de schaalvergroting naar
het landelijke niveau innam. Verder bleek de zeer beperkte rol van de beroepsgroepen als ontwerper
van collectieve voorzieningen. De relatie tussen collectivisering en professionalisering was zeer zwak.
De collectieve sector werd door de beroepsbeoefenaren nauwelijks gebruikt om zich te profileren als
beroepsgroep. Het onderzoek naar de beschikbare medische hulp wees echter uit dat enkele beroepsgroepen zich fors uitbreidden en anderen verdwenen én dat het medische korps zich door enkele
specifieke kenmerken onderscheidde van dat in andere grote steden. Tevens bleek dat de meeste
curatieve zorg buiten collectieve voorzieningen om in de particuliere praktijk gestalte kreeg. Het door
De Swaan neergezette model van de collectivisering van de zorg voldoet niet als verklaringsmodel van
de ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen. Die ontwikkelingen konden niet ingepast worden in
de veronderstelde relatie tussen professionalisering en collectivisering. Er was geen sprake van professionalisering door collectivisering, zelfs nog nauwelijks sprake van professionalisering (zie hierna). De
ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen zijn daarom vanuit een ander perspectief bekeken.
DE

B E RO E P S B E O E F E N A R E N

De ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen zijn benaderd vanuit de vraag wat relevante factoren voor een succesvolle praktijkopbouw waren. De studies van Marland, Digby, Weiner en
Freidson bieden hiervoor een vergelijkend en theoretisch kader. Uit de onderzoeken van Marland,
Digby en Weiner bleek het belang van afkomst, sociale relaties en benoemingen voor de praktijkopbouw en de grote invloed van leken op de vormgeving van de medische praktijk. Onder de
leken vielen verschillende groepen: filantropen, werkgevers, diakenen en kerkelijke toezichthouders
en arbeiders die leiding gaven aan onderlinge verzekeringen en sociëteiten. Verschuivende vraagpatronen van patiënten waren eveneens vormgevende elementen. Deze aspecten zijn gebruikt als
onderzoeksinstrumenten. De vergelijking van de resultaten deed de succes- en faalfactoren van de
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praktijkopbouw van de Groningse beroepsbeoefenaren helder naar voren komen. Van de professionaliseringstheorie van Freidson zijn de aspecten verwerving van zelfcontrole over de beroepsuitoefening en dominantie over andere beroepsgroepen gebruikt om het beroepsvormingsproces van
en de onderlinge verhoudingen binnen de beroepsgroepen te kunnen duiden.
De beschikbare medische hulp
De ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen moeten beschouwd worden tegen de achtergrond
van de negentiende-eeuwse standenmaatschappij en een groeiende liberalisering in de (medische)
wet- en regelgeving en maatschappelijke verhoudingen. In de stedelijke medische hiërarchie namen
de professoren, medicinae doctores en enkele stedelijk heelmeesters de toppositie in. Daarna kwamen de apothekers en drogisten. De aderlaters, vroedvrouwen en tandmeesters waren de laagst
gesitueerde beroepen. Vrijwel iedere afzonderlijke beroepsgroep omvatte drie sociale lagen. Het
onderscheid tussen de beroepsgroepen en de sociale verschillen binnen de afzonderlijke beroepsgroepen werd bepaald door opleiding, afkomst, maatschappelijke activiteiten, economische positie
en professioneel succes. De sociale verschillen en de formele indeling van de medische beroepen in
een eerste (medicinae doctores) en een tweede (chirurgijns, apothekers, drogisten, vroedvrouwen,
tandmeesters) stand liepen door elkaar heen. De elite onder de heelmeesters en apothekers bereikte
sociaal, economisch en beroepspolitiek een betere positie dan de lager gesitueerde medicinae doctores. Enkele beroepsbeoefenaren uit de laagste regionen van de tweede stand verwierven ook nog
een redelijke positie.
De afwijkende samenstelling van het Groningse medische korps vond zijn oorsprong in het
beleid van het stadsbestuur tegenover de tweede stand en de aanwezigheid van de universiteit. Als
eerste kan genoemd worden dat de chirurgijns veel eerder dan elders tot een bescheiden plaats op
het stedelijke medische toneel werden teruggedrongen. Medicinae doctores werden in de achttiende eeuw op de universiteit al in de chirurgie opgeleid. Op grond van de nieuwe nationale
wetgeving moesten zij de chirurgie aan het begin van de negentiende eeuw weer laten schieten.
Tegen die tijd waren er nog maar een paar chirurgijns overgebleven. De stad loste, met instemming
van de medische stand, het probleem van het tekort aan uitwendige hulp op door de barbier-aderlaters formeel toe te laten voor de uitoefening van de kleine chirurgie. Dit was in de negentiende
eeuw een uitzonderlijke en onwettige situatie. Deze aderlaters hadden praktisch gezien het niveau
van een plattelandsheelmeester. De paar stedelijke chirurgijns die er nog waren behandelden de
zwaardere gevallen en bedienden de bovenlagen van de bevolking. Ze deelden in de hoge status
van de medicinae doctores. De instroom van stedelijke chirurgijns van lagere komaf in de jaren
dertig en het afschaffen van het verbod op de uitoefening van de chirurgie en de verloskunde voor
de medicinae doctores (1838), betekende voor de aderlaters het einde van de formele toestemming
tot praktiseren en voor de zittende stedelijke chirurgijnselite het verlies van hun bevoorrechte
positie. De facto werd in 1838 de eenheidsstand voor de medicinae doctores ingevoerd. Voor de
chirurgijnstand als geheel brak, net als elders, de laatste fase van hun beroepsuitoefening aan.
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Uit de perikelen rond de uitoefening van de chirurgie bleek dat de wetgeving over de uitoefening van de medische beroepen aan het begin van de negentiende eeuw in Groningen niet volledig
werd nageleefd. Op het ene punt (de scheiding van de inwendige en uitwendige geneeskunde)
werd de ontstane stedelijke praktijk teruggedraaid en voegde men zich naar de wet. In het tweede
geval (de formele toelating van aderlaters) volgde de stad haar eigen koers. De meningen van de
stad en de top van de medische stand stemden op beide punten overeen. Stads- en standsbelangen
waren in het geding en met deze twee besluiten werd geen van beiden geschaad. Het Rijk dwong
tot in de jaren dertig de naleving van de wet niet af. In de loop van dat decennium namen, niet
alleen in Groningen maar ook landelijk, de intra-professionele spanningen toe. De lokale en
landelijke ontwikkelingen versterkten elkaar toen, met als gevolg dat de buitengewone lokale
elementen verdwenen.
Een tweede afwijkend aspect in de beschikbare hulpverlening was dat er bovenproportioneel
veel universitair opgeleide en hooggekwalificeerde medici in de stad waren gevestigd. Zij bedienden vooral de bovenlagen en de hogere middengroepen. Door de vestiging van de universiteit
was er een grote instroom van medici. Daarenboven boden de hoogleraren hun diensten aan de
bovenlagen aan. Beide uitzonderlijke aspecten in de beschikbaarheid van hoger opgeleide beroepsbeoefenaren (minder chirurgijns en meer inwendig geneeskundigen) kunnen verklaard worden uit
de aanwezigheid van de universiteit.
Een derde opvallend verschijnsel was dat, naar stedelijke normen, meer dan evenredig veel
beroepsbeoefenaren van de tweede stand in de stad praktiseerden, met name vroedvrouwen en
aderlaters. Hierdoor kreeg het stedelijke medische toneel deels ook een ‘plattelands aanzien’. De
stad was er op gericht de lagere sociale groepen van voldoende goedkope en fysiek nabije, kortom
toegankelijke, medische zorg te voorzien. De stad was de tweede stand wat betreft opleidings- en
vestigingsmogelijkheden goed gezind. Voor de stedelijke bevolking was de hulpverlening door de
tweede stand acceptabel. Een groot deel van de bevolkingsgroei was het resultaat van immigratie
uit het omringende platteland en voor hen was deze hulp gewoon. Een belangrijke secundaire
factor was dat de beroepen werkgelegenheid boden.
Het gebruikelijke onderscheid van de verdeling van de eerste stand en de tweede stand over
respectievelijk steden en platteland is tot dusverre op één punt genuanceerd. De hoge bezettingsgraad van universitair opgeleide medici op het platteland in het noorden van het land was al een
bekend fenomeen. Op grond van deze studie kan een tweede specifiek verschijnsel toegevoegd
worden: de relatief dichte bezetting van beroepsbeoefenaren van de tweede stand in de stad. Het
onderscheid in medische verzorging tussen stad en platteland was in Groningen veel vloeiender
dan elders.
De populariteit van het apothekersvak was een algemeen Nederlands verschijnsel. Daarbij
kwam nog een specifiek lokaal kenmerk als gevolg van de vestigingsbeperking uit de achttiende
eeuw. Deze werkte in de negentiende eeuw nog geruime tijd door. De stand was door de quotering aan het begin van deze eeuw klein van omvang en zeer welvarend. Een flink deel van de
SLOTBESCHOUWING

4 37
opgeleide apothekers kon zich lange tijd echter niet zelfstandig vestigen en verschillenden kozen
noodgedwongen voor een betrekking als bediende. Een andere mogelijkheid was de keuze voor de
drogisterij. Dit verschijnsel deed zich in Groningen al vroeg voor. De apothekers wisten het stadsbestuur zover te krijgen dat vervolgens aan de drogisten een vestigingsbeperking werd opgelegd.
In 1825 dwong het Rijk, tegen de zin van de stad en de oude apothekerselite, de afschaffing van
beide vestigingsbeperkingen af, omdat deze voorrechten niet in overeenstemming waren met de
nieuwe wetgeving. De drogisten moesten daarna strenge visitaties gedogen. De apothekers konden
op die manier hun bevoorrechte positie ten opzichte van de drogisten in de lokale verhoudingen
handhaven. De toplaag van de Groningse apothekers nam lokaal en landelijk een sterke beroepspolitieke positie in. Na de opheffing van de vestigingsbeperking groeide het aantal apothekers in
de stad fors, maar de omvang van de stand bleef relatief kleiner dan in andere steden.
De specifieke kenmerken van de beschikbare reguliere medische hulp – relatief veel inwendig
geneeskundigen en vroedvrouwen, een beperkt aantal chirurgijns, de aanwezigheid van hoogleraren geneeskunde én van aderlaters en relatief weinig apothekers – had ook een uitwerking op
de irreguliere markt. Die was deels aanvullend op tekorten in de reguliere markt. Om die reden
waren de kleine chirurgie en de verkoop van medicijnen favoriet onder irregulieren. Zolang ze
een zinvolle aanvulling vormden, gedoogden de regulieren hen en verwezen zelfs zieken naar hen.
Er was geen uitsluitend conflictueuze verhouding tussen beide groepen. Ook de stad maakte het
de onbevoegden niet erg moeilijk. Voor haar gold ook hier: het was goedkope, toegankelijke hulp
voor de lage sociale groepen en het bood een aantal inwoners een bestaansmogelijkheid. Wanneer
de irregulieren gegoede klanten wierven, reageerden de reguliere beroepsbeoefenaren echter snel
met een aangifte. Er was hun veel aan gelegen om hen dan de stad uit te krijgen. De irregulieren
hadden ook een eigen domein. Inwoners die weinig of geen geloof in de reguliere hulp hadden of
ten einde raad waren, wendden zich tot hen.
Vanuit het perspectief van het totale aanbod aan medische hulpverlening was er een verbetering van de kwaliteit te zien, die voornamelijk gekoppeld kan worden aan een hoger opleidingsniveau van de tweede stand. De consequent uitgevoerde en in de loop van de tijd gestandaardiseerde
visitaties van apothekers en drogisten en het ontstaan van de eerste vormen van specialisaties
onder medici droegen ook bij aan een hogere kwaliteit van de zorg. De bereikte verbeteringen
kwamen aan alle inwoners ten goede. Het traditioneel grauwe beeld van de negentiende-eeuwse
gezondheidszorg kan op dit punt voor Groningen enigszins worden genuanceerd. De verbetering
van de kwaliteit werd breed gedragen: stad, Rijk en beroepsgroepen hadden er een aandeel in.
De universiteit sukkelde vanaf ongeveer 1830 achteruit, haar rol verschrompelde tot een vrijwel
uitsluitend kwantitatieve factor. Er ging ook geen kwaliteitsimpuls uit van de ziekenhuizen, zoals
Weiner dat schetst voor Frankrijk. De rol van de Groningse ziekenhuizen lag op een ander vlak.
Die van het stadsziekenhuis lag, zoals we zagen, vooral op het terrein van de isolatie van lijders
aan besmettelijke ziekten. Het Nosocomium Academicum was vooral bestemd voor de opleiding.
Daar kwam bij dat toen de universitaire opleiding verslofte, van het academische ziekenhuis ook
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geen impulsen meer uitgingen. Dat gold in de hier behandelde periode ook voor het Algemeen
Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis.
Naarmate de eeuw vorderde namen enkele typisch Groningse verschijnselen in de samenstelling van het korps medische hulpverleners af. De stad verloor zeggenschap die ze niet had, maar
zich wel toeeigende. Het Rijk dwong in de jaren twintig en dertig de afschaffing van onwettige
lokale regelgeving af. Alleen tijdens de epidemie van 1826 stond het Rijk toe dat van de wettelijke
voorschriften over de beroepsuitoefening werd afgeweken. In de toelating tot de beroepen werd
een hogere mate van integratie in het nationale kader bereikt. Daar waar de stad haar invloed op
de toelating van beroepsbeoefenaren kon blijven uitoefenen, deed zij dit ook maar al te graag. Uit
de afschaffing van vestigingsbeperkingen en het openstellen van de markt voor alle apothekers,
drogisten en vroedvrouwen blijkt de toenemende liberalisering van de Groningse medische markt.
Door het instellen van onderwijs aan vroedvrouwen en het gedogen van aderlaters en irregulieren
oefende de stad grote invloed uit op de kwaliteit en omvang van de beroepsgroepen. Wat voor de
schepping van collectieve zorgarrangementen gold, kan ook gezegd worden voor de beschikbaarheid van zorgmogelijkheden in de particuliere praktijk. De bestuurselite, en dus leken, hadden een
flinke invloed. Dit komt overeen met wat Marland en Digby voor Engeland constateerden.
De medicinae doctores en apothekers waren de toonaangevende beroepsgroepen in het toezicht
op de beroepsuitoefening en de toepassing van de wetgeving op de toelating. Zij domineerden via
de vertegenwoordiging in de geneeskundige commissies en een geslaagde lobby bij het stadsbestuur
de andere beroepsgroepen. De apothekers voerden de meest actieve en succesvolle politiek van
uitsluiting van concurrenten: zij verdrongen de chirurgijns uit de geneeskundige commissies en
domineerden de drogisten volledig. Wanneer we de ontwikkelingen uit deze paragraaf verbinden
met de theorie van Freidson, dan kunnen we vaststellen dat de medici en apothekers hun dominantie over concurrerende beroepsgroepen verder ontwikkeld hebben.
De praktijkopbouw
Voor alle beroepsgroepen waren opleidingsmogelijkheden in de stad wat het overaanbod heeft
bevorderd. De onderlinge concurrentie was groot. Niet alleen ‘aanpalende’ beroepsgroepen (aderlaters voor chirurgijns, drogisten voor apothekers), maar ook de nieuwe leden uit de eigen beroepsgroep waren concurrenten. De medici, chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen maakten het de
jonge aanwas moeilijk in de eerste jaren van hun vestiging. In het tweede kwart van de eeuw verslechterde de economie en juist toen nam de verzorgingsdichtheid van de meeste beroepsgroepen
fors toe. Vanaf de jaren veertig hebben alle beroepsgroepen, behalve de drogisten en tandmeesters,
geprobeerd de toegang tot de gratis medische zorg te beperken. Dit lukte (vaak samen met andere
groepen) maar leverde niet alleen winst op. Ze moesten ook meer inwoners voor een lager tarief of
gratis helpen. De rode draad was echter dat men naar een zo groot mogelijke particuliere praktijk
en een zo klein mogelijke collectieve sector streefde.
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In Groningen waren sociale en geografische afkomst en relaties met relevante sociale groepen
doorslaggevende factoren voor een succesvolle praktijk. Uitgezonderd de chirurgijns, gold voor alle
beroepsgroepen dat een stedelijke afkomst grote voordelen met zich meebracht. Succesvolle nietgeboren Groningers hadden vaak een familierelatie in de stad. Was men een telg uit een sociaal
hoog geplaatst milieu of uit een binnen het beroep gerenommeerde familie, dan vormde dat een
tweede gunstige omstandigheid. Alle beroepsgroepen ontwikkelden een strategie in het opbouwen
van sociale relaties die een succesvolle particuliere praktijk begunstigden. De medici ontplooiden
bestuurlijke activiteiten in maatschappelijke instellingen. Voor chirurgijns was een goede relatie
met medici van belang om verwijzingen te krijgen. Zij pasten hun huwelijkspolitiek daarop aan.
De apothekers en drogisten namen in ruil voor de leveranties aan de diaconale armenzorg van 1813
tot 1860 het diakenwerk op zich. Naarmate het lokale openbare bestuur een groter aandeel in de
medische armenzorg kreeg, verschoven de apothekers hun sociale activiteiten naar publieke taken.
De aderlaters, vroedvrouwen en tandmeesters zochten de geografische nabijheid van hun klantenkring. Die was voornamelijk in de armenbuurten te vinden en zij vestigden zich overwegend dan
ook daar.
Bij de meeste beroepsgroepen, met name bij de medici, chirurgijns, apothekers en tandmeesters,
zagen we een sociale verbreding van de patiëntenkring. De hoger geplaatste beroepen en beroepsbeoefenaren kregen de midden- en lage sociale groepen meer binnen hun praktijk en voor de lager
gesitueerden betekende het dat de hogere sociale lagen tot hun patiënten gingen behoren. Alleen
voor de vroedvrouwen ging de verbreding niet op. Zij verloren de clientèle uit de bovenlagen aan
de medici. Patiënten uit de middengroepen prefereerden ook in toenemende mate de hulp van een
dokter. Alleen de armen en de lage middengroepen bleven voor hen over en die werden steeds meer
door de stadsvroedvrouwen bediend. De soepele toelatingscriteria voor de gratis hulp werkten dit
in de hand. De vroedvrouwen (exclusief de stadsvroedvrouwen) wisten in een collectieve actie bij
het stadsbestuur een herverdeling van de patiëntengroepen te bewerkstelligen: in 1870 werd het
ambt van stadsvroedvrouw, dat uit de vroegmoderne tijd stamde, afgeschaft. De voorrechten die de
stadsvroedvrouwen genoten, pasten niet meer in de liberale geest van die tijd. Alle vroedvrouwen
konden in het vervolg gratis hulp verlenen op stadskosten, waardoor de praktijkcondities voor hen
verbeterden. De kraamvrouw kreeg ook een mondiger positie: zij mocht de verloskundige uitkiezen. Het feit dat de stad zelf debet was aan de hoge bezettingsgraad zal ook meegespeeld hebben
in de steun die het lokale bestuur aan de beroepsgroep gaf. Het beroepsvormingsproces van de
Groningse vroedvrouwen is in de negentiende eeuw niet gevorderd. De versmalling van de klantenkring tot de armste groepen en het achterop raken van het zozeer gekoesterde onderwijsinstituut
in de loop van de tweede helft van de eeuw, waren daarvan de oorzaken.
De apothekers ontwikkelden zich van een gesloten, geprivilegieerde stand naar een open
beroepsgroep. Aan het begin van de eeuw oefenden de Groningse farmaceuten al een ‘zuiver’
medisch beroep uit. De gedwongen afschaffing van de vestigingsbeperking stimuleerde de zittende
apothekers tot de oprichting van een lokale vereniging. Het was de eerste beroepsgroep die een
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goed ontwikkelde lokale vereniging had. Er veranderde veel voor de apothekers. De kleine, rijke
stand die rond 1800 hoge tarieven in rekening bracht, moest onder drang van medici en armbestuurders (leken!) en gedwongen door verslechterende economische omstandigheden, de tarieven
verlagen om de nieuwe klandizie uit de midden- en lagere sociale groepen te bedienen. Het beroep
werd gevoeliger voor conjunctuurschommelingen en vooral de periode 1830-1850 was voor de
midden- en lagere regionen van de stand bedrijfseconomisch erg zwaar. Enkele apothekers sloegen
een nieuwe weg in: ze gingen over tot fabrieksmatige productie van geneesmiddelen. Tegelijkertijd
groeide de vraag naar geheimmiddelen. Deze twee tendensen sloten op elkaar aan. De stand was
niet direct een open beroepsgemeenschap. De apothekers die zich na 1825 vestigden, werden net
als de drogisten, streng gevisiteerd door de elite van de apothekers in de geneeskundige commissie. Dat orgaan bleek een effectief instrument voor de belangenbehartiging van een kleine groep.
De samenstelling van de beroepsgroep veranderde echter steeds meer. Van alle beroepsgroepen
was bij de apothekers de grootste verschuiving in de rekrutering te zien. In zeventig jaar tijd verschoof het beroep van een hoofdzakelijk upper class naar een voornamelijk middle class beroep. De
geneesmiddelenbranche veranderde van een exclusieve, dure praktijk in een open markt met lagere
prijzen.
De top van de medische hiërarchie – de professoren, de elite van de medicinae doctores en
apothekers en een enkele heelmeester – behoorde sociaal gezien bij de meest aanzienlijken, de
bestuurselite van de stad en de kerkgenootschappen, de top van de universiteit en de nijverheidskringen. Zij begaven zich in de kringen van hun sociale gelijken. De beroepsgroep waarvan zij deel
uitmaakten, was voor hen nauwelijks een referentiekader. Door hun relaties met de bestuurselite
verwierven ze posities in beroepspolitieke organen, een klantenkring onder gegoeden en de meest
aantrekkelijke aanstellingen. Professionele autoriteit was verbonden met sociale relaties en niet op
voorhand gebaseerd op kennis en deskundigheid.
De dienstverlening aan collectieve arrangementen bezorgde de medici (soms veel) werk, maar
genereerde maar een klein deel van het inkomen. Maximaal 25% van het totale inkomen werd uit
dit werk gehaald. De aanstellingen zijn in twee groepen te verdelen: die binnen de armenzorg en
de daarbij behorende armen- en weeshuizen en de overheidsambten en -functies. De laatsten waren
alleen weggelegd voor de gearriveerde medici. Een dergelijke benoeming bevestigde een al verworven goede sociale en professionele positie. Voor de praktijkopbouw waren ze niet van belang.
Het belang van een aanstelling in de armenzorg lag in de mogelijkheden die deze bood om een
netwerk binnen de eigen denominatie op te bouwen. Daarvoor was het in de eerste helft van de
negentiende eeuw niet nodig om het medische werk zelf uit te voeren. Uitbesteding ving de nadelen van deze betrekking op. Niet zelden was een armenzorgfunctie een min of meer sociale plicht
die hoorde bij de status van een familie, wat de uitbesteding bevorderde. Aanvankelijk was de rol
van een armenzorgfunctie voor de praktijkopbouw voor de meeste medici beperkt, wat ook blijkt
uit de moeizame vervulling van vacatures en de kortdurende bezetting van de functies in de periode
voor 1850. Voor medici die niet uit een vooraanstaande familie stamden, was een armenzorgfuncSLOTBESCHOUWING
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tie wel een noodzakelijk middel om de praktijkopbouw te stimuleren. Maar, als gezegd, men nam
snel ontslag als de inkomsten dat toestonden. Pas vanaf ongeveer het midden van de eeuw (toen
de bezettingsgraad onder medici fors toenam) streefden vrijwel alle jonge medici in de eerste fase
van hun vestiging bewust naar een armenzorgbetrekking om naamsbekendheid op te bouwen en
om praktijkervaring op te doen. De praktijkopbouw van de Groningse medici week op het punt af
van die in de Engelse en Franse situatie. Aanstellingen en benoemingen waren daar een belangrijke
aanjager voor de praktijkopbouw en zij verbeterden de economische positie. Door Marland, Digby
en Weiner worden ze als essentieel voor een succesvolle carrière aangeduid. Dat gold met name
voor benoemingen aan een ziekenhuis. In Groningen was het economische belang van benoemingen lange tijd vrijwel nihil en het sociale belang beperkt. Collectieve arrangementen waren in de
onderhavige periode in Groningen geen vormend element in het professionaliseringsproces van de
medici, noch waren ze van uitsluitend of overwegend belang voor een succesvolle praktijkopbouw.
Het belang ervan begon pas na ongeveer 1850 toe te nemen en verwacht kan worden dat het in de
loop van de tweede helft van de eeuw verder toenam. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.
De nieuwe stadsfuncties waren deeltaken op uitvoerend terrein (vaccinateur, visitateur prostituees, instituteur vroedvrouwenonderwijs), dit in tegenstelling tot de ambten van stadsfysicus
en archiator voor de provincie uit de periode voor 1820. In die functies lag het accent op het
adviseren van de overheden. Die taak werd begin negentiende eeuw door ambtelijke commissies,
de plaatselijke en provinciale Commissie voor Geneeskundige Toevoorzigt, overgenomen. Zowel
de oude als de nieuwe functies werden uitgeoefend door medici die nauwe relaties hadden met
bestuurders. Ook voor het verwerven van een plaats in deze toezichthoudende commissies gold dat
sociale relaties de doorslag gaven. Professionele capaciteiten waren ondergeschikt, maar speelden
bij de professoren en apothekers wel mee. Maar een kleine elitegroep van de medici drong door tot
de geneeskundige commissies en kon institutionele vorm geven aan de overmacht over de andere
beroepsgroepen. De meeste medici konden niet tot de toplaag doordringen en bleven buiten de
beroepspolitieke posities. De suprematie van de medici was vervat in een ambtelijke orgaan en niet
in een standsorganisatie, waar alle beroepsgenoten zich bij aan konden sluiten.
De ogenschijnlijke veelheid aan functies en aanstellingen kan nog vanuit een ander perspectief
genuanceerd worden. De medici ondernamen als beroepsgroep geen acties om nieuwe zorgarrangementen in de curatieve zorg tot stand te brengen. Een verruiming van de toegang tot de
medische armenzorg werd juist afgeremd. De initiërende rol van Thomassen à Thuessink en Baart
de la Faille in het oprichten van ziekenhuizen betrof individuele acties. Hun activiteiten kunnen
geplaatst worden in relatie tot hun positie als lid van de stadselite. In de sociale zorg tijdens epidemieën deed zich hetzelfde voor. Individuele medici die deel uitmaakten van de elite initieerden
en organiseerden liefdadigheidsinitiatieven. Men initieerde wel tijdelijke arrangementen voor de
sociale ondersteuning van de lagere middengroepen, maar niet in de medische armenzorg. Ook
hieruit blijkt dat men meer belang hechtte aan een grote particuliere markt dan aan een uitbreiding
van de armenzorg.
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Het gebrek aan eenheid binnen de medische stand was een afspiegeling van de zwakke professionalisering. Onder de medici was te weinig cohesie om interne normering en tuchtrecht tot stand
te brengen. Het ontbrak de beroepsgroep aan een esprit de corps. Intra-professionele conflicten
konden niet in eigen kring worden opgelost. Integendeel, de medici vielen elkaar publiekelijk af
en wilden elkaar bij afwezigheid niet vervangen. Ze bereikten ook geen overeenstemming over de
invoering in de armenzorg van één beroepsbeoefenaar met meerdere bevoegdheden, in plaats van
de aanstelling van een afzonderlijke medicinae doctor en chirurgijn. De beroepsgroep heeft evenmin gestreefd naar de opbouw van het verzekeringswezen om nieuwe patiëntengroepen te werven.
Slechts één keer toonde de medische stand enige mate van gezamenlijkheid: in het opzetten van
een vaccinatiebureau. Dit gebeurde na het verwaarlozen van de vaccinatie gedurende twee decennia. Het was geen collectief georganiseerd optreden, maar een flinke groep medici steunde het
initiatief. Men wilde fatsoenlijk betaald worden en een efficiëntere uitvoering van het werk. Dat
dreef hen tot deze onderneming.
Het gebrek aan eenheid openbaarde zich ook in de beroepsverenigingen. Die werden als
instrument gebruikt om (de meeste) jonge medici uit te sluiten. De jonge medici botsten op het
traditionalisme van de zittende elite die zich in het behoudende Gezelschap van Groningsche
Geneeskundigen (GGG) had georganiseerd. Het Gezelschap ging pas in 1882 op in de afdeling
van de landelijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG). De
jonge medici en de medici die niet toegelaten werden tot het Gezelschap verenigden zich in het
Vereeniging van Groninger Genees- en Heelkundigen (VVGH). Binnen deze vereniging leefden
modernere opvattingen. Men probeerde bijvoorbeeld gestandaardiseerde behandelingen in te voeren, maar dat lukte nauwelijks.
Bijna de hele negentiende eeuw bleven sociale verschillen de verhoudingen binnen de beroepsgroep bepalen. Individuele belangen of de belangen van een kleine subgroep voerden de boventoon. Relaties opbouwen met de aanzienlijken en gegoede burgerij was belangrijker dan het opbouwen van samenhang en eenheid binnen de beroepsgroep. Er werd wel enige vooruitgang geboekt.
De tarievensystemen en de samenwerking tijdens epidemieën waren uitingen van een beginnende
coöperatie. De nieuwe lichting jonge medici legde gaandeweg minder accent op de maatschappelijke profilering en meer op de professionele profilering, onder andere door zich op specialismen
toe te leggen. Beroepsinhoudelijke aspecten wonnen aan kracht, wat ook blijkt uit het streven
naar een armenzorgfunctie om praktijkervaring op te doen. Maar de sociale kenmerken afkomst,
familierelaties (vader-(schoon)zoon, oom-neef ) en relaties met de stedelijke elite bleven in de hele
periode essentieel voor de opbouw van een succesvolle maatschappelijke en professionele carrière.
Standsbelangen waren krachtiger dan professiebelangen. Er werd geïnvesteerd in het opbouwen en
onderhouden van netwerken om de maatschappelijke en professionele positie te verstevigen en niet
in relaties met beroepsgenoten om de positie van de beroepsgroep te versterken. Men was kortom
aan het netwerken en niet aan het professionaliseren.
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In hoofdstuk 1 is aangegeven dat deze studie niet het professionaliseringsproces van de
beroepsgroepen tot onderwerp heeft. Op grond van wat in dit boek is gepresenteerd, is voorlopig
vast te stellen dat zich in de bestudeerde periode een aantal moderniseringstendensen binnen de
Groningse beroepsgroepen voordeden, zoals het afschaffen voor voorrechten, het oprichten van
beroepsverenigingen, het ontwikkelen van enkele beroepsinhoudelijke vernieuwingen, de aanzet
tot het ontstaan van de eerste specialismen en het ontstaan van een open markt voor alle leden van
de beroepsgroepen. Het vaststellen van de beroepsinhoud door de beroepsgroep en het verwerven
van autonomie en zelfcontrole over de beroepsuitoefening zien we nog bij geen van de beroepsgroepen.
HET

