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JAC O B BA A RT D E L A FA I L L E

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 21-
jarige 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 stede-
lijke 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 posi-
tie 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 samen-
leving. 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 medi-
cus 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 
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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 toepas-
sing 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 maatschappe-
lijke oriëntering van het medisch uitvoerend werk naar bestuurlijke activiteiten van sociale instel-
lingen, zoals het Heilige Geestgasthuis, het Gesticht voor Pleegzusters en het Toevlugtsoord voor 
verwaarloosden, de commissie voor de opbeuring van gevallen vrouwen, het Gesticht ter verple-
ging 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 beroeps-
verenigingen 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 stede-
lingen. Deze bewegingen worden in dit hoofdstuk in beeld gebracht.
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HE T A A N B O D VA N M E D I S C H E B E RO E P S B E O E F E N A R E N

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 kwa-
men 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 beroeps-
beoefenaren 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 wij-
ten 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 beroepsbeoe-
fenaren 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

medicinae doctor 10 7 13 7 7 6 4

medicinae doctor en chirurgiae 

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

apotheken 11 16 19 19 22 24 26

drogisterijen 5 4 5 2 3 7 6

vroedvrouw 18 29 23 33 34 23 34

aderlater 13 7 6

totaal 68 74 77 80 90 81 93

verzorgingsdichtheid 407 377 393 419 374 441 408

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 pro-
vinciale 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 platte-
land sprake van onderbezetting.24

 De feitelijk aangeboden hulp was vaak kleiner dan de potentieel beschikbare hulp. De ontwik-
keling 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, vestigings-
patronen, praktijkduur, herkomst en woonplaats van de beroepsbeoefenaren in de stad. Daarbij 
komen enkele specifiek Groningse kenmerken aan het licht.

ME D I C I N A E 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 peri-
ode 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 1809 1820-23 1830-32 1840

Groningen (stad) 2308 2902 2017 2790

Amsterdam 2245 2754

Utrecht  2169

provincie Groningen, excl. stad 5200 4145 3659

Beneden-Maasgebied 13333 16333 9833

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 heelmees-
ters samen).30 Ook dit aantal werd in Groningen, dat qua algemene medische dichtheid wel verge-
leken 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 dokto-
ren 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 econo-
mische 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 1840-
1849 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 ver-
klaring 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

inschrijvingen

vertrokken of overleden

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   9 (van wie 3 overleden)   8

1850-1859   6   2   4

1860-1869   6   2   4

totaal 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 vergelij-
kingsmateriaal 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 aanwezig-
heid. 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 veer-
tien 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 afgestudeer-
de 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 ves-
tiging. 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 volks-
gezondheid 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 van wie binnen 5 jaar vertrokken

provincie Groningen   7   2

provincie Friesland   5   0

Drenthe, Overijssel, Gelderland   9   6

Duitsland   1   1

Indië   1   0

onbekend   8   1

totaal 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 vol-
doende 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 ver-
huizingen 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.

HO O G L E R A R E N

Tien van de vijftien hoogleraren die tussen 1800 en 1870 aan de medische faculteit waren ver-
bonden, 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 gespecialiseer-
de, 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 dienst-
verlening 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 gebruike-
lijk 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.

CH I RU 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 chi-
rurgijns, 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 verzorgings-
dichtheid 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 ver-
dween. 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 kon-
den 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 praktiseer-
den. 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 chi-
rurgijnskorps 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 belangenbe-
hartiger 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 overeenstem-
ming 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 bevol-
king 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 medi-
cinae doctores hun bekwaamheden (nog) niet in praktijk mochten brengen. De toenemende span-
ningen 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 pre-
ventiemiddel 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 bar-
biers 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 genees-
kunde 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 aan-
vulling, 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  

binnen 10 jaar

gebleven 

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

totaal 16 9 7

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 suc-
cesvolle 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 verble-
ven 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 daaren-
tegen 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 vroed-
meester. 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 cen-
trum. 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.

AP OT H E K E R S  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 versprei-
ding 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 win-
kel 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 Bataafs-
Franse 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 beroeps-
groep 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 bepa-
ling 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 stads-
bestuur nam een ambivalente positie in: het verschafte namelijk wel een patent aan de nieuwe-
lingen,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 immigra-
tie 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 zit-
tende apothekers- en medische stand, werd de vrije vestiging in 1825 een feit. Direct na de ophef-
fing 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 ontwik-
keling, 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 cholera-
epidemieën tussen 1826 en 1833 genereerden een grote vraag naar geneesmiddelen. Vier apothe-
kersbedienden 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 ver-
worven. 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 drogis-
ten 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 gecombi-
neerde 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 apothekers-
bediende 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 mark-
ten. 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 con-
gruentie 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 apothe-
kers. Verhuisactiviteiten deden zich in deze branche nauwelijks voor. De investering in de winkel 
was hierop een rem.119

VRO E DV 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 



48

BE S C H I K B A R E R E G U L I E R E G E N E E S K U N D I G E H U L P

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 over-
lijden 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 aspirant-
vroedvrouwen 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 lavement-
zetter 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 prak-
tijkperiode 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 aspec-
ten 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 meegeno-

men, 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 ontwik-
kelingen 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 verlos-
kundige 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 vroed-
vrouwen 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 plaat-
selijke geneeskundige commissie inschrijven. Alleen in het tweede decennium was de instroom 
beperkt. 

Tabel 2.12 In- en uitstroom van vroedvrouwen

periode inschrijvingen praktijkduur < 10 jaar gebleven 

1800-1809   17   5 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) 16 (12)   7 (5)

totaal 123 58 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 tijdge-
noten 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 stadsvroed-
vrouw 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 ves-
tigingscijfers 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 inge-
schrevenen. Eigenlijk lag het kritische moment voor de keuze tussen blijven of vertrekken al bin-
nen 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 Tuin-
Diekhuis 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 geboorte-
plaats 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

≥ 50 jaar     3   2

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.

TA N D M E E S T E R S

Van reizend naar gevestigd
Waren de chirurgijns als gespecialiseerde beroepsgroep een verdwijnende categorie, de tandmees-
ters 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 decen-
nia 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 toestem-
ming 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 medi-
cijnen 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 toela-
tingsbeleid toe dan ten aanzien van de reizende tandmeesters die van elders kwamen. Het afbouw-
proces 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 1852-1863 en 1868 en 1870

J.J. Levison   2 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 praktise-
rende 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 tand-
meesters 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 (tijde-
lijke) 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 acht-
tiende 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 zuide-
lijke 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 verde-
ling over de stad garandeerde de inwoners een redelijke nabijheid van een tandmeester.

SA M E N VAT T I N G

De algemene (niet naar beroepsgroep gespecificeerde) verzorgingsdichtheid was in Groningen tus-
sen 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) vol-
doende 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 ver-
schillend. 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-ader-
laters, 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 intra-
professioneel 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 had-
den – 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 explo-
sief 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 uitoe-
fende 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 kre-
gen 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 bekwaam-
den. 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 ontwikkelin-
gen 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 aan-
zienlijk 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 verschil-
lende 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 herkomst-
patroon 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 hoog-
ste 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 ziekte-
niveau (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 toe-
name 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 moge-
lijkheden om te praktiseren gaf. 
 De regelgeving van de stad en de wetgeving van het Rijk waren ook op andere gebieden bepa-
lend 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 vroedvrou-
wen. 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 verlos-
kunde 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 insis-
teerde 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 ste-
delijke 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.