B E L A N G E N D E W E LVA A RT VA N D E S TA D

De centrale rol van de bestrijding van epidemieën en besmettelijke ziekten in de vormgeving van
collectieve arrangementen in de gezondheidszorg in Groningen was wellicht krachtiger dan elders
vanwege een hogere prevalentie van besmettelijke ziekten en epidemieën en mogelijk ook door de
zeer ernstige epidemie die de stad in de jaren twintig trof. Vergelijkbaar onderzoek in andere steden
zou dat moeten uitwijzen. De epidemie van 1826-1828 bleef lang in het collectieve geheugen opgeslagen en versterkte de besmettingsangst en de vrees voor economisch verval bij een omvangrijke
ziekte. Ernstige besmettelijke ziekten bedreigden leven én economische stabiliteit. Voorzieningen
voor gezondheidszorg verbeterden de leefomgeving, voorkwamen ziektes en economische verval
en verhoogden het aanzien van de stad en het woongenot van de bovenlagen. Sociale onrust van
enige omvang, volgens De Swaan eveneens een belangrijke motor voor zorgarrangementen, kwam
in Groningen maar één keer voor (1847). Men vroeg toen om brood, niet om een dokter. Deze
verklaringsfactor ging niet op voor de collectivisering van de Groningse gezondheidszorg. De relatief geringe omvang van de medische armenzorg kan haar grond vinden in het feit dat de lokale
samenleving sociaal redelijk stabiel was. Velen waren arm, maar zorgden voor zichzelf. Zieke armen
dienden niet tot afschrikwekkend voorbeeld voor anderen.
Aan armoedepreventie kan eveneens een belangrijke rol worden toegekend. Zieken moesten
geïsoleerd worden om ziekteoverdracht te verhinderen en ze moesten snel beter worden om de
economie te stutten en om te voorkomen dat ze in de bedeling terecht zouden komen. Preventie
van armoede was alleen relevant voor mingegoeden, de niet-bedeelden. En dat werd doelbewust
door organisaties buiten de armenzorg om uitgevoerd. Armoedepreventie was in Groningen geen
armenzorg. De instellingen van liefdadigheid onderscheidden zich uitdrukkelijk van de bedelingsinstellingen. Wellicht lag hierin een tweede oorzaak van het ‘succes’ van de geringe omvang van
de medische armenzorg. De armenzorg was als collectieve sector zwak ontwikkeld: het bereik was
beperkt en de versnippering groot. Voor de medici was deze sector geen vruchtbaar gebied om een
succesvolle carrière op op te bouwen. Het beperkte zich hooguit tot een hulpmiddel om de sociale
positie te bestendigen of te verbeteren. Voor de beroepsuitoefening van de apothekers was de sector
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van meer belang. De ‘verankering’ in de armenzorg vergemakkelijkte de overgang van een gesloten stand naar een open, op de markt gerichte beroepsgroep. De voordelen van de verloskundige
armenpraktijk kwamen slechts aan enkele stadsvroedvrouwen toe. Medische zorg binnen andere
instellingen was eveneens beperkt ontwikkeld. Voor de beroepsbeoefenaren lagen de beste kansen
voor een goede praktijk in het opbouwen van relaties met bemiddelde patiënten.
De stad wilde graag haar eigen zaken regelen, behalve wanneer de rijksvoorzieningen de stad
van pas kwamen. Het bleek steeds minder mogelijk om een eigen koers te varen. Nieuwe eisen van
het Rijk op het gebied van opleidingen, bevoegdheden en vestiging van beroepsbeoefenaren, weten regelgeving voor de bestrijding van besmettelijke ziekten en het bevorderen van de openbare
hygiëne wonnen aan kracht en omvang. De stedelijke wensen moesten steeds meer getoetst worden
aan en aansluiten bij de rijksnormen.
Groningen onderscheidde zich van de meeste andere Nederlandse steden door de aanwezigheid van de universiteit. De hogeschool bleek een factor van belang in de beschikbare hulp en de
toedelingsmechanismen. Zij schiep intramurale en poliklinische zorgmogelijkheden, was verantwoordelijk voor de grote instroom aan medicinae doctores en de vroege eliminatie van de chirurgijnstand, speelde een rol in de intra-professionele verhoudingen onder medici, in de opleiding
aan apothekers en maakte de ruime aanwezigheid van studenten en ‘assistenten’ in de armenzorg
mogelijk. Bij andere zaken als de (grote) omvang van het aantal vroedvrouwen, aderlaters, apothekers, drogisten en tandmeesters en hun kwaliteitsniveau en de toedeling van gratis verloskundige
hulp, oefende de universiteit geen invloed uit. Daar was de stad de regisseur.
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GA, tg. 1192, inv.nr. 47, inschrijfnr. 2606. Volgens de Volksziektecommissie was Jantien op 12-1-1827 25
weken ziek geweest en Albert 15 weken. GA, tg. 1219, inv.nr. 21. Tussen 5 en 15 augustus (3 à 4 weken na
het begin van de epidemie) werd het aantal zieken per adres geteld. Volgens deze lijst woonden op I 35 4
personen en was niemand van hen ziek. De gegevens waren afkomstig van stedelijke medici. Ze hoeven dus
niet de reële situatie op ieder adres weer te geven. Wanneer niet direct een medicus werd geconsulteerd, zijn
de zieken niet op de lijst gekomen.
De genealogische gegevens en adressen van de in dit hoofdstuk genoemde personen zijn te vinden in de
doop-, trouw- en begraafboeken en -registers, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, bevolkingsregisters
en lidmatenboeken van de hervormde gemeente, tenzij anders vermeld.
Zie o.a. De Moulin, ‘Die Medizin zur Zeit’, 26; Brouwer, ‘Malaria in Nederland’, 155; Ramaker, ‘In de ban’,
66.
Brouwer, ‘Malaria in Nederland’, 142.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 70.
Rutgers, ‘De Groninger ziekte’.
GA, tg. 1192, inv.nr. 47, inschrijfnr. 2606.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 85; Verslag van de in het jaar 1826, 71.
Rutgers, ‘De Groninger ziekte’, 42; Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 18-29.
De begrippen heelmeester en chirurgijn zijn synoniem en worden hier door elkaar gebruikt.
Notulen B en W, 7-8-1826. Met ingang van deze datum werden de drie bestaande wijken opgedeeld in zes.
In de nieuwe indeling viel de westzijde van de Oude Kijk in ‘t Jatstraat waar Hensema woonde onder Dr. De
Mey. Hensema bleef volgens de Volksziektecommissie onder behandeling van Baart de la Faille. Hij is dus
particulier patiënt gebleven.
Verslag van de in het jaar 1826, 93.
Groninger Courant, 3-10-1826.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 9-11-1826.
Groninger Courant, 3-11-1826, 10-11-1826. Bij boekdrukker Meyer in de Gelkingestraat was het geschrift:
‘Bemoediging aan mijne stadgenoten!’ voor 10 cent te krijgen, en bij Oomkens een tekst van een Enkhuizer
predikant met de titel: ‘Een woord uit het hart tot het hart mijner Kranke en Lijdende Medemenschen, die
door de thans heerschende ziekte bezocht en in rouw gedompeld worden’, dat 35 cent kostte.
GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 26-8-1826, 2-9-1826.
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GA, tg. 1192, inv.nr. 107.
GA, tg. 1192, inv.nr. 107. Het is niet precies bekend of dit bedrag per week werd uitbetaald of dat de
beloning voor de hele verzorgingsperiode was. Gezien de hoogte van het bedrag en het feit dat de verzorger
of verzorgster ook kost en inwoning genoot, ligt het laatste het meest voor de hand.
Overlijden werden aan het begin van de negentiende eeuw meestal door naaste buren of familie aangegeven.
Wanneer een jong kind overleed, was de vader veelal een van de aangevers. Albert Hensema was op dat
moment te ziek om deze plicht zelf uit te voeren.
In de ziekenlijsten van begin augustus ontbreken een aantal straten, waaronder die waar deze familie van Jantien
woonde. De ontbrekende straten lagen in hoofdzaak in het zuidoosten en het noordoosten van de stad.
GA, arch.nr. 293, inv.nr. 23.
Groninger Courant, 14-11-1826, 12-12-1826.
GA, tg. 1192, inv.nrs. 44 tot en met 49.
GA, tg. 1192, inv.nr. 47.
GA, tg. 1183, inv.nr. 4.
Resolutie B en W, 2-10-1826.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 74.
GA, tg. 1329, inv.nr. 272; GA, tg. 1192, inv.nr. 57.
GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 5-5-1826.
GA, tg. 1192, inv.nr. 57.
Verslag van de in het jaar 1826, 23-24.
GA, tg. 1219, inv.nr. 21; Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 10.
Elias Wolf woonde vlakbij Renske, op nummer S 381. Begin augustus waren in het straatje waar hij woonde,
70 van de 255 bewoners ziek. Van de negen bewoners op zijn adres waren vier ziek.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 14-1-1809.
Zie bijvoorbeeld jaarverslagen plaatselijke CGT 1827, 1828, 1846. Ook amenorree kwam vaak bij malaria
vaak voor.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 86.
Groninger Courant, 17-11-1826.
Groninger Courant, 8-9-1826, 22-9-1826, 26-9-1826.
Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 13-14.
Verslag van de in het jaar 1826, 123.
Groninger Courant, 22-09-1826, 20-10-1826. Sommigen gaven bij de opname uit schaamte een valse naam op.
Haar naam werd op verschillende manieren geschreven. Hierna wordt haar naam als Henderika geschreven.
GA, tg. 1192, inv.nr. 57.
De kledingverbranding leidde tot extra verzoeken om buitengewone bedeling. Ook na de cholera-epidemie
van 1849 deed zich een groot kledingtekort voor.
GA, tg. 1329, inv.nr. 985.
CBS jaarreeksen: in 1814 was f 25,- gelijk aan € 320,- begin eenentwintigste eeuw.
Het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis wordt meestal het Academisch Ziekenhuis
genoemd. Dit is in feite niet correct, omdat het ziekenhuis een fusie was van twee ziekenhuizen. Zoals de
formele naam al aangeeft waren stad, provincie en universiteit verantwoordelijk voor het ziekenhuis. In
hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan. Voor de leesbaarheid wordt het ziekenhuis hierna het Academisch
Ziekenhuis genoemd.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 122.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 92-93, 106.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 67.
Trip, De reiniging der stad, 45.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 53, 124-125.
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Verslag van de in het jaar 1826, 39-45; Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 9, 52.
Verslag van de in het jaar 1826, 105.
Pietersma, Stienstra, Homines novi, 119-120. Wijbe Wouters kwam uit Sneek, zijn vrouw uit Groningen. De
vader van Wijbe, Wouter Wijbes Wouters sr., was wethouder in Sneek. Zijn overlijden in 1809 werd in de
Groninger Courant bekend gemaakt.
Volgens de bevolkingsregisters had de familie in 1830 een inwonende dienstbode, in 1840 drie en in 1850
twee.
Groninger Courant, 1-9-1826.
Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 10. In augustus stierven 449 inwoners, in september 667, in
oktober 592, in november 416 en in december 226. Van mei tot en met december 1825 overleden 612
personen en in dezelfde periode in 1826 2679.
Groninger Courant, 13-10-1826.
Groninger Courant, 29-12-1826.
Brouwer, ‘Malaria in Nederland’, 149. De sterftecijfers waren: Groningen 98, Sneek 86, Harlingen 62,
Franeker 50 en Workum 50 promille.
Pietersma, Stienstra, Homines novi, 119-120; Hempenius-van Dijk, De Weeskamer, 26, 56-57, 60;
regeringsalmanakken van Oomkens; Groninger Courant, 14-6-1825 (waarin hij bericht dat hij de
boekhouding gaat doen voor de weduwe van E. Mekel); GA Utrecht, tg. 819, inv.nr. 10, brief 14-5-1799.
Kooij, Groningen, 61, 62; Van den Berg, ‘Bij ’t portret’.
Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 9.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 172.
In 1870 werd Gerbrant voor de hoofdelijke omslag aangeslagen op een inkomen van f 3000,- per jaar. Volgens
de stratificatie van Kooij behoorde hij hiermee tot laag 2 (lower-upper class). Zie bij Kooij, Groningen, 44-46.
Verslag van de in het jaar 1826, 44-45. De dienstboden en zieken die naar plaatsen op een zandbodem waren
gestuurd, verspreidden de ziekte daar niet. De CGT maakte hieruit op dat de ziekte niet besmettelijk was.
Groninger Courant, 17-10-1826.
Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 9.
Groninger Courant, 25-08-1826.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 131.
GA, tg. 1399, inv.nr. 5861. Ter illustratie: J. Baart de la Faille sr. betaalde in 1862 f 40,- belasting (hoofdelijke
omslag), G. Wouters Wz. f 16,- en G. Wouters f 14,-. De huurwaarde van het huis van Baart de la Faille werd
op f 550.- geschat.
Choleracommissie is ook wel geschreven als Cholera Commissie of Commissie voor Cholerazieken. Hier is
voor één schrijfwijze gekozen: Choleracommissie.
Andere collectieve goederen waren o.a. scholing, defensie en nutsvoorzieningen. Die behoren niet tot het
thema van dit boek.
De Swaan, Zorg en de staat, 13.
De Swaan, Zorg en de staat, 54.
Zie o.a. Van Damme, ‘De verzorgingsstaat: over collectivisering, elites en free-riders’.
De Swaan, Zorg en de staat, 43-51.
De Swaan, Zorg en de staat, 20-21, 237 e.v.
De Swaan, Zorg en de staat, 25-28.
De Swaan, Zorg en de staat, 15.
De Swaan, Zorg en de staat, 40, 131, 146.
Deze samenhang is beschreven in Van der Velden, Financiële toegankelijkheid.
Arntzenius, ‘Statistieke opgaven’; Frijhoff, ‘Medische beroepen’; Van der Velden, ‘Overvloed en schaarste’.
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Van der Noort, Blokken op de bres. Het boek van Van der Woude en Van der Schuit heeft een inleidend
hoofdstuk over 200 jaar AZG. Specifiek over de Groningse ziekenhuizen werden daarnaast nog acht
publicaties gevonden (2 boeken en 6 artikelen). De meesten waren van oudere datum.
Vijselaar, ‘Den tegenwoordigen staat’. Zie ook: Vijselaar, De magnetische geest, hoofdstuk 9, paragraaf 2.
Ramaker, ‘In de ban van de beet’.
De Blécourt, ‘Irreguliere genezers’.
Geïnteresseerden in weeromstandigheden in de negentiende eeuw vinden in deze verslagen ook een mooie
bron.
Tyfuscommissie is ook wel geschreven als Typhus Commissie. Hier is gekozen voor Tyfuscommissie.

NOTEN

4 49
NOTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27
28.
29.
30.
31.

HOOFDSTUK

2

Boeles, ‘Levensschetsen’, 148. In 1812 was Baart de la Faille gepromoveerd in de filosofie.
GA, tg. 1329, inv.nr. 15, 30-12-1815.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 7-2-1833.
Endtz, De Hage-professoren, 11. Zijn overgrootvader en grootvader waren lector aan de chirurgische school in
Den Haag, zijn vader was professor aan de Groningse universiteit.
Digby, Making a medical living, 37. In Engeland waren de belangrijkste elementen om toegang tot de gegoede
lagen te krijgen: welvaart, afkomst en culturele verworvenheden.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 7-2-1833.
Huizinga, ‘Geschiedenis der universiteit’, 238.
GA, tg. 1399, inv.nr. 5859.
Bronnen: regeringsalmanakken van Oomkens, notulen en jaarverslagen van de plaatselijke en de provinciale
geneeskundige commissie.
Niet meegeteld zijn medicinae doctor J. Gummer (overleden in 1800) en de drie professoren die in 1870 zijn
benoemd. Drie heelmeesters zijn tijdens hun loopbaan medicinae doctor geworden. Dezen zijn 2 keer geteld.
De aderlaters kwamen niet voor op de lijsten van bevoegde beroepsbeoefenaren. In de notulen van de
plaatselijke geneeskundige commissie werden ze niet elk jaar genoteerd. Mogelijk is het aantal iets afwijkend,
maar dat kan niet veel zijn. Als ze wel werden genoemd, ging het steeds om dezelfde namen.
Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’.
Groninger Courant, 5-5-1843, 9-5-1843.
Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’, bijlage IV.
Kruithof, Het conflict.
Frijhoff, ‘Medische beroepen’, 103.
Arntzenius. ‘Statistieke opgaven’, III, 44.
Jaarverslagen provinciale geneeskundige commissie; Sleebe, Welzijn, gezondheid, 71-80.
Van der Velden, ‘Overvloed en schaarste’, 12-14; Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 437.
Philips, Gezondheidszorg in Limburg, 37.
Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 437.
Verdoorn, Het gezondheidswezen, 121; Van der Velden, ‘Overvloed en schaarste’, 229.
De provincie is een te grove eenheid om de medische bezettingsgraad goed in beeld te brengen. Binnen een
provincie deden zich aanzienlijke verschillen voor.
Zie voor Engeland: Digby, Making a medical living; voor Duitsland: Sander, Handwerkschirurgen; voor
België: Schepers, De opkomst.
Groninger Courant, 30-12-1800.
De gemiddelde leeftijd van de medici was toen, zoals verwacht mag worden, ook het laagst. De gemiddelde
leeftijd van de medici is voor vier jaar berekend. Die was van 1809 44 jaar, van 1830 47 jaar, van 1850 37
jaar en van 1870 48 jaar.
Hofstee geeft de provinciale bevolkingsaantallen van 1795 en 1815, te weten 114655 en 135642. Voor de
berekening van de dichtheid van 1830 is uitgegaan van 130000.
Nieuwenhuis, ‘De teloorgang’, 69; ‘t Hart, Utrecht en de cholera, 106; Van Lieburg, ‘De medische
beroepsbevolking’, 131; Frijhoff, ‘Medische beroepen’, 99-103.
Frijhoff, ‘Medische beroepen’, 107.
Frijhoff, ‘Medische beroepen’, 102.
Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis, 54. Een ander vergelijkingscijfer biedt Rotterdam: in 1840 en
1850 respectievelijk 1130 en 950 inwoners per geneeskundige. Ook hier dus een hogere dichtheid dan in
Groningen.
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Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’, bijlage IV.
Formsma, Historie van Groningen, 479 e.v.
Het aantal gepromoveerde medicinae doctores aan de universiteit van Groningen was:
1750-1759 5 1800-1810 28
1850-1859 78
1760-1769 19 1810-1819 72
1860-1869 61
1770-1779 21 1820-1829 72
1780-1789 27 1830-1839 89
1790-1799 23 1840-1849 128
Van 1800-1869 promoveerden 528 studenten tot medicus. Daarvan vestigden zich 55 (10.4%) in de stad.
Van 1820-1869 kwamen van de 418 gepromoveerden 53 van oorsprong uit de stad (12.4%).
Wanneer de uitstroom vooral naar het platteland is geweest, zou dat betekenen dat de ruime bezetting aan
medicinae doctores in de noordelijke provincies buiten de steden een negentiende-eeuws verschijnsel was en
niet terug te voeren is tot de achttiende eeuw.
Van der Velden, ‘Overvloed en schaarste’, 229. Uit de provinciale cijfers over de periode na 1842 blijkt geen
hogere medische bezetting in de noordelijke en oostelijke provincies. Voor een deel slokte de bevolkingsgroei
op het platteland de grotere uitstroom op. Of alle medici op het platteland terecht konden voor een goede
praktijk, blijft vooralsnog een vraag.
Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 441.
De toename aan medici zal vanuit een breder perspectief moeten worden bestudeerd. Boden andere
studierichtingen te weinig carrièrekansen? Was er een grotere behoefte aan studeren binnen het hoger
onderwijs ontstaan? Waar vonden de afgestudeerde medici emplooi?
Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, 127.
Philips, Gezondheidszorg in Limburg, 37.
Tien van de 66 medicinae doctores zijn voor hun vijfenveertigste overleden (15%). Dit was evenveel als
de leeftijdscategorie 31-50 jaar over de periode 1827-1865. Zie hiervoor bij: Baron, ‘Gezondheidszorg in
Groningen’, bijlage II. Van Lieburg, ‘Collegialiteit’, 92. Volgens een negentiende-eeuws onderzoek waren
tyfus en cholera belangrijke doodsoorzaken van jonge medici.
Een ervan had elders gestudeerd: S. van Royen.
Lindeboom, Dutch medical biography, 160-161, 2054.
Te weten: Zanino, Barlinckhoff, Sporon, Wijnne, Keiser, Coops Busgers, Ridder, Born en Cramer.
Drie kwamen na een paar jaar al terug. Barlinckhoff kwam na een 42-jarige praktijk in Scheemda zijn
oudedag doorbrengen in zijn geboorteplaats. Een was in de provincie geboren.
Van Royen en Coops Burgers na 1 jaar en Sporon na 4 jaar.
Te weten: Cramer in 1847, Ridder in 1858 en Born in 1866.
Het gebruik van de regeringsalmanakken als bron vraagt hier om een kanttekening. In het begin van de
negentiende eeuw was het gebruikelijk om zich als medicus in de almanakken te laten vermelden, ook als
men niet meer praktiseerde. De hoogleraren werden eerst niet opgenomen bij de beroepsbeoefenaren, maar
later wel. Tijdelijke afwezigheid werd wisselend genoteerd. Van enkele medici is bekend dat ze zich niet meer
lieten opnemen in de almanak, nadat ze waren gestopt met de praktijk (L. Ali Cohen, Born). Niet iedereen
voor wie dit gold, deed dit. Informatie over actieve beroepsuitoefening tot het einde van iemands leven of
voortijdig stoppen vond ik bij de geneeskundige commissies, in overlijdensadvertenties en in overlijdensaktes.
Wanneer in de overlijdensakte het beroep niet meer werd opgenomen (voor 1860 was het gebruik dat het
beroep werd genoteerd) ben ik er van uitgegaan dat niet meer gepraktiseerd werd.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 106.
Barlinckhoff overleed (1832) op bijna 77-jarige leeftijd in het Anthony-gasthuis. Waarschijnlijk was hij
dement evenals Beckeringh. In de notulen van de plaatselijke geneeskundige commissie werd een paar keer
genoteerd dat zijn geestelijke vermogens verslechterden.
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Lindeboom, Dutch medical biography, 1898-1899. Volgens Lindeboom stopte hij al na een paar jaar op jonge
leeftijd met zijn praktijk, maar dit klopt niet.
Groninger Courant, 9-9-1881.
Van Winter, De lijsten, 254-255. Busch hoorde bij de welgestelden, hij had een inkomen > f 6000,-.
Folmer in Assen, Schutter in Aduard, F. Sormani in Eenrum, De Hartogh in Coevorden. Wijtema en De
Mey: onbekend.
Kros kwam uit Gorichem en vestigde zich in Zwolle, Van Royen (Rotterdam) ging naar Utrecht en
Rotterdam, Dassen uit Zwolle ging naar Hoogeveen. Ramaer was met zijn ouders naar Groningen gekomen.
Hij vestigde zich eerst in Rotterdam, daarna in Zutphen en Delft. Coops Busgers was geboren in Doetichem
en ging na zijn afstuderen eerst enige jaren naar Pekela, waarna hij een jaar terugkwam en daarna weer
vertrok. Verver maakte een korte tussenstop in zijn geboorteplaats Zwolle, voordat hij naar Maastricht ging.
Sasse kwam uit Duitsland en ging naar de kolonie in Veenhuizen. Verschuir was in Soerabaya geboren, waar
zijn vader resident was. Met zijn moeder kwam hij naar Groningen om te studeren en hij bleef in de stad.
Een omgekeerde reis maakte Jacob Jacobs, een broer van Aletta. Jacob werkte na zijn studie een paar jaar in
het ziekenhuis en vertrok toen naar Makassar.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 115-118.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 116.
Baart de la Faille jr. trok na hun overlijden in de woning van zijn ouders, Folkertsma in die van zijn
schoonvader Verschuir. J.F. Cohen woonde in hetzelfde huis als professor Hissink Jansen.
Boeles, ‘Levensschetsen’.
Respectievelijk Enkhuizen en Adorp (provincie Groningen).
Arntzenius, ‘Statistieke opgaven’, I, 85.
Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 437.
Nieuwenhuis, ‘De teloorgang’, 63. Aan het begin van de eeuw, in 1806, waren er nog drie maal zoveel
chirurgijns.
Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, 128.
Verdoorn, Het gezondheidswezen, 129.
’t Hart, Utrecht en de cholera, 106. In 1832 waren daar 20 medicinae doctores op 15 chirurgijns.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 123. Zijn onbevoegde zoon die hem assisteerde, vertrok na zijn huwelijk in
1802 naar Sappemeer. De vader overleed in 1806.
GA, tg. 1399, inv.nr. 3124, Publicatie B en R, 19 May 1807, artikel 16.
Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, 150.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 7-2-1810, 3-10-1810.
GA, archiefnr. 214, inv.nr. 266. Het betrof Albertus Moes die in 1798 al tien jaar had gepraktiseerd.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 5-8-1807.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 4-1-1815.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 11-3-1815.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 6-11-1817.
GA, tg. 1219, inv.nr. 15.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 12-10-1818.
GA, tg. 1399. inv.nr. 3135, hoofdstuk XI, artikel 316.
NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nrs. 2721, 2730. Een vroedvrouw uit Zuidbroek kaartte de zaak in 1835 voor
het eerst aan. Zij werd door de provinciale geneeskundige commissie onderhouden vanwege onbevoegd
aderlaten. Haar weerwoord was dat het aderlaten, met name in de stad, veelvuldig ‘duidelijk en openbaar’
gebeurde. De commissie besloot daarop de zaak te gaan onderzoeken en het ministerie om toelichting te
vragen. Het jaar daarop gaf het ministerie hieraan gehoor, waarmee de affaire aan het rollen werd gebracht
en tot 1840 zou doorslepen.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 3-4-1823.
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Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 441.
Zie jaarverslagen en notulen plaatselijke en provinciale geneeskundige commissie, 1835-1840.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 18-9-1844, 4-11-1844.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 6-10-1845, 3-11-1845. De minister reageerde op wat hierover in het jaarverslag van
de plaatselijke geneeskundige commissie stond. Hij vond een uithangbord strijdig met de bestaande wetten.
De geneeskundige commissie lichtte B en W hierover in. Het spel werd tot de laatste kaart uitgespeeld, want
B en W lieten de commissie weten dat die zich maar rechtstreeks tot justitie moesten wenden, wat zij ook
deed.
Provinciaal Blad, 1869, 46; 1870, 46, 78-79.
Provinciaal Blad, 1872, 79; 1874, 81-81; 1878, 291. In 1872 had een barbier nog steeds een bord voor het
venster en in 1874 adverteerde nog één als aderlater in de krant.
Schoon, ‘’Een der ‘delicate kwestiën’’’, 271-273.
Provinciaal Blad, 1869, 46.
In de tekst worden de voorletters vermeld wanneer er meerdere medici met dezelfde achternaam zijn of
wanneer de achternaam alleen onduidelijkheden oproept.
Groninger Courant, 12-1-1885.
J.J.A. Goeveneur en Jan de Rijmer, Een cent in ‘t zakje. Ernst en gekheid (Groningen, 1868), 14. Uitgegeven
ten voordele der Alg. Armen van Groningen.
Te weten: C. Royen.
Van Ter Borgh is de opleidingsplaats niet bekend. Waarschijnlijk is hij in Groningen opgeleid, want hij kwam
uit het dorpje Het Zandt (provincie Groningen).
Te weten: Gillot, Buissink en Joukles.
GA, tg. 1399, inv.nr. 3124, artikel 16.
De aantallen zijn inclusief de stadsarmenapotheek in het stadsziekenhuis (1820-1833) en de apotheek in het
Academisch Ziekenhuis in 1870.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 45. In Amsterdam gebeurde dat eveneens: Verdoorn, Het gezondheidswezen,
130.
Arntzenius, ‘Statistieke opgaven’, III, 26-58. De provinciale groeicijfers waren in de periode 1818/18211842 – de periode dat na de opheffing van de plaatselijke vestigingsbeperking de grootste groei te verwachten
was – nog lager dan in andere provincies: 100:152. Op provincieniveau steeg de verzorgingsdichtheid tussen
1818/1821 en 1842 het meest in Drenthe (100:224), Overijssel (100:188), Zeeland (100:159) en Friesland
(100:154).
Voor de medicinae doctores, chirurgijns en professoren samen was dat 100:126 en bij de vroedvrouwen
100:189.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 9-15.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 4-5-1815; Publicatie B en W, 30-7-1815.
Jaarverslagen en notulen plaatselijke en provinciale geneeskundige commissie, 1822-1825.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 6-6-1822.
Frijhoff, ‘Medische beroepen’, 112-113. Het Groningse aantal (12) in 1812 was hetzelfde als dat van kleinere
plaatsen als Winschoten, Tiel, Amersfoort en Sneek. Den Haag telde 41, Rotterdam 81 en Amsterdam 189
apothekers in 1812.
GA, tg. 1219, inv.nr. 20.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 31.
Te weten: E. Kraij, S.D. Barghoorn, J.H. Kuilenberg en L.A. Israëls. Alleen die van Kuilenberg bleef op den
duur.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 30-31.
Resolutie B en R, 29-7-1816.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 2-7-1825.
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apothekers
drogisten
stad
provincie
stad
provincie
1806
11
4
?
?
1818
14
7
3
4
1828
18
10
4
6
1840
19
12
2
8
1850
22
?
3
1865
26
18
8
GA bibliotheek, nr. S 146.
Te weten: P.V. en D.W. Sormani, de Erven Groart en de gebroeders Catz.
Een andere zoon was medicinae doctor F.J.H. Sormani. Hij had een praktijk in Eenrum.
Te weten: C.H. Blauw, H. Uilkens, J.F. Brentano, N.B.S.A. Essingh en A.Th. Tonello.
Van A.A. Hubert, D.C. de Jonge, S.M. Kimm en A. Witte is dit bekend. Mogelijk waren er nog meer.
Albertus Bentum had eerst examen gedaan als drogist in 1822; in 1825 werd hij leerling-chirurgijn bij
Verschuir.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 47.
GA, tg. 1219, inv.nr. 20.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 11-1-1827.
Arntzenius, ‘Statistieke opgaven’, III, 42, 60-62; Van der Velden, ‘Overvloed en schaarste’, 229. Alleen in
de provincies Gelderland, Zeeland en Groningen nam het aantal vroedvrouwen tussen 1818/1821-1842
(respectievelijk met 9, 8 en 6) nominaal toe. In Groningen hield deze kleine aanwas de bevolkingsgroei niet
bij. Het aantal inwoners per vroedvrouw in de provincie Groningen en het Rijk was in 1842 respectievelijk
2066 en 3207, dus 2 respectievelijk 3 keer zoveel als in de stad.
Van Lieburg, ‘De medische beroepsbevolking’, 131; ‘t Hart, Utrecht en de cholera, 106.
Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen, 62-63; Verdoorn, Het gezondheidswezen, 130. Het aantal
Amsterdamse vroedvrouwen in 1787, 1799, 1804, 1854, 1875 en 1892: 90, 102, 104, 70, 96 en 94. De
verzorgingsdichtheid in Amsterdam was rond 1800 1:± 2000 en in het derde kwart van de eeuw 1:± 3000.
GA, tg. 1219, inv.nr. 15.
In 1895 (hier gekozen als einddatum) waren nog zeven vrouwen van voor 1870 als vroedvrouw geafficheerd.
Alleen de vestigingsjaren in de stad zijn geteld.
De vroedvrouwen die de actie ondernamen waren gemiddeld bijna 38 jaar, exclusief vrouw Hilzer die al
77 was. Zij kwam in dat jaar weer in de stad wonen, na verscheidene jaren op het platteland te hebben
gepraktiseerd. De gemiddelde leeftijd van de stadsvroedvrouwen was 56 jaar.
Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, 150.
Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 435.
Zijn naam werd ook geschreven als Groot Ermel.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 10-12-1803.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 6 wintermaand 1809.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 6-4-1811. Dit kwam hem op een forse boete van f 50,- te staan.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 2-10-1811.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 2-10-1812; GA, tg. 71, inv.nr. 2, 4-11-1814.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 3 wijnmaand 1810.
Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’.
Arntzenius, ‘Statistieke opgaven’, 42, 54-55. Arntzenius verzamelde provinciale cijfers. Maar in de provincie
waren geen tandmeesters gevestigd. Tandmeesters stonden vaak op meer dan één provinciale lijst.
In 1829 zou volgens de almanak een zekere Jonas Cohen tandmeester zijn geweest, maar van hem was niets
op te sporen.
Een andere zoon van hem, Jacob Frederik Cohen, werd medicinae doctor.
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140. Waarschijnlijk zijn dit degenen die inbegrepen zijn bij het aantal dat door Arntzenius werd genoemd. Het
betreffen:
- Phillipus de Haan, admissie Groningen: 10-5-1827
- Abraham Salomon Kesner en Izaak Samuel Kesner, geëxamineerd in respectievelijk 1824 en 1821 in
Noord-Holland, admissie Groningen: 6-2-1828 en 5-6-1828
- Joachim Saphiersten, examen in Drenthe: 27-11-1831; admissie Groningen: 20-4-1833 Volgens de
provinciale geneeskundige commissie zijn later nog geadmitteerd:
- Harmannus Jacobs Rubertus op 8-12-1837; in 1838 werd hij scheepsheelmeester
- Izaak Jacob Lion, geboren in Amersfoort en geadmitteerd 13-6-1840
- J.J. Bentum, geadmitteerd 9-12-1854
Van deze laatste drie is in de gegevens van de plaatselijke geneeskundige commissie niets te vinden.
141. Huisman, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, 148-150.
142. GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 17-5-1827.
143. Arntzenius, ‘Statistieke opgaven’, III, 58.
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Verslag van de in het jaar 1826, 125.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 10-8-1626, 1-10-1826; Groninger Courant, 17-11-1826.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 86.
Groninger Courant, 17-11-1826. De medici die van elders kwamen, logeerden in De Doelen of hadden
ergens inwoning geregeld.
GA, tg. 1501, inv.nr. 266. Quaestius en Buissink werden belast met de opheffing van het gilde. Er restten
aan activa: zilver ter waarde van f 40,-, f 44-5-0, doodbaren en een laken. De schulden bedroegen f 548,(rechtskosten). Met welke zaken deze kosten te maken hadden, is niet bekend. Schepers, De opkomst, 47.
Volgens Schepers zouden de gilden vooralsnog weinig aan macht hebben ingeboet. Voor Groningen gaat dit
niet op.
Huisman, ‘Civic roles’, 86-87.
De provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt en de plaatselijke Commissie voor
Geneeskundig Toevoorzigt worden hierna geneeskundige commissie genoemd.
Huisman, Stadsbelang, 399.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 42. In 1867 memoreerde De Vries Reilingh dit verlies
nog. Kennelijk was het toen nog steeds een gevoelig punt.
Cannegieter, Honderdvijftig jaar, 24-25.
Cannegieter, Honderdvijftig jaar, 23.
Van der Meer, Patriotten, 173, 340.
Een farmacopee is een voorschriftenboek voor apothekers, waar in wordt beschreven hoe de (verplichte)
samenstelling van medicijnen dient te zijn.
Bierman, Van artsenijmengkunde, 129-133.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 7-10-1801; Van der Meer, Patriotten. Van de zes personen waren vijf lid geweest van
de patriottenbeweging of ze hadden er mee gesympathiseerd. Te weten: de medici Busch en Van Geuns,
chirurgijn Quaestius en de apothekers Uilkens en Tieboel. Alleen hoogleraar Thomassen à Thuessink hoorde
niet bij deze groepering.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 14-10-1801. Zie voor Friesland: Hakman, ‘De departementale commissie’ en voor
Drenthe: Roelfsema-Van der Wissel, ‘De gezondheidszorg in Drenthe’.
De Bruin, ‘De opbouw’, 147.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 31-1-1802.
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GA, tg. 71, inv.nr. 1, 3-4-1802.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 3-12-1803.
Dit kon op grond van de ex-professo regeling van 1801.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 17-7-1802.
Schepers, De opkomst, 48.
In het oosten van de provincie werden wegens het ontbreken van verloskundige hulp enkele ongediplomeerde
vrouwen die al jaren kraamvrouwen hadden geholpen, als vroedvrouw toegelaten. Zie ook: Sleebe, Welzijn,
Gezondheid, 76.
Cannegieter, Honderdvijftig jaar, 14.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 21-9-1811, 9-3-1816. Hendriksz kreeg een getuigschrift voor apotheker en A. Numan
het vroedmeestersdiploma.
Cannegieter, Honderdvijftig jaar, 25, 33, 38.
Huisman, ‘Civic roles’, 85-89.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 2.
Resolutie B en R, 7-3-1806.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 40.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 19-5-1806, 16-9-1806, 31-12-1806.
Cannegieter, Honderdvijftig jaar, 27-28.
Een wondceduul was een verklaring die de chirurgijn diende af te geven nadat hij een gewonde door
een gevecht of misdrijf had behandeld. De chirurgijn moest volgens het reglement van 1807 de naam,
woonplaats, aard van verwondingen, toevallen (?), ‘gevaar der kwetsuren’ van het slachtoffer en de naam van
de eventuele dader opgeven. Wanneer hij zich niet aan deze verplichting hield, riskeerde hij een boete van
f 25,-.
Het onderscheid tussen een leerling en een aide was dat de laatste niet meer in opleiding bij de chirurgijn was,
maar op gezag van de chirurgijn bepaalde werkzaamheden voor hem verrichtte. Een aide was vaak opgeleid
als plattelandsheelmeester. In Groningen kon een aderlater ook als aide van een chirurgijn functioneren.
GA, tg. 71, inv.nr. 5, 11-3-1848, 9-3-1850.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1833.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1839. Men had hiervoor belangstelling in verband met de bestrijding
van besmettelijke ziekten. De Deventer lijkenhuizen vonden de Groningers echter niet goed. Er zijn daarop
geen andere initiatieven ondernomen.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 4-10-1802.
GA, tg. 1219, inv.nr. 32.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 13-1-1817.
Te weten: Van Geuns, Loewe en Van Royen.
De Moulin, ‘Die Medizin’; Verdoorn, Het gezondheidswezen, 79 e.v. Ook Arntzenius oefende in 1842 de
nodige kritiek uit op het onderwijs en de opleidingen van de beroepsbeoefenaren.
Huisman, ‘Civic roles’, 86-89.
Naast de professoren (uitgezonderd Baart de la Faille) waren dat onder meer: Busch, Tellegen, J. Munniks,
R.J. Tellegen, Dassen, Folmer en Ramaer. Mogelijk waren er meer. Deze namen komen voor in de notulen
van de provinciale geneeskundige commissie en bij Lindeboom, Dutch medical biography. In de loop van het
derde decennium verdween deze gewoonte.
De Groningse universiteit had begin negentiende eeuw nog een landelijke uitstraling. Tot 1837 waren
regelmatig studenten uit het westen ingeschreven.
Huizinga, ‘Geschiedenis der universiteit’, 126, 237.
Verdoorn, Het gezondheidswezen, 103 e.v.
De studenten uit het westen bleven ook weg, met uitzondering van enkele Zeeuwen. GA, tg. 53, inv.nr. 2.
Baart de la Faille merkte in 1835 op dat de studenten vertrokken naar Leiden en Amsterdam.
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De humorale geneeskunde ging er van uit dat een ziekte het gevolg was van de verstoring in het
evenwicht van de vier lichaamssappen (bloed, gele en zwarte gal en slijm). Genezing was er op gericht het
evenwicht te herstellen door bijvoorbeeld de toepassing van aderlatingen en zweetkuren of het gebruik van
purgeermiddelen, die de stoelgang bevorderden.
Idema, Oud nieuws, 26.
GA, tg. 1455, inv. nr. 90. Van de tussen 1877-1883 door het Gezelschap aangelegde boekenverzameling
waren van de 654 titels 295 Duitstalig, 182 Nederlandstalig, 102 Franstalig, 8 Engelstalig en 64 in het Latijn
geschreven.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 123.
Vriendelijke mededeling van Dr. F. Huisman.
Album Studiosorum, 248.
Ter Borgh, Heelkundige waarnemingen; Ter Borgh, Over necrosis; Groninger Courant, 30-3-1804. Hij schreef
ook het voorwoord van een boek van A. Nieuwenhuys.
Groninger Courant, 28-9-1804.
Cannegieter, Honderdvijftig jaar, 26.
Boeles, ‘Levensschetsen’, 128.
Groninger Courant, 12-1-1885. In een redactioneel artikel over Schreuder werd hij omschreven als een
ervaren chirurgijn, die nog opgeleid was door professor Hendriksz. Einthoven zat door zijn familierelaties
ook dicht tegen de academische wereld aan. Jonxis had ook een goede reputatie en was verbonden aan het
Academisch Ziekenhuis.
Provinciale Groninger Courant, 9-8-1814.
In het begin van de eeuw volgden volgens het Album Studiosorum drie chirurgijns lessen aan de universiteit.
Later werden de leerlingen niet meer in het Album ingeschreven. Volgens de verslagen van de geneeskundige
commissies volgden alle ingeschreven leerlingen de lessen ‘ijverig’.
De leerlingen deden na 1 1/2 à 2 jaar examen voor aide-chirurgijn. Dat was voldoende om te slagen voor het
examen voor plattelandsheelmeester.
Bos, ‘Het Academisch Ziekenhuis’, 176. Hendriksz heeft zeer veel plattelandsheelkundigen opgeleid.
Einthoven, W. Verschuir en Swaagman waren eveneens heel actief op dit terrein.
Zes, mogelijk acht, hebben van deze twee het vak geleerd. Drie generaties Buissinks hebben in de stad
gepraktiseerd. Bij hen zal de opleiding binnen de familie hebben plaatsgevonden.
De opleidingsduur lag tussen drie en acht jaar. De Mulder begon als 17-jarige bij Ter Borgh en was op
25-jarige leeftijd stadsheel- en vroedmeester. Middel was 20 jaar toen hij bij Ter Borgh in de leer kwam.
Drie jaar later was hij stedelijk heelmeester en nog weer drie jaar later vroedmeester. De meesten waren vijf
à zes jaar in opleiding.
Beekman, Verzameling van Wetten, III, 291.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 12-2-1816; GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 8-12-1825; inv.nr. 22, jaarverslag 1828.
Beekman, Verzameling van Wetten; KB 27-3-1838, Memorie van Toelichting.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1835.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 12-11-1838. Zie ook GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1836. Hierin wordt over
‘de jarenlange geoefendheid en ruim voldoende bekwaamheid’ van enkele aderlaters geschreven.
Vijselaar, De magnetische geest, 349. De termen (dierlijk) magnetisme en mesmerisme zijn synoniem. De kern
van deze therapie is dat de patiënt onder hypnose wordt behandeld.
GA, tg. 1454, inv.nr. 5. In het tweede decennium werden er elf voordrachten over gehouden.
Vijselaar, De magnetische geest, 352-355, hoofdstuk 9, paragraaf 2; Vijselaar, ‘’De tegenwoordigen staat’’,
19-39.
Provinciale Groninger Courant, 5-7-1814.
Vijselaar, De magnetische geest, 467-468.
Idema, Oud nieuws, 31.
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Gijswijt-Hofstra, ‘Homeopathie in de negentiende eeuw’, 287. Er was een homeopathisch gezelschap in
Groningen. Bronnenmateriaal is tot dusverre niet gevonden.
Gijswijt-Hofstra, ‘Homeopathie in de negentiende eeuw’, 292.
Wijchers was een zoon van een raadsheer uit Emden. Hij trouwde met de Groningse Cornelia Catharina
Blaupot.
Deze twee personen kwamen voor in de Krankenjournale van Von Bönninghausen. Met dank aan Prof.
M. Gijswijt-Hofstra, die mij deze namen verschafte.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 17-10-1835.
Het lokalisme hield in dat de behandeling van een ziekte niet gericht was op de totale constitutie zoals in
de humorale geneeskunde, maar uitsluitend op het zieke lichaamsdeel. Het lokalisme was verwant aan de
natuurwetenschappelijke richting.
Lindeboom, Dutch medical biography, 1607-1608.
Lindeboom, Dutch medical biography, 384-385. Hij vond de zijne beter dan die van Helmholtz.
Haverkamp, De ontwikkeling, 26.
Lindeboom, Dutch Biography, 1920-1922; Biographische Lexikon, 484.
Juch, De medisch specialisten, 76.
Juch, De medisch specialisten, 101.
Bronnen: Lindeboom, Dutch biography, catalogi Universiteitsbibliotheek Groningen (uitgezonderd dissertaties)
en vermeldingen in de verslagen van de plaatselijke en de provinciale geneeskundige commissie.
Practisch Tijdschrift voor Geneeskunde in al haren omvang (1823), 264. De recensent beschouwde zijn
werkstuk als ‘de beste dissertatie onlangs verschenen’.
Idema, Oud nieuws, 25. Een reductor is een toestel om elektrische stroom tot een lagere spanning te brengen.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 12-6-1841; inv.nr. 5, 12-6-1847, 11-9-1847.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 129-130.
GA, tg. 1455, inv.nr. 90.
Het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen wordt hierna kortheidshalve het Gezelschap genoemd en
de Vereeniging van Groninger Genees- en Heelkundigen de Vereeniging.
Van Lieburg, ‘Regionaal belang’, 152. Toen het nieuwe academische ziekenhuis in 1903 in gebruik werd
genomen, verschoof dit weer naar het onderwijs.
GA, tg. 1697, inv.nr. 1, 4-2-1836.
Idema, Oud nieuws, 109-113.
Idema, Oud nieuws, 20.
GA, tg. 1697, inv.nr. 1, 21-4-1853.
Hierna kortheidshalve de Maatschappij genoemd.
De Vereeniging werd ook wel het Gezelschap van Jonge Groningsche Geneeskundigen genoemd. Hier handhaven wij de term de Vereeniging.
Te weten: de chirurgijns Jonxis en Middel en de medicinae doctores Wijnne, Zanino, Bleekroode en Smith
de Klemp. Hesselink en Schutter werden niet voorgedragen voor het lidmaatschap van het Gezelschap, maar
toen de Vereeniging werd opgericht, werden ze daarvan lid. Ze woonden toen inmiddels in respectievelijk
Aduard en Vries. Wijnne en Zanino sloegen het lidmaatschap van het Gezelschap af. In 1846 leefden ze niet
meer. Middel en Bleekroode vertrokken voor 1846 uit de stad. Jonxis en Smith de Klemp werden in 1849
lid van de Maatschappij.
Idema, Oud nieuws, 115.
Van Lieburg, ‘Geneeskunde en medische professie’, 124. Dat was elders ook vaak het geval.
Van Lieburg constateerde dat in de jaren 1847-1848 een omslag in het medisch genootschapswezen plaatsvond.
De invulling van de bijeenkomsten van de Maatschappij waren anders dan die van de oude genootschappen.
Veel oude gezelschappen gingen in de Maatschappij op. In Groningen was dat niet het geval.
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107. Idema, Oud nieuws, 40-41. Dit leidde ertoe dat de afdeling Groningen nooit wetenschappelijke bijdragen
leverde aan het Tijdschrift. Dit verontrustte het Gezelschap.
108. Idema, Oud nieuws, 70.
109. Alleen Einthoven werd geen lid. Hij was oud en ziekelijk en stierf al snel daarna.
110. In de eerste drie jaar waren respectievelijk 60, 40 en 70% lid. Op twee na, Wichers en Meyer, sloten allen
zich spoedig aan bij de Groningse afdeling van de Maatschappij. Wolthers keek een paar jaar de kat uit de
boom, maar trad in 1852 toe. Smit de Klemp sloot zich direct aan en zei na twee jaar het lidmaatschap op.
Hij bleef in alle opzichten een man met weinig contacten. Wichers was een buitenstaander in de afdeling van
de Maatschappij, maar niet in de stedelijke gemeenschap.
111. Van Lieburg, ‘Regionaal belang’, 147. Van Lieburg etiketteerde het conflict binnen de stad en in de afdeling
Onderdendam als een van concurrentieverhoudingen en strijd om bevoegdheden. Dit is mijns inziens maar
een van de facetten die een rol speelden. Het gegeven dat op het platteland veel medicinae doctores waren
gevestigd voor wie de nieuwe wetgeving nadelig kon uitpakken, gold ook voor Friesland. Daar ontstonden bij
mijn weten dergelijke diepe conflicten niet binnen de Maatschappij-afdelingen. Dit versterkt het argument
dat de universiteit c.q. de hoogleraren een rol van betekenis speelden in de onderlinge verhoudingen binnen
de stand, met op de achtergrond het al langer lopende sociale onderscheid tussen de elite en medicinae
doctores en chirurgijns van lagere sociale komaf. Zie voor Friesland het gedenkboekje van de Friese afdeling:
Terpstra, ‘… daarin gietende olie en wijn …’.
112. Van Lieburg, ‘Regionaal belang’, 146-147. Van Lieburg dateert, wat hij noemt de scheiding der geesten, vanaf
het midden van de jaren vijftig. Hij beziet het conflict vanuit het perspectief van en tussen afdelingen. Binnen
de stad was het conflict al van oudere datum.
113. Naar aanleiding van deze affaire raakte de verhouding tussen Ali Cohen en Baart de la Faille sr. danig
verstoord.
114. Idema, Oud nieuws, 82.
115. ‘Bijdrage over de voedingsmiddelen’, 3-16.
116. Idema, Oud nieuws, 129.
117. Kooij, ‘Fingerprints’, 107.
118. Broers, vader-zoon of neven.
119. Onder de schoonfamilies vinden we de namen: Stratingh, Viëtor, Hoitsema, Cremer, Cleveringa, Looff,
Keiser, Wichers, Busch. Rein Mesdag trouwde met J. Hesselink, een nichtje van Wybe Wouters.
120. Te weten: twee zoons van Baart de la Faille sr. en twee zoons van S. Tresling. Verder zonen van Hendriksz,
Huber, Einthoven en Ermerins. Andere gerenommeerde namen die het elders zochten: M. Busch Geertsema
en S. Stratingh Tresling.
121. Pull-factoren, de mogelijkheid van een goede praktijkopbouw elders, kunnen ook een rol hebben gespeeld.
Daarvoor is onderzoek naar de vertrekplaatsen en een analyse van de praktijkontwikkeling in de nieuwe
vestigingsplaats nodig.
122. De ambtenaren waren twee bodes. De ambachten: schilder, verver, leerlooier (2x), blauwverver en zilversmid.
Waarschijnlijk ging het om zelfstandigen. De handelslieden: winkelier, kooplieden (2x) en negotiant. Verder
nog: de zoon van onderwijzer Rijkens, boekdrukker Oomkens, cichoreifabrikant Oortwijn en een luitenantkolonel.
123. Hetzelfde gold voor enkele medici die elders geboren waren en die na een of twee jaar in de stad gevestigd te
zijn geweest toch vertrokken.
124. GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 9-1-1834.
125. De 16-jarige Johannes Rijkens, zoon van gymnastiekleraar Rijkens, was zijn leerling. Johannes slaagde op
9-3-1840 als aide-chirurgijn. Hij maakte ook carrière. In 1844 studeerde hij af als medicinae doctor, tegelijk
met zijn eerste leermeester.
126. GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 1-9-1812.
127. Sasse kwam uit Lippe, Duitsland. De apotheker was een familielid.
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128. Dit was een lagere functie aan de universiteit. Een oeconomus maakte de maaltijden klaar voor
beursstudenten.
129. De Mey, Swaagman en Dassen doorliepen eenzelfde carrière: van apothekersleerling naar medicinae doctor.
Verschuir volgde de route van Koets, via de chirurgie.
130. GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1843.
131. GA, tg. 1538, inv.nr. 413.
132. GA, tg. 1364, inv.nr. 73/3.
133. Hierna: het Nut.
134. Enkele vrouwen van medici waren ook actief op dit gebied.
135. Ook veel, maar iets minder: Baart de la Faille sr., S. Stratingh Ez, S.E. Stratingh, W. Verschuir en R.J.
Tellegen. In andere instellingen voor armen-, gehandicapten- of ziekenverzorging vinden we met name
Folkertsma, De Vries Reilingh, S.E. Stratingh, P. Tresling en Ali Cohen.
136. Schilling, ‘Das calvinistische’, 226-227.
137. Hij zat in de plaatselijke schoolcommissie, het bestuur van de tekenacademie en het Kunstlievend genootschap
ter aanmoediging en bevordering van Teeken- Schilder- Graveer- en Beeldhouwkunde. Verder was hij nog lid
van het Genootschap voor de zedelijke verbetering van gevangenen en voogd van de Hervormde Kerk.
138. Hij was secretaris van de associatie voor plaatsvervangende conscriptie, secretaris van het bureau van
inkwartiering, had een staffunctie bij de schutterij en zat in het bestuur van het Genootschap voor zedelijke
verbetering van gevangenen.
139. GA, tg. 1454, inv.nr. 28.
140. Goldsmith Nanninga, Smit de Klemp, Beins, Cramer, Koets, J.F. Munniks, Sonius Mulder, A.H. Verschuir,
Wichers, Ridder.
141. Te weten: Hendriksz, Ter Borgh en Einthoven.
142. Van Eeghen, Meniste vrijage, 114-115, 189.
143. Van Winter, De lijsten, 672. Hij kocht in 1807 voor f 16.000,- een huis in de Oude Boteringestraat, hield
twee paarden en betaalde f 212-15-0 belasting.
144. GA, tg. 1538, inv.nr. 454, 1816; GA, tg. 1364, inv.nr. 63/1, 6-9-1826.
145. Groninger Courant, 17-12-1805.
146. GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 11-1-1806. Gezien het tijdstip van haar vraag (twee maanden na het overlijden),
zal de uitkering wel een noodzakelijke tegemoetkoming in de begrafeniskosten zijn geweest. De donatie werd
toegekend omdat Van Hulten gratis diensten had verleend aan het armenhuis.
147. Groninger Courant, 31-7-1804, 23-4-1805. Hij hield twee keer een openbare verkoping. Hij wilde kennelijk
het huishouden inkrimpen na het overlijden van zijn vrouw.
148. Provinciale Groninger Courant, 6-9-1814.
149. Kooij, ‘Fingerprints’ 107. In 1870 hadden ze een inkomen > f 1000,-.
150. GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 7-2-1833.
151. Van Eeghen, Meniste vrijage, 110.
152. Provinciale Groninger Courant, 9-8-1814.
153. Kooij, ‘Fingerprints’, 107.
154. GA, tg. 1329, inv.nr. 21, 22-3-1856.
155. GA, tg. 71, inv.nr. 2, 8-7-1816.
156. GA, tg. 71, inv.nr. 2, 15-9-1817. Medici weigerden om kinderen van rijke boeren gratis te vaccineren.
157. GA, tg. 1219, inv.nr. 21.
158. Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 77.
159. Philips, Gezondheidszorg, 245-250; Verdoorn, Het gezondheidswezen, 60.
160. Provinciaal Blad, 1850, circulaire 10-5-1850, nr. 9b.
161. GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1828; inv.nr. 3, 3-7-1828.
162. Een Spaanse vliegpleister werd ondermeer gebruikt om blaren te trekken of om de huid te prikkelen.
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163. Provinciale Groninger Courant, 9-8-1814.
164. GA, tg. 71, inv.nr. 3, 13-12-1834.
165. Sebastian, Geneeskundige waarnemingen, 216 e.v.; Baron, ‘Gezondheidszorg’, 35. Het is mogelijk dat er meer
redenen zijn dat de doodsoorzaak niet bekend is. Voor het vaststellen van de omvang van het niet inroepen
van medische hulp wordt het criterium onbekende doodsoorzaak algemeen aanvaard als meetinstrument.
166. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1871, 58.
167. Rutten, ‘Mortaliteit’, 140. Ook in landelijk opzicht was het niet inroepen van hulp bij zuigelingen en kleine
kinderen het hoogst.
168. Acker Stratingh, ‘Historisch overzigt’, 102-103.
169. Er werd voortdurend geklaagd over het niet opgeven van gevaccineerden door medici. Een geheel betrouwbaar
beeld is daardoor niet op te bouwen. In de loop van de periode werden de opgaven nauwkeuriger. Die uit het
begin van de eeuw zijn het minst nauwkeurig. Die laten we hier buiten beschouwing.
170. Van Eeghen, Meniste vrijage, 100. Jacob van Geuns entte bijvoorbeeld de kinderen van professor Baart de la
Faille in, waaronder ook Jacob sr.
171. GA, tg. 71, inv.nrs. 4, 5, 1840-1847, exclusief 1845. In dit decennium werd in de provincie meer
gevaccineerd. De spreiding was zeer ongelijk. In sommige dorpen werd helemaal niet ingeënt. Aan het begin
van de eeuw wilden zelfs rijke boeren niet voor de vaccinatie betalen. Er is dus iets ingrijpend veranderd in
de acceptatie van de vaccinatie op het platteland.
172. GA, tg. 1219, inv.nr. 20.
173. GA, tg. 1219, inv.nrs. 3, 46, notulen en jaarverslagen 1831 en 1832.
174. GA, tg. 1329, inv.nr. 66, 17-11-1832.
175. Beekman, Verzameling van Wetten, 351-362.
176. Zie onder andere: Branca, ‘Towards a social history’ en Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen.
177. Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen, 20-21. Nieuwenhuis zag de verspreiding van kennis over de tang
en de hefboom als belangrijke factoren.
178. Van Eeghen, Meniste vrijage, 104-106.
179. Van Eeghen, Meniste vrijage, 111.
180. Geboorteaktes, 10-1-1832, 27-1-1832.
181. Groninger Courant, 9-8-1814.
182. Van der Meer, Patriotten, 72, 312.
183. Van Eeghen, Meniste vrijage, 124.
184. Groninger Courant, 30-12-1800.
185. Van Eeghen, Meniste vrijage, 114.
186. Ommelander Courant, 18-6-1811. De honorering op het platteland was ongeveer de helft van die in de
stad.
187. GA Utrecht, tg. 814, inv.nr. 10.
188. K.B. 31-5-1818, artikel 14.
189. GA, tg. 71, inv.nr. 2, 24-12-1818; GA, tg. 1760, cat.nr. 1212.
190. Resolutie Gedeputeerde Staten, 5-2-1821. Gedeputeerde Staten verlaagde het voorgestelde tarief van de
gewone visite voor de eerste klasse van 80 naar 70 cent. Ze vielen natuurlijk zelf ook in deze klasse. De andere
voorgestelde tarieven werden door Gedeputeerde Staten overgenomen.
191. Eekma, Iets over de wetten, 88. Op het platteland was dat ook het geval.
192. GA, tg. 71, inv.nr. 2, 10-4-1815; inv.nr. 5, 2-8-1850. Men kon een rekening laten narekenen door de
provinciale geneeskundige commissie. Helaas waren daar geen stedelijke patiënten bij. Meestal werd de
rekening door de commissie verlaagd. Heelmeester Arkema uit Termunterzijl stuurde eens een rekening
van bijna f 500,-. Zijn argument was dat hij dacht dat de patiënt het wel kon betalen. De commissie stelde
het eindbedrag op f 200,-. De erfgenamen van landbouwer Augustinus R. de Jonge uit Meeden lieten een
rekening van f 150,21 nazien.
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193.
194.
195.

196.
197.
198.
199.
200.

201.
202.
203.
204.
205.

Medicus Nanninga uit Veendam verdedigde zich met het motief dat hij had gehoord, dat de boer tot de
welgestelde inwoners behoorde. De geneeskundige commissie stelde de kosten van één visite (inclusief reistijd)
op f 8,30. Nanninga was 25 keer bij De Jonge geweest en dus kwam de rekening hoger uit: f 207,50.
Van der Velden, Financiële toegankelijkheid.
Beekman, Verzameling van Wetten.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 10-3-1843, 24-5-1843, 9-6-1843; Resolutie Gedeputeerde Staten, 26-6-1843, nr 42.
De ‘slechte-wegen-regeling’ gold, wanneer een dokter zijn rijtuig niet kon gebruiken en te voet moest gaan.
Hij mocht dan een dubbel tarief berekenen. Moest hij onverhoopt bij de patiënt thuis bivakkeren, dan gold
een uurtarief van f 1,50.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
GA, tg. 1357, inv.nr. 514.
Resolutie B en W, 23-12-1862.
Het totale bedrag dat de medici dat jaar bijdroegen aan de opbrengst van de hoofdelijke omslag was
f 1002,91.
De situatie was als volgt:
Medicinae doctores
Chirurgijns
A
B
C
A
B
C
1819
Huber
3
1832
Schreuder
2
1826
De Vries Reilingh
2
1842
Jonxis
2
1828
Acker Stratingh
1
1860
Hofman
1
1830
Keiser
1
1862
SF Cohen
5
1830
RJ Tellegen
1
1842
JF Munniks
3
1842
Born
2
1843
Swaagman
1
1846
B. de la Faille jr.
1
1847
JF Cohen
3
1847
Wichers
2
1847
Hissink (prof )
1
1853
Folkertsma
2
1858
Harm Reilingh
3
1858
Beins
4
1860
Sormani
3
1860
Sonius Mulder
4
1857
Sänger (prof )
2
1866
Verschuir
3
1867
Middendorp
3
1868
Jacobs
5
A = eerste jaar van inschrijving in de regeringsalmanakken
B = medicinae doctores c.q. chirurgijns
C = laag in de stratificatie
Tuin, Venema, Groningen op recept, 69-75.
Chirurgijn Gillot en de medicinae doctores Sasse en Sporon uitgezonderd: ze waren tijdelijk aangesteld
tijdens de epidemie.
GA, tg. 1329, inv.nr. 49.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 7-12-1844.
Zie o.a.: GA, tg. 1329, inv.nr. 13, november-december 1800, maart-oktober 1801; inv.nr. 14, 21-12-1805;
inv.nr. 16, 30-12-1837.
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206. GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 3-10-1801.
207. GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 21-12-1805.
208. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767. Er was veel kritiek op het voorstel, zowel redactioneel als inhoudelijk. Dat
zal de reden zijn geweest dat van verdere behandeling is afgezien.
209. GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 16-10-1813.
210. GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 23-11-1844.
211. GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 2-11-1805.
212. GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
213. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767.
214. GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 1-10-1842; GA, tg. 1399, inv.nr. 8766. Ook uit de raad klonken deze geluiden.
215. GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 7-9-1844; GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
216. GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 30-8-1800.
217. GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 4-10-1800.
218. GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 5-2-1831.
219. GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 9-1-1836.
220. GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 6-7-1850, 2-12-1850.
221. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/3, 8-3-1850.
222. Zie hiervoor de rekeningen van de RK, lutherse en Waalse diaconie.
223. Te weten: Munniks, Beckeringh en Ter Borgh.
224. Deze praktijk was bij de apothekers, bakkers en timmerlieden die voor de diaconie werkten, al langer
gewoonte.
225. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/3, 1-12-1844. Toen hij naar Aduard verhuisde, verwees de diaconie nog patiënten
naar hem.
226. GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
227. Medicus Tellegen deed als raadslid het compromisvoorstel om de tweede armenwijk ten behoeve van het
klinische onderwijs - dat was de wijk van Sormani - dan maar te schrappen. Dat vond de raad niet goed.
228. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767.
229. Kooij, Groningen, 284.
230. Mooij, ‘Roddels, ruzie’, 34-35. Rosenstein liet zijn positie prevaleren boven de collegiale verhoudingen. Op
dit punt voelde deze opleider de ontwikkelingen niet goed aan.
231. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/3, 15-3-1847, 16-3-1847, 4-4-1847. Cramer had de strijd bij de lutheranen
gewonnen. GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 15-6-1850, 7-12-1850. Bij de hervormden was Cramer op verzoek van
de archdiaken direct ingesprongen na het overlijden van Einthoven. Toen het op een definitieve benoeming
aankwam, werd Swaagman benoemd en Cramer gepasseerd.
232. GA, tg. 1442, inv.nr. 82, 25-11-1859.
233. GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 1-4-1837.
234. GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 1-11-1851, 15-11-1851.
235. Sommige gasthuizen hadden tot in de jaren tachtig nog een medicinae doctor en een chirurgijn.
236. GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 4-1-1851.
237. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/4, 7-7-1850.
238. Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 450-451. Binnen de stand was een discussie gaande of de
‘petite chirurgie’ onder de taken van de medicus zou moeten vallen of niet, als er een eenheidsstand zou
komen. Cramer vond kennelijk van niet.
239. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/4, 19-7-1850.
240. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/4, 18-10-1850.
241. GA, tg. 1461, inv.nrs. 150/5, 150/6.
242. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767.
243. Van Lieburg, ‘Regionaal belang’, 145.
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244. Het bestuur bestond uit medici die geen van allen een heelkundige opleiding hadden. Met uitzondering van
Ali Cohen waren het allen medici van de oude stempel.
245. GA, tg. 1511, inv.nrs. 61-63. Hij kreeg tussen de 60 en 100 gulden per jaar. Na hem nam Baart jr. de functie
over.
246. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/5, 8-12-1859.
247. GA, tg. 1425, inv.nr. 52.
248. GA, tg. 1511, inv.nr. 61.
249. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767, brief armendokters aan de raad.
250. Dohle, ‘Het krankzinnigengesticht’, 83-85.
251. Holthuis, Roode Wezen, 458.
252. Holthuis, Roode Wezen, 402-404.
253. GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 5-12-1822.
254. Raadsresolutie, 21-9-1861, nr. 76.
255. GA, tg. 1399, inv.nr. 3124.
256. Resolutie Gedeputeerde Staten, 5-2-1821. In 1821 werd aan dertien medici f 372,- uitbetaald. Sommigen
ontvingen wel f 48,-.
257. GA, tg. 1399, inv.nr. 4171. Als archiator kreeg hij f 315,- per jaar. Zie ook raadsresolutie, 18-12-1812.
258. Raadsresolutie, 20-6-1820.
259. Mendels, ‘De Joodsche Gemeente’, 107-108.
260. GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 6-8-1848.
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Bierman, Van Lieburg, Wittop Koning, Biografische index, 31.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, eerste van de sprokkelmaand 1809.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, vijfde van de grasmaand 1809.
GA, tg. 1454, inv.nr. 5.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 3-1-1822, 7-2-1822.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1827.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 22.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 7-12-1826.
Groninger Courant, 19-12-1826.
Bierman, Van Lieburg, Wittop Koning, Biografische index, 110.
GA, tg. 71, inv.nr. 3, 14-12-1833.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 153.
Bierman, Van artsenijmengkunde.
Kruithof, Het conflict tussen apothekers en drogisten.
Huisman, Stadsbelang, 395, 398.
Resolutie Burgemeesteren en Raad, 15-5-1795.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1833.
De status van de provinciale geneeskundige commissie was hoger. We zien dat onder meer aan de
taakverdeling. In deze commissie werd het secretariaat door medici en apothekers gedaan. Professoren deden
ook secretariaatswerk. Bij de plaatselijke commissie was dat niet het geval.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 13-10-1843, 7-6-1844. De commissie sprak al in 1843 de verwachting uit dat dit
waarschijnlijk zou gaan gebeuren. Ik veronderstel dat de toename kwam door de nieuwe tarievenlijst. In
1844 besloot de geneeskundige commissie dat zij dit werk niet meer gratis deed, met uitzondering van de
behandeling van vragen van burgerlijke armbesturen.
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Bij Tuin, Venema, Groningen op recept is dit uitvoerig beschreven.
De bijhandel bestond vooral uit voedings- en genotmiddelen en verven en lakken. Zie ook bij: Tuin, Venema,
Groningen op recept, 33.
GA, tg. 1605, inv.nr. 637 R.
GA, tg. 1219, inv.nrs. 19, 20, jaarverslagen 1822-1825.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 2-7-1825, 7-7-1825, 4-8-1825.
GA, tg. 1605, inv.nr. 637 R.
Het werd ook wel het Groningsche Gezelschap van Apothekers genoemd. De benamingen werden door
elkaar gebruikt.
Vandewiele, Farmacie in België, 247. De Pharmacopoea Batava was zeer vooruitstrevend.
Bierman, Van artsenijmengkunde, hoofdstuk 5.
Huisman, Stadsbelang, 398.
Bierman, Van artsenijmengkunde, 127-128.
GA, tg. 71, inv.nr. 3, 11-9-1830; Resolutie Gedeputeerde Staten, 4-1-1831; NA, BiZa, II, tg. 2.04.21, inv.
nr. 36, jaarverslag 1859.
Eekma, Iets over de wetten, 132-133.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767.
Idema, Oud nieuws, 18.
Huisman, Stadsbelang, 395. De tien jaar waarin de inwendig geneeskundigen in de achttiende eeuw mochten
medicineren, gingen vooraf aan de vestigingsbeperking.
Bierman, Van artsenijmengkunde, hoofdstuk 6. In de periode 1823-1878 bestonden er drie opleidingsvormen:
de parapluschool, klinische school en particuliere scholen.
Van 5-6-1823 tot 9-11-1833 werden 65 leerlingen ingeschreven. De geneeskundige commissie sommeerde
de leermeester-apotheker leerlingen in te schrijven wanneer dat nog niet gebeurd was. Dit kwam een paar
keer voor. Vijftien apothekers behaalden het diploma en 35 jongemannen het diploma van bediende. Bij de
bedienden waren ook degenen die in een andere provincie het diploma al hadden verworven, maar opnieuw
examen moesten doen door hun verhuizing naar Groningen.
Bierman, Van Lieburg, Wittop Koning, Biografische index. Te weten: H. Cock, J. Brandts en N.B.S.A.
Essingh.
G.J. Mulder schreef er in 1842 in de Bijdragen tot geneeskundige Staatsregelling enkele artikelen over. Hij
had geen goed woord over voor de bestaande situatie. Hij pleitte voor universitair onderwijs, maar dat zou
pas eind jaren zeventig zijn beslag krijgen. De kwantitatieve beperking die hij voorstond, werd ook niet
ingevoerd.
Bierman, Van artsenijmengkunde, 215.
Stoeder, Geschiedenis, 318.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 2-11-1844.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 31-32.
GA, tg. 1219, inv.nr. 19, jaarverslag 1823.
Stoeder, Geschiedenis, 104-105. Stoeder meldt dat de hoge mate van wetenschappelijkheid van de Groninger
farmaceuten alom bekend was.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 12-2-1803, 11-6-1814; inv.nr. 4, 2-11-1844.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 2-11-1844.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 26-27; GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1828.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 26-3-1829.
Arntzenius, ‘Statistieke opgaven’, 58. In de provincie Groningen waren in 1842, na Limburg, het laagste
aantal apotheken. De langdurige rem op vestiging heeft lange tijd doorgewerkt. Als er een relatie tussen
kwantiteit en kwaliteit was, dan zouden de Groningse apothekers tot de beteren in Nederland hebben
behoord. Dit aspect van de relatief dunne bezetting in Groningen is door de apothekers nooit aangeroerd.
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GA, tg. 1219, inv.nr. 46, bijlagen 1838.
Bierman, Van Lieburg, Wittop Koning, Biografische index, 178.
Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 71, inv.nr. 2, 18-9-1816, 15-9-1817; inv.nr. 3, 14-9-1833; inv.nr. 4, 11-3-1843. In
de provinciale geneeskundige commissie werd in 1847 besloten om de visitatie-eisen hoger te stellen. Voor de
vervulling van de vacature in de commissie in 1844 werd al aan de exameneisen gerefereerd. Door de keuze
op Van Ankum te laten vallen, hadden ze ook een hoog niveau binnengehaald. Daarmee valt de aanscherping
wel te verklaren.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslagen 1838, 1841.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 37, 82.
Bij Tuin en Venema worden verschillende apothekers genoemd die eigen recepten maakten.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 12-11-1842.
Kruithof, Het conflict, 72.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 37.
Kruithof, Het conflict, 183.
Van der Wielen, ‘Een overzicht’, 1011.
Inclusief de twee apothekers die aan ziekenhuizen waren verbonden.
Bestuur, ambtenaren: klerk gemeentehuis, belastingontvanger (2x), lid municipale raad, burgemeester (2x).
Handel: koopman (7x), houtverkoper, wijnhandelaar. Overige: societeitshouder, courantier, onderwijzer
doveninstituut, brander, kunstschilder.
Frijhoff, ‘Non satis dignitatis’, 390.
GA, tg. 1399, inv.nr. 5861. In 1862 hoorde 28% bij de meest betalenden uit de medische stand. Het waren
de apothekers H.G. Winter, J. Brandts, C.H. van Ankum, J. Post, P.H.N. van Wermeskerken, G. van Mesdag
en H. Bennema. De drie laagst geplaatsten waren de enfants terribles van de stand: Stutterheim, Barghoorn
en Essingh.
De erven Groart en de gebroeders Catz zijn elk als één gerekend.
Antonie Veen kwam uit Haarlem. P.A. Driessen was een zoon van hoogleraar Driessen. Hij vertrok naar
Nijkerk.
Kruithof, Het conflict, 155.
GA, tg. 1454, inv.nr. 5. Te weten: B. Tieboel, H. Uilkens en J.G. Brandts.
Roelants, Gedenkschrift, bijlage.
Bij de hervormden werd een klein aantal apothekers na enige jaren opgenomen in het Algemeen Diaken
Gezelschap.
GA, tg. 1329, inv.nr. 21, 29-7-1854.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 93; Schilling, ‘Das calvinistische’, 245.
Groninger Courant, 11-4-1848.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 4-9-1848, 18-9-1848, 4-12-1848. De apotheek van Stutterheim was om die reden
vaak onbeheerd. De plaatselijke geneeskundige commissie sprak hem hier op aan.
Te weten: Scheepers, J.H. Kuilenberg, J.H.J. Kuilenberg, Kraij, Van Wermeskerken, Lofvers, Wijtema,
Kappers en Braak. De drogist was W. Bentum.
Van der Meer, Patriotten, bijlage.
Van Winter, De lijsten, 679.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 18-19.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 122.
Stoeder, Geschiedenis, 319. Driessen merkte dit op in het kader van zijn kritiek op de opleiding. Volgens
hem kon de opleiding wel duurder worden, omdat apotheken toch alleen gekocht konden worden door
vermogende jongelui.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1842.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 13-1-1845, 3-2-1845, 7-4-1845; inv.nr. 46, jaarverslagen 1841-1845.
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Kraij ging om met Andreas Wijchers, de koopman die naar Stuttgart reisde voor homeopathische hulp. Hij
gaf de geboorte van de kinderen van Wijchers aan. Hij deed dit niet als buurman. Er was kennelijk een andere
sociale relatie.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 10-2-1843. Kraij leverde onder andere aan de familie J. Pot, commissaris der venen.
Overigens ging toen iets mis met de leverantie.
Tuin, Venema, Groningen op recept, 31.
GA, tg. 71, inv.nr. 5, 16-9-1848.
Van der Wielen, ‘Een overzicht’, 998-1000. De handel in suikers, chocolaterieën en ander banket was in
Groningen in het midden van de 17e eeuw al afgeschaft.
Bierman, Van artsenijmengkunde, 55.
Bierman, Van artsenijmengkunde, 84; Van der Meer, Patriotten, 186. Apothekers hadden in 1787 nog een
klisteerspuit als beroepsattribuut. Van der Meer ontleent dit aan een spotprent.
Huisman, ‘Gezondheid te koop’, 92; Mooij, De polsslag, 139.
GA, tg. 1442, inv.nr. 46.
Zie ook bij: Verdoorn, Het gezondheidswezen, 94 en Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen, 18-19.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767.
Boomolie werd gebruikt om andere medicijnen in op te lossen.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 92; GA, tg. 1219, inv.nr. 35.
GA, tg. 1219, inv.nrs. 29, 34.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 122.
Een grein is plusminus 65 mg.
GA, tg. 1219, inv.nr. 35.
GA, tg. 71, inv.nr. 3, 7-1-1833.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
Thomassen à Thuessink, Algemeen overzigt, 29; Verslag van de in het jaar 1826, 54.
In 1830 verdiende de bediende in de stadsapotheek f 300,- per jaar.
Swaagman gaf de geboorte van de kinderen van Rinsma aan. Ze waren geen buren.
Merkwaardigerwijs gebruikte R. Mesdag het tussenvoegsel van niet. De namen worden hier gebruikt zoals ze
in de bronnen vermeld staan.
GA, tg. 1461, inv.nr. 142/3, 6-12-1845.
GA, tg. 1511, inv.nrs. 62, 63.
GA, tg. 1425, inv.nrs. 924, 925.
GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 6-7-1833, 7-9-1833.
GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 2-5-1835, 9-1-1836, 1-4-1837. Er werd nog geopperd om onderzoek te doen naar
een eenvoudiger receptenboek voor de armenpraktijk, bijvoorbeeld naar die van Utrecht. Er is een hiaat in
de notulen van de hervormde diaconie van 1838-1841. Wat met dit voorstel is gebeurd, is niet bekend.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 3-9-1842.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 4-1-1843, 4-3-1843.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 4-12-1847.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 28-10-1848, 30-12-1848.
GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 2-3-1850.
GA, tg. 1461, inv.nr. 142/4, 29-12-1854.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 15-8-1833.
GA, tg. 1329, inv.nr. 71, 13-2-1837.
GA, tg. 1329, inv.nr. 84, 20-2-1843.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1838.
Resolutie B en W, 17-5-1838.
Raadsresolutie, 14-7-1849.
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GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
GA, tg. 1219, inv.nr. 31.
Het aantal apothekers in de stad was groter dan het aantal wijken.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767. Raadslid H.A. Wijnne opperde, tevergeefs, het idee in 1867 nog eens.
Van der Borg, Vroedvrouwen, 145; Van Lieburg, Marland, ‘Midwife regulation’, 314-315. Het zou ook de
verklaring zijn dat vroedvrouwen in Nederland een belangrijke rol in de verloskunde bleven vervullen, toen
die in andere landen taande.
Van der Borg, Vroedvrouwen, 33-34, 51, 64, 102.
Van der Borg, Vroedvrouwen, 143.
Ackerknecht, Fischer-Homberger, ‘Five made it’. Zij gaven als verklaring voor het terreinverlies dat vroedvrouwen niet georganiseerd waren en zich in hun beroepsactiviteiten niet op andere beroepsbeoefenaren richtten,
maar op andere vrouwen. Toen de medici hun werkterrein opzochten, waren ze snel verslagen. Zie ook: Ortiz,
Padilla, ‘How to be a midwife’.
Romlid, ‘Swedish midwives’. In deze landen kregen de vroedvrouwen de bevoegdheid en de opleiding om
instrumentele verloskunde te beoefenen (1829, 1879). De Zweedse vroedvrouwen kregen ook bevoegdheden
en taken in de ‘petite chirurgie’ en de openbare gezondheidszorg.
Marland, Medicine and society, 219-220.
Resolutie B en R, 15-1-1694.
Resolutie B en R, 4-2-1793. Of het onderzoek heeft plaatsgevonden is evenmin bekend.
Huisman, Stadsbelang, 429.
Resolutie B en R, 10-11-1710, 8-8-1732.
Zie ook: Beekman, Verzameling van Wetten, 236 e.v.
Resolutie B en R, 12-6-1738.
GA, tg. 1605, inv.nr. 1314 R.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 9-6-1802.
Van der Borg, Vroedvrouwen, 56. Dit was vrij hoog. In Leiden was het 18 jaar en in Leeuwarden 20 jaar.
Resolutie B en R, 17-11-1817; Publicatie, 4-12-1817.
KB 27-5-1830.
Resolutie B en W, 3-5-1830.
NA, BiZa, II, tg. 2.04.21, inv.nrs. 4, 5.
Mees ten Oever, Groninger School, 1-3; Huisman, Stadsbelang, 425. Sinds de stichting van de hogeschool
(1614) zouden theorielessen zijn gegeven. Een bron uit de negentiende eeuw meldt dat tot 1764 geen
opleiding bestond. Eyssonius pleitte eind zeventiende eeuw voor examinering van vroedvrouwen. Mogelijk
was dit voorstel de aanleiding tot de resolutie van 1693 om examens af te nemen.
Van der Borg, Vroedvrouwen, 56-68. In Leiden, Arnhem en Leeuwarden was het onderwijs enkele decennia
eerder gestart.
Van der Borg, Vroedvrouwen, 64.
Busch was instituteur tot 1832, Baart de la Faille formeel van 1832-1852 en De Vries Reilingh van 18521870. Baart de la Faille nam het werk in 1827 al van Busch over.
GA, tg. 1605, inv.nr. 1312.
Resolutie B en R, 31-12-1800. In deze resolutie is de integrale tekst van zijn rapport opgenomen.
Van der Borg, Vroedvrouwen, 57.
De laatste die ongeletterd examen deed, was A. Ottenhof-Lubbers in 1816.
Baron, Doornbos, ‘De vroedvrouw’, 240.
Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen, hoofdstuk 12. De kosten waren daar in de achttiende eeuw enkele
honderden guldens.
Eén verhuisde naar Amsterdam en één deed geen examen.
Groninger Courant, 24-8-1804, 28-8-1804.
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159. GA, tg. 1399, inv.nr. 8766. Dit zou komen door gebrek aan inkomen.
160. Resolutie B en R, 26-3-1810. Waar deze actie zijn oorsprong in vond, is niet bekend. Waarschijnlijk wilde
het nieuwe bewind van lokale initiatieven af. Busch adviseerde op dezelfde wijze door te gaan, omdat er geen
bezwaar was voor de staatskas. Dit advies is niet opgevolgd.
161. GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 6-3-1817.
162. NA, BiZA, II, inv.nr. 718, jaarverslag geneeskundige commissie 1818, doss. G 461.
163. Deze scholen leidden beroepsbeoefenaren van de tweede stand op.
164. GA, tg. 3, inv.nr. 1293. De vrouwen uit de provincie zochten tijdens de cursus onderdak in de stad. De
kosten hiervan droegen ze zelf of werden door de plattelandsgemeente waar ze vandaan kwamen, betaald.
165. In Groningen hield men rekening met het seizoen, zodat vrouwen uit de provincie niet gehinderd werden
door onbegaanbare wegen of landbouwwerkzaamheden.
166. Het betreft: F.M. Naegele, Lehrbuch der Geburtshilfe fuer Hebammen. Broers, ‘Over de uitoefening’, 24-25.
Volgens Broers werd de Nederlandse vertaling van dit boek veel gebruikt.
167. GA, tg. 1219, inv.nr. 17.
168. Raadsresolutie, 17-5-1856; GA, tg. 1399, inv.nr. 278, raadsrapport nr. 27.
169. GA, tg. 1219, inv.nr. 5, 17-6-1861; inv.nr. 37.
170. De opleiding had ook een regionale functie.
171. GA, tg. 1399, inv.nr. 8767; Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen, 63. In Amsterdam werd er al vanaf
de achttiende eeuw naar gestreefd om het beroep te beperken tot vrouwen uit de burgerij. Men trachtte dit
te bereiken door het lesgeld te verhogen.
172. Mees ten Oever, Groninger School.
173. Raadsresolutie, 18-12-1869, nr. 28, nr. 29.
174. Broers, ‘Over de uitoefening’, 23-39.
175. Zie ook bij Van der Borg, Vroedvrouwen; Verdoorn, Het gezondheidwezen; Klinkert, Verloskundigen en
artsen.
176. GA, tg. 71, inv.nr. 2, 11-5-1814.
177. GA, tg. 1219, inv.nr. 4, juli 1839.
178. GA, tg. 71, inv.nr. 4, 13-12-1845; inv.nr. 5, 11-12-1846, 8-6-1849. Te weten: G. Levers-Jans, H. HenckelKoops, E. Marchewski-Siersma, J. Dassel-Cornillon en J.R. Tiddens.
179. GA, tg. 71, inv.nr. 5, 11-3-1848. Vroedvrouw Ylstra die in de provincie praktiseerde, werd in de jaren veertig
verschillende keren in positieve zin besproken. Ze was ‘buitengewoon bekwaam’ en mocht als enige instrumenten gebruiken.
180. GA, tg. 1219, inv.nr. 29.
181. GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 3-1-1827; inv.nr. 5, 1-7-1861. Bij de provinciale geneeskundige commissie waren
veel meer meldingen uit de provincie.
182. NA, BiZa, II, inv.nr. 714, doss. G 144, jaarverslag geneeskundige commissie 1817.
183. Verscheidene Groningse weduwen-vroedvrouwen hertrouwden. Weduwen woonden ook wel samen met een
man of bij een ander gezin in.
184. Vier van hen trouwden later alsnog.
185. Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen, 62. In Amsterdam begon de instroom van ongehuwden in de
jaren 90 van de achttiende eeuw. Van de nieuwe instroom was 18% ongehuwd.
186. Er is zoveel mogelijk aangesloten bij het moment waarop in het beroep werd begonnen. Als eerste bron zijn
de huwelijksakten genomen, vervolgens de geboorteakten van de kinderen van de vroedvrouw, daarna de
overlijdensakten van de vrouw en de echtgenoot en als laatste de geboorteakte van de vrouw.
187. Enkele vroedvrouwen huwden twee keer. Van hen zijn de beroepen van beide echtgenoten, als deze gevonden
konden worden, in de tabel opgenomen. Het totaal aantal komt daardoor in deze tabel op 137, 2 meer dan
het totaal aantal vroedvrouwen (zie hoofdstuk 2).
188. GA, tg. 1399, inv.nr. 5861.
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189. Schut, De Joodse gemeenschap, 241.
190. Resolutie B en R, 22-6-1623, 7-2-1744, 8-10-1753.
191. Resolutie B en R, 26-2-1795, 20-3-1795, 28-10-1795, 30-8-1796. Een jaar later werden twee stadsvroedvrouwen benoemd, van wie een het ressort buiten de poorten kreeg.
192. Publicatie, 18-6-1796.
193. GA, tg. 1605, inv.nr. 1312 R.
194. Van Eeghen, Meniste vrijage, 206.
195. Van Eeghen, Meniste vrijage, 111.
196. Zie bijvoorbeeld: Groninger Courant, 25-12-1804.
197. Het was de oudere generatie: J. Rosing-Lanfers, J. van Nes-Tempel en H. Bakker-Mindelts.
198. Raadsresolutie, 24-12-1859, 4-2-1860.
199. GA, tg. 1605, inv.nr. 1312 R.
200. GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1844.
201. GA, tg. 1511, inv.nr 62.
202. Resolutie B en R, 7-2-1744, 8-10-1753.
203. Te weten J. Lanfers-Rosing (6x), A. Keiser-Ter Maat (2x) en B. Trox-Niemeyer (15x).
204. GA, tg. 1501, inv.nr. 439.
205. Omdat de rekening niet gespecificeerd is, kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de bevallingen met
en zonder leerlingen en dus geen absoluut aantal vastgesteld worden.
206. Inclusief het traktement van f 200,- voor de instituteur en f 71,50 voor de bode en schrijfkosten.
207. Ze zijn te vinden in de bijlagen bij de gemeenterekeningen. De namen zijn vervolgens gekoppeld aan de
gegevens van de burgerlijke stand.
208. De noordelijke wijken L, M, en N: 7 x, buiten de poorten in het zuiden 2 x, en het oude centrum 8 x. Ook
in deze wijken woonden velen in de ‘gankjes’.
209. Er is gekozen voor de 2-jaren om zo vroeg mogelijk in de periode te kunnen starten.
210. De cijfers per jaar zijn als volgt:
1812 7 van de 15 (46,6%)
1842 15 van de 19 (78,9%)
1822 8 van de 16 (50,0%)
1852 11 van de 15 (73,3%)
1832 10 van de 15 (66,7%)
1862 8 van de 12 (66,7%)
211. De stuurmannen zijn in laag 6 geplaatst en de scheepskapiteins en kooplieden in laag 5.
212. Groninger Courant, 6-6-1806.
213. Geboorteaangifte, 30-7-1852. Het kind was door het snelle vertrek van Sara Kisch niet aangegeven. Hiervoor
werd ze door het gerecht in gebreke gesteld. Vanwege de haast had Sara met de grootvader afgesproken dat
hij de aangifte zou doen. Dit is niet gebeurd, waardoor het kind niet aangegeven was. Dat gebeurde in juli
alsnog. Een en ander had voor haar geen consequenties.
214. Baron, Doornbos, ‘De vroedvrouw’.
215. Ortiz, Padilla, ‘How te be a midwife’. In Spaanse en Franse steden was dit gebruikelijker.
216. Van 1832 tot en met 1862 liep het aandeel van de stadsvroedvrouwen in het cohort stapsgewijs op: 14%,
18%, 21% en 28%.
217. Raadsnotulen 14-10-1861, nr. 5; GA, tg. 1399, inv.nr. 281.
218. Raadsresolutie, 18-12-1869.
219. Van der Borg, Vroedvrouwen, 37-40.
220. Baron, Doornbos, ‘De vroedvrouw’, 238.
221. Raadsresolutie, 2-2-1809.
222. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg, 251; Van der Borg, Vroedvrouwen, 38.
223. In Groningen boden zich ook professionele minnen (‘zuigsters’) aan. Ze deden zelfstandig aan marketing of
probeerden via medici een opdrachtgever te vinden.
224. Groninger Courant, 25-12-1804, 30-4-1805, 9-8-1805, 11-10-1805.
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225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

Van Wiggen, In meer eerbare banen.
Huisman, ‘Gevestigden’, 144-145.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 109.
De Ranitz, ‘De ontwikkeling’, 38.
Hakman, ‘De departementale commissie’, 93, 97, 100; GA, tg. 71, inv.nr. 1, 21-10-1801.
Van Wiggen, In meer eerbare banen, 9-11.
Arntzenius, Statistieke opgaven, 57.
Voor de medicinae doctor en chirurgijn werden examennormen omschreven, apothekers kregen een
landelijke farmacopee en drogisten een lijst van producten die ze mochten verkopen. Voor de vroedvrouwen
werd de beroepsinhoud eveneens bepaald.
Van Wiggen, In meer eerbare banen, 16.
Van Lieburg, ‘Het tandheelkundig beroep’, 273.
Van Lieburg, ‘De tweede geneeskundige stand’, 435.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, januari-mei 1837.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 22-4-1802.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 91.
Van Lieburg, ‘Het tandheelkundig beroep’, 273.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 6-2-1843, 10-2-1843.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 14-6-1845, 21-6-1845.
NA, BiZa, II, tg. 2.04.21, inv.nr. 2825, jaarverslag 1845.
Van Lieburg, ‘Het tandheelkundig beroep’, 274. Een andere zoon, Josephus, was goudsmit. Dit werd als
een verwant beroep gezien. Zoon Mozes Frederik is door vroedvrouw Roosje Perels ter wereld geholpen.
Waarschijnlijk was de vader ten tijde van de bevalling op reis.
Zijn zoon woonde in hetzelfde pand. Hij betaalde geen hoofdelijke omslag. Ik heb hem om die reden niet
opgenomen.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 91.
Van Lieburg, ‘Het tandheelkundig beroep’, 274.
Cohen, Huishoudelijk handboekje, 30.
De Vries, ‘Van ambulante oogzorg’, 5.
De later in de eeuw tijdelijk in Groningen ingeschreven tandmeesters uit andere provincies hoorden bij de
rondtrekkende Joodse tandmeestersgemeenschap.
Groninger Courant, 23-6-1840, 3-7-1840. Te weten: I.J. Lion. Hij bezocht ook Hoogezand, Veendam en
Winschoten.
Van Cittert-Eymers, ‘De familie Dentz’, 26. De zoon nam de achternaam Dentz aan.
Groninger Courant, 29-5-1804, 6-8-1805.
Groninger Courant, 20-9-1814.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 91.
Van der Velden, Financiële toegankelijkheid, 216.
Groninger Courant, 20-9-1814, 22-08-1826.
Groninger Courant, 17-1-1860.
Cohen, Huishoudelijk handboekje, 18, 30, 60.
Cohen, Huishoudelijk handboekje, 66.
Cohen, Huishoudelijk handboekje, voorrede.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

HOOFDSTUK

5

De Blécourt, ‘De afstand’, 162; De Blécourt, ‘Irreguliere genezers’. De Blécourt definieert irreguliere zorg als
de hulp die naast de reguliere geneeskundige hulp wordt verleend en die niet binnen de dominante stroming
in de medische professie wordt geplaatst. Het probleem van deze definiëring is dat het begrip ‘dominant’
verwarring oproept. Wat is en wanneer is iets dominant? Het dierlijk magnetisme en de homeopathie waren
geen dominante stromingen. Volgens de definitie waren het dan irreguliere geneeswijzen. De Blécourt
houdt vervolgens echter de formele erkenning als maatstaf voor de irreguliere praktijk aan. Dit blijkt uit zijn
keuze voor de juridische vervolging als startpunt van het onderzoek naar irreguliere praktijken. Dit leidt er
bijvoorbeeld toe dat alleen de niet-erkende beoefenaren van het magnetisme (de onbevoegden) en niet de
geadmitteerde medici die het magnetisme beoefenden, door hem zijn behandeld.
Een probleem rond het begrip ‘dominant’ dient zich ook aan bij de behandeling van de volksgeneeskunde
c.q. zelfbehandeling. Deze stond naast de reguliere geneeskunde, maar was (en is) mijns inziens een zeer
dominante stroming. Deze dominante geneesoptie verdwijnt uit het zicht als alleen de juridische praktijk de
maatstaf is voor de irreguliere praktijk.
In het artikel over de irreguliere hulp in de stad toetst De Blécourt het (vermeende) verband tussen de
toenemende medicalisering en de afname van irreguliere praktijken aan de hand van het vervolgingsbeleid
van de irregulieren. Dit verband kon niet worden bevestigd. Het lijkt er op dat de keuze voor het begrip
‘dominant’ een ideologische grondslag heeft, gebaseerd op de intentie om de rol van de reguliere geneeskunde
te relativeren.
De rol en betekenis van de irreguliere praktijk kan mijns inziens beter vanuit de omvang, aard en betekenis
voor zieken en aanbieders worden bestudeerd. Vervolgens kan de verhouding tot de reguliere zorg nader
worden bepaald.
De Blécourt ziet de aderlaters als irregulieren. Hij geeft daarbij niet aan of dat is omdat ze naast de reguliere
geneeskunde stonden (wat dus volgens mij in loco niet zo was), of omdat ze een niet-dominante stroming
vertegenwoordigden. Mijns inziens hoorden ze bij de dominante stroming. Ook vanuit dat aspect hoorden
ze bij de regulieren.
In het hoofdstuk ‘ongeoorloofde praktijk’ in de jaarverslagen van de provinciale geneeskundige commissie
werden alle vormen van irreguliere en onbevoegde praktijkuitoefening genoteerd. Deze zaken kwamen daarin
zelfs vaker voor dan de eigenlijke irreguliere en onbevoegde praktijken. Door de plaatselijke geneeskundige
commissie werden domeinovertredingen van reguliere beroepsbeoefenaren nauwelijks behandeld. Alleen
apothekers, drogisten en een enkele tandmeester kwamen aan de orde.
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde, 7 (1856), 71 e.v.; Tuin, Venema,
Groningen op recept, 25. Alleen voor de apothekers maakte men een uitzondering.
De Blécourt, ‘De afstand’; De Blécourt, ‘Irreguliere genezers’; De Blécourt, Het Amazonenleger, op diverse
plaatsen.
Van Vegchel, Medici contra, 7.
Ter Laan, Groninger Volksleven, II, 177-181. Deze werden onder het lemma volksgeneeskunde gevonden.
Zie ook: Droogleever Fortuyn, Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst, 67-76.
Huisman, ‘Shaping the medical market’, 361. Voor alle, reguliere en niet-reguliere, geneeswijzen geldt dat
vertrouwen een voorwaarde is om hulp te aanvaarden. Heeft men geloof in de werking van een middel of
methode, dan is de acceptatie geen grote stap meer.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 90.
Sleebe, In termen, 48.
Groninger Courant, 14-9-1804.
Zie o.a. Groninger Courant, 2-3-1804, 4-5-1804, 11-9-1804.
Zie bijvoorbeeld: Groninger Courant, 15-6-1849.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

Greidanus, Een dorpsdokter, 55-56, 152, 156, 176-177, 180.
Reker, ‘Wat spreken wie’, 181.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 92.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1837.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 13-7-1849, 6-8-1849.
Provinciale Groninger Courant, 1-7-1828.
Groninger Courant, 21-4-1859.
Groninger Courant, 4-2-1820.
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 7 (1856), 68.
Zie bijvoorbeeld: Groninger Courant, 17-5-1805.
Groninger Courant, 3-5-1836.
Roelfsema, ‘Herinneringen’, 107.
Van deze middelen was de samenstelling niet bekend.
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 7 (1856), 71 e.v.
Huisman, ‘Gezondheid te koop’, 101.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 3-1-1827.
De Blécourt, ‘De afstand’, 164; De Blécourt, Het Amazonenleger, 45.
Resolutie B en R, 15-3-1800.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 31-1-1802, 3-4-1802, 4-9-1802.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 10-12-1803, 7-1-1804.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 8-12-1815. In Leek en omgeving zouden toen veel onbevoegden actief zijn.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 8 louwmaand 1811.
De provinciale geneeskundige commissie probeerde regelmatig om kruideniers in de provincie die kruiden
en vergiften verkochten, over te halen zich in te laten schrijven als drogist of om de verkoop te staken. Het
lukte niet om deze praktijk de wereld uit te krijgen. De ambivalentie van het provinciebestuur blijkt uit de
uitspraak in 1819, dat men de ‘land- en veehouder’ ook niet te veel wilde ontrieven.
Zie bijvoorbeeld: NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 722, jaarverslag 1819; inv.nr. 725, jaarverslag 1820.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 5-12-1822; tg. 71, inv.nr. 4, 12-6-1841.
Ter Laan, Groninger Volksleven, 181.
NA, BiZA, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 728, jaarverslag 1821; inv.nr. 2801, jaarverslag 1843.
Een scherprechter (beul) voltrok lijf- of doodstraffen. In de vroegmoderne tijd deed een scherprechter ook
heelkundig werk. Zie voor Groningen bij Lonsain, ‘De beul in Stad en Lande’.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 8-12-1808, 6-6-1816.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 4-4-1811.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 15-11-1816.
Ter Laan, Groninger Volksleven, 179.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 10-2-1817.
Dit mocht aanvankelijk alleen door apothekers verkocht worden, later ook door drogisten. Dat was de reden
dat de geneeskundige commissie zich er meer bezig hield. Zie bij Tuin, Venema, Groningen op recept, 25.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 6-2-1811, 7-8-1811.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 5-12-1822, 6-2-1823; inv.nr. 19, jaarverslag 1822.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 5 hooimaand 1809, 8 louwmaand 1811, 6-2-1811, 6-3-1811, 4-4-1811, 1-5-1811,
5-6-1811, 6-5-1824.
NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 718, jaarverslag 1818. De plaatselijke geneeskundige commissie meldde in
1818 aan de provinciale dat dat jaar geen onbevoegden in de stad waren gesignaleerd. Dit doet merkwaardig
aan gezien de veroordelingen van Ferwerda en Gambong.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 20-6-1816, 5-9-1816, 3-10-1816, 8-1-1818, 2-4-1818, 2-9-1824.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 7-8-1811, 2-11-1814, 6-4-1815.
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56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
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74.
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76.
77.
78.
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80.

GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 4-4-1811, 1-5-1811.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 4-12-1817, 8-1-1818, 5-3-1818.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 2-10-1811, 6-11-1811, 2-10-1812, 3-8-1814.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 6-6-1827, 18-10-1827.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 6-11-1811.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 7-11-1816, 5-12-1816, 9-1-1817, 6-2-1817, 21-3-1817, 17-12-1818, 6-9-1821,
1-10-1821; tg. 1219, inv.nrs. 14, 15 en 16. In 1818 werd de geneeskundige commissie opgeroepen om voor
het gerecht in Den Haag te verschijnen. In de Groningse verslagen is niets terug te vinden over de inhoud
van de kwestie. Nader onderzoek moet aan het licht brengen om welke kwestie het gaat en waarom de
behandeling zo lang duurde en tot op zo’n hoog niveau werd uitgespeeld.
GA, tg. 1399, inv.nr. 3132.
Huisman, ‘Gevestigden’, 149.
GA, tg. 1399, inv.nr. 3132.
Groninger Courant, 31-5-1805.
Zie voor de zaak Godefroy: GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 2-12-1824, inv.nr. 3, 25-10-1827; inv.nr. 19,
jaarverslag 1824; Groninger Courant, 14-5-1824, 18-5-1824, 14-10-1825, 19-10-1827, 23-10-1827, 1-8-1828,
3-10-1828; Provinciale Groninger Courant, 5-10-1827 tot en met 12-10-1827; NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.
nr. 802, jaarverslag 1824.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 3-7-1828.
Fijt is een ontsteking aan vingers of tenen. In de negentiende eeuw kwam deze aandoening veel voor.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 22-2-1841, 5-4-1841, 6-9-1841; GA, tg. 71, inv.nr. 3, 13-9-1834; De Blécourt,
‘Irreguliere genezers’, 131, 134; De Blécourt, Het Amazonenleger, 79.
Zie voor de zaak J. Gresser: GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 16-5-1832, 7-2-1833; inv.nr. 22, jaarverslag 1833; GA,
tg. 71, inv.nr. 3, 7-1-1833, 9-3-1833.
Zie voor de zaak W. van der Lee: GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 7-2-1833; inv.nr. 22, jaarverslag 1833; GA, tg. 71,
inv.nr. 3, 5-2-1833.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, notulen 1837; inv.nr. 46, jaarverslag 1837.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 1-5-1843, inv.nr. 46, jaarverslag 1843; GA, tg. 71, inv.nr. 4, 9-6-1843, 13-10-1843;
De Blécourt, ‘Irreguliere genezers’, 131.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 14-9-1844; NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 2811, jaarverslag 1844; Tijdschrift der
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde, 7 (1856), 60 e.v.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 3-7-1848, 7-8-1848; tg. 1219, inv.nr. 24; GA, tg. 71, inv.nr. 5, 10-6-1848.
NA, II, BiZa, tg. 2.04.01, inv.nr. 2801, jaarverslag 1843.
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde, 7 (1856), 60-75.
De Blécourt, ‘Irreguliere genezers’, 133.
Zie jaarverslagen en notulen plaatselijke geneeskundige commissie 1851 tot en met 1854.
GA, tg. 1219, inv.nr. 35.
GA, tg. 1219, inv.nr. 5, 1-7-1861.
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Dit ziekenhuis wordt hierna kortheidshalve het Academisch Ziekenhuis genoemd.
Holthuis, Roode Wezen, 171-174, 394-402.
Het waren bedeelden, die anders met meer dan 50 cent per week werden bedeeld.
Woldendorp, Twee eeuwen, 22, 71, 75, 101.
GA, tg. 1399, inv.nr. 4263.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 77, 102. Het was een armoedig steegje waar een open riool doorheen liep.
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Burgerlijke stand, overlijdensakte 19-1-1828.
GA, tg. 1329, inv.nrs. 267-275.
Acker Stratingh, ‘Historisch overzigt’, 92.
Huisman, Stadsbelang, 152; Mansholt, ‘Ziekenhuizen te Groningen’, 11.
Huisman, Stadsbelang, 281-298.
Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis, 8; Haneveld, ‘Utrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw’, 38.
Tammeling, Honderdvijfenzeventig jaar AZG, 16-17; Tonckens, ‘Een eeuw ziekenhuis’, 62; Acker Stratingh,
‘Historisch overzigt’, 93.
De Vet, ‘Verlichting en christendom’, 94-123.
Tammeling, Honderdvijfenzeventig jaar AZG, 17, 43, 59.
Huisman, ‘De correspondenten’, 85-87.
Trip, ‘Geschiedenis der ziekten’, 204 e.v.
Huisman, ‘De correspondenten’, 79.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 3-9-1803.
Knetsch, ‘De armen hebt gij’, 18-19.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 1-2-1806.
Reitsma, Geschiedkundige beschrijving, 5-8.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 6, 44.
GA, tg. 1329, inv.nr. 45.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, grasmaand 1809.
Resolutie B en R, 22-4-1809.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 4-5-1811.
Weiner, The citizen-patient, 193-196.
GA, tg. 3, inv.nr. 1293.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 13-2-1813.
Resolutie B en R, 22-11-1813, 19-3-1814.
Van Lieburg, ‘De syfilitische patiënt’, 166.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1828.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 8-7-1816, 15-11-1816, 14-12-1816.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 3-7-1817.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 14-6-1817.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 15-12-1817, 12-10-1818.
Feith, ‘Wandelingen’, 18.
Tammeling, Honderdvijfenzeventig jaar AZG, 63.
Van der Woude, Van der Schuit, Oude tradities, 31.
Raadsresolutie, 2-11-1818.
GA, tg. 1219, inv.nr. 15.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 3-7-1817.
Raadsresolutie, 12-7-1819. Rapport betrekkelijk het daarstellen van een ziekenhuis voor 25 personen.
Raadsresolutie, 27-10-1824, 1-10-1828.
GA, tg. 1399, inv.nr. 2813. In 1828 werden zeventien blinden, 43 verminkten en 21 lammen in de stad
geteld. Van deze 81 personen werden 22 in kinder- en armenhuizen verzorgd.
De exploitatiekosten waren bij 75 bedden f 34.000,- per jaar. De exploitatie van het uiteindelijke plan werd
begroot op bijna f 6000,- per jaar.
Raadsresolutie, 1-12-1832, 28-12-1833.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1833.
Zie o.a. De Meere, Economische ontwikkeling; De Beer, ‘Levensstandaard in Nederland’.
Raadsresolutie, 14-07-1849.
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GA, tg. 1399, inv.nr. 4263, bijlagen gemeenterekening 1819. Op de gemeenterekening stond de aanschaf
van linnen voor een draagbaar. Raadsresolutie, 28-12-1833. In 1833 werd inmiddels gesproken van een
‘geschikte’ draagbaar. GA, tg. 1219, inv.nr. 24. In 1848 waren er twee draagbaren.
Zie bijlagen bij de gemeenterekeningen en op diverse plaatsen in de diaconierekeningen. In een regulier
jaar (1831) werden bijvoorbeeld 50 patiënten met een koets gebracht en elf met een draagbaar door de
hospitaalmeester gehaald.
Woodward, To do the sick, 39-44. Dit waren, wat werd genoemd, de vrijwillige ziekenhuizen. Daar gold soms
als toelatingseis dat men met schone kleren moest binnenkomen, extra schone kleding, zeep, bord en bestek
moest meebrengen en wasgeld betalen. Een zieke vroeg zelf om een opname in een dergelijk ziekenhuis en hij
betaalde de kosten ervan ook zelf. Naast deze vrijwillige ziekenhuizen bestonden in Engeland ziekenhuizen
waar de opname door de armbesturen werd geregeld en betaald.
Raadsresolutie, 29-11-1819. Instructie vader en moeder van het stadsziekenhuis.
Weiner, The citizen-patient, 55-57. In 1815 waren in Parijs alle meerpersoons bedden uit de ziekenhuizen
verdwenen. In lang niet alle ziekenhuizen in grote steden was dat toen al het geval. Van Lieburg, Gilden,
gestichten, 197. In Rotterdam was die situatie in 1825 bereikt.
De patiënten mochten niet op de grond of op hun bed spuwen – ze kregen daarvoor een ‘werktuig’ – en geen
spijzen of drank onder het bed verstoppen.
Raadsrapport bij raadsresolutie 18-3-1835.
Raadsrapport bij raadsresolutie 26-4-1837.
In de rekening van 1831 staat een reparatie aan de machine vermeld.
Zie bijvoorbeeld bij Marland, Medicine and society; Digby, Making a medical living; Rosenberg, ‘Social class
and medical care’.
Raadsresolutie, 28-12-1833.
Raadsresolutie, 4-7-1849, 22-5-1850.
Er waren geen aparte ruimtes voor zieken en de keuken kon ook beter.
Raadsresolutie, 12-7-1819.
GA, tg. 1399, inv.nr. 4263, bijlage gemeenterekening 1819. De turfleverancier adresseerde zijn rekeningen
aan ‘het ziekenhuis voor bedeelde en onbedeelde zieken’.
Raadsresolutie, 13-12-1819. Reglement Stadsziekenhuis.
Zie voor Engeland bijvoorbeeld Woodward, To do the sick, 36 e.v. Uit de literatuur over de Nederlandse
ziekenhuizen blijkt dat nauwelijks formele uitsluitingscriteria werden gehanteerd voor de algemene
ziekenhuizen.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 86.
GA, tg. 1219, inv.nr. 21.
GA, tg. 1219, inv.nr. 21.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 1-2-1827.
Thomassen à Thuessink, Algemeen Overzigt, bijlage lijst IV.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 19-10-1826.
Verslag van de in het jaar 1826. Scheepskapiteins die op Engeland voeren, vroegen de burgemeester om
een verklaring dat de ziekte die in Groningen heerste, niet besmettelijk was. Die kregen ze, maar gezien
de acties die werden ondernomen, was dit merkwaardig. De vraag van de kapiteins is te begrijpen gezien
de buitenlandse aandacht voor de Groninger ziekte. Vanuit Hamburg kwamen medici naar de stad om de
ziekteverschijnselen te bestuderen en vanuit Parijs werden chloorpreparaten opgestuurd.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, bijlagen bij jaarverslag 1828.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 16-8-1827.
GA, tg. 1399, inv.nr. 6431. Tabel van de sterfte te Groningen in de jaren 1826 en 1827, kolom aanmerkingen.
Van der Haer, ‘Het stadsziekenhuis’, 159; GA, tg. 1399, inv.nr. 2815.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 88.
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De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 99.
Verslag van de in het jaar 1826, 135.
GA, tg. 1219, inv.nr. 21.
Verslag van de in het jaar 1826, 136.
GA, tg. 1399, inv.nr. 4263, bijlagen bij gemeenterekening 1832. Voor binnen- en buitenpatiënten werd
totaal f 5689,04 uitgegeven.
GA, tg. 1399, inv.nr. 2814. Het aantal patiënten per kwartaal was in 1831:
binnenpatiënten
76
53
47
58
buitenpatiënten
199
200
289
402
De uitgaven aan medicijnen voor de buitenpatiënten bedroegen in totaal f 8165,48. Volgens het jaarverslag
van de plaatselijke geneeskundige commissie heerste er vanaf september een ernstige griepepidemie in de stad,
die niet kwaadaardig was. De grieppatiënten kwamen, gezien de daling van het aantal klinische patiënten,
niet in het ziekenhuis terecht. We zien wel een verdubbeling van het aantal zieken dat ambulante hulp
kreeg.
Raadsresolutie, 25-4-1827, nr. 3.
Zie de jaarverslagen van de plaatselijke geneeskundige commissie uit deze periode.
GA, tg. 1203, inv.nr. 30. Verslag Choleracommissie 1849.
Dit is als volgt berekend: het aantal nieuwe toelatingen plus de patiënten die op 1 januari in het ziekenhuis
verbleven ten opzichte van de bevolkingsomvang.
De pieken van deze cijfers zijn iets minder heftig dan die van de nominale instroomgetallen, omdat de
bevolkingsgroei er in werd betrokken.
GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 3-1-1852.
Kooij, ‘Fingerprints’, 115.
Raadsrapport bij raadsresolutie 27-4-1839, nr.1.
Zie voor Engeland: Woodward, To do the sick. Woodward bewees dat voor de Engelse ziekenhuizen een
verkeerde rekenmethoden was toegepast. Zie voor Rotterdam: Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis, 320.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 1-2-1827.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 29-3-1827.
Jaarverslagen plaatselijke geneeskundige commissie; De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 21.
GA, tg. 47, inv.nr. 348, brief 56.
Van Lieburg, ‘De syfilitische patiënt’, 167.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1828.
Raadsrapporten bij raadsresoluties 20-6-1844, 2-7-1845.
Woodward, To do the sick, 87.
GA, tg. 1399, inv.nr. 4263. Bijlagen gemeenterekening 1824.
GA, tg. 1329, inv.nr. 661. In deze bron wordt vermeld dat het om 110 patiënten gaat, in de raadsrapporten
wordt het getal 115 genoemd. Voor dit deel van het onderzoek zijn de 110 zieken uit de bron van de
hervormde armenzorg gebruikt, omdat dezen aan de criteria voor het navolgende onderzoek voldeden.
In 1820 bijvoorbeeld: Berlijn, Antwerpen, Amsterdam, Zeeland, Tiel, Utrecht, Nijmegen, Leeuwarden,
Heerenveen. In 1825: Sneek, Ochtrop, Kassel en Winterberg (Duitsland), Haarlem, Dokkum en drie keer
onbekend of zonder vaste woonplaats. In 1846 kwamen weinigen van ver, maar de helft uit de provincie
Groningen.
Het aandeel patiënten dat uit andere gemeenten kwam, steeg na 1833 relatief ten opzichte van de uit de
stad afkomstige zieken (1836-1839: 18% en 1840-1844: 13%). Dit kwam door de dalende instroom van de
stadjers.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1833.
Suringar, Groningen in zijn verleden, 189-216.
GA, tg. 1364, inv.nr. 63/1.
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GA, tg. 1364, inv.nrs. 73/6, 73/7.
GA, tg. 1364, inv.nr. 73/5.
GA, tg. 1425, inv.nrs. 924, 925.
Suringar, Groningen in zijn verleden, 266-268, 275.
Suringar, Groningen in zijn verleden, 210.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 27-12-1845.
Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 30-8-1800; inv.nr. 14, 6-8-1803.
GA, tg. 1461, inv.nr. 142/4.
GA, tg. 1461, inv.nr. 142/5.
GA, tg. 1461, inv.nr. 142/3, 6-8-1848 en verdere notities over haar vanaf dit tijdstip.
Mogelijk werd voor 1824 een enkel ziektegeval in het weeshuis opgenomen, maar daarover is in de notulen
van de diaconie niets vermeld.
GA, tg. 1461, inv.nrs. 260, 261, 262, 264.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1844; inv.nr. 3, 1-4-1844.
GA. tg. 1399, inv.nr. 8774.
GA, tg. 1461, inv.nr. 142/5, 6-9-1857.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 116; Rutten, De vreselijkste, 309-319.
GA, tg. 1538, inv.nr. 272.
GA, tg. 1538, inv.nr. 413.
GA, tg. 1538, inv.nr. 272.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8777.
GA, tg. 1538, inv.nr. 457. Op grond van de betaalde opnamekosten en de verpleegprijs is berekend, dat één
patiënt 21 dagen (f 10,50) en de andere 79 dagen (f 39,50) was opgenomen.
GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1833.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 8779, 8781.
GA, tg. 1605, inv.nr. 1261 R; GA, tg. 1399, inv.nr. 8773.
GA, tg. 1538, inv.nr. 504. Voor de inrichting van de ziekenzalen werden ‘nachttafeltjes’, extra waterpotten en
betere stoelen en matrassen (van zeegras) aangeschaft.
Een traditionele gewoonte bleef ook bestaan: de mogelijkheid om eenmaal per week het huis open te stellen
voor het publiek voor bezichtiging.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 62; Jorna, Het R.K. Liefdesgesticht, 22, 24; Diest Lorgion,
Geschiedkundige beschrijving, II, 371-372.
Holthuis, Roode Wezen, 363.
GA, tg. 1538, inv.nr. 517. In dezelfde periode werden 100 wezen (7%), 65 oude mannen (5%) en 102 oude
vrouwen (7%) opgenomen.
GA, tg. 1501, inv.nr. 512, 24-5-1856.
GA, tg. 1538, inv.nr. 276.
Bakker, ‘Zusters van Liefde’. De congregatie legde zich vooral toe op ouderenzorg. In Groningen verzorgde
ze een bredere doelgroep omdat het armenhuis ook zieken opnam.
De verpleegdagen zijn berekend over de periode 21-4-1848 – 21-4-1855 (N=487).
GA, tg. 1538, inv.nr. 518.
Van der Woude, ‘Stadjers’, 13.
Kooij, Groningen, 279.
GA, tg. 1329, inv.nr. 49, ingekomen brief 18-8-1818 van chirurgijn F.J. ter Borgh.
GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 5-9-1801.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 4-3-1809.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 5-11-1811.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 3-10-1812, 27-2-1813.
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GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 1-4-1837.
GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 1-6-1833, 6-7-1833, 14-9-1833, 1-8-1835.
GA, tg. 1517, inv.nr. 142, 23-2-1837.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 3-6-1843, 5-8-1843, 25-11-1843, 3-5-1845.
Van der Haer, ‘Het Stadsziekenhuis’, 161.
Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 1329, inv.nr. 22, 2-6-1860. De bedeelde Johanna Wiegman werd aangesteld
als ziekenoppasser. Idem: inv.nr. 23, 7-7-1866. Anje Aljes werd opgenomen onder de voorwaarde dat ze
ziekenoppasser werd.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 5-8-1843; inv.nr. 18, 6-2-1847.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 23-12-1844.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 19-7-1845.
GA, tg. 1329, inv.nr. 1039. Huishoudelijk reglement.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 7-11-1846.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 6-3-1847.
GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 1-1-1853.
GA, tg. 1329, inv.nr. 22, 16-4-1859.
GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 3-9-1853.
GA, tg. 1329, inv.nr. 21, 11-2-1854.
GA, tg. 1329, inv.nr. 22, 12-4-1862, 19-4-1862.
GA, tg. 1329, inv.nr. 21, 13-10-1855; inv.nr. 22, 2-2-1861.
GA, tg. 1329, inv.nr. 23, 7-11-1868. Uit financiële overwegingen werd een wacht- en onderzoeksperiode van
acht dagen ingesteld.
GA, tg. 1329, inv.nr. 166. Ingekomen stukken hervormde diaconie 1863.
GA, tg. 1329, inv.nr. 23, 3-8-1867.
Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 1329, inv.nr. 23, 13-2-1869.
Verslag raadscommissie voor het ziekenhuis, behorende bij raadsresolutie 10-5-1851, nr. 10.
In deze en de volgende paragraaf is gebruik gemaakt van: Van der Woude, Van der Schuit, Oude tradities,
hoofdstuk 1; Tammeling, Honderdvijfenzeventig jaar AZG; Verhoef, ‘De syfilitische patiënt’; Tonckens, ‘Een
eeuw ziekenhuis’. Deze literatuur wordt niet herhaald in de noten.
GA, tg. 47, inv.nr. 317, nrs. 173-178.
Het doel van het Rijk was om de kosten van het Nosocomium te verlagen door ook gebruik te maken van
het stadsziekenhuis. Voor de stad zou dit het gevaar inhouden, dat op grond van het leermotief meer of
andere patiënten (bijvoorbeeld meer kraamvrouwen) opgenomen zouden worden in hun ziekenhuis. Het
argument voor de afwijzing van de stad wordt niet expliciet vermeld, maar waarschijnlijk was een (terechte)
vrees voor verhoging van de uitgaven de achterliggende reden. Samenvoeging vereiste ook uitbreiding van de
gebouwen.
GA, tg. 47, inv.nr. 325, nr. 21.
GA, tg. 47, inv.nr. 317, nrs. 173-178.
GA, tg. 47, inv.nr. 331, nrs. 30-31.
GA, tg. 47, inv.nr. 348, nrs. 56-57.
Raadsrapport bij raadsresolutie 27-4-1839.
Van der Woude, Van der Schuit, Oude tradities, 31.
GA, tg. 47, inv.nr. 326, nrs. 189, 209.
GA, tg. 53, inv.nrs. 117-121.
GA, tg. 47, inv.nr. 316; GA, tg. 53, inv.nr. 1.
GA, tg. 53, inv.nr. 2.
De Vries, Ha dokter, ho dokter. Er bestonden veel verschillende typen.
GA, tg. 53, inv.nr. 118.
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Almanak der akademie van Groningen, 1820.
GA, tg. 53, inv.nr. 89.
De ene gaf een constante en de andere een onderbroken stroom.
Raadsresolutie, 7-4-1830, nr. 5, 5-5-1830, nr. 3 en bijbehorende raadsrapporten.
GA, tg. 53, inv.nr. 2.
GA, tg. 47, inv.nr. 344, 345, 349 en 352.
Groninger Courant, 20-9-1808.
GA, tg. 47, inv.nr. 47.
GA, tg. 47, inv.nr. 28.
GA, tg. 47, inv.nr. 317, 173-178.
GA, tg. 47, inv.nr. 324, nr. 26.
Provinciaal Blad.
GA, tg. 47, inv.nr. 325, nr. 26.
Groninger Courant, 18-9-1808; Ommelander Courant, 18-9-1808, 25-9-1808.
GA, tg. 47, inv.nr. 348, nr. 56.
GA, tg. 53, inv.nr. 2.
GA, tg. 47, inv.nr. 324, nr. 195.
GA, tg. 47, inv.nr. 324, nr. 195.
GA, tg. 47, inv.nr. 328, nrs. 50-72. Van de inwendige patiënten is de lijst van dit jaar niet bewaard
gebleven.
Boeles, ‘Levensschetsen’, 104; De Moulin, ‘Die Medizin’, 24-25; Lindeboom, Geschiedenis, 233.
De toename van het aantal medicinae doctores met een verloskundige bevoegdheid en het aantal promoties
met een verloskundig onderwerp was in deze jaren substantieel.
GA, tg. 53, inv.nr. 2.
Zie Provinciaal Blad, diverse jaargangen. Tot en met 1840 kwam het aantal medische studenten niet boven
de 55. In 1841 steeg het plotseling tot 84. Tot en met 1847 bleef het hoog en met ingang van 1848 was het
weer op het peil van de jaren dertig, beneden de vijftig (44).
GA, tg. 47, inv.nr. 348, brief 56.
Van Swinderen, Korte opgaven der veranderingen, 7, 8, 11.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 30-9-1852.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 10-12-1852, 29-12-1852.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 23-7-1853.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 22-12-1853.
Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis, 9-17, 25. Het verbeteren van het medische en verpleegkundige peil
werd een actueel vraagstuk in de periode 1865-1885.
Huizinga, ‘Geschiedenis der universiteit’, 243.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8822.
Kooij, Groningen, 258.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8823.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8822.
Hofstee, ‘Demografische ontwikkeling’, 64. De provincie telde in 1850 bijna 190.000 inwoners en in 1870
ruim 225.000.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 17-2-1854.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 19-3-1858, 2-4-1860, 11-12-1862, 24-1-1863, 7-4-1866, 10-3-1868.
Huizinga, ‘Geschiedenis der universiteit’, 237-240, 247; Verdoorn, Het gezondheidswezen, 82-85.
GA, tg. 53, inv.nr. 8, ingekomen stukken 1854.
Marland, Medicine and society, 229-231; Digby, Making a medical living, 212-220.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 15-5-1854.
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232. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 7-4-1866.
233. Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis. Dit ziekenhuis had een modelfunctie. Er is in het Groningse geen
rechtstreekse verwijzing gevonden naar het Coolsingelziekenhuis, maar de hoogleraren moeten op de hoogte
zijn geweest van de omstandigheden in Rotterdam.
234. De reglementen van het personeel waren dezelfde als die van de oude ziekenhuizen. Nieuwe opvattingen over
de verpleging, zoals die werden gepraktiseerd in de Duitse diaconessenhuizen, waren er niet in terug te vinden.
In Groningen werd op instigatie van Sebastian in 1848 een Handboek voor pleegzusters en ziekenoppassers
uitgegeven. Op het reilen en zeilen in het Academisch Ziekenhuis heeft dat geen invloed gehad.
235. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 7-4-1866; tg. 53, inv.nr. 8, ingekomen stukken 1854. Het bleek dat patiënten kleding
ontvreemdden als ze uitgingen.
236. Jaarverslagen en notulen plaatselijke geneeskundige commissie.
237. Querido, Een eeuw staatstoezicht, 165.
238. Houwaart, De hygiënisten.
239. Acker Stratingh, ‘Historisch overzigt’, 103. In 1873 werd door hem nog aangegeven dat de zieken meestal
liever thuis bleven dan naar het ziekenhuis te gaan.
240. Binneveld, Van Lieburg, ‘Amsterdamse en Rotterdamse ziekenhuizen’.
241. Verdoorn, Het gezondheidswezen, 131-141.
242. Met ingang van 1871 werd de bijdrage f 7800,-. Deze was veel hoger dan die aan het Nosocomium. Per saldo
was de stad niet duurder uit, omdat ze geen uitgaven meer had aan het stadsziekenhuis.
243. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 15-5-1854, 9-10-1854.
244. GA, tg. 53, inv.nr. 4, februari 1863.
245. GA, tg. 1399, inv.nr. 8822.
246. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 16-6-1866.
247. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 10-3-1868.
248. Van der Woude, Van der Schuit, Oude tradities, 39, 231-232.
249. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 10-3-1868.
250. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 8-6-1869, 17-8-1869; GA, tg. 1399, inv.nr. 8821.
251. GA, tg. 53, inv.nr. 4, 24-4-1869.
252. Provinciaal Blad, 1870, IV, 58-59.
253. Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis, 9-13. In 1850 was het landelijke cijfer 6.5 en in 1864 5.0. In
Rotterdam was het cijfer voor 1855 15.2. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde was het cijfer in
Groningen hoger, maar ten opzichte van dat van een andere grote stad niet.
254. In deze jaren was er geen epidemie die vertekenend werkte. Tevens is gestreefd naar zoveel mogelijk
aansluiting bij de tienjaarlijkse interval, zoals die ook door Kooij is gehanteerd voor de periode 1870-1914.
Zie bij: Kooij, Groningen, 243 e.v.
255. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1862, 19. Een facet daarin was waarschijnlijk de opname
van besmette prostituees vanaf 1861.
256. De sterftepercentages waren over de genoemde periodes respectievelijk 18, 16, 14 en 15. In het laatste cijfer
zit de hoge sterfte door cholera. Daar zonder zou het 11.5 zijn.
257. Geografische herkomst patiënten Academisch Ziekenhuis:
nominaal
procentueel
jaar
1853 1863 1870
1853 1863 1870
Stad Groningen
299
416
516
65
67
69
Provincie Groningen
112
133
181
24
21
24
Overige
48
72
46
10
12
6
258. Ten opzichte van de bevolkingsomvang bleef het aantal opnames van de Ommelanders nog veel lager dan
dat uit de stad. In de provincie woonden in 1860 vijf keer zoveel inwoners, terwijl het aantal opnames een
vijfde tot een kwart was.
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In het decennium 1870-1880 was er opnieuw een kentering naar een toenemende regionale functie.
GA, tg. 1203, inv.nr. 17, verslag Choleracommissie 1854, 39.
GA, tg. 1501, inv.nr. 512, mei-juni 1856.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8767.
Jak, Armen van geest, 42-45, 48. De kinderen waren daar beter af. Er was speelgerei zoals wippen en
schommels.
Van 88 ‘binnenpatiënten’ was de reden van opname bekend. Daaronder waren 55 longpatiënten of zieken met
ademhalingsproblemen. Tyfus werd veertien keer vermeld, zenuwziekten negen keer en febris intermittens
(koortsen) tien keer.
GA, tg. 53, inv.nr. 73. In 1858 en 1860 overleden respectievelijk 118 en 105 patiënten. Deze bron geeft
alleen van deze twee jaar de doodsoorzaken prijs.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8767.
Verdeeld naar geografische afkomst: in 1853 stad 4.1 en van elders 8.5. In 1863 respectievelijk 4.5 en 5.5.
Van alle niet-stedelijken betaalden 24% (1853) en 17% (1863) de opname zelf, tegen 6.4 en 6.7% van de
stedelingen. De meeste particulieren kwamen uit de provincie.
Van Lieburg, Het Coolsingelziekenhuis, 330 e.v. Volgens de directeur van het Coolsingelziekenhuis waren
de toegenomen medische en verpleegkundige mogelijkheden een reden voor particulieren c.q. de gegoede
klassen om een ziekenhuisopname te ambiëren. Voor Groningen is deze relatie niet vastgesteld en ook niet
voor de hand liggend.
Het nominale aantal is hoger dan het aantal opnames. De opnames die door twee instellingen of personen
zijn betaald, zijn beide meegeteld.
In 1863 werden 49 prostituees opgenomen. Deze zijn hier niet bij geteld, omdat de opnames van deze
vrouwen uit de stadskas werden betaald. In 1853 waren ze er nog niet bij.
De hospitalisatiegraad van de stedelingen was het hoogst in de jaren veertig, iets minder in de jaren vijftig en
nog minder in de jaren zestig.
De hogere sterfte van de stedelijke patiënten ten opzichte van de patiënten uit de provincie kan eveneens
duiden op een opname in een later stadium van de ziekte. Op twee vlakken onderscheidde de stedelijke
ziekenhuispopulatie zich van de bevolking uit de provincie: door een hoger sterfteniveau en een lager
percentage zelfbetalende patiënten.
GA, tg. 1219, inv.nr. 5, 3-6-1861, 1-7-1861; tg. 1442, inv.nr. 723, 14-6-1861.
Houwers, ‘Demografische ontwikkelingen’, bijlage IV. Van 1840-1850 was er een negatief vestigingsoverschot.
Vanaf 1851 veranderde dit in een positief cijfer: 1850-1870: 10.2‰.
GA, tg. 53, inv.nr. 90, inkomsten 1855.
GA, tg. 53, inv.nr. 90.
Het aantal achttien- en negentienjarigen in de groep < 20 jaar was substantieel. In 1853 en 1863 waren
respectievelijk 8 en 9% van alle patiënten tussen 15 en 19 jaar oud.
De opgenomen zuigelingen waren niet de in het ziekenhuis geboren kinderen. Zij waren tussen de vier en
negen maanden.
GA, tg. 1329, inv.nr. 20, 6-8-1853.
Scrofulose is een klierziekte, die in de negentiende eeuw veel voorkwam.
GA, tg. 1329, inv.nr. 22, 1-2-1862; tg. 1442, inv.nr. 723, 2-8-1861. Het adres was: Sint-Jansstraat, G nr. 57.
Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1866-1869.
Van Lieburg, Het Coolsingelziekehuis, 337. In het Rotterdamse ziekenhuis was eenzelfde beroepenvertegenwoordiging, met een overwicht aan sjouwers en dienstboden, zij het dat daar het aantal zeelieden ook nog
aanzienlijk was.
Respectievelijk met 25, 32 en 28 patiënten.
Rosen, ‘Disease, debility and death’, 204-207.
Zie voor beroepenverdeling in de ambachtelijke sectoren in 1870: Kooij, Groningen, 24, 313, 314.
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De Beer, ‘Beroepskeuze, levensstandaard’, 231-232.
Kooij, Groningen, 44-46.
GA, tg. 53, inv.nr. 4, 22-12-1853.
Ook wel aangeduid als ‘tussenpoozende koortsen’. In de regel wordt hier malaria bedoeld.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8767. Dat was ook de achtergrond van zijn wens om de armenpraktijk in te trekken
met studenten. Zijns inziens konden studenten niet alles in het ziekenhuis leren.
Het betreft de jaren 1856 tot en met 1865.
Tenzij anders geannoteerd, is voor de beschrijving van het gasthuis gebruikt gemaakt van: Dohle, ‘Het
krankzinnigengesticht te Groningen’.
GA, tg. 1399, inv.nr. 2811, 1821.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 2810 tot en met 2819; Provinciaal Blad, diverse jaargangen; Verslag van den toestand
der gemeente Groningen, diverse jaargangen.
GA, tg. 1399, inv.nr. 2812, 1827.
GA, tg. 1219, inv.nrs. 4, 46, notulen en jaarverslag 1838.
K.B. 11 april 1818.
GA, tg. 1399, inv.nr. 2810, 1816.
GA, tg. 1399, inv.nr. 2813, 1828.
Provinciaal Blad, 1832.
Zie o.a. Binneveld en Van Lieburg, ‘Amsterdamse en Rotterdamse ziekenhuizen’, 151; Kerkhoven, Beeld
van de psychiatrie, hoofdstuk 2; Binneveld, Filantropie, repressie, hoofdstuk 3. In Nederland verliepen de
ontwikkelingen trager dan in andere West-Europese landen.
Provinciaal Blad, jaargangen 1832-1850.
Te weten: Baart de la Faille, zijn zwager Einthoven en Acker Stratingh. De twee laatsten hadden een medische
functie in het Anthony-gasthuis gehad. Zij kenden de problematiek van deze tak van zorg dus goed.
Binneveld, Van Lieburg, ‘Stedelijke naijver’, 156.
Binneveld, Filantropie, repressie, 149. Interessant is dat hetzelfde argument naar voren werd gebracht als door
de diaconie bij de uitbreiding van het hervormde gasthuis: aanbod schept vraag.
Jak, Armen van geest, 61; Binneveld, ‘Ziekte en gezondheid’, 97.
Provinciaal Blad, 1859.
GA, tg. 1605, inv.nr. 1261 R, tabellen 1809-1816.
GA, tg. 1399, inv.nr. 2810, 1821.
Provinciaal Blad, 1850, circulaire 10-5-1850.
Bron: Provinciaal Blad, diverse jaargangen. De percentages voor de stad waren mogelijk een fractie hoger. De
particuliere patiënten werden niet onderscheiden naar stad en provincie en die zijn hier niet bij gerekend.
Het is mogelijk dat van de particuliere patiënten een of enkelen uit de stad kwamen. Een fundamenteel ander
beeld kan daardoor echter niet ontstaan.
Provinciaal Blad, 1861.
Men zou de these kunnen verdedigen dat pas gespecialiseerde intramurale instellingen voor mensen met
een verstandelijke beperking gecreëerd werden toen het criterium van geneesbaarheid werd verlaten (eind
negentiende eeuw). Voordien waren er wel scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Leerbaarheid was aanvankelijk wel een criterium om het schoolgaan te entameren, maar geen motief voor
intramurale verpleging.
Ernstige gevallen van gedragsgestoorde, verstandelijk gehandicapten kwamen wel in de gestichten terecht.
GA, tg. 1329, inv.nr. 568.
GA, tg. 1461, inv.nrs. 142/1, 142/2, 150.
In 1858: 15 van 60; in 1859: 11 van 70, in 1860: 13 van 70 en in 1863 23 van 100.
Verslag van den toestand der gemeente Groningen.
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B en W resolutie, 19-10-1826.
B en W resolutie, 23-12-1826; Verslag van de in het jaar 1826, bijlagen.
B en W resolutie, 5-2-1827.
B en W resolutie, 23-12-1827.
GA, tg. 1399, inv.nr. 7331.
Kooij, Sapounaki-Dracaki, ‘Health Care’, 191.
Protectie en preventie worden ook wel omschreven als primaire en secundaire preventie.
Schrameijer, De Nota 2000, 204-217.
Porter, The history of public health, Introduction.
Rosen, History of Public Health; Rosen, From Medical Police to Social Medicine. Volgens de klassieke opvatting
was het scheppen van technische voorzieningen een logische ontwikkeling en dwingende noodzaak in een
moderne, door de centrale overheid gestuurde en geïndustrialiseerde maatschappij. De opvatting dat aan
infrastructurele voorzieningen een inherente noodzaak kan worden toegeschreven, is verlaten.
Kooij, ‘Fingerprints’.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 48; Trip, De reiniging.
Houwaart, ‘Gronings romanticus’, 116 e.v.
Reilingh, Verhandeling. De stad was in de zeventiende eeuw met deze wijken uitgebreid, en sindsdien was
malaria toegenomen.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 54; Trip, De reiniging.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 124-126.
Van der Noort, ‘Alles stroomt’, 50.
Trip, De reiniging, 23.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 54; Trip, De reiniging.
Baron, ‘Gezondheidszorg in Groningen’, 33 e.v.
Huisman, Stadsbelang, 288 e.v.
Beekman, Verzameling van Wetten, hoofdstuk 2. Andere provincies maakten andere provinciale verordeningen,
bijvoorbeeld voor het verplicht behandelen van hoofdzeer.
Huisman, ‘De correspondenten’, 87.
Huisman, ‘De correspondenten’, 71.
Huisman, ‘De correspondenten’, 79-83.
Zie bijvoorbeeld: Philips, Gezondheidszorg, 141; Houwaart, De hygiënisten, 22 e.v.; Verdoorn, Het
gezondheidswezen, 79 e.v.; Van der Korst, Lijf en leven, 231 e.v.
Huisman, ‘De correspondenten’, 88. Huisman legt de cesuren in de ‘medicalisering van de openbare ruimte’
bij het begin van de achttiende en het eind van de negentiende eeuw. De Bataafs-Franse periode en de
periode tot 1840 beschouwde hij als een breuk op het staatkundige vlak, die de niet aflatende aspiraties van
de medische stand min of meer verdoezelde.
Querido, Een eeuw staatstoezicht, 48-49, 55-57, 65-69.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 42.
Trip, ‘Geschiedenis der ziekten’, 211.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 48.
Houwaart, De hygiënisten, hoofdstuk 4.
Lindeboom, Geschiedenis, 243 e.v.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 118.
Rutten, De vreselijkste, 82-83, 102-103. Bij meer dan 30.000 inwoners kwam pokken in een hogere
frequentie voor.
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Provinciale Groninger Courant, 9-8-1814.
Baron, ‘Gezondheidszorg in Groningen’, 45.
Rutten, De vreselijkste, 403.
De vaccinatie had vooral invloed op de aard van de kindersterfte. Vanaf het vijfde decennium steeg de
kindersterfte. Andere factoren dan de pokken lagen hier dus aan ten grondslag.
Van Lieburg, ‘Verschijning’, 114. De propaganda voor en verspreiding van variolatie beperkte zich
aanvankelijk tot de academische kring, ook in Rotterdam.
Boschma, ‘Een’ pest’, 69.
Holthuis, Roode wezen, 402.
GA Utrecht, tg. 814, inv.nr. 10, brief 14-5-1799.
Rutten, De vreselijkste, 188-189.
Van Lieburg, ‘Verschijning’, 116; Rutten, De vreselijkste, 193, 488.
Rutten, De vreselijkste, 201-205.
GA, tg. 1501, inv.nr. 512, 5-7-1856.
Boschma, ‘Een’ pest’, 74; De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 113-114.
Rutten, De vreselijkste, 219, 227.
Rutten, De vreselijkste, 260. Uit het verslag in de Groninger Courant in 1814 valt op te maken dat hieronder
ook de vaccinaties vielen die hij in de omringende dorpen deed.
Van Eeghen, Meniste vrijage, 100, 106, 125.
Van Lieburg. ‘Verschijning’, 120. Ook onder de Rotterdamse medici was een groot draagvlak. In Groningen
en Rotterdam was variolatie in de achttiende eeuw door de lokale overheden toegestaan. Of een relatie
bestond tussen het toestaan van variolatie en de acceptatie van vaccinatie in de negentiende eeuw, zou
onderzocht kunnen worden door een vergelijking met steden waar variolatie werd verboden.
B en R resolutie, 23-4-1801.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 49. Het Collegium Medicum werd hiervoor benaderd.
Van der Woude, ‘Gelijkheid op krukken’, 56.
GA, inv.nrs. 275-18-1 tot en met 275-18-4. In het register op de resoluties van het stadsbestuur tot en met
1816 was geen rubriek ‘vaccinatie’. Ook bij ‘ziekte’ of ‘besmettelijke ziekte’ vonden we niets over pokken of
vaccinatie. Bij ‘kinderziekte’, de benaming die ook voor pokken werd gebruikt, was één verwijzing naar de
rubriek ‘pestorder’. Van de vijf onder dit item vermelde data, verwezen twee naar pokken, één uit 1801 en
één uit 1809. Het onderbrengen onder de oude rubriek ‘pestorder’ is tekenend voor de nog niet verworven
zelfstandige plaats van de pokkenbestrijding. GA, inv.nr. 275-6. In het register van ordonnanties was vanaf
1809 een rubriek ‘kinderziekte’.
GA, tg. 71, inv.nr. 1, 31-1-1802. Heelmeester Phaff in Grootegast deed geslaagde inentingen. Hij vroeg de
Departementale Commissie of hij hier mee door kon gaan. De commissie hield het in beraad. De reactie is
tekenend voor de traagheid van de commissie, want in de publicatie van 8 april 1801 werd het de commissie
al toegestaan om dorpsheelmeesters die zij daartoe bekwaam achtten, de bevoegdheid te geven.
Rutten, De vreselijkste, 206.
Rutten, De vreselijkste, 222.
Groninger Courant, 13-7-1804.
Provinciale Groninger Courant, 9-8-1814.
Rutten, De vreselijkste, 226.
Rutten, De vreselijkste, 224.
Van de Sande, Het ontstaan, 82-83.
Ommelander Courant, 24-1-1809.
Op 15-2-1809 kwam de plaatselijke geneeskundige commissie voor het eerst bijeen in een bijzondere
vergadering vanwege het uitbreken van een besmettelijke ziekte.
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Ordonnantie, 6-2-1809; Groninger Courant, 6-2-1809; GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 1 sprokkelmaand 1809;
Groninger Courant, 10-2-1809.
Rutten, De vreselijkste, 265.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, 15 sprokkelmaand 1809; Groninger Courant, 28-2-1809. De meesten zaten op een
schooltje in de Lutkenieuwstraat.
Groninger Courant, 28-2-1809. Richtsnoer werd de publicatie van de landdrost van 7-12-1808.
Raadsresolutie, 12-6-1809.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 1-4-1809; inv.nr. 45, 1809. Hij deed dit naar aanleiding van het uitgevaardigde
decreet. Hierin werden de niet-openbare armbesturen dringend verzocht hun bedeelden te vaccineren.
De verplichte inenting gold alleen voor bedeelden van de openbare armenzorg en niet voor die van de
diaconieën. De diaconie zei niet op de hoogte te zijn van het decreet. Tresling heeft hun kennelijk kunnen
overtuigen van het belang van de inentingen.
GA, tg. 1219, inv.nr. 2, notulen 1809.
GA, tg. 1219, inv.nrs. 12-16; NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 718, doss. G 461.
Provinciale Groninger Courant, 9-8-1814. Tellegen publiceerde in de krant een verslag getiteld: ‘Merkwaardig
Berigt aangaande den loop der natuurlijke Pokken en de Koepokken, in deze provincie gedurende de laatste
veertien jaar’. Het was een pleidooi voor vaccinatie en een verslag van zijn vaccinatiepraktijk. Tellegen kende
de Groningse houding ten aanzien van vaccineren goed en hij noemde de oorzaken van de weerstand die hij
was tegengekomen. Onder de bevolking heerste de opvatting dat pokken eigen was aan de natuur en daarom
geen voorzorg behoefde. Het krijgen van de ziekte werd ook gezien als een ‘burgerregt’. Laksheid omdat de
ziekte geregeld voorkwam, was ook een reden. Het was een ‘gewoonte’. Een meer principieel bezwaar was, dat
men niet voor de Voorzienigheid uit wilde lopen. Angst voor de inenting speelde ook een rol. En men was
bang dat het kind evengoed nog pokken kon krijgen en dan in een heviger vorm. Al deze bezwaren werden
ook elders gehoord. Zie ook: GA, tg. 1219, inv.nr. 17; De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 9.
Weerstanden werden vaak verwoord onder de verzamelbegrippen ‘onverschilligheid en vooroordelen’ en
‘gehechtheid aan verkeerde denkbeelden’.
Matthes, Leerrede; Rutten, De vreselijkste, 237-238.
GA, tg. 1605, inv.nr. 1261 R. Bijna 93% van de 3633 vaccinaties werden door Tellegen (2004), Paping
(1002) en Mesdag (363) gedaan. Paping was dokter voor epidemische ziekten en Mesdag armendokter bij de
hervormden. Dat zij veel vaccineerden lag dus wel voor de hand.
Rutten, De vreselijkste, 229.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 24-7-1813.
Provinciale Groninger Courant, 9-8-1814.
Rutten, De vreselijkste, 228.
Rutten, De vreselijkste, 253.
Raadsresolutie, 22-11-1819; Groninger Courant, 23-11-1819.
Rutten, De vreselijkste, 265-266; Circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken, 31-3-1825.
Rutten, De vreselijkste, 252, 263, 497.
GA, tg. 1329, inv.nr. 14, 3-12-1814, 10-12-1814, 31-12-1814; inv.nr. 46, 1814.
Een monstering was een controle op de noodzaak van bedeling. Meestal vond deze een keer per half jaar
plaats.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 14-11-1814.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 10-4-1815.
GA, tg. 71, inv.nr. 2, 9-12-1815. De geneeskundige commissie vermoedde ook dat dit een smoes was om
niet te hoeven vaccineren.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 4-11-1833.
GA, tg. 71, inv.nr. 3, 15-11-1833. De eerste drie kregen f 40,-, de tweede drie f 20,- en de eigenaars van de
daarna aangebrachte zieke dieren f 10,-.
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GA, tg. 71, inv.nr. 4, 13-3-1841. De medicus Havenga Jansonius in Winsum volgde de omgekeerde route.
Hij entte koeien in en met de verkregen stof vaccineerde hij mensen.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 7-6-1844, 15-6-1844.
GA, tg. 71, inv.nr. 4, 14-6-1845, 13-9-1845; inv.nr. 5, 12-6-1846, 9-6-1849.
GA, tg. 1219, inv.nr. 5, 6-5-1861. De vergoeding was nu voor iedereen gelijk: f 15,-.
Provinciaal Blad, 1861, 144.
NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 722.
Groninger Courant, 25-6-1819.
NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 722.
GA, tg. 1219, inv.nr. 17; NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 722. Zie voor Rotterdam: Van Lieburg,
‘Verschijning’, 121. In Finsterwolde en omgeving was predikant Bouman heel actief. De provinciale
geneeskundige commissie waardeerde hem daarvoor zeer.
GA, tg. 1219, inv.nr. 20.
NA, BiZa, II, tg. 2.04.01, inv.nr. 731. Medici weigerden de gegoede bevolking, zoals rijkere boeren, gratis te
vaccineren. Plattelandsmedici wachtten met inenten totdat ze minimaal 100 gegadigden hadden, omdat ze
dan op de voordracht voor een medaille konden komen. Van het medaillestelsel, bedoeld om het vaccineren
te stimuleren, kon ook een remmende werking uitgaan. Sommige medici vaccineerden gegoede patiënten
gratis om het aantal te halen.
Beekman, Verzameling van Wetten, 351-362. Het reglement werd goedgekeurd bij KB 17-11-1825.
In de provincie was het voortdurend een probleem om in alle gemeenten een vaccinateur te vinden. De
geneeskundige commissie vond dat gemeentebesturen laks waren. In 1870 werd in 26 van de 57 gemeenten
niet gevaccineerd (Provinciaal Blad, 1870). Soms waren geen dokters te vinden.
Groninger Courant, 30-7-1830.
B en W resolutie, 9-1-1826.
Zie ordonnanties.
B en W resolutie, 30-7-1827.
Ordonnantie, 18-7-1844. De stad wilde dit aanvankelijk niet aan de wijkmeesters opdragen, maar het
gebeurde uiteindelijk wel.
Te weten: begraven binnen drie dagen in de kleding waarin de persoon was gestorven.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 5-6-1828.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 4-11-1839.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1840.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslagen 1839, 1840; De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 111116.
GA, tg. 71, inv.nr. 5, 12-6-1847.
Zie onder andere: GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 6-2-1845; tg. 71, inv.nr. 5, 15-12-1848. Rutten spreekt zelfs van
sabotage.
GA, tg. 1219, inv.nrs. 32, 33. Bij de geneeskundige commissie kwam in de honoreringskwestie het
publieksbelang c.q. het belang van de openbare gezondheidszorg op de tweede plaats.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1845.
GA, tg. 71, inv.nr. 5, 11-3-1848. Zie ook: Provinciaal Blad, 1844.
Rutten, De vreselijkste, 355.
Rutten, De vreselijkste, 275.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 115.
Provinciaal Blad, 1864.
GA, tg. 1219, inv.nr. 34.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 115.
Baron, Kooij, ‘Anamnese’, 84.
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128. In de jaren zestig werd ongeveer eenderde van alle vaccinaties op dit bureau gedaan. Het bureau voorzag de
provincie ook van entstof.
129. GA, tg. 1219, inv.nr. 40. De voorraad entstof werd op peil gehouden door nieuwe entstof van ingeënte
kinderen af te nemen. In 1864 gingen de ouders vanwege de kou niet met hun kinderen naar het bureau,
waardoor de voorraad niet bijgevuld werd.
130. Provinciaal Blad, 1865.
131. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1870; Provinciaal Blad, 1870, 24 e.v.
132. Provinciaal Blad, 1871.
133. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1871.
134. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1871.
135. Kooij, Groningen, 258.
136. Lonsain, ‘Maatregelen’, 197-199.
137. Zie bijvoorbeeld: Publicatie, 2-10-1815.
138. GA, tg. 1399, inv.nr. 5859. Begin jaren vijftig schatte men dat er zoveel honden in de stad waren, dat er
3000 mensen van gevoed konden worden. Ali Cohen, Handboek, II, 525. Eén dolle hond kon wel 60 tot 80
andere honden bijten.
139. Ali Cohen, Handboek, II, 523.
140. GA, tg. 1399, inv.nr. 8045; Ali Cohen, Handboek, II, 531-533. Ali Cohen dacht dat voeding geen oorzaak
was.
141. GA, tg. 1399, inv.nr. 275. In Engeland hield men ‘geriefelijke teven of hoerenteven’ en ‘hondenbordelen’. De
Groningse raadsleden vonden castreren beter, maar dit is nooit uitgevoerd.
142. Mooij, Geslachtsziekten, 34.
143. Huisman, Stadsbelang, 151, 153, 281.
144. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheid, 179.
145. Resolutie, 4-7-1705. Bij resolutie van 22-1-1638 werd tot het overdag verplicht vastleggen van blekershonden
besloten.
146. Resolutie, 29-4-1782.
147. Huisman, ‘De correspondenten’, 83.
148. De Bruijn, De Plakkaten van Stad en Lande.
149. Zie bijvoorbeeld: publicaties B en W, 22-8-1822, 24-9-1822; Groninger Courant, 10-2-1809.
150. Register op de ordonnantiën, inv.nr. 275-6.
151. Zie ook notulen en jaarverslagen plaatselijke geneeskundige commissie, 1838-1841.
152. GA, tg. 1399, inv.nr. 5859.
153. B en W resolutie, 17-10-1839.
154. GA, tg. 1399, inv.nr. 5859.
155. Lonsain, ‘Maatregelen’, 197-199. Dit was een restant van de gewoonte uit de achttiende eeuw dat het
stadsbestuur via een plakkaat, door middel van de drukpers, vanaf de kansel of via vooraanstaande lokale
figuren behandelmethoden aan inwoners bekend maakte. In 1781 propageerde het stadsbestuur op deze
wijze een door het Collegium Medicum gemaakt recept. Het kon gemakkelijk door het publiek zelf worden
gemaakt. Naar hedendaagse maatstaven was het een agressief middel. De behandeling was gericht op het
openhouden en zuiveren van de wond met Spaanse vliegen, geklopte eieren, zout en azijn.
Ramsey, Professional and popular, 240. De Franse reguliere geneeskundigen pasten ook nog mythische
geneeswijzen toe.
156. Ali Cohen, Handboek, II, 536. In 1870 wist men nog niet veel meer.
157. Uiteindelijk werden jachthonden en de honden van postiljons die in de winter als voetenwarmer dienden,
niet als ‘honden tot nut’ beschouwd. Er was ook een woordenstrijd over het feit of armen wel voldoende
‘genegenheid’ opbrachten voor hun dier.
158. GA, tg. 1399, inv.nr. 5859.

NOTEN

488
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Raadsresolutie, 20-5-1854.
Raadsresolutie, 1-4-1865.
Sleebe, In termen, 192. In de provincie kwamen in de jaren zestig hondenkarren op de weg.
Provinciaal Blad, 1869, 38-39.
Raadsresolutie, 16-10-1869; Provinciaal Blad, 1869, 49-50.
Raadsresolutie, 14-1-1872.
Querido, Een eeuw staatstoezicht, 44; Wet 5-6-1875, Staatsblad 110.
Huisman, Stadsbelang, 33-36.
Mooij, Geslachtsziekten, 38.
De opvatting was dat prostitutie niet volledig onderdrukt moest worden. Dit betekende tegelijkertijd
toestaan en afwijzen. Vanaf ongeveer 1880 bestreden de ‘abolitionisten’ deze visie. Zij wilden de prostitutie
totaal uitbannen.
Stemvers, ‘Geslachtsziektenbestrijding’, 6.
Huisman, Stadsbelang, 34.
Verhoef, ‘De syfilitische patiënt’, 169; GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1828.
Verhoef, ‘De syfilitische patiënt’, 168-170.
Zie bijvoorbeeld: Stemvers, ‘Geslachtsziektenbestrijding’.
De Vries, Kuisheid voor mannen, 24.
Mooij, Geslachtsziektenbestrijding, 31. Na de Franse tijd spoorde de nationale overheid nog verschillende
keren aan tot actieve bestrijding: in 1818, 1828, 1846 en 1860.
GA, tg. 1399, inv.nr. 7175.
De inschrijving kostte f 0,50 tot f 1,50, de wekelijkse visitatie 20 tot 40 cent.
B en R resoluties, 22-11-1813, 19-3-1814.
GA, tg. 1399, inv.nr. 3118. Dit stuk is in het privé-archief van wethouder Trip bewaard gebleven. Volgens De
Vries Reilingh is het in 1816 aangenomen, maar het is niet te vinden in de resoluties van het stadsbestuur.
Zie bij: De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 53. Volgens de notulen van de provinciale
geneeskundige commissie van 14-10-1816 is het voorstel door deze commissie gemaakt.
GA, tg. 1219, inv.nr. 14.
Stemvers, ‘Geslachtsziektenbestrijding’, 4; Van Lieburg, ‘De geneeskundige verzorging’, 175. Ook in andere
steden ging, al of niet gereglementeerd, de syfilisbestrijding na de Franse tijd gewoon door.
GA, tg. 1219, inv.nr. 19, jaarverslag 1822.
Ali Cohen, ‘Bijdrage’, 537.
GA, tg. 1399, inv.nr. 7175.
Stemvers, ‘Geslachtsziektenbestrijding’, 4.
GA, tg. 1219. inv.nr. 22, jaarverslag 1828; inv.nr. 3, 5-6-1828, 3-7-1828.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 53.
Verhoef, ‘De syfilitische patiënt’, 171; Ali Cohen, ’Bijdrage’, 537.
Raadsresolutie, 3-9-1828.
GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 19-9-1829.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1845.
Ali Cohen, Handboek, 553-556. De straffen hadden betrekking op prostituees die mannen beneden de 21
jaar lokten en voor ouders die hun dochters die nog geen 21 jaar waren, tot prostitutie aanzetten.
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst, 7 (1856) 78.
De Vries, Kuisheid voor mannen, 27-28; Van Lieburg, ‘De syfilitische patiënt’, 170.
GA, tg. 1219, inv.nr. 29.
GA, tg. 1219, inv.nr. 27.
Idema, Oud nieuws, 31.
GA, tg. 1399, inv.nr. 7175.
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199. Dit waren medicus en raadslid Baart de la Faille, De Vries Reilingh (voorzitter plaatselijke geneeskundige
commissie) en professor Hissink Janssen.
200. GA, tg. 1399, inv.nr. 7175.
201. Raadsresolutie, 27-7-1861; Groninger Courant, 23-10-1861. Een tegenstander van reglementering zette in
een ingezonden brief zijn argumenten nog eens uiteen. Hij brak met de gewoonte om over dit onderwerp
‘met geslotene deuren’ te spreken. De onbekende schrijver twijfelde aan het gunstige effect op de prevalentie
van de ziekte en de afname van het aantal onecht geboren kinderen. Hij heeft de discussie niet weer open
kunnen breken.
202. Japenga, ‘Prostitutie in Groningen’, 36-37.
203. GA, tg. 1399, inv.nr. 7175.
204. Ali Cohen, ‘Bijdrage’, 535.
205. Japenga, ‘Prostitutie in Groningen’, 22-25. Japenga doet geen melding van een concentratie van bordelen rond
de Lammehuiningestraat. Ali Cohen kende zijn stad goed. De bordelen in de buurt de Lammehuiningestraat
hebben waarschijnlijk na 1860 geen vergunning aangevraagd.
206. GA, tg. 1399, inv.nr. 7176. In de wijken G, R en S: 18 adressen en 28 vergunningen.
207. Japenga, ‘Prostitutie in Groningen’, 28-29.
208. Kooij, Groningen, 146; Kooij, ‘Fingerprints’, 120.
209. Japenga, ‘Prostitutie in Groningen’, 16-17, 43.
210. GA, tg. 1399, inv.nr. 281, raadsrapport bij raadsresolutie 17-1-1863. De beperking was dat een medicus
minimaal vijf jaar moest hebben gepraktiseerd, want ‘het is onmogelijk het gezag aan elke onlangs
gepromoveerde jongeling te schenken’. Of moest de jongeling nog maar even weg blijven uit deze sector?
211. GA, tg. 1399, inv.nr. 7175.
212. Japenga, ‘Prostitutie in Groningen’, 46.
213. GA, tg. 53, inv.nr. 133.
214. Mooij, Geslachtsziekten, 54. De centralisatie van de thematiek op nationaal niveau kreeg gestalte in het
bordeelverbod van 1911.
215. Resolutie, 6-11-1771.
216. Zie ook: Portegies, ‘Krijgsgevangen patiënten’, 58.
217. GA, tg. 1399, inv.nr. 3135, politiereglement 1822.
218. Houwaart, De hygiënisten.
219. De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 98; Trip, ‘Geschiedenis der ziekten’. Trip onderscheidde
tyfus niet als een aparte ziekte.
220. Groninger Courant, 28-5-1856.
221. Hetzelfde geluid werd aan het begin van de eeuw door Matthes over de pokken in relatie tot de pest naar
voren gebracht.
222. De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 107; Provinciaal Blad, 1870, 35, 48.
223. GA, tg. 71, inv.nr. 3, 12-3-1831, 18-6-1831, 11-7-1831.
224. Houwaart, De hygiënisten, 94-98.
225. GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 18-6-1831.
226. GA, tg. 1399, inv.nr. 7196.
227. Raadsresolutie, 2-7-1831.
228. GA, tg. 1399, inv.nr. 7196.
229. GA, tg. 1399, inv.nr. 7196.
230. Thomassen à Thuessink, Een woord.
231. B en W resolutie, 24-10-1831, nr. 2.
232. GA, tg. 1219, inv.nr. 3, 8-12-1831.
233. GA, tg. 1399, inv.nr. 7196. Een provinciale commissie moest zorg dragen voor de provinciale voorbereidingen
en ziekenzorg.

NOTEN

490
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.

243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

‘t Hart, Utrecht, 160-161; Olvers, ‘Cholera en gemeentebeleid’, 15.
GA, tg. 71, inv.nr. 3, 10-12-1831.
GA, tg. 1219, inv.nr. 24.
B en W resolutie, 23-7-1849. Onrijp fruit werd als ziektebevorderend beschouwd.
Stuling, ‘De cholera’, 30; Baron, ‘Gezondheidszorg’, 49.
Zie jaarverslagen van de plaatselijke geneeskundige commissie.
Stuling, ‘De cholera’, 31-33.
Soms werd medicatie verhaald op de armenzorg.
De stedelijke commissie van 1832 werd de plaatselijke choleracommissie genoemd. De particuliere
Choleracommissie die vanaf 1849 functioneerde (hoofdstuk 9) werd ook zo genoemd. Het gaat echter om
twee organen van verschillende origine.
Verslag van de in het jaar 1826, 107; GA, tg. 1219, inv.nr. 21.
Verslag van de in het jaar 1826, bijlagen.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 54.
GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 13-7-1849; inv.nr. 25.
Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 1219, inv.nr. 5, 1-8-1860.
Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 1219, inv.nr. 5, 7-4-1862. Enkele zieken waren de aanleiding tot het verbeteren
van de afwatering in de Uurwerkersgang naast de Harmonie.
Provinciaal Blad, 1867, 52 e.v.
Houwaart, De hygiënisten; Huisman, ‘De correspondenten’, 88. De hygiënisten hadden geen andere
ziekteverklaringen dan de traditionele miasmatische en contagieuze.
GA, tg. 1219, inv.nr. 30.
Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 5 (1854) 3-16.
Provinciaal Blad, 1870. Medicus Born trof in 1870 voorbereidingen voor een geneeskundige beschrijving
voor de hele provincie, maar daar is verder niets van vernomen.
Zie ook: Ali Cohen, ‘Gesteldheid van den bodem en cholera’, de verslagen van de Tyfus- en Choleracommissie
en de plaatselijke geneeskundige commissie.
Provinciaal Blad, 1870, 35.
GA, tg. 1399, inv.nr. 7181.
GA, tg. 1219, inv.nr. 32.
GA, tg. 1219, inv.nr. 32.
Van den Berg, ‘Bij ’t portret’.
Kooij, Groningen, 258-259.
Huisman, Stadsbelang, 21.
Trip, De reiniging, hoofdstuk 7.
Van Zon, Een zeer onfrisse, hoofdstuk 9.
Van Zon, Een zeer onfrisse, 189; Houwaart, De hygiënisten, 258. In Nederland waren maar drie steden,
waaronder Groningen, die de vuilverwijdering zelf verzorgden. Overal elders werd dit uitbesteed aan
particulieren.
Santing, ‘Geneeskunst in Groningen’, 24.
Zie voor de vuilnisophaal: Trip, De reiniging, hoofdstuk 3, 9 en 10.
Raadsresolutie, 5-4-1862.
Van Zon, Een zeer onfrisse, 266 e.v.
Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving, 341-342; De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen,
56-57; Stratingh, Groningen als woonplaats.
Stratingh, Groningen als woonplaats, 84, 89-99; Van Zon, Een zeer onfrisse, 190-196.
Zie jaarverslagen plaatselijke geneeskundige commissie; Ali Cohen, Handboek, I, 414.
GA, tg. 1399, inv.nr. 7344.
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273. GA, tg. 1399, inv.nrs. 279, 280, 7344.
274. Deze aantallen zijn exclusief de niet-verrichte visitaties van publieke vrouwen, gevallen van invoer van
bedorven voedsel en gevallen van nijverheidsuitoefening zonder vereiste vergunning (respectievelijk 26, 10
en 6 keer).
275. GA, tg. 1219, inv.nr. 32.
276. Van Zon, Een zeer onfrisse, 139. Mestvaalten werden geproduceerd door koemelkers, veehouders,
veehandelaren, voerlieden en lompenhandelaren, die hun bedrijf binnen de bebouwde kom hadden. Tot het
begin van de twintigste eeuw konden zij reglementering tegenhouden.
277. Van Zon, Een zeer onfrisse, 137, 143, 196. ‘Te kort schietend beleid’ oordeelde Van Zon. De informatie uit de
jaarverslagen van de geneeskundige commissie – deze bron werd door Van Zon niet geraadpleegd – bevestigt
dit. Verschillende keren maakte de geneeskundige commissie B en W na 1856 attent op de verontreiniging
van oppervlaktewater door vuilnis en drek van belten. Lang niet altijd reageerde het stadsbestuur hierop.
Volgens wethouder Trip greep het stadsbestuur juist krachtig in bij overtredingen.
278. Van der Woude, ‘De gezondste stad’, 158.
279. Provinciaal Blad, 1870, 69.
280. Kooij, Groningen, 261.
281. GA, tg. 1399, inv.nr. 7343.
282. Raadsresolutie, 19-10-1826.
283. Trip, De reiniging, 137-138.
284. Raadsresoluties, 19-10-1826, 23-12-1827 met rapporten; B en W resolutie 23-4-1827 met rapport; Trip, De
reiniging, 137-138.
285. B en W resolutie, 9-4-1827.
286. Zie voor het verloop: Verslag van den toestand der gemeente Groningen, diverse jaargangen.
287. GA, tg. 1399, inv.nr. 279.
288. Zie bijvoorbeeld: Ali Cohen, Handboek, I, 213.
289. Blijham, Groningen Grondig, II.
290. Geraerdts, ‘De Hinderwetbescheiden’, 53-56.
291. Blijham, Groningen Grondig, II, 6.
292. Meest voorkomende nijverheidstakken in de aanvragen hinderwetvergunning 1824-1870 (met uitzondering
van de verzoeken om stoommachines te mogen plaatsen):
tabaksfabrieken, kerverijen, drogerijen
39
gieterijen
15
lakstokerijen
6
destilleerderijen en likeurstokerijen
5
stijfselfabrieken
4
bierbrouwerijen
4
azijnmakerijen
3
vlasspinnerijen
2
loodwitfabrieken
2
293. GA, tg. 1219, inv.nr. 21; inv.nr. 2, 6-4-1826.
294. B en W resoluties, 4-12-1826, 14-6-1827.
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moesten worden.
Kooij, ‘Fingerprints’, 115.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 16.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8754.
Goedgekeurd bij ministerieel besluit d.d. 29-06-1830, nr. 66; Extract Register der Resolutien Gedeputeerde
Staten, 4-1-1831; GA, tg. 71, inv.nr. 3, 11-9-1830.
Raadsresolutie, 18-11-1833; resolutie B en W, 12-12-1833.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 8783, 8784. Het betreft 1843-1846 en 1854-1855.
GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 1-4-1837.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 3-9-1842, 3-6-1843.
GA, tg. 1329, inv.nr. 258.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1844; inv.nr. 4, 5-2-1844.
GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1846; inv.nr. 23.
GA, tg. 1329, inv.nr. 258.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8784.
GA, tg. 1461, inv.nr. 146, 25-4-1847.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 1-5-1847.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 20-1-1849, 3-2-1849, 3-3-1849.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 1-10-1842.
GA, tg. 1329, inv.nr. 258. De nominale getallen waren 1738, 1998, 2061 en 2915.
De jaarcijfers waren: f 2.99, f 2.67, f 3.08 en f 2.25.
GA, brochure 10258, Rapport Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afdeling
Groningen, 1855.
GA, tg. 1329, inv.nr. 16, notulen 1837; inv.nr. 17, 2-12-1844.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
GA, tg. 1442, inv.nr. 750, inschrijfnr. 645.
GA, tg. 1192, inv.nr. 85, 107.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 7-10-1848, inv.nr. 19, 2-12-1850. Hier werd vanaf de jaren dertig door de diaconie
voortdurend op gehamerd.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8766.
GA, tg. 1425, inv.nr. 924.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 1-10-1842.
De arch-diaken was de boekhouder van de diaconie en de voorzitter van de vergadering van diakenen. In
bijzondere gevallen kon hij alleen besluiten nemen over hulpaanvragen.
GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 4-1-1845; inv.nr. 18, 30-12-1848.
GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 28-10-1848, 30-12-1848.
GA, tg. 1329, inv.nr. 21, 11-2-1854.
Dat was bij de lutheranen ook het geval, maar die gemeente was veel kleiner. De andere diaconieën hadden
de geneeskundige en heelkundige dienst gescheiden. Dit was gunstiger voor de medicus omdat dit minder
werk voor hem betekende.
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99. Van de Valk, ‘De ziekenfondskwestie’, 35.
100. Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 1399, raadsnotulen 20-6-1832; tg. 1442, inv.nr. 722, 2-2-1859, 29-6-1859; inv.
nr. 724, 19-10-1860.
101. GA, tg. 1461, inv.nr. 142/3, 1-8-1847.
102. GA, tg. 1538, inv.nr. 457.
103. GA, tg. 1442, inv.nr. 722, 22-9-1858; inv.nr. 821.
104. Zie voor weigeringen van breukbanden bijvoorbeeld: GA, tg. 1442, inv.nr. 722, 10-3-1858, 14-7-1858.
105. Ter Sluis, ‘De Groninger verloskundige collectie’, 7. Hintze maakte ook instrumenten en schaalmodellen
voor de academische collectie van Baart de la Faille.
106. GA, tg. 1329, inv.nr. 21, 3-6-1854.
107. GA, tg. 1364, inv.nr. 63/2, 29-5-1847.
108. Greidanus, Een dorpsdokter, 70.
109. GA, tg. 1219, inv.nr. 22, jaarverslag 1836.
110. Helaas is dit register niet meer aanwezig in het archief van de hervormde diaconie.
111. GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 9-1-1836. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.
112. GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 1-4-1837.
113. GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslagen 1840-1843.
114. GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 9-1-1836.
115. GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 3-9-1842.
116. GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 4-3-1843.
117. GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 28-10-1848, 30-12-1848.
118. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8766, 8767.
119. Als volgt berekend:
RK
46 : 40 = 115 : 100
luthers 79 : 71 = 111 : 100
120. GA, tg. 1425, inv.nr. 924.
121. GA, tg. 1329, inv.nr. 16, 1-4-1837. De uitgaven waren van 1833-1836 respectievelijk f 772,40, f 1278,10,
f 1194,30 en f 2506,40.
122. GA, tg. 1511, inv.nr. 103, 1845.
123. Voor de berekening van de coëfficiënten van het stadsziekenhuis van de hervormden, katholieken en
lutheranen is uitgegaan van de percentages van de bevolkingsomvang van 1830. Voor de berekening van de
coëfficiënten van het Academisch Ziekenhuis is uitgegaan van de volgende bevolkingsaantallen: hervormd
70%, RK 15%, luthers 4%, joods 1836-1839 3.5% en vanaf 1840 4% van de totale stedelijke bevolking.
Voor de joden is voor alle jaren 3.5% aangehouden.
124. GA, tg. 1329, inv.nr. 18, 3-12-1842, 7-1-1843.
125. GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 2-12-1844.
126. Goldsmith Nanninga was een pleitbezorger en belangenbehartiger van de armen. Hij was de enige die vanaf
het eind van de jaren dertig nog aansloot bij de traditie van de armendokters uit de jaren twintig. Zolang de
belangen van de diaconie en zijn opvattingen over medische armenzorg samenvielen, zoals in de jaren dertig
met betrekking tot het elimineren van studenten uit de armenpraktijk, veroorzaakte dat geen conflicten.
In de jaren dertig kreeg hij nog een pluim van de hervormde diaconie. Maar hij schroomde niet om vóór
de patiënten te kiezen tegen de armbesturen. Dat bleek in 1858. Aan mensen die al door het Burgerlijk
Armbestuur waren geweigerd, schreef hij in de avonduren en op zondag medicijnen voor. Op deze tijdstippen
kon de toestemming vooraf van de boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur worden omzeild. (GA, tg.
1442, inv.nr. 722, 4-8-1858). Toen hij in 1859 overleed, werd dat nogal onderkoeld genotuleerd. Goldsmith
Nanninga moet zich in de loop van de jaren vijftig ook hebben vervreemd van zijn collega-medici. Die wilden
toen ook een strengere toelating tot de gratis zorg.
127. GA, tg. 1219, inv.nr. 4, 5-2-1844.
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128. GA, tg. 1329, inv.nr. 19, 6-4-1850.
129. Het belang van het armenhuis in de katholieke diaconie blijkt ook uit de uitgaven. In 1836 en 1846 werd
34, respectievelijk 29% van de uitgaven aan armenzorg aan het armenhuis besteed. Aan het ziekenhuis werd
minder dan 1% uitgegeven. De hervormden gaven 2 tot 5% aan het ziekenhuis uit (1836, 1846, 1856), 3%
aan het armenhuis (1836) en 12% aan het gasthuis (1856).
130. GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1842.
131. GA, tg. 1219, inv.nr. 46, jaarverslag 1844.
132. Zie bijvoorbeeld: GA, tg. 1461, inv.nr. 142/3, 7-3-1847.
133. GA, tg. 1501, inv.nr. 512, 4-6-1856.
134. GA, tg. 1399, inv.nr. 8773, opmerkingen bij tabellen 1823, 1824. Dit gebeurde omdat men anders niet rond
kon komen van de lage uitkering.
135. Sleebe, In termen, 108-131.
136. GA, tg. 1399, inv.nr. 19, januari-oktober 1853.
137. Deze patiënten waren geen slachtoffers van de tyfusepidemie later in het jaar.
138. Een extra aanwijzing hiervoor is dat de textielbranche die binnen de ambachten een lage status had,
nauwelijks vertegenwoordigd was en datzelfde gold voor de sjouwers en schipper(sknechten).
139. De aantallen en percentages van de hervormden waren:
< 20 jaar: 3 opnames ( 6%)
40-49 jaar: 9 opnames (18%)
20-39 jaar: 21 opnames (42%)
> 50 jaar: 17 opnames (34%)
In de totale ziekenhuispopulatie zijn ook de jonge mensen die elders geboren waren, opgenomen. Die zijn
niet onder deze 50 patiënten.
140. GA, tg. 53, inv.nr. 124.
141. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8781, 8782.
142. Van Loo, ‘De armenzorg in de Noordelijke’, 424.
143. GA, tg. 1442, inv.nr. 750, inschrijfnr. 448; inv.nr. 733, 29-9-1859.
144. GA, tg. 1329, inv.nr. 258.
145. GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 30-8-1800.
146. GA, tg. 1399, inv.nrs. 8781, 8782.
147. GA, tg. 1517, inv.nr. 142, rapportnr. 26, 23-2-1837.
148. Provinciaal Blad, 1861.
149. Wildeboer, ‘Een noodkreet’. Op het platteland ging het plaatsen van krankzinnigen, idioten, invaliden en
kinderen in armenhuizen veel langer door. Aan het eind van de eeuw waren ze in Groninger Opende nog in
het armenhuis opgenomen.
150. GA, tg. 1329, inv.nr. 13, 19-7-1800, 30-8-1800; inv.nr. 14, 6-8-1803.
151. Er is naar beneden toe afgerond, omdat soms enige meerkosten werden gemaakt, bijvoorbeeld voor kleding.
Er kan maximaal een verschil van één opname naar beneden zijn (dus 12 c.q. 4).
152. GA, tg. 1329, inv.nrs. 571, 258.
153. GA, tg. 1329, inv.nr. 17, 2-12-1843.
154. GA, tg. 1329, inv.nr. 258.
155. Dohle, ‘Het krankzinnigengesticht’, 90; GA, tg. 1329, inv.nr. 258.
156. Van de katholieken werd maar één notitie over één opname in het gasthuis gevonden (1843). Het betrof ene
C. Berends, die al snel naar Zutphen werd overgebracht.
157. GA, tg. 53, inv.nr. 126.
158. Gijswijt-Hofstra, Oosterhuis, ‘Psychiatrische geschiedenissen’, 169; Nieuwenhuys, Proeve, III, 270. Het
gesticht bestond sinds 1804 en werd in 1845 erkend als krankzinnigeninstituut.
159. GA, tg. 1399, inv.nr. 8775.
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160. GA, tg. 1399, inv.nr. 279, rapport nrs. 67a, 74.
161. GA, tg. 1329, inv.nrs. 568, 571.
162. Een opname van een krankzinnige in het Academisch Ziekenhuis kostte een diaconie na 1853 f 1,25
per week. Vanuit financieel oogpunt was het dus logisch dat het daar eerst even werd geprobeerd. Vanuit
humanitair oogpunt was het ook wenselijk, omdat een zieke niet direct uit zijn bekende omgeving werd
gehaald.
163. GA, tg. 1329, inv.nr. 21, 6-7-1857.
164. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1854.
165. GA, tg. 1399, inv.nr. 276, geheime raad, 14-10-1854.
166. Provinciaal Blad, 1856, 176.
167. Ze voerde een formele reden aan: volgens het Synodaal-reglement (1857) mocht de diaconie geen
overeenkomst aangaan met het gemeentebestuur. Maar er waren vooral financiële problemen.
168. GA, tg. 1399, inv.nr. 279, rapportnrs. 67a, 74.
169. Taal, Liberalen en radicalen, 17.
170. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1859, 1860.
171. Verslag van den toestand der gemeente Groningen , 1858.
172. GA, tg. 1442, inv.nr. 31, notulen 1833.
173. De totale medische uitgaven waren iets hoger omdat er nog een paar kleine posten waren: onkosten
plaatselijke geneeskundige commissie en salarissen veeartsen.
174. Jaarverslagen plaatselijke geneeskundige commissie; De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 24.
175. GA, tg. 1219, inv.nr. 29.
176. GA, tg. 1442, inv.nr. 206.
177. GA, tg. 1442, inv.nr. 206, inschrijfnrs. 146 tot en met 152.
178. GA, tg. 1442, inv.nr. 206, inschrijfnr. 193.
179. Er is een steekproef getrokken van 1:5, met een aselect begin. Regelmatig werden meerdere personen uit één
gezin geholpen, soms wel vier of vijf personen uit één gezin. Men werd per persoon ingeschreven en niet per
gezin. De steekproef was in feite dus veel groter. Het eerste nummer was 3. Dit nummer is getrokken door
Mevr. M.E. de Jonge, ambtenaar van de Groninger Archieven in aanwezigheid van haar collega, de heer M.J.
van Beek. Vervolgens is steeds vijf nummers verder geteld. Soms waren nummers uitgevallen of doorgestreept.
Wanneer alleen een naam werd vermeld, is voor het volgende nummer gekozen. Een naam zonder leeftijd
of adresaanduiding bood geen aanknopingspunten om deze persoon op te sporen. Nummer 960, Willem
Koeneman, was de laatste die in de steekproef viel.
180. De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 26.
181. Bij de vaststelling van de indirecte kosten is ervan uitgegaan dat van de totale subsidie hetzelfde percentage
dat de diaconieën van de totale kosten aan medische zorg besteedden, naar evenredigheid uit de stadssubsidie
betrokken.
182. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1863, hoofdstuk 10.
183. GA, tg. 1442, inv.nr. 722, 23-6-1858, 2-3-1859; inv.nr. 723, 13-4-1860, 5-4-1862, 24-5-1862.
184. Tussen 1861 en 1865 nam dit aantal af van bijna 6400 naar bijna 3800 per jaar.
185. GA, tg. 1442, inv.nr. 723, 20-1-1860, 3-2-1860.
186. Tijdschrift voor het Armwezen, III, 140-141. In 1860 werd in 61% van de Nederlandse gemeenten minder
bedeeld dan f 2,50. Groningen paste in dit patroon. De grens van f 2,50 werd nooit bereikt.
187. GA, tg. 1442, inv.nr. 722, 26-5-1858, 2-3-1859.
188. Provinciaal Blad, 1867, 47.
189. GA, tg. 1442, inv.nr. 748.
190. GA, tg. 1442, inv.nr. 722, 2-1-1858.
191. GA, tg. 1442, inv.nr. 724, 13-7-1860.
192. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1859.
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

200.

201.
202.
203.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1860, hoofdstuk 10.
GA, tg. 1399, inv.nr. 280, rapportnr. 75.
Formsma, ‘Van liberalisme naar radicalisme’, 459.
Verslag van den toestand der gemeente Groningen, diverse jaargangen.
Spits, Hij heeft vooral gepoogd.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 4166 tot en met 4217. De totale medische uitgaven waren iets hoger, omdat er nog
een paar kleine posten waren: onkosten plaatselijke geneeskundige commissie en salarissen veeartsen.
Mensonides, ‘Openbare armenzorg’, 109, tabel VIII. De medische zorg was een van de belangrijkste taken
van het Burgerlijk Armbestuur. In 1860 bestond 51% van de armenzorguitgaven uit medische zorg, 37%
uit huurgeld en aan brood werd maar ruim 6% besteed. In 1865 en 1870 was het aandeel van de medische
kosten naar ongeveer 40% gedaald. Nominaal werd wel meer uitgegeven.
Door de kerkelijke armbesturen werd in 1846 en 1856 respectievelijk 6.3 en 13.5% van de uitgaven aan
medische zorg besteed. Binnen het Burgerlijk Armbestuur was voor de medische dienst een fors grotere rol
weggelegd dan bij de diaconieën. Dit was grotendeels een relatief verschil, want het Burgerlijk Armbestuur
gaf minder uit aan andere onderdelen.
Mensonides, ‘Openbare armenzorg’, tabel VII en VIII. Bevolkingsomvang (A) en uitgaven medische
armenzorg (B), geïndexeerd (1870=100):
A
B
A
B
1870
100
100
1895
157
261
1880
121
155
1897
164
145
1890
147
233
GA, tg. 1399, inv.nr. 279, rapportnr. 74.
Kooij, Groningen, bijlage B, 278 e.v.
De zondagse collecte-opbrengsten in de steekjaren:
1806 f 14.005-0-0
1836 f 11.555,44
1816 f 13.332-6-0
1846 f 12.162,85
1826 f 13.833,41
1856 f 12.182,12
1866 f 9.291,17
GA, tg. 1442, inv.nrs. 750, 751.
GA, tg. 1442, inv.nrs. 751 tot en met 757.
Van Holthoon, ‘De armenzorg’, 181.
GA, tg. 1442, inv.nr. 818.
GA, tg. 1442, inv.nrs. 783 tot en met 786.
De Vries Reilingh, Geschiedkundige aanteekeningen, 34.
GA, tg. 1442, inv.nr. 818.
Tijdschrift voor het Armwezen, (1858) 130.
Berekend aan de hand van de gegevens van de gemeenterekeningen en op basis van de drie posten:
‘geneeskundige assistentie minvermogenden’, vroedvrouwenhulp en bijdrage Academisch Ziekenhuis.
GA, tg. 1442, inv.nr. 750, inschrijfnr. 895.
GA, tg. 1442, inv.nr. 733, 19-1-1859.
GA, tg. 1442, inv.nr. 750, inschrijfnr. 937.
GA, tg. 1442, inv.nr. 750, inschrijfnr. 949.
Tijdschrift voor het Armwezen, (1861) 140-141.
De Meere, Economische ontwikkeling, 71-75.
Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid, I, 152 e.v.; II, 648 e.v.
Van Zanten, Armenzorg in Nederland, 38.
Kooij, ‘Fingerprints’, 107.
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222. De meest voorkomende beroepsgroep bij de bedeelden die medicijnen en begrafenishulp kregen was sjouwer
(13 van de 44). Elf personen waren arbeider of (ambachts)knecht. In deze groep is het aantal sjouwers relatief
iets hoger dan bij de medisch bedeelden die weer beter werden.
223. Zie bijvoorbeeld voor Leeuwarden: Kok, Burgers in de bijstand, 186 e.v.
224. Kooij, Groningen, 125.
225. Kooij, Groningen, 47; Kooij, ‘Fingerprints’, 107.
226. Op grond van het aantal inwoners dat in 1826 ziek werd en nimmer met de armenzorg in aanraking was
geweest, kunnen we uitrekenen dat het aantal inwoners dat een beroep kon doen op medische armenzorg
midden jaren twintig ongeveer 17% was. Rekening houdend met een kleine marge en een mogelijk lichte
toename van het aantal na 1858, is een percentage van 20 mijns inziens reëel.
227. Van Holthoon, ‘De armenzorg’, 181.
228. Acker Stratingh, ‘Historisch overzigt’, 102-103.
229. Van der Velden, Financiële toegankelijkheid, 33-35, 55. Volgens Van der Velden werd rond 1850 50 à 75%
van alle medisch bedeelden door een gemeentelijk of burgerlijk bestuur geholpen.
230. Douwes, Armenkerk, 168.
231. Kooperberg, Geneeskundige plaatsbeschrijving, 327-338.
232. Japenga, Van der Velden, ‘Access to curative’, 169, 170, 176.
233. Van de Valk, ‘Gilden, gildenbussen’, 191-192. Van der Valk noemt Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Leiden, Utrecht, Delft en Kampen. Van der Velden, Financiële toegankelijkheid. Ook in Schiedam was al een
uitgebreide ziekenfondscultuur.
234. Tijdschrift voor het Armwezen, (1858) 309.
235. Tijdschrift voor het Armwezen, (1858) 130.
236. Van Genabeek, Met vereende kracht, 57, 60-61; Groningsche Volksalmanak, (1910) 132 e.v., Groningsche
Volksalmanak, (1911) 48 e.v.
237. Wiskerke, De afschaffing, 174-175.
238. Van der Valk, ‘Gilden, gildenbussen’, 184-185, 187.
239. Van Genabeek, Met vereende kracht, 69.
240. Van der Valk, ‘Gilden, gildenbussen’, 179.
241. KB 18-5-1827.
242. GA, tg. 1399, gemeentesecretarie archiefnrs. S 323/354 en S 323/355.
243. Zie ook bij: Oomkens, Bouwstoffen, 32.
244. GA, tg. 1733, inv.nr. 198, Gedenkboek, 8-10; inv.nr. 206.
245. GA, tg. 1733, inv.nr. 200.
246. Provinciaal Blad, 1862.
247. Een directiefonds was een particuliere onderneming. Velen bestonden in de negentiende eeuw maar kort, omdat
er geen evenwicht was tussen bijdragen en uitkeringen of omdat de ‘directeur’ er met het geld vandoor ging.
248. Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 1860, hoofdstuk 10.
249. GA, tg. 1399, inv.nr. 8784.
250. Van Genabeek, Met vereende kracht, 162.
251. Tijdschrift voor het Armwezen, (1858) 130. Alleen van 1861 en 1862 hebben we informatie over de nieuwe
leden. De nieuwelingen meldden zich in 1862 relatief meer aan voor de tweede klasse: 20 om 13. Het
percentage aanmeldingen voor de eerste klasse bleef gelijk.
252. Tijdschrift voor het Armwezen, (1865) 51-54.
253. GA, tg. 1399, gemeentesecretarie S 323 / 410.
254. Provinciaal Blad, 1862, 294.
255. Vuilnisarbeiders waren naar negentiende-eeuwse opvattingen een forse potentiële besmettingsbron.
256. Kooij, Groningen, 286.
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GA, tg. 1192, inv.nrs. 49, 50, 66, inschrijfnrs. 2606 en 1729.
Duijvendak, Kooij, Sociale geschiedenis, 121.
Holthuis, Tweehonderd jaar; Knol, ‘De soepketel’, 6-9.
Suringar, Groningen, 265 e.v.; Van der Poel, Joodse stadjers, 34.
Verslag van de in het jaar 1826, 19-24, 41-42, 81.
GA, tg. 1192, inv.nrs. 72, 9, 14, 15.
Hofstee, De demografische ontwikkeling, 130. Hofstee meende dat de Groningers goede public relations
opbouwden met betrekking tot de problemen rond de ziekte. Hij vermoedde dat de aanwezigheid van de
universiteit daaraan debet was. De berichtgeving van de Volksziektecommissie in de lokale, provinciale en
landelijke kranten over de ellende in de stad, kan ook bijgedragen hebben aan de landelijke bekendheid van
de Groningse problemen. De commissie riep in de kranten landgenoten op om geld te doneren.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 4-10-1826, 11-10-1826. Een Amsterdamse vereniging die gelden inzamelde voor de
Groningse zieken vroeg hierom.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 4-10-1826. Vier van hen weigerden. Voor hen werden andere personen gezocht.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 15-11-1826.
GA, tg. 1192, inv.nrs. 85, 107.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 25-10-1826, 31-1-1827.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 15-11-1826.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 11-1-1827.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 2-3-1827.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 4-4-1827.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 5-11-1828, 13-12-1828.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 14-2-1827. Ter illustratie: Jan Jacobs had een van de commissie gekregen deken
doorverkocht aan ‘vrouw’ De Wilde, een andere cliënt van de commissie. Beiden werd verdere hulp
ontzegd.
De 22 meest voorkomende beroepen (nominaal 625) van de 917 als eerste geholpen gezinnen waren:
arbeider, dagloner, knecht
139
kleermaker
30
sjouwer
99
kleermakersknecht
27
timmerman
7
naaister/breister
60
timmermansknecht
29
wol/vetspinner
20
metselaar
14
wever
5
metselaarsknecht
21
weversknecht
17
verver/behanger
7
turfdrager
8
verversknecht
11
zilversmidsknecht
7
schoenlapper/maker
48
stoeldraaier
5
schoenmakersknecht
10
boekdrukkers/bindersknecht
7
koopman/vrouw, kramer, winkel 54
Van 134 gezinnen (15%) werd vermeld: onbekend, geen of zonder beroep.
GA, tg. 1192, inv.nrs. 44 tot en met 48. De wijkmeesters en ‘ambtenaren’ maakten per adres een rapport
op van de bewoners. Het betreft een steekproef met een aselect begin. Het getrokken nummer was 1. Het
nummer is getrokken door de heer G. de Vries, bezoeker van de Groninger Archieven, in aanwezigheid van
een andere bezoeker, de heer H. Kielstra. Sommige rapporten zijn doorgestreept. Deze personen of gezinnen
zijn niet geholpen, omdat na controle bleek dat betrokkenen werden bedeeld of dat alle leden van het gezin
overleden waren. Deze nummers zijn niet meegenomen in de steekproef.
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27.
28.
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30.
31.

32.

33.
34.
35.
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38.
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Voor dat nummer werd het volgende nummer genomen en vervolgens werd weer zeven nummers verder
geteld. Soms woonden op één adres twee volwassenen of twee gezinnen. Beiden zijn meegenomen in de
steekproef. Op deze wijze kwam ik aan een steekproef van 455 eenheden.
Te weten: hervormden 73%, katholieken 14%, lutheranen 4%, joden 2%, doopsgezinden 1% en onbekend
6%.
De wijken met de hoogste percentages ondersteunden:
A
5
M
3 R
13
F
5
N
5 S
8
G
9
O
5 T
4
I
4
P
10 U-Z 7
L
9
Het omgekeerde deed zich ook voor: enkele beroepsgroepen die in de totale beroepsbevolking redelijk veel
voorkwamen, waren nauwelijks onder de ondersteunden van de commissie te vinden. Te weten: schippers,
voerlieden, bakkers en slagers, tappers en kasteleins, moeskers en hoveniers.
GA, tg. 1192, inv.nr. 78.
Drie van de 92 adressen waren niet juist genoteerd. De genoteerde straatnamen correspondeerden niet met
de erbij vermelde wijk. Hieronder vielen de twee adressen buiten de wallen. Deze drie adressen zijn niet in
de analyse meegenomen.
Te weten: Grote Markt, Vismarkt, Herestraat, Oude en Nieuwe Boteringestraat, Kijk in ‘t Jatstraat en
Ebbingestraat. Verder de Broerstraat, Steentilstraat, Jacobijnerstraat, Peperstraat, Oosterstraat, Carolieweg,
Folkingestraat, Pelsterstraat, Haddingestraat, Schoolholm en Munnikeholm.
Als bronnen zijn gebruikt het bevolkingsregister van 1830 en de overlijdensregisters van 1823 tot en met
1832.
In deze opgaven is, wanneer iemand twee beroepen had, steeds het eerst vermelde beroep als hoofdberoep
beschouwd en in de analyse betrokken.
De groep van 43 was als volgt samengesteld: dagloner/arbeider 3x, naaister/breister 3x, spinster 1x, kleermaker
2x, schoenmaker 3x, metselaar(sknecht) 2x, bakker 1x, hoedenmaker 1x, zilversmid(sgezel) 2x, koperslager
1x, blokmaker 1x, knoopmaker 1x, gouddraadwerker 1x, lijstenmaker 1x, vleeshouwer 1x, slagersknecht 1x,
letterzetter 1x, beeldhouwer 1x, commies 2x, koster 1x, beunhaas 1x, organist 1x, Ommelander bode 1x,
winkelier/negotie 3x, commissionair 2x, koopman 1x, tapper 1x, vroedvrouw 1x, zonder beroep 2x.
GA, tg. 1192, inv.nr. 85.
Aangehouden is de inventarisatie van Timmer. Zie bij Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen, 196197. De grootste groep waren de kleermakersknechten (10) en timmerknechten (13). Verder waren er
bij: wolkammersknechten (3), metselaarsknechten (4), zilversmidsknechten (2), bakkersknechten (2),
schoenmakersknechten (3), kuipersknecht (1) en koperslagersknecht (1).
Bij deze zijn de schoenmakers (22) en kleermakers (14) het ruimst vertegenwoordigd. Daarna volgden de
kramers en kooplieden (9), schippers en schuitenvaarders (6) en metselaars (4). De anderen waren: bakkers
en slagers (4), timmerlieden (3), ververs (2), korfmakers (3), voerlieden (2), pottenbakkers (2), smid (1),
wever (1), tapper (1) en hoedenmaker (1).
Gids voor Weldadigheid uitgegeven door den Armenraad te Groningen, 1915. In deze gids wordt het Genootschap
nog genoemd. Het is de laatste vermelding die ik heb gevonden.
Weiner, The citizen patient, 155.
De Bruin, De Bruin, Zoeken naar zekerheid, 18; Steendijk-Kuypers, Apotheek, 95-96; Twintigjarig verslag, 6.
Het Twintigjarig verslag bevindt zich in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Twintigjarig verslag, 6.
Groninger Courant, 5-4-1825, 8-4-1825.
Groninger Courant, 5-4-1825.
Provinciaal Blad, 1849, 44.
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Baron, ‘Het Genootschap’, 4.
Suringar, Groningen, 265-268.
Groninger Courant, 17-1-1834.
GA, tg. 1192, inv.nr. 3, 7-2-1827; tg. 1399, inv.nr. 8775.
GA, tg. 1399, inv.nr. 8780.
Twintigjarig verslag, 11. Deze verstrekking gold in 1845. GA, tg. 1399, inv.nr. 8775. In 1831 werd nog geen
onderscheid gemaakt tussen het eerste en het tweede kind. Men kreeg toen twee luiers, twee hemdjes en twee
doekjes. De rest van de kledingverstrekking was gelijk gebleven. Gids van Weldadigheid, 25. In 1915 werd pas
vanaf het derde kind hulp geboden.
GA, tg. 1399, inv.nrs. 2814, 2815, 2816, 8775, 8780.
Raadsresolutie, april 1828.
Twintigjarig verslag, 25.
Regeringsalmanak, 1853, 200. In deze almanak wordt vermeld dat over de eerste 25 jaar ook een verslag is
gemaakt, maar dat heb ik ondanks intensieve naspeuringen niet kunnen vinden.
Twintigjarig verslag, 19.
Provinciaal Blad, 1830, 1831; GA, tg. 1399, inv.nrs. 8780, 8781.
GA, tg. 1399, inv.nr. 271, raadsrapport bij raadsresolutie 31-12-1842, nr. 3.
Groninger Courant, 8-5-1863.
KB 20-1-1863.
GA, tg. 1203, inv.nr. 30.
GA, tg. 1203, inv.nr. 5, verslag 1854, 29.
GA, tg. 1203, inv.nr. 5, verslag 1849, 5; inv.nr. 5, verslag 1854, 3, 55.
GA, tg. 1203, verslag 1849, 23.
GA, tg. 1203, verslag 1849, 11, 17, 21.
Querido, Een eeuw staatstoezicht, 116; Vlas, Hulpbetoon.
GA, tg. 1203, inleiding bij inventaris.
De beloning was 50 cent per wake. Bij een dagwake kreeg de waker of waakster ook een warme maaltijd. In
1866 werd het dagloon opgetrokken tot f 1,- plus een maaltijd. Voor het afleggen van overleden patiënten
werd 25 cent betaald, in 1866 50 cent.
GA, tg. 1203, inv.nr. 5, verslag 1854, 35.
GA, tg. 1203, inv.nr. 1, notulen 1855, folio 110.
GA, tg. 1203, inv.nr. 5, verslag 1849, 24.
GA, tg. 1203, inv.nr. 1, folio 105.
De twaalfde was de heer E. Dommering.
GA, tg. 1501, inv.nr. 512, 2-5-1856.
GA, tg. 1203, inv.nr. 25.
In het bestuur van dit Gesticht waren de ‘professionals’ eveneens ruim vertegenwoordigd. Onder de
bestuursleden waren twee prominente predikanten: Hofstede de Groot en Amshoff, en medicus Jacob Baart
de la Faille en zijn vrouw.
Van der Kroef, Schuilen, 10-16, 110; Provisioneel algemeen Reglement, artikel 1. Met dank ontvangen van
Mevr. Drs. R. van der Kroef.
GA, tg. 1203, inv.nr. 5.
GA, tg. 1412, inv.nr. 8, verslag 1862-1863.
GA, tg. 1412, inv.nr. 1, 10-5-1850; inv.nr. 8, verslag 1857.
GA, tg. 1412, inv.nr. 37.
GA, tg. 1412, inv.nr. 8, verslag 1855.
GA, tg. 1412, inv.nr. 8, verslag 1862-1863.
GA, tg. 1412, inv.nr. 8, verslag over 1847 en 1848.
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GA, tg. 1412, inv.nr. 8, verslag 1855.
GA, tg. 1412, inv.nr. 8, verslag 1857.
Zie bijvoorbeeld de advertenties in het adresboek van 1865.
Meyer, Handboek voor Pleegzusters en Ziekenoppassers. Meyer maakte voor dit boek gebruik van twee Duitse
handboeken. Professor Sebastian schreef een ‘voorrede’ in het boek van Meyer. Hij vermeldde hierin dat,
onder andere vanwege de recente start van twee Gestichten van Pleegzusters in de stad, behoefte was ontstaan
aan een handboek. In het voorwoord van de facsimile-uitgave van het boek van Meyer wordt door M.J. van
Lieburg verondersteld dat Sebastian doelde op het stadsziekenhuis en het hervormde armenhuis. Ik meen
dat hij het Gesticht voor Pleegzusters op het oog had en niet het hervormde, maar het katholieke armenhuis,
omdat dat zich eind jaren veertig duidelijker presenteerde als ‘verpleeghuis’.
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Foto F.J. von Kalkow. Collectie RHC Groninger Archieven, fotonr. 12127
Kaart door W. Tietsema, uitgave H.R. Roelfsema, Groningen. Collectie RHC Groninger Archieven,
tg. 1536, cat.nr. 5252.
Gravure (proefdruk) door W. Lubbers en L. Poortman. Collectie RHC Groninger Archieven, tg.
1536, cat.nr. 2995.
Wijkenindeling stad Groningen. Kaart vervaardigd door D. Kuiken.
Litho door J.H. Kiewiet de Jonge. Collectie RHC Groninger Archieven, tg. 1536, cat.nr. 3012.
Groninger Courant, 10 juli 1849.
Karikatuurtekening in potlood door W. Gockinga. Collectie RHC Groninger Archieven, tg. 1536,
cat.nr. 4503.
Bibliotheek Groninger Archieven, nr. B-1212.
Universiteitsmuseum Groningen, fotonr. 001329.
Bibliotheek Groninger Archieven, nr. B-1212.
Foto P.B. Kramer. Collectie RHC Groninger Archieven, fotonr. 4065.
Universiteitsmuseum Groningen, fotonr. 002957.
Universiteitsmuseum Groningen, fotonr. 001098.
Groninger Courant, 23 november 1819.
Uitsnede tekening door H. Sanders, 1860. Collectie RHC Groninger Archieven, tg. 1536, cat.nr.
7706.
Uit: Buttinger, E. Practische beschrijving van de wijze van reiniging, vuilnisverzameling en mestbereiding
te Groningen, met een plaat en beschrijving van de inrigting der vuilnisverzamelplaats, benevens eenige
algemeene opmerkingen over de reiniging der steden (Groningen 1870).
Uit: Buttinger, E. Practische beschrijving van de wijze van reiniging, vuilnisverzameling en mestbereiding
te Groningen, met een plaat en beschrijving van de inrigting der vuilnisverzamelplaats, benevens eenige
algemeene opmerkingen over de reiniging der steden (Groningen 1870).
Uit: Buttinger, E. Practische beschrijving van de wijze van reiniging, vuilnisverzameling en mestbereiding
te Groningen, met een plaat en beschrijving van de inrigting der vuilnisverzamelplaats, benevens eenige
algemeene opmerkingen over de reiniging der steden (Groningen 1870).
Foto P.B. Kramer. Collectie RHC Groninger Archieven, fotonr. 9539.
Archief Buurt- en Brandputten. Collectie RHC Groninger Archieven, tg. 1183.
Foto P.B. Kramer. Collectie RHC Groninger Archieven, fotonr. 9335.
Foto P.B. Kramer. Collectie RHC Groninger Archieven, fotonr. 9543.
Archief Administratie van Openbare Armenzorg. Collectie RHC Groninger Archieven, tg. 1442, inv.
nr. 823.
Archief Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt. Collectie RHC
Groninger Archieven, tg. 1219.
Archief choleracommissie. Collectie RHC Groninger Archieven, tg. 1203.
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BIJLAGE I
Klassenindeling medische beroepsbeoefenaren in de hoofdelijke omslag in 1870 en sociale laag volgens stratificatie
in P. Kooij, Groningen 1870-1914
klasse

aantal

sociale laag

medici

apothekers

drogisten

tandmeesters

vroedvrouwen

N=26

N=26

N=6

N=2

N=32

geen HO

9

onbekend

6

1

1

1

14

6

1

5

1

4

2
3

2

4
5

1
1

3

6

2

2
5

1
1

4
1

3

7

3

3

8

3

5

1

3

9

1

1

1

2

10

3

2

2

11

3

1

2

12

1

1

2

13

2

2

1

1

1

14
15

2

16
17

3

1
1

1

1

1

19

1

1

20

1

1

18
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B I J L A G E II-1
Institutionele functies en aanstellingen (bezoldigd en onbezoldigd), posities in medische toezichtsorganen,
lidmaatschap besturen beroepsassociaties, functies in onderwijs
Ontheffing verbod op dubbele praktijkuitoefening medici voor 1838
Gemeenteraadslid
A

Armenzorg (soms samen met armen- en weeshuizen uitgevoerd)

1. Hervormde armenzorg
2. Katholieke armenzorg
3. Lutherse armenzorg
4. Afgescheiden Gereformeerde armenzorg
5. Joodse armenzorg
6. Waalse armenzorg
7. Doopsgezinde armenzorg
8. Burgerlijke armenzorg
9. Tijdelijke benoeming ten tijde van een epidemie
B

Armenhuizen en weeshuizen (gescheiden en gecombineerd)

1. Groene weeshuis
2. Hervormde armenhuis
3. Roode weeshuis
4. Lutherse armen- en weeshuis
5. Katholieke armen- en weeshuis
6. Doopsgezinde armen- en weeshuis
7. Armhuiszittend Convent
C Gasthuizen
1. Heilige Geestgasthuis
2. Geertruidsgasthuis
3. Anthony-gasthuis
D Ziekenhuizen en ambtelijke aanstellingen
1. Stadsarmenziekenhuis (1820-1852)
2. Nosocomium Academicum (1797-1852): medicus academicus en chirurgicus academicus
3. Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch ziekenhuis van 1852 tot en met 1870
4. Gesticht ter Verpleging van Zieke Kinderen (1863-1870)
5. Vaccinateur (1825-1859)
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6. Visitatie prostitutie 1813-1822 en van 1861 tot en met 1870
7. Schutterij- en militiekeuringen
8. Medicus voor de epidemische ziekten arrondissement Groningen (1811-1813)
9. Archiator provincie
10. Instituteur Vroedkundig Instituut
11. Medicus tuchthuis
12. Ad hoc staatscommissies (niet voortvloeiend uit provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt)
13. Ad hoc stedelijke onderzoekscommissies (niet voortvloeiend uit plaatselijke Commissie voor Geneeskundig
Toevoorzigt)
14. Stadsfysicus
15. Vaccinateur in gemeenten in de provincie
16. Ad hoc onderzoeksopdrachten naar besmettelijke ziekten in de provincie door niet-leden van de provinciale
Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt
17. Medicus forensis
E

Diversen

1. Doofstommeninstituut
2. Toezicht kerkelijke besnijdenis joodse gemeente van 1820 tot en met 1870
3. Franse jufferschool
4. Bestuur Bureau voor Vaccinatie en Revaccinatie van 1859 tot en met 1870
F

Medische toezichtsorganen

1. Collegium Medicum en Chirurgicum
2. Jury médicinale Franse tijd (juni 1811-januari 1814)
3. Departementaal Geneeskundig Bestuur c.q. Departementale en Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt (1804-1865, met uitzondering van 1811-1814)
4. Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt (1806-1865)
5. Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid in 1869 en 1870
6. Inspecteur Staatstoezicht
7. Geneeskundige Raad van 1865 tot en met 1870
G Bestuur beroepsverenigingen
1. Medische leesgezelschappen
2. Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen (GGG)
3. Vereeniging van Groningsche Genees- en Heelkundigen (VVGH)
4. Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (NMG), afdeling Groningen
5. Landelijk bestuur of commissie NMG
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H Onderwijs
1. Hoogleraarschap, lectoraat
2. Landbouw- of huishoudkundig onderwijs
I

Dubbele bevoegdheid binnen de stad voor 1838

1. Medicinae doctores met verloskundige bevoegdheid
J

Bestuur liefdadigheidscommissies gerelateerd aan gezondheidsproblemen

1. Volksziektecommissie
2. Choleracommissie
3. Tyfuscommissie
4. Gesticht voor Pleegzusters
K Gemeenteraad
1. Raadslid
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B I J L A G E II-2
Medicinae doctores en chirurgijns, posities in institutionele verbanden
A
Abraham Brill, md

- 1802

A.J. Buissink, ch
H.A. Buissink, ch
Marcus Jan Busch, md, vrm

B

C

1764 - 1802

D9, D11, D17

1787 -

A2, A3, D7

- 1820
1747 - 1831

1770 - 1831

A2
D9, D10, D11, D14, D17
F1, F2, F3, F4, J1

Mento Quaestius, ch, vrm

1761 - 1804

A1, B3, D2, D11, D17
F1, F3, F4

Meindert Oorsinga, md

1741 - 1820

1770 -

Petrus Driessen, prof

1753 - 1828

1773 - 1828

A2, D12, F2, F3, F4, H1

Lucas Beckeringh, md

1747 - 1826

1779 - 1826

A1, A2, A6, A9, B3, D7
D13, F4

Jan Fellinga, md
Jo(h)annes Reinders, md
Nicolaas Oudeman, md

1784 - 1809
- 1805

1789 - 1805

A3

- 1840

1792 - 1840

D12, D13, F4

Frederik J. ter Borgh, ch, vrm

1770 - 1843

1793 - 1843

A1, A2, A6, A8, B5, D1

Evert J. Thomassen à Thuessink, prof

1762 - 1832

1794 - 1831

F3, H1

D2, D7, F3, F4
Jacob van Geuns, md, vrm

1795 -

A1, D2, E3, F3

Bernardus J. Paping, md

1770 - 1838

1796 - 1838

A1, A2, A3, D7, D8, D9

Sibrandus E. Stratingh, prof

1774 - 1846

1798 - 1846

D17
J.N. Schultens Havinga, md
Wynoldus Munniks, prof
Antonius O.H. Tellegen, md
Wouter van Hulten, md

D2, D12, E1, F3, H1

1799 - 1809
1744 - 1806

1769 - 1806

F1, F4, H1,

- 1830

1801 - 1830

A1, D1, D5, D7, D13, I1

- 1805

- 1805

Samuel Tresling, md

1777 - 1811

1804 - 1811

A1, B1, B2
A1, A2, A3, A6, D7

Petrus Hendriksz, ch, vrm, prof

1779 - 1845

1804 - 1832

A1, A3, A6, A9, B3, D2
D6, D7, F3, F4, H1

Jacobus Munniks, md

1782 - 1840

1805 - 1840

A2, A9, D7

Hermannus Wolthers, md

1777 - 1858

1807 - 1858

D2, D7, D16, E1, F3, F4

Johannes Mulder, prof

1769 - 1810

1808 - 1810

F4, H1

Sibrandus Stratingh Ez., prof

1785 - 1841

1809 - 1841

D13, F3, F4, H1, J1
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Medicinae doctores en chirurgijns, posities in institutionele verbanden (vervolg)
A
Gerbrand Bakker, prof

1771 - 1828

Mozes H. Loewe, md

B

C

1811 - 1828

A9, F2, F3, H1, J1

1812 - 1819

A5

Rein Mesdag, md

1786 - 1814

1812 - 1814

A1, D16

Salomon J. Einthoven, ch

1784 - 1850

1816 - 1850

A1, A2, A3, A8, B1, C3

- 1820

1817 - 1820

A2

1789 - 1818

1813 - 1818

A1

1795 - 1867

1817 - 1867

A1, A8, B3, D1, D7, D10

D1, D7
Jacobus B.E. Suidman, md
Reinder Reynders, md
Jacob Baart de la
Faille sr., md, vrm, prof

D12, D13, D17, E1, F3, F5
G2, G4, G5, H1, I1, J4, K1
Wolter Verschuir, ch, vrm, md

1796 - 1856

1816 - 1856

Cornelus U.J. Huber, md

1795 - 1878

1819 - 1877

A1, A3, B3, C2, D1, D2
D3, D7, E1, E2, F3, I1
A1, A6, A8, B7, C2, D1
D3, D5, D7, D13, D16
E4, F3, G4

1824 - 1832

A8

Willem F. de Mey, md

1826 - 1830

A9

Hendrik F.A. Sasse, md

1826 - 1828

A9

Adrianus A.. Sporon, md

1826 - 1829

A9

Johannes Barlinckhoff, md

1755 - 1832

1826

A9

Arend Jan Wijnne, md

1792 - 1837

1826 - 1837

A1, A9, D7

Pieter A.T. Zanino, md

1797 - 1835

1826 - 1835

A1, A2, A3, A9, D7

Dirk de Vries Reilingh, md, vrm

1805 - 1879

1826 - 1879

A1, A3, A7, A8, A9, B1, B3

Hendrik Gillot, ch

B6, D5, D7, D10, D15, F4
F5, F7, G4, I1, J2, J3
Gozewinus Acker Stratingh, md

1804 - 1876

1828 - 1876

A1, A9, C1, C3, D5, D7
E4, F4, F5, F7, G4, G5
H2, J3

Willem Vrolik, prof

H1

1801 - 1863

1829 - 1831

Markus J. Keiser, md, vrm

1806 - 1892

1830 - 1890

D7, F4, I1, J3

Augustus A. Sebastian, prof

1805 - 1861

1832 - 1851

F3, F4, G2, H1

Hendrik W. Schreuder, ch, vrm

1808 - 1885

1832 - 1885

A2, A3, A6, A7, A8, B5

B3

M.A. Hendriksz, ch

C2, D7,G4
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A

B

Michael Dassen, md

1809 - 1852

1834

Hendrik Tiddens Folmer, md

1810 - 1869

1835

Pieter G. Middel, ch

1835 - 1842

C

D7

Hendrikus M. de Mulder, ch, vrm

1814 - 1842

1839 - 1842

Salomon A. Bleekroode, md

1814 - 1862

1836 - 1844

H1, D7

Reinold J. Tellegen, md, vrm

1812 - 1883

1835 - 1883

A2, A7, A8, B5, 5, D7

Paulus Tresling, md, vrm

1810 - 1866

1835 - 1866

Johannes N. Ramaer, md

1817 - 1889

1840

F4, F5, F7, I1, J3, K1
A1, A3, D5, D7, D15,
G2, I1, J3
Claas Mulder, prof

1796 -

1840 -

D12, F3, F4, H1

Johannes Goldsmidt Nanninga, md

1817 - 1859

1841 - 1859

A1, A4, A8, B2, C1, D7

Dirk J. Coops Busgers, md

1842

Berend Verver, md

1842

Hendrikus Jonxis, ch

1807 - 1883

1843 - 1883

A7, B6, D3, D6, D7

Levi Ali Cohen, md

1817 - 1889

1840 - 1865

A5, A8, D7, E4, F5, F6

1842 - 1847

A1, A7

G2, G3, G4, G6, K1
Wybe Hesselink, md
Jeremias F. Munniks, md

1818 - 1886

1842 - 1886

A1, A2, A8, D7, K1

Frans Z. Ermerins, prof

1808 -

1844 -

F4, H1

Albertus H. Swaagman, ch, vrm

1820 - 1880

1844 - 1880

A1, A2, A8, A9, 1, B3, E1
F5, F7, G2, J3

Bernhard H.J. Koets, ch, vrm, md

1817 - 1859

1837 - 1879

A2, B5, D7

Ernestus D.H. Schutter, md

1819 - 1911

1845 - 1847

A3

Lazarus F. de Hartogh, md

1819 -

1846 - 1847

Pieter Smith de Klemp, md

1821 - 1855

1847 - 1855

A9

Jacob Baart de la Faille jr., md

1822 - 1895

1848 - 1895

A9, D7, E1, F5, F7, G2

Gerard H. Meyer, md

1822 - 1853

1848 - 1853

A9

Antonie Cramer, md

1822 - 1855

1848 - 1855

A1, A3, D7

Jakob F. Cohen, md

1825 - 1881

1847 - 1881

A8, A9, E2

Lucas J. Wichers Az., md

1824 - 1871

1849 - 1871

A1, A2, A8, D7

Jan Hissink Janssen, prof

1816 -

1850 -

E2, F3, F4, H1

Fredericus J.H. Sormani, md

1836 - 1889

1850 -

Izaak van Deen, prof

1804 -

1851 -

Simon P. Kros, md

1820 - 1896

1851

F3, F7, H1
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A

B

Abraham T. Folkertsma, md

1829 - 1893

1855 - 1893

A1, A2, A3, A8, B2, B4,

Johannes J.H. Ridder, md

1823 -

1858 - 1867

A2, A8, B5

1858 - 1875

A8, F5, G2, G4

Harm Reilingh Dz., md

1833 - 1917

1860 - 1896

A8, B1, D4, F5, F7, G2

Derk van Dam, ch

1806 -

1860

Abraham S. Joukles, ch

C

1851
C1, C3, G2, G4

Hendrik Beins, md

1861

A.H. Pollack, ch
Hugo M. Damsté, ch

1839 -

1863

Simon F. Cohen, ch, vrm, md

1840 - 1899

1864 - 1885

A8, E2

Jan W. Hofman jr., ch

1838 -

1864 - 1885

Stephan J. van Royen, md

1828 - 1909

1861

Johannes T. Sormani, md

1836 - 1889

1862 - 1889

A8, G2, G4

- 1876

1863 - 1876

A8, A9

Jan Sonius Mulder, md
S.S. Rosenstein, prof

1866 -

Anthonius H. Verschuir, md

1840 - 1916

1867 - 1895

A8, F3
F5, F7

Jan Ae. Born, md

1820 -

1867 - 1883

Samuel Wijtema, md

1841 - 1891

1867

Jacob Jacobs, md

1842 - 1895

1869 - 1872

D3

Bronnen: alle voor dit onderzoek gebruikte bronnen
Toelichting:
In dit overzicht zijn de functies, aanstellingen en posten opgenomen, die vervuld werden van 1800-1870.
Verklaring tekens en afkortingen:
md = medicinae doctor, ch = chirurgijn, vrm = vroedmeester, prof = professor
A = leefjaren
B = praktijkjaren in Groningen volgens regeringsalmanakken
C = posities volgens bijlage II-1
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BIJLAGE II-3
Paramedische en andere deelbehandelaars, functies in institutionele verbanden
functies
Aderlaters
A. Moes

A6

H. Ferwerda

A6

Dominicus Vuchten (niet geadmitteerd)

A3

Behandeling zere hoofden
Vrouw Cio

A2

Vrouw Beekman

A2

Lavementen zetten
Alle stadsvroedvrouwen

A8 (na 1860)

Aderlater Siersma

A8

Levi Wolf

A8

Borgers

A1

K. Bulkes

A2, A8

H.F. Bartels

A3

Baruch de Beer

A8

Vrouw Kuilenberg (vroedvrouw)

A1

Vrouw Trox (vroedvrouw)

A1, A2, A8

Weduwe Huisman (vroedvrouw)

A2

Vrouw Van Duiken (vroedvrouw)

A8

Vrouw Ter Voor (vroedvrouw)

A1, A8

Phillippus (uit de Guldenstraat)

A8

Tandmeester
F.M.H. Cohen

E1

Vroedvrouwen
Vrouw Redeker

A4

Roosje Perels

A5

Leveranties breukbanden
C. Hintze

A1, A3

F.E. Meyer

A3

J.F. Otté

A2

Bronnen: alle voor dit onderzoek gebruikte bronnen
Toelichting:
In dit overzicht zijn de functies opgenomen, die vervuld werden van 1800-1870. Codering volgens bijlage II-1.
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B I J L A G E III
Inschrijvingen vroedvrouwen per decennium, met namen echtgenoten
vroedvrouwen

echtgeno(o)t(en)

1800
Van Letten
Jantje Cornelis Tempel

*

Grietje Edens

Roelf Jans van Nes
Daniel Roda

Johanna Erens

Anthony van Glansbeek

Allegonda ter Maat

*

Jan Keizer

Johanna Rosing

*

Hiskias Lanfers

Beiske Niemeyer

*

Klaas Trox

Roosje Jacobs

Lazarus Mozes Perels

Johanna Jans

Heike Schatens

Anna van der Aa

Hans Pieters Menseboer

Christina Winsemius

Hendrik Westerhuis

Vedders
1800-1809
Hendrikje Duiverman

Harmannus Hovius

Bina Jans

Jan Hemmes

Aurelia Stikker

Jan Kuilenberg

Jantje Jans Zuidema

*

Catharina Ringels

Hendrik Gros; Pieter Bartelds van Duiken
Meindert Reigersberg

Alberdina Swijgman
Doorenbosch ?
Harmpje ten Berge

Jans

Hilligje Jans ?

Doornbos?

Aaltje Hendriks (Roelfs?)

Jacob Velthuis

Anna Elisabeth Borghorst

Johannes Josephus de Grijs

Geertruit Hollenberg
Hendrika Alberts Bakker

Hendrik van Borne
*

Hendrik Mindelts

Sara Schuitema

Sikke Derks de Ruiter; Jan Joseph Puffet

Marian Meyer

Klaas Boldewijn Schreuder

Lofvers
Pietertje Dijklands

Tijssens

Margien Isebrands
Pieterdien Derks
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Inschrijvingen vroedvrouwen per decennium, met namen echtgenoten (vervolg)
vroedvrouwen

echtgeno(o)t(en)

1810-1819
Boser
Sophia Rijks
Aaffien Willem Lubbers

Fokke ten Hoorn
*

Geert Ottenhoff

Annigje Lubbertus

Hendrikus Berends Kluyn; Geert Huisman

Grietje Leugies

Albert Nannes Spijkman

Veronica Maria Theresia Busch

Johan Christ Du Bois

Helena Smits

Otto Bartelds

Reina Stoffers

Willem Hendrik Fahner

1820-1829
Cornelsjen Snitselaar

Enno Vriese

Yke Roseboom

Geert van Bolhuis

Johanna Barbara Wijndels

Gerben Augustus Fraay

Geertruida Emmes

Derk de Ruiter

Forst
Grietje Derks Blouw

Johannes Georg Frits

Trientje Sonius

Roelf Mekkes

Marieke Bonnes

Hendrikus Jacobus Becherer; Hendrik Kraak

Wibbina Dekker

Jans Scholtens

Jantje Raangs

Jan Meintjes

Elsje Folkerts

Johannes Zuiderhoek

Geesje Smit

Louwrens Ruurd de Vries

Elisabeth Maria Scheepers

Anthony Kuilenberg

Antje Straatman

Willem Vuursteen

Aaffien Martens

Luitjen Boomgaard

Everdina Dijkhuis

Derk Jacob van der Tuin

Maria Carolina Lamarcq

Hendrik Engelhulst

Rutgers
Trientje Hoekzema

Victor Tebbenhof

Jeltje Jans Eling

Jan Bronneger Wz.

Fredrika Ambruster

Willem Fredrik Hampel

Aaltje Heikens

Franciscus Sormani; Peter Joseph Zanoni

Elisabeth Roos

Jan Struik

Elsje Jacobs Mulder

Derk J. de Vries
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Inschrijvingen vroedvrouwen per decennium, met namen echtgenoten (vervolg)
vroedvrouwen

echtgeno(o)t(en)

1820-1829 (vervolg)
Geertje Tolhuis

Gerard Brandenburg

Anke Brugts Douwes

Aike Pieters Tulp

Jantje Hoen

Willem Sliphorst

Geesje Westerhoff

Derk Tonnis Huizenga

Antje Jans Smit

A.P. Valk

Jannigje Stegeman

Frederik Redeker

Margaretha Swijting

Gerrit Harms Bos

Roosje Lazarus Perels

Simon Levi de Leeuw; Aron Emanuel van Blitz

Anna Madiol

ongehuwd gebleven

1830-1839
Hindrika Bierling
Dina Kwint

Harm Geerts Hoiting
*

Ernst Daniel Brinkman

Metta Lich

Jan Lunsingh; Jan Arnold Piccardt

Johanna Gerrits

Gerhardus Groenenga

Nantje Middendorp

Jacob Neven

Jantje Bossien

Albert Roelfs Sikkens

Pietertje Kraus

Jurrien Voorsmit

Wipke Jans Bossien

Hindrik Pieter Alberts; J.H. de Boer

Margaretha Jans Smit

Abel Klaasens van der Wal

Catharina Adriana Schreuder

J.M. Grashuis

Maria Tecla Jans Smit

*

Gerrit Kielder

Jantje Jans Mulder

Pieter Kooy Mulder

Willemke Jacobs Terpstra

Johannes Bartelds

Anna Maria Rubertus

Harm Geerts Vonk

Wilhelmina Maria Camphuis

Leonardus Antonius de Frit ; Johannes Hilzer

Maria Albertina Looff

Hubertus Kroder; Warner Jans Kramer

1840-1849
Margaretha Dorothea Mildenstein

Jan de Boois

Margien Hendriks Spelde

Jan Weyers Nieland

Eva Siersma

*

Pieter Korst; Frederik Marschewski

Janna Hindriks Mulder

Derk Hiddes Groenboom

Barbara Feles van Bolhuis

Klaas Hendriks Boerke
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Inschrijvingen vroedvrouwen per decennium, met namen echtgenoten (vervolg)
vroedvrouwen

echtgeno(o)t(en)

1840-1849 (vervolg)
Antje Wieringa

Harmannus Pré; Jan van Lemel

Tjetske Arjens Burke
Annegina Witsina van Dokkum

R.T. Fokkens
*

Hetto ter Voor

Geertje Jans

Harm Levers

Albertje Jans Roelofs

R.W. de Jonge

Anna Catherina Inden

A.C. Vink

Johanna Wilhelmina Cornillion

Joh. Dominicus Dassel

Harmanna Koops

Jacob Henckel

Fennegien Derks de Vries

Wouter Lammers Bakker

Sara Izaak Kisch

*

Joseph Salomon Rosenbach

*

Emanuel Hartog Caneel

1850-1859
Betje Davids Kamerling
Klaassien van Bolhuis

Petrus Deelman

Hendrika Spanjer

Albertus Velthuis

Annigje Bleker

Jean Jacques Mervin Dupuy

Adriana Cornelia van de Zalm

Pieter Conitskie

Margot van Duinen

G. Keiser

Reine Spelde

Warmolt Wolthers Jullens

Marieke Bargeboer
Berendina Bos

Levi van Hessen
*

Evert Artel; Hendrikus Bernard de Groot

Geertruid Catharina Kantener

Mattheus Douwes

Roelina Mijdema

Geerts Pieter Dik

Maria Catharina Bekkers

*

Bernardus Stephanus Koets

1860-1870
Fokje Rina Veenstra

H. van Wetzinga

Gebbina van Lintel

Johannes J. Rodenburg

Trientje Schuitema

Fokko W.H. Otto

Wilhelmina van Hessen

Liepman Joseph Cohen

Jenneke Mensinga

Jan Jans Bossien

Grietje Gialts

Jan Criens

Jantje Daniels Oosterbeek

J. Freese

Trijntje Hendriks

Pieter Berkenhamer
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Inschrijvingen vroedvrouwen per decennium, met namen echtgenoten (vervolg)
vroedvrouwen

echtgeno(o)t(en)

1860-1870 (vervolg)
Hendrika van Hessen

Meyer van Zuiden

Jantje Baugiena Helmers

ongehuwd gebleven

Hebelina Jellina Anna van de Veer

Evert Zuizewind

Grietje Anna Jacobs

Hendrik Eisses

Hesse
Oosterhoudt
Hendrikson
Fokje Hemmes

Hindrik Groenendaal

Harmanna Everdina Hemmes

ongehuwd

Johanna Maria Leysenaar

Jan Pike (of Pieke)

Juurdina Zwart

Nicolaas Roelfs Gerritsen

Margrieta Hendriks Heins

Sjabbe Datema

Sophia Maria Luigies

L.J. Deelman

Lutgerdina van de Veer

R. Klein

Toelichting:
* = stadsvroedvrouw

B I J L A G E IV
Familierelaties vroedvrouwen
moeder en dochter(s)
Lazarus Mozes Perels
x
Roosje Jacobs
Roosje Perels
x
Aron van Blitz

Levie van Hessen
x
Marieke Bargeboer
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Wilhelmina van Hessen
x
Liepman J. Cohen

Hendrika van Hessen
x
Meyer van Zuiden
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Familierelaties vroedvrouwen (vervolg)
moeder en schoondochter
Jan Kuilenberg
x
Aurelia Stikker
Anthony Kuilenberg
x
Elisabeth M Scheepers

Sikke D. de Ruiter
x
Sara Schuitema
Derk de Ruiter
x
Geertruida Emmes

Otto Bartelds
x
Helena Smits
Johannes Bartelds
x
Willempke J. Terpstra

twee zusters
Evert Hemmes
x
Anna Molenberg
Fokje Hemmes
x
Hindrik Groenendaal

Harmanna Everdina Hemmes
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BIJLAGE V
Aantal geboorteaangiftes door vroedvrouwen in de maanden januari, april, juli en oktober van 1812, 1822, 1832,
1842, 1852, 1862 en 1872 (N=292)
vroedvrouwen
S. Puffet-Schuitema
A. Kuilenberg-Stikker

totaal
4
11

vroedvrouwen
G. Fritz-Blouw
M. Kroder-Looff

totaal
2
12

R. Perels-Jacobs

7

D. Brinkman-Kwint

7

A. Keiser-Ter Maat

3

W. Boer-Bossien

5

B. Hemmes-Jans

6

M. Piccard-Lich

1

H. Mindelts-Bakker

4

P. Voorsmit-Kraus

3

2

J. Sikkens-Bossien

4

21

M. Kielder-Smidt

3

M. Schreuder-Meyer
J. van Duiken-Zuidema
A. Menseboer-Van der Aa

3

A. Tulp-Brugts Douwes

1

H. Hovius-Duivermans

6

J. Dassel-Cornillon

3

B. Trox-Niemeyer

23

E. Marchewski-Siersma

5

C. Westerhuis-Winsemius

2

A. ter Voor-Van Dokkum

16

J. Glansbeek-Eerens

1

F. Bakker-De Vries

12

H. Jans-Ten Berge

2

M.D. de Boois-Mildenstein

4

J. van Nes-Tempel

4

B.T. Boerke-Van Bolhuis

4

C. Vriese-Snitselaar

2

S. Rosenbach-Kisch

3

1

A. Velthuis-Hendriks

A. Conitski-Van der Zalm

2

H. Bartelds-Smit

18

M. Keiser-Van Duinen

4

Y. van Bolhuis-Roseboom

17

G. Rodenburg-Van Lintel

3

A. Huisman-Lubbertus

5

B. de Groot-Bos

2

R. Fahner-Stoffers

1

H. Velthuis-Spanjer

1

A. Vorst-Bleekrood

1

G. Creins-Gialts

4

J. Lanfers-Rosing

1

T. Berkenhamer-Hendriks

6

J. Redeker-Stegeman

3

A. van Lemel-Wierenga

1

J. Sliphorst-Hoen

6

B. Caneel-Kamerling

1

A. Vuursteen-Straatman

5

J. Gerritsen-Zwart

1

E. Kuilenberg-Scheepers

7

M. Koets-Bakker

3

G. de Ruiter-Emmes

4

J.B. Helmers

1

E. de Vries-Mulder

1

E. Pieke-Leysenaar

1

T. Mekkes-Sonius

2

M. Datema-Heins

2
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B I J L A G E VI

jaar

aantal opnames

opnamedagen totaal

1820

160

6732

1821

164

6840

1822

192

8471

1823

196

9481

1824

166

10098

1825

167

9233

1826

1553 + 1451 ?

verpleegprijs in centen per dag

1827
1828
1829

361

1830

270 à 300

1831

id.

1832

281

20044

1833

126

10937

1834

101

6232

1835

91

5137

1836

105

6666

79

1837

96

5835

84

1838

59

3728

93

1839

41

2199

144

1840

125

5425

84

raadsrapporten;

1841

111

7939

67

stadsstatistieken

1842

121

6579

79

Toelichting:

1843

116

8318

61

1851: respectievelijk met

1844

134

7533

64

en zonder armen-

1845

108

7373

73

huisbewoners

1846

282

12645

1847

251

14442

1848

328

13151

1849

371

9503

1850

129

1851

207 / 110

1852

205

95

Bronnen: bijlagen
gemeenterekeningen;

1852: inclusief patiën71

ten die wegens de
verbouwing van

90

het Nosocomium

8815

71

Academicum tij-

11317

73

delijk waren opgenomen
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BIJLAGE VII
Beroepen tijdelijke zieken in het RK armenhuis van 18-11-1854 tot en met 31-12-1870 (N=297)
nominaal

percentage

diverse beroepen
arbeider

88

nominaal
naaister

3

percentage

passementswerker

1

dienstmeid

5

paraplumaker

1

sjouwer

3

opzichter spinnerij

scharenslijper

2

totaal

kapper/barbier

2

voeding

muzikant

1

bakker

kantoorschrijver

1

slager

3

koetsier

1

totaal

12

4

4

1

apotheker
totaal

land/tuinbouw

1
104

35

ambachten

1
40
9

leger
soldaat

1

smid

19

luitenant

1

schoenmaker

14

adjudant

1

koper/blikslager

9

sergeant

1

touwslager

4

totaal

4

goud/zilversmid

2

handel en vervoer

leerlooier

2

koopman

16

knopenmaker

1

schipper

2

meubelmaker/stoeldraaier

5

winkelbediende

1

kuiper

2

zeekapitein

1

beeldgieter

1

matroos

1

steenhouwer

1

reiziger

1

tabakverver

1

voerman

letterzetter

1

totaal

zadelmaker

1

bouw

ijzerdrager

1

timmerman

16

verver/behanger

12

metselaar

10

totaal

64

textiel
kleermaker
wolspinner/kammer
wever
hoedenmaker
Bron: GA, tg. 1538, inv.nr. 518
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5
11
4

22

14

1
23

schrijnwerker

3

schilder

3

kistenmaker
totaal

1

8

1
45

15
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B I J L A G E VIII
Aantal tijdelijke zieken in het RK armenhuis van 22-6-1847 tot en met 14-1-1867
aantal

waarvan < 51 jaar

N=1104

N=714

1847

59*

35

1848

89

52

1849

96

56

1850

64

39

1851

51

30

1852

77

54

1853

60

37

1854

62

46

1855

67

53

1856

68

48

1857

83

63

1858

85

55

1859

99

66

1860

25

14

1861

24

12

1862

18

10

1863

27

13

1864

21

11

1865

14

11

1866

14

9

Bron: GA, tg. 1538, inv.nr. 517
Toelichting:
* 1847 vanaf 22 juni
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B I J L A G E IX
Aantal opnames in het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis 1853-1870, inclusief drierespectievelijk vijfjaarlijkse gemiddelden
aantal opnames
1853

398

1854

403

1855

612

1856

637

1857

534

1858

716

1859

771

1860

493

1861

494

1862

464

1863

502

1864

625

1865

572

1866

730

1867

538

1868

661

1869

635

1870

730

gemiddelde over voorgaande periode

471

630

531

659

Bron: Staten van verpleegden Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis
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BIJLAGE X
Gebruik van het badhuis in het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis
A
1853

B

C

770

D
376,55

1854

1736

696

40

370,90

1855

1332

627

47

341,56

1856

2498

468

19

256,35

1857

2120

1858

1091

390

36

1859

977

440

45

1860

697

312

45

1861

750

283

38

1862

713

305

43

1863

738

305

41

1864

530

204

38

1865

520

186

36

1866

580

180,55

1867

137,85

1868

104,00

1869

87,50

1870

62,20

Bronnen: afleveringen Verslag van den toestand der gemeente Groningen; GA, tg. 53, inv.nrs. 73, 90
Toelichting:
A = totaal aantal gebruikte baden
B = gebruikte baden door betalende particulieren
C = percentage betalende particuliere gebruikers (B:A)
D = ontvangen badgelden van particulieren
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B I J L A G E XI
Aantal opgenomen krankzinnigen, uitgaven aan krankzinnigengestichten Zutphen, Delft en Amsterdam
A
1846

16

1847

14

1848

30

1849

30

1850

37

B

C

D

E

1851
1852
1853
1854
1855

55

1856

53

1857

52

1858

67

21

60

13

1859

70

21

49

13

1860

70

23

58

19

1861

76

55

1862

83

55

4156,34

1863

100

56

4668,46

1864

93

1865

118

5467,04
62

20

1866

33

5891,53

1867

33

5865,91

1868

6139,98

1869

6567,13

1870
1880

7080,45
165

140

Bronnen: afleveringen Provinciaal Blad en Verslag van den toestand der gemeente Groningen
Toelichting:
A = totaal aantal opnames hele provincie, inclusief stad
B = aantal opnames stad
C = thuisverblijvende, bij derden uitbestede, in armenhuizen verpleegde krankzinnigen hele provincie
D = als C, stad
E = uitgaven stad aan de gestichten
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B I J L A G E XII
Aantal opnames in het Nosocomium Academicum, 1797-1851
jaar

kraamvrouwen

inwendig zieken

uitwendig zieken

totaal

1797-1798

12

1798-1799

20

1803-1804

36

1804

55

1805
1817

30

30

1818

23

83

65

1823

145

1824

148

1825

33*

1826

13*

1827

15*

114

1828

18*

129

1829

46*

1830

52 / 49*

1831

37*

1832

17*

1833

25*

1834

159
38

50

140

enkele

enkele

76

52

182

70 à 80 / 44*

1835

±50

1836

54

1837
1838

40*

1839

42 / 39*

71

47

160

1840

39 / 33*

69

53

161

1841

30 / 27*

65

43

138

1842

38 / 32*

79

59

176

1843

45 / 40*

95

62

202

1844

36 / 31*

91

55

182

1845

40 / 39*

121

61

222

1846

55 / 53*

106

60

221

1847

30 / 27*

141

68

239

1848

24

146

53

223

1849

33*
167

49

285

1850
1851

69

Bronnen: GA, tg. 47, inv.nrs. 47, 317; tg. 53, inv.nr. 89; tg. 1399, inv.nrs. 2812, 2813
Toelichting:
* = aan de baakster vergoede bevallingen
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B I J L A G E XIII
Aantal poliklinische patiënten van het Nosocomium Academicum
baden

inwendig zieken

uitwendig zieken

totaal (exclusief baden)

1797-98

43

1798-99

31

1817

85

1835

54

1846

1138

225

1363

1847

980

215

1195

1848

1309

210

1519

Bronnen: GA, tg. 47, inv.nrs. 47, 317; tg. 53, inv.nr. 89; tg. 1399, inv.nrs. 2812, 2813

B I J L A G E XIV
Totaal aantal armen
1816

1826

1836

1846

1856

1866

930

2011

1261

616

hervormd
A
B

1025

3064

2080

2970

C

1418

2000

1955

5075

3341

3586

D

100

141

138

358

235

253

RK
A

469

722

803

171

B

999

1129

1067

1823

C

577

620

1468

1851

1870

1994

D

100

107

254

321

324

346
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Totaal aantal armen (vervolg)
1816

1826

1836

1846

1856

1866

92

82

117

32

luthers
A
B

28

189

162

69

C

104

120

120

271

279

101

D

100

115

115

261

268

97

A

286

395

369

53

B

45

120

180

368

joods

C

160

250

331

515

549

421

D

100

156

207

322

343

263

afgescheiden joods
A

17

5

B

27

20

C

44

25

D

100

57

30

21

doopsgezind
A

31

B

5

23

C

69

54

40

9
48

35

44

D

100

78

58

70

51

64

A

13

18

14

10

B

3

9

8

zwitsers doopsgezind
A
B
C

9

Waals

C

19

24

16

27

22

10

D

100

126

84

142

116

53
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Totaal aantal armen (vervolg)
1816

1826

1836

1846

1856

66

83

1866

Afgescheiden Gereformeerd
A

53

B

48

42

79

C

114

125

132

D

100

110

116

algemene c.q. burgerlijke onderstand
A

11

B

25

5

5680

1361

C

36

5

7041

totaal (exclusief algemene c.q. burgerlijke onderstand)
A
B
C

2347

D

100

E

8.3

3077
131/118
10.2

1821

3330

2694

2109

4571

3571

3929

7901

6265

167

337

267

12.2

23.3

(13354)

18.4

Bronnen: GA, tg. 1399, inv. nrs. 8773, 8774, 8780, 8783, 8784, 8785; GA, tg. 1399, inv. nrs. 2810, 2812, 2816, 2820,
2826, 2831; GA, tg. 1605, inv.nr. 1261 R
Toelichting:
1. het cijfer onder 1826 bij de Zwitsers doopsgezinden betreft het jaar 1823. In de jaren 1821 en 1822 waren er 7 bedeelden.
In 1824 is deze gemeenschap samengegaan met de andere doopsgezinden
2. het totaalcijfer van 1866 is niet vergelijkbaar met de vorige steekjaren omdat vanaf 1858 dubbele bedeling mogelijk was
3. het indexcijfer 118 bij het totaalcijfer onder 1826 is wanneer het totaalcijfer voor de hervormde bedeelden 1700 zou zijn
geweest. Volgens GA, tg. 1399, inv.nr. 8754 was het aantal hervormde bedeelden in 1826-1827 1656. Waarschijnlijk is
2000 een raming en is 1700 een reëler getal
A = aantal hele jaar bedeelden
B = aantal tijdelijk bedeelden
C = A+B
D = geïndexeerd
E = percentage bedeelden van de totale bevolking
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B I J L A G E XV
Uitgaven armenzorg hervormde diaconie
A

B

C

1806

45080-1-0

2050-1-4

4.5

1816

40015-4-7

3089,30

7.7

1826

34139,31

414,30

1.2

1836

46192,88

8939,68

19.4

1846

62971,03

8249,57

13.1

1856

87226,53

11760,35

13.5

1866

30405,95

509,11

1.7

Bronnen: GA, tg. 1329, inv.nrs. 562, 566, 568, 571, 574, 576, 578
Toelichting:
A = totale uitgaven hervormde armenzorg, inclusief armenhuis en weeshuis
B = uitgaven geneeskundige armenzorg (geneesmiddelen, heelkundige middelen, traktementen en uitbetalingen voor medische
hulp, ziekenhuis en krankzinnigenzorg)
C = percentage B van A
Kolom B 1866: geneeskundige kosten voor het gasthuis (gemiddelde van 1859+1860, de rekening van 1866 is verloren
gegaan)
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B I J L A G E XVI
Uitgaven geneeskundige armenzorg hervormde diaconie, gespecificeerd (nominaal en geïndexeerd)
A

B

C

nom.

ind.

nom.

ind.

nom.

1806

350

100

1200

1816

350

100

2063

600

171

4786

399

2642

1846

600

171

4983

416

1767

1856

1100

314

5015

418

3933

1866

100

D
ind.

ind.

100

500

100

2050 100

172

676

135

3089 171

1826
1836

409

Bronnen: GA, tg. 1329, inv.nrs. 562, 566, 568, 571, 574, 576, 578
Toelichting:
A = traktementen en uitbetalingen voor medische hulp
B = genees- en heelkundige middelen
C = ziekenhuis
D = krankzinnigenzorg
E = totaal
Bedragen afgerond op hele guldens
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E

nom.

nom.

414

83

911

182

67

890

180

8250 403

149

1712

342

11760 574

100

414

ind.

20

8940 436

5 43
B I J L A G E XVII
Uitgaven katholieke armenzorg
A

B

C

1806

19164-15-0

235-16-0

1.2

1816

16704-13-0

635-7-0

3.8

1826

15252,13

1836

13299,35

951,87

7.2

1846

20777,42

1456,18

7.0

1854

26012,42

1819,07

7.0

1856

1686,42

1866
Bronnen: GA, tg. 1538, inv.nrs. 454, 455, 461, 324
Toelichting:
A = totale uitgaven Rooms-Katholieke armenzorg, inclusief armenhuis
B = uitgaven geneeskundige armenzorg (geneesmiddelen, heelkundige middelen, traktementen en uitbetalingen voor medische
hulp, ziekenhuis en krankzinnigenzorg)
C = percentage B van A
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B I J L A G E XVIII
Uitgaven geneeskundige armenzorg katholieke diaconie, gespecificeerd (nominaal en geïndexeerd)
A
nom.

B
ind.

C

nom.

ind.

nom.

D
ind.

nom.

E
ind.

nom.

ind.

1806

20

100

216

100

236

100

1816

121

605

515

238

635

269

1826
1836

107

535

715

331

131

100

952

403

1846

200

1000

675

313

132

101

449

100

1456

617

1856

200

1000

751

348

166

127

570

127

1686

714

1866
Bronnen: GA, tg. 1538, inv.nrs. 454, 455, 461, 324
Toelichting:
A = traktementen en uitbetalingen voor geneeskundige hulp
B = genees- en heelkundige middelen
C = ziekenhuis
D = krankzinnigenzorg
E = totaal
Bedragen afgerond op hele guldens
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B I J L A G E XIX
Uitgaven armenzorg lutherse diaconie
A

B

C

1806

884-0-0

88-12-0

10.0

1816

2712-0-0

219-01-8

8.1

1826

3101,80

157,75

5.1

1836

2762,80

237,20

8.6

1846

3650,03

431,31

11.8

1856

5313,89

510,73

9.6

1866

2677,04

96,31

3.6

Bronnen: GA, tg. 1461, inv.nrs. 150/1 tot en met 150/7
Toelichting:
A = totale uitgaven lutherse armenzorg, inclusief verzorgingsgesticht
B = uitgaven geneeskundige armenzorg (geneesmiddelen, heelkundige middelen, traktementen en uitbetalingen voor medische
hulp, ziekenhuis en krankzinnigenzorg)
C = percentage B van A
1806 = 1-5-1806 tot en met 30-4-1807
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B I J L A G E XX
Uitgaven geneeskundige armenzorg lutherse diaconie, gespecificeerd (nominaal en geïndexeerd)
A

B

C

nom.

ind.

nom.

ind.

1806

25

100

64

100

1816

21

84

120

188

nom.

D
ind.

1826
1836

62

252

137

214

1846

30

122

223

348

1856

50

203

198

309

1866

40

160

56

88

Bronnen: GA, tg. 1461, inv.nrs. 150/1 tot en met 150/7
Toelichting:
A = traktementen en uitbetalingen voor geneeskundige hulp
B = genees- en heelkundige middelen
C = ziekenhuis
D = krankzinnigenzorg
E = totaal
Bedragen afgerond op hele guldens
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39
130

nom.

E
ind.

ind.

89

100

79

100

219

246

158

200

158

176

237

266

179

227

431

484

134

170

511

574

96

108

100
333

nom.

5 47
B I J L A G E XXI
Uitgaven armenzorg diaconie Afgescheiden Gereformeerden
A

B

C

1840

1448,60

121,60

8.1

1845

1993,89

117,30

6.0

1846

2326,84

146,45

6.3

1856

3238,12

227,02

7.0

1861

3389,40

204,14

6.0

1866

2330,51

4,30

0.2

Bronnen: GA, tg. 1511, inv.nrs. 103, 104
Toelichting:
A = totale uitgaven armenzorg Afgescheiden Gereformeerden
B = uitgaven aan geneeskundige armenzorg (geneesmiddelen, heelkundige middelen, traktementen en uitbetalingen voor medische hulp, ziekenhuis en krankzinnigenzorg)
C = percentage B van A
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B I J L A G E XXII
Uitgaven geneeskundige armenzorg Afgescheiden Gereformeerde diaconie, gespecificeerd (nominaal en geïndexeerd)
A
nom.
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1856
1861
1866

B
ind.

nom.

C
ind.

116
3

81
9
70

F
ind.

nom.
6
2

61
67
80
100

100

92
79

151

53
56
79
97
117
130
135
109
4

100

Toelichting:
A = traktementen en uitbetalingen voor geneeskundige hulp
B = genees- en heelkundige middelen
C = ziekenhuis
F = vroedvrouwen
E = totaal
Bedragen afgerond op hele guldens

1

241

Bronnen: GA, tg. 1511, inv.nrs. 103, 104
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nom.

16

E
ind.

nom.

ind.

122
84
11
70
118
146
177
217

100

227
204
4

192

5 49
B I J L A G E XXIII
Uitgaven armenzorg Waalse diaconie
A

B

C

1806

1756-17-0

18-12-0

1.1

1816

1409-06-6

49-00-0

3.5

1826

2290,88

133,45

5.8

1836

1529,30

62,80

4.1

1846

1059,91

51,85

4.9

1856

1500,68

108,75

7.2

1866
Bronnen: GA, tg. 1364, inv.nrs. 73/2 tot en met 73/6
Toelichting:
A = totale uitgaven Waalse armenzorg
B = uitgaven aan geneeskundige armenzorg (geneesmiddelen, heelkundige middelen, traktementen en uitbetalingen aan
medische hulp, ziekenhuis)
C = percentage B van A
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B I J L A G E XXIV
Uitgaven geneeskundige armenzorg Waalse diaconie, gespecificeerd (nominaal en geïndexeerd)
A
nom.

B
ind.

1806

C

nom.

ind.

19

100

nom.

E
ind.

nom.

ind.

19

100

1816

25

100

24

126

49

258

1826

2

8

132

695

133

700

1836

25

100

38

200

63

332

1846

29

116

23

121

52

274

1856

36

144

74

389

109

574

40

160

126

663

1866
1848
1858

44

232

42

100

111

584

39

93

1859

25

100

155

816

14

33

194

1021

1861

37

148

73

384

2

5

112

589

Bronnen: GA, tg. 1364, inv.nrs. 73/2 tot en met 73/6
Toelichting:
A = traktementen en uitbetalingen voor geneeskundige hulp
B = genees- en heelkundige middelen
C = ziekenhuis
E = totaal
Bedragen afgerond op hele guldens
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B I J L A G E XXV
Uitgaven diaconale armenzorg 1816 en 1856, nominaal (afgerond op hele guldens) en geïndexeerd (1816=100);
totaal aantal bedeelden, nominaal en geïndexeerd (1816=100)
uitgaven

bedeelden

nominal
1816

nominal
1856

index

1816

1856

index

A

1418

3341

235

1.08

hervormd

40015

87227

218

RK

16705

23170

139

577

1870

324

2.33

2712

5314

196

104

279

268

1.37

luthers

-0.6

doopsgezind

2950

2513

85

69

35

51

Waals

1409

1501

107

19

22

116

1.08

joods

1525

4079

267

160

549

343

1.28

totaal

65316

123804

190

2347

6096

260

1.37

afgesch. geref.

125

afgesch. joods
totaal

44
2347

6265

267

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken
Toelichting:
A = verhouding indexeringsgetallen 1856 (bedeelden ten opzichte van uitgaven)
1. uitgaven doopsgezinde gemeente betreffen 1818 en 1859
2. uitgaven joodse gemeente betreffen 1824 en 1856
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B I J L A G E XXVI
Aantal bedeelden, uitgaven totale armenzorg, uitgaven medische armenzorg in 1856 ten opzichte van 1816,
geïndexeerd (1816=100)
A

B

B1

C

C1

hervormd

235

218

0.93

381

1.62

RK

324

139

0.43

265

0.82

luthers

268

196

0.73

233

0.87

Waals

116

107

0.92

222

1.91

afgesch. geref.

110

139

1.26

155

1.41

doopsgezind

96

83

0.86

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid
Toelichting:
A = aantal bedeelden
B = uitgaven totale armenzorg
B1 = B:A
C = uitgaven medische armenzorg
C1 = C:A
Afgescheiden Gereformeerden: 1846-1856, doopsgezinden: 1826-1859
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B I J L A G E XXVII
Aantal verstrekte heelkundige middelen, uitgaven heelkundige middelen (afgerond op hele guldens)
hervormde diaconie

stad – Burgerlijk Armbestuur

aantal
A

bedrag
B

C

aantal
A

bedrag
B

C

1821

51*

1822

43*

1823

54*

1824

130*

1825

86*

1826

60*

1831

39

1833

15

1835+1836

41

240

90
114

1837
1846

2

42
26

3

29

86

1848

89

1849

57

1854

181

1855

125

1856

193

1857

188

1858

13

44*

1862

35

13

48

1863

39

12

51

1864

41

11

52

1865

57

11

68

1866

108

Bronnen: rekeningen en notulen diaconieën en Burgerlijk Armbestuur
Toelichting:
A = aantal breukbanden
B = aantal heelkundige hulpmiddelen
C = totaal aantal breukbanden en heelkundige middelen
* = uitsluitend breukbanden
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B I J L A G E XXVIII
Nominale uitgaven medische armenzorg door stad en diaconieën, gescheiden en samen
A

B

C

D

E

F

1806

140

± 360

±

500

2394

2534

20

1816

140

± 924

± 1064

3992

4132

26

1826

23771

------

23771

705

24476

97

1836

4731

± 5377

± 10108

10192

14923

68

1846

22363

± 4144

± 26507

10772

33135

80

1856

6625

± 3970

± 10595

14293

20918

51

1866

32806

------

32806

509

33315

98

± 4144

± 10715

10772

17343

62

exclusief vertimmering ziekenhuis:
1846

6571

Bronnen: gemeenterekeningen; rekeningen diaconieën
Toelichting:
A = uitgaven stad aan medische armenzorg
B = stedelijke bijdrage aan diaconale medische zorg, berekend
C = totale uitgaven stad aan medische zorg (A+B)
D = totale uitgaven diaconale medische armenzorg
E = totale uitgaven aan medische armenzorg (A+D)
F = percentage bijdrage van de stad aan totale medische armenzorg, berekend (C:E)
Kolom B, 1806: het procentuele aandeel van de hervormden is als berekeningsgrondslag genomen, te weten 4.5% van f 8000,.
Kolom B, 1816: id.: 7.7% van f 12000,-
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B I J L A G E XXIX
Bevolkingsgegevens
jaar

A

B

1812

27738

939

1813

27808

896

1814

27929

1815

27824

1816

28168

1817

28200

1818
1819

C

jaar

A

B

C

946

1841

33524

1073

906

852

1842

33463

1147

929

987

1170

1843

33453

1036

800

1038

700

1844

33461

1200

843

913

888

1845

33589

1085

781

981

738

1846

33872

1093

965

28450

947

918

1847

33979

934

1196

28486

982

839

1848

33696

990

1118

1820

28636

1030

829

1849

33547

1082

914

1821

28745

1092

897

1850

33694

1170

701

1822

28848

1120

850

1851

31091

1220

880

1823

29026

1076

810

1852

31577

1125

925

1824

29200

1108

768

1853

33100

1071

817

1825

29448

1103

958

1854

33698

1047

914

1826

30277

988

3010

1855

34099

1080

1058

1827

28939

548

1329

1856

33968

1092

921

1828

28842

1097

968

1857

34020

1152

880

1829

29655

1042

1122

1858

34236

1075

1003

1830

30260

1128

868

1859

34218

1044

1534

1831

30822

1020

961

1860

35786

840

1041

1832

31185

889

1004

1861

35727

1206

880

1833

31370

984

1175

1862

36112

1033

919

1834

31481

971

883

1863

36192

1164

733

1835

31872

1143

761

1864

36762

1209

954

1836

32262

1077

565

1865

37007

1191

1063

1837

32782

1027

865

1866

37312

1174

1905

1838

32952

1081

905

1867

36852

1288

881

Bron: Houwers,

1839

33136

1099

760

1868

37292

1269

984

‘Demografische ontwikkelingen’

1840

33484

1098

838

1869

37634

1272

982

Toelichting:

1870

37934

1331

1119

A = totale bevolking

1871

38897

1289

1464

B = geboorten

1872

38658

1376

1057

C = sterfte
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A RC H I VA L I A

G RO N I N G E R A RC H I E V E N
Ommelander Courant
Groninger Courant
Provinciale Groninger Courant
Doop-, Trouw- en Begraafboeken en -registers
Burgerlijke Stand
Bevolkingsregisters
Verslag van den toestand der gemeente Groningen, jaargangen 1851-1879
Provinciaal Blad, jaargangen 1816-1871, 1881
Resoluties Burgemeesteren en Raad
Raadsresoluties
B en W resoluties
Resoluties Gedeputeerde Staten
Alfabetische registers op de resolutien van de regering der Stad Groningen 1605-1816, inv.nrs. 275-18-1 tot en
met 275-18-4
Alfabetisch register van Ordonnantien, Verordeningen enz., inv.nr. 275-6
Regeringsalmanakken
Adresboeken 1817, 1854, 1865
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catalogus van de verzameling boeken in het gemeentearchief, toegang 1766, cat.nrs. 18772, 18790.
Catalogus van de verzameling brochures in het rijksarchief, toegang 1760, cat.nr. 1212.
Almanak van de Akademie Groningen, 1820.
Archief Gewestelijk Bestuur, toegang 3, inv.nrs. 877, 1293.
Departementale Commissie voor Geneeskundig Bestuur, Departementale c.q. Provinciale Commissie voor
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, toegang 71, inv.nrs. 1-6.
Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt, toegang 1219, inv.nrs. 1-45.
Peper- of Geertruidsgasthuis, toegang 1357, inv.nr. 514.
Collectie handschriften, toegang 1501, inv.nrs. 266, 439, 512.
Stadssecretarie, toegang 1605, inv.nrs. 637 R, 1261 R, 1312 /*1, 1314 R.
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5 57
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentesecretarie, toegang 1399, inv.nrs. 84, 85 (Collectantengezelschap), 268-282, 287, 289, 291
(rapporten B en W en raad), 2810-2834 (stadsstatistieken), 2818 (uitgaande brief 20-10-1842, nr. 81), 3118
(privé-archief wethouder Trip), 3124, 3132, 3135, 3233-3225 (publicaties en politiereglementen), 3954
(vereniging korenmeters), 3973 (armenzorg 1e helft 19e eeuw), 4163-4217 (gemeenterekeningen), 4263
(bijlagen gemeenterekeningen), 5127 (belasting cholerahospitaal Kruisstraat), 5861 (hoogst aangeslagenen
Hoofdelijke Omslag), 6431 (tabel sterfte 1826), 5859, 8045 (hondsdolheid), 7175, 7176 (prostitutie),
7181 (oprichting geneeskundige commissie), 7195 (buitengewone uitgaven 1826), 7196-7198 (cholera),
7213 (nieuwe begraafplaats), 7223-7227 (hinderwet geen bezwaar omwonenden), 7331, 7334 (riolering),
7343, 7344, 7346 (mestbakken), 7382-7387 (waterputten), 7427, 7428 (badinrichting), 8754 (burgerlijk
armbestuur 1820-1830), 8766, 8767 (armenzorg), 8773-8786 (jaaropgaven instellingen van weldadigheid),
8821-8823 (ziekenhuis).
Administratie Openbare Armenzorg 1827-1899, toegang 1442, inv.nrs. 1-4 (notulen 1827-1832), 31 (notulen
1833), 56 (kolonies), 150-151 (afschriften wetten, besluiten 1832-1848), 206 (cholerazieken 1849), 624
(extracten resoluties), 627 (opname Duitser in ziekenhuis 1859), 628 (hulp aan buitenlanders 1857-1858),
722-724 (register van het verhandelde), 733 (agenda Groninger armen), 747 (contract diaconieën 1857),
748 (huishoudelijke instructie boekhouder), 750-757 (stamboek bedeelden), 783-786 (bedelingsregister
1858-1859), 813-814 (apothekers), 815 (breukbanden), 817 (soepkaarten), 818 (statistieken), 821 (rekening
boekhouder 1858), 828 (apothekersrekeningen), 853 (bijlagen rekening 1866).
Hervormde diaconie, toegang 1329, inv.nrs. 13-23 (notulen), 45, 46, 47, 49, 66, 69, 71, 84, 166 (ingekomen
brieven), 258 (staten bedeelden), 267-293 (protocolboeken kluften), 320, 981-989 (niet vast bedeelden), 322
(uitgeschreven na monstering 1847), 338 (vaccinaties), 340 (formulier inschrijving), 562-578 (inkomsten en
uitgaven), 588 (inkomsten 1866), 661 (gegevens 1846), 1000, 1001 (uitgaven apothekers 18e eeuw), 1024,
1039, 1087 (gasthuis), 1463, 1468, 1470 (cholerawezen).
Hervormde kerkeraad, toegang 1517, inv.nrs. 7, 9, 10, 11. 142.
Rooms-Katholieke armenzorg, toegang 1538, inv.nrs. 237, 238, 272, 276, 324, 334, 407, 413, 454-462,
480, 504, 517, 518.
Evangelisch-lutherse gemeente, toegang 1461, inv.nrs. 142/1 tot en met 142/5, 146, 150/1 tot en met 150/7,
160/16, 160/26, 259, 260, 261, 262, 264.
Doopsgezinde gemeente, toegang 1425, inv.nrs. 50, 52, 924, 925, 938, 939, 941.
Waalse gemeente, toegang 1364, inv.nrs. 63/1, 63/2, 69, 73/2-73/7, 79/3.
Gemeente Afgescheiden Gereformeerden, toegang 1511, inv.nrs. 102, 103, 104.
Gesticht voor Pleegzusters en Toevlugtsoord voor verwaarloosden, toegang 1412, inv.nrs. 1, 8, 9, 37.
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The subject of this study is the collectivization of health care services and the practice-building opportunities of medical professionals in the city of Groningen between 1800 and 1870.
Groningen was a provincial capital and regional centre in the north of the Netherlands. In his
Zorg en de Staat (Care and the State) De Swaan maintains that care arrangements were created by
elites to maintain social stability and public order, for fear of contagious diseases and for keeping
up a reserve of labourers that might be useful in times to come. This research has shown that the
grounds for setting up provisions regarding health care services in Groningen involved fear of
infection by contagious diseases, preventing pauperism, the protection and reinforcement of the
local labourmarket, financial considerations, the improvement of the elite’s living quarters and
civic pride. The guarantee of a labour reserve and maintaining social stability and public order
were no reason for collectivization.
Contagious diseases and epidemics were an important driving force in the devolopment of the
nineteenth century health care in Groningen. Only in founding the Nosocomium Academicum
and regarding the support of women in childbed, contagious diseases did not play a part. Contrary
to De Swaan’s assertions, it was not cholera but the endemic infectious diseases that were the
incentives for new health care arrangements. When cholera was still an unknown phenomenon,
garbage disposal was strongly improved and a city hospital and new cemeteries were established
in response to outbreaks of endemic diseases. From 1850 on, also infrastructural provisions and
sanitary inspection (sewerage, public toilets, water pumps, vaccination clinics and the checking of
prostitution and rabies), were started more beacuse of the prevalence of typhus, malaria, smallpox,
syphilis and rabies than that of cholera.
The role of typhus was a prominent one. After every major outbreak the care arrangements were
adjusted. Typhus was the catalyst, much more than cholera. Cholera was severe, but it generally did
not last very long and the disease did not occur every year. Among the deadly victims were many
children and elderly people who contributed little to urban economics. Typhus on the other hand
was rampant in the local community. There was a constant threat that a single case might develop
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In the years 1850-1870, sewers were installed and ‘networks’ of public water pumps and public
toilets were set up. The setting up of pumps and toilets seemed to be an innovating approach,
but they were in fact traditional solutions. The novelty of it was that they became municipal
provisions. During the first half of nineteenth century the inhabitants of the poor districts of the
city mostly used the canalwater for drinking and had their own ‘solutions’ for the disposal of their
bodywaste. They were now ‘guided’ to a public provision. The new arrangements were transitional
provisions. Later on in the nineteenth century they were followed by a more modern approach. An
explanation for this transitional phase – modern water pipes were already a known phenomenon –
involves a mental process of re-thinking. The traditional belief that eliminating stench would be
sufficient to prevent an outbreak of diseases prevailed.
The role of the State in local health care was of minor significance. From 1806 to 1814, the
State exercised substantial power over the local government in order to combat syphilis, rabies and
smallpox, but after the French occupation these measures came to a dead end. In the period up
to 1860, the State was hardly active in the field of health care. It was only during the epidemic
of 1826-1828 that the State put pressure on the municipal council to develop cemeteries outside
the city. The local elite did not think they were necessary, but in urgent situations they could not
resist the pressure. The municipal council and urban elites started to use the cemeteries to reinforce
their image. Around 1870 the first national legislation concerning public health care was effected,
which was of an imperative nature and which could be enforced by the inspection service. The first
legislation (Livestock Act, Funeral Act and Contagious Diseases Act) did not encounter any local
resistance, because the Groningen interests were not harmed.
Major curative care arrangemetns were free childbirth assistance and medical poor relief.
Childbirth assistance was popular: between 20 and 33% of the women in childbed received assistance
of city midwives. In the beginning of the nineteenth century, French ideas about equal and porper
care for everyone inspired the local goverment to improve maternity care. The already existing linking
of free maternity care to the training of midwives was considerably expanded. This concurred with
the prevailing views on preventing pauperism and creating employment. Access to medical poor relief
was limited: only 10 to 15% of the population (very poor en near-poor) received free assistance. The
near-poor lived on the verge of pauperism. It concerned day labourers, workmen, servants, porters,
needlewomen, knitters and people from the lower trade sector. Well-to do craftsmen did not receive
any medical poor relief. Church social welfare carried out medical poor relief until 1858, except
during the period of 1820 to 1832 when they were not able to afford sufficient means for quite some
time. From 1858 on medical poor relief became a permanent task of the local government. In the
twenties, the city adhered to flexible admission requirements, as a result of which the amount of free
medical assistance became extensive. The demand proved to be much larger than it had seemed to be
before 1820. Residential care in the city hospital which was a new strategy to fight endemic infectious
diseases contributed to the deadlock of diaconal care. The predomination of infectious diseases in the
period of 1810 to 1820 caused the costs to rise considerably. The same happened in the 1850’s. The
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into a major and long-term epidemic. The disease often lasted for a couple of months and as a result
families became impoverished. The backbone of urban economics, the (lower) middle classes i.e.
the ‘industrious tradesmen’, were relatively speaking more often infected. The adverse economic
consequences of a typhus epidemic were considerable. Health care arrangements were especially
aimed at maintaining the health of the economically independent middle class, the cornerstone of
urban prosperity and with this, the urgent need to isolate the sick can be accounted for.
The founding of the city hospital and also its continuation was mainly fuelled by the fear of
typhus and in a lesser degree of smallpox, syphilis, malaria, measles and diphteria. Cholera did
not play a part in the discussion about the city hospital. Cholera patients were hospitalized in
temporary emergency hospitals or barracks. In the city hospital, many tradesmen, travellers and
less well-off immigrants were nursed. Hospitalization was preferred over shutting out these new
and temporary inhabitants from the city who, as a rule, could provide for themselves and who
contributed to urban prosperity by their labour and consumption. Moreover, hospitalization was
funded by the poor relief agency of the patient’s place of origin. Provisional measures were taken to
combat cholera: special attention was paid to public hygiene, temporary hospital barracks were put
up and dispensing medicines became easier. The private Cholera committee cleaned houses and
offered social support. Before 1850, smallpox control was based on a vigorous investigation policy,
supplying the wardens of the city-quarters with police authorisation and offering free vaccination
for the very poor, near-poor and lower middle class. This policy was discarded during the liberal
fifties. The city then started to subsidize vaccination clinics.
The municipal government was the major initiator of new public hygiene services. Private
charity committees were established by the elite groups, especially professional groups like docters,
clergymen and lawyers. Poorhouses were initiated by the middle-class groups. The elite played a
leading part in the initial phase of realising new initiatives, whereas the middle-class groups contributed to the expansion and improvement of existing facilities.
The Volksziektecommissie (Epidemic disease committee), acting during the severe epidemic of
malaria and typhus in 1826-1828, and the Cholera- and Typhus-committees supported the lower
middle class to prevent pauperism and poor relief dependency. They also attempted to stop further
spreading of diseases by taking hygiene measures. This support was also extended to the non-infected
citizens. So this help encompassed many more citizens than poor relief did. Poor relief agencies supported families who were indigent before the epidemic or would ultimately be reduced to poverty. Within
the organisation and implementation of combatting infectious diseases and epidemics, a division of
tasks was established between municipality, charity committees and poor relief agencies. The municipal government took care of the public environment and supplied financial means. Personal health
care was the domain of charity committees and poor relief agencies. Only during the catastrophic epidemic of 1826-1828 did the municipal government set up care and treatment for the patients. In the
field of public health care, physicians acted as executives and in the field of social care as administrators.
The lower occupational groups were active as executives in the field of poor relief.
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epidemic problems and infectious diseases can also be connected with the devolution of medical poor
relief from church social welfare to the council poor relief ’s board of guardians.
In the course of the nineteenth century, the city subsidized an increasing part of poor relief.
From the 1830’s on, the implementation and funding of medical care for lower social groups was
divided among a growing number of institutions and care providers. Churches, public agencies,
the outpatient clinic of the Academic Hospital, the colonies of the Benevolent Society (‘kolonies
van de Maatschappij van Weldadigheid’) and physicians, that, from the 1840’s on, offered free
assistance to a growing number of the near-poor (who had been excluded from poor relief around
1840), each undertook to concern themselves about a part of care. The fragmentation of poor
relief also involved another dimension. Until 1858, free medical assistance was rendered by eight
different church social welfare funds. Agreements on who belonged to which church community,
prevented free-riding. The connecting thread of poor relief before 1860 was: implementation on a
parochial level and subsidizing on an urban level.
To physicians, neither poor relief nor public hygiene were means to reinforce the position of
the professional group. The connection which De Swaan linked up between collectivization and
professionalization cannot be justified. As deacons, pharmacists obtained a regular place in the
admission to poor relief and thereby widened their potential markets. In poor relief, they belonged,
according to De Swaan, to the ‘dividing-elites’ of collective goods. The role of pharmacists in collectivization deserves to be more closely examined in other cities and regions.
Most curative care was supplied in private practices. Because of the presence of the university,
there were comparitively many doctores medicinae and few urban surgeons in the city. Until 1835,
unlicensed barbers were still allowed to practise bloodletting and minor surgery. According to
urban standards, comparitively many professional practitioners of the lower ranks (tweede geneeskundige stand) practised in the city as a result of which the urban medical scene had a more or less
‘country look’. The city created favourable training facilities and establisment opportunities for
the lower ranks, which brought along a large supply of not very highly trained, cheap professional
practitioners, which the population could afford. For the many immigrants from the surrounding
countryside, this assistance was common. In Groningen, the distinction in medical care between
city and countryside was fluid. The unqualified, irregular practitioners partly filled the gaps in
the regular market. The qualified, regular personnel only sued them when they treated well-to-do
patients. The doctores medicinae and pharmacists dominated the supervision on medical professions. Pharmacists were the most active and successful in the exclusion of competitors: they ousted
the surgeons from the supervisory body and completely dominated the chemists.
In the 1820’s and 1830’s, the State pressed the city to repeal local regulations in professional
practise, as a result of which local peculiarities slowly diminished. Barbers were not longer allowed to practise, restrictions on establishment were eliminated and the opening of the market for
all pharmacists, chemists and midwives also meant an increasing liberalization of the Groningen
medical market. Gradually, more integration in the national scheme was established.
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Building up a practice was not easy because of considerable competition. In the second quarter
of the century, the economic situation deteriorated and at the same time numbers of professionals
increased substantially. From the 1840’s on, all occupational groups, except for chemists and dentists, succesfully attempted to limit access to free medical care. However, they also had to attend to
an increasing number of residents against a lower rate or offer services for free. Decisive factors for
a successful practice were being of local origin and having connections with relevant social groups,
i.e. the upper class. Successful professional practitioners were descended from illustrious urban
families from the upper or higher middle classes. Those immigrants who did manage to build up
successful practices, usually had family-connections in the city. The establishing of useful social
relations could be effected by administrative activities in social institutions (physicians), marriages
with relatives of the physicians (surgeons) or an appointment as a deacon (pharmacists and chemists). Barbers, midwives and dentists settled in the poor districts, near their clientele. Hospital
appointments did not contribute to practice advancement. It was only after 1850, that most young
docters aspired to a position in the field of poor relief in order to build up a reputation and to
gain practical experience. For a considerable length of time, the economic value of appointments
was practically negligible and the social benefits were limited. Among pharmacists, a major shift
in recruitment could be distinguished; the profession shifted from an upper class profession to a
middle class one.
Among doctores medicinae, surgeons, pharmacists and dentists, a social broadening of clientele
could be distinguished. This was not the case with the midwives: they lost their upper class and
higher middle class clientele to the physicians. For them, only the poor and lower middle classes
remained. Pharmacists developed from a privileged class into an open occupational practice. The
dispensing of medicines changed from a exclusive, expensive practice into an open market with
lower prices. Some pharmacists went into industrial production. This devolopment ran parallel
with a growing demand for arcana.
The top of the medical hierarchy (professors, the elite of the doctores medicinae and some
of the pharmacists and surgeons) socially intermixed with the local dignitaries. These were their
social equals. Their own professional group was hardly a reference. Within the group of physicians
relations were determined by social differences. Interests of individuals or small sub-groups predominated, there was no esprit de corps. The existence of different professional clubs and associations
reflected the lack of unity. Class distinctions were far more important than professional interests.
The Groningen medical market differed from that of other Duch cities because of the presence
of the university. The university exerted an influence on the availibility of medical care and the
allocation of help. The number of doctores medicinae was higher and that of surgeons lower and
the Academic Hospital offered free medical assistance. The municipality directed the conditions
of practice of the lower ranks. The designers of health care provisions in Groningen between 1800
and 1870 were the municipality, university, local elites and to a lesser degree middle-class groups
and patients.
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STELLINGEN
bij het proefschrift van W. Baron
‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’
Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870

I
De collectivisering van de zorg heeft in de negentiende eeuw in Groningen nauwelijks geleid tot
professionalisering van de medische beroepsgroepen.
II
De rol van tyfus als aanjager van collectieve zorgarrangementen is tot dusverre ondergewaardeerd.
III
Het in standhouden van een arbeidsreserve was volgens A. de Swaan (Zorg en de Staat) een van de
motieven om zorgarrangementen aan te bieden (pagina 16). Het arbeidsmarktmotief bestond in
Groningen uit het in stand houden c.q. versterken van de bestaande werkgelegenheid en niet uit
het in stand houden van een arbeidsreserve.
IV
De gesettelde negentiende-eeuwse Groningse medicinae doctores en stedelijke heelmeesters zagen
liever beroepsbeoefenaren van de tweede stand en irregulieren op de lokale medische markt dan
een aanwas van beroepsbeoefenaren van lagere komaf die dezelfde kwalificaties als zijzelf hadden.
De aantijgingen jegens de irregulieren hadden daarom een dubbele bodem: irreguliere praktijken
werden niet alleen bestreden, doch evenzeer actief bevorderd.
V
De apothekers hebben tot dusverre in de theorievorming over collectivisering nog geen plaats
gekregen. Het voorbeeld van Groningen laat zien dat de bestudering van deze beroepsgroep meer
aandacht verdient in deze context.
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VI
In Groningen fungeerden de liefdadigheidsinstellingen ten behoeve van de (lage) middengroepen
als vervanger voor de ontbrekende ziektekostenverzekeringen.
VII
De veronderstelling van L. Bonneux dat door de scheiding van indicatiestelling en financiële verantwoordelijkheid een toenemende ongelijkheid in de zorg ontstaat (Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde (2000) 1660-1662), heeft geen algemene geldigheid. De toedeling van medische
armenzorg werd in Groningen van 1820 tot 1833 juist veel ruimer door de scheiding van toewijzing en financiering. Goedkope zorgvormen worden ruimer beschikbaar gesteld wanneer de
zorgtoewijzing losgemaakt wordt van de financiering.
VIII
Vrouwen zijn bijna levenslang afhankelijk gemaakt van hygiënische verzorgingsproducten. Voor
vrijwel alle levensfasen is een product ontwikkeld: pampers voor baby’s, pamperbroekjes voor
peuters en kleuters, maandverband en inlegkruisjes voor pubers en volwassen vrouwen, speciale
verzorgingsproducten voor vrouwen in de menopauze en incontinentiemiddelen voor ouderen en
bejaarden. Alleen van ongeveer haar 4e tot haar 12e jaar is een meisje ‘verlost’ van dit type verzorgingsproducten. Deze afhankelijkheid is aan de aandacht van de feministen ontglipt.
IX
Er wordt te weinig onderzoek verricht naar de aard van de sociale, pedagogische en/of medische
factoren die ten grondslag liggen aan de vraag naar residentiële zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking in Friesland. Voor de inrichting van de meest adequate zorg is meer kennis
van deze factoren onontbeerlijk.
X
De introductie van het succesvolle muziekspektakel Groeten uit Appelscha in het uitgaansleven van
de stad Groningen is een uiting van de hedendaagse invloed van het platteland op het stadsleven.
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