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 Praktijkopbouw en beroepsuitoefening

AP OT H E K E R S  E N D RO G I S T E N

Johannes Geerhardus Brandts
Johannes Geerhardus Brandts werd in 1784 in Amsterdam geboren. Zijn uit Groningen afkom-
stige vader was daar apotheker. In 1807 slaagde Johannes voor zijn apothekersexamen.1 Wanneer 
hij precies naar de geboortestad van zijn vader verhuisde is niet bekend, maar in 1809 was hij 
bediende in de apotheek van de weduwe Zuidema, aan de Guldenstraat vlakbij de Grote Markt. 
In dat jaar vroeg de weduwe het stadsbestuur toestemming om de apotheek aan Brandts te mogen 
overdoen. De plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt adviseerde positief, omdat 
het aantal apotheken door de overname niet vermeerderde en Brandts ‘buitengewoon bekwaam’ 
was.2 Burgemeesteren en Raad namen het advies over.3 Brandts betaalde f 20,- admissiegeld aan de 
commissie en werd een van de elf apothekers in de stad.
 In mei 1812 werd Brandts diaken van het hervormde armbestuur. Een half jaar later gunde de 
diaconie hem de leverantie van medicijnen in drie kluften. Hij wist als eerste apotheker binnen 
te dringen in het vaste driemanschap dat al tien jaar aan de diaconie leverde. Met zijn initiatief 
maakte hij voor meer collega’s de weg vrij naar de hervormde armenzorg.
 Johannes trouwde met Sijpke Maria Oomkens, een zuster van een Groningse boekverko-
per. Het echtpaar kreeg één zoon, Jan (1811). Sijpke stierf al in 1814 en Johannes hertrouwde 
met weduwe Roelijna Aling, een dochter van brouwer Willem Aling. Een van zijn zwagers was 
lakenkoper Ebbinge. Brandts bouwde door zijn huwelijken contacten op binnen de handels- en 
nijverheidskringen. In het Natuurkundig Genootschap ontmoette hij veel collega-apothekers en 
medici.4

 Toen apotheker J. Mennes in december 1821 overleed, nam L. van Giffen zijn apotheek over 
en Johannes Brandts zijn functie in de plaatselijke geneeskundige commissie. J.C. Sasse, die al 
langer in de stad gevestigd was, werd als tweede genomineerd, maar deze kwam dus niet in aanmer-
king voor de post.5 Op de vergadering van 5 december 1822 werd Johannes met het secretariaat 
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belast. Als apotheker had hij de taak de jaarlijkse visitaties van apotheken met zijn vakkennis te 
ondersteunen en kreeg hij opdrachten die tot zijn vakgebied behoorden. Zo moest hij bijvoorbeeld 
een publicatie over inhoudsmaten voor tin bestuderen en criteria ontwerpen voor de keuring van 
vis. In opdracht van het stadsbestuur visiteerde hij in 1827, samen met hoogleraar Driessen en 
chirurgijn Ter Borgh, de stadsapotheek in het ziekenhuis, waar toen veel kritiek op was. Hij en 
Driessen controleerden ook de rekeningen van de tijdens de epidemie van 1826-1827 verstrekte 
medicatie. Dit laatste was een niet gering karwei, want er was voor f 37.495,29 gedeclareerd.6

 In maart 1829 wist Brandts voor de tweede keer een belangrijk recht binnen te halen voor de 
apothekersstand. Zijn voorstel in de geneeskundige commissie om apothekers de vrije verkoop 
van kinine toe te staan, werd aangenomen. In deze zaak kwam Brandts aan de wensen van alle 
apothekers tegemoet. In een andere zaak die de stand begin negentiende eeuw beroerde, de stede-
lijke regeling op het maximaal toegestane aantal apotheken, was hij de spreekbuis van maar een 
deel van de beroepsgroep. In 1826 vroeg hij namens acht apothekers om een schadevergoeding in 
verband met de waardevermindering van hun zaak door het opheffen van de vestigingsbeperking.7 
Dit verzoek werd niet gehonoreerd, maar dat lag niet aan Brandts. De tijden waren veranderd. De 
apothekers ondervonden medio jaren twintig, zoals de aderlaters tien jaar later, dat het Rijk wetten 
maakte waar de stad zich naar moest voegen.
 Het lidmaatschap van de geneeskundige commissie gaf Brandts veel werk maar leverde, behalve 
status, naamsbekendheid en nauwe contacten met medici, ook in directe zin wat op. Tijdens de 
epidemie van 1826 stuurde de minister aan op het gebruik van het nieuwe, in Parijs geïntrodu-
ceerde luchtzuiveringsmiddel Chlorine de Chaux. Stratingh onderzocht, op verzoek van het stads-
bestuur, het middel in zijn chemisch laboratorium en gesteund door zijn positieve advies ging de 
geneeskundige commissie accoord met de productie. Brandts was een van de commissieleden die 
de bereiding en verspreiding uitvoerde. Aanvankelijk gebeurde dit vanuit een aparte werkplaats, 
maar in december werd deze gesloten en werd Brandts belast met het maken van Chlorine en de 
verkoop ervan aan particulieren. Deze extra aanloop van particuliere patiënten was niet ongunstig, 
te meer omdat er veel belangstelling voor bleek te zijn.8 Men verwachtte dat het nieuwe middel in 
de toekomst vaak gebruikt zou worden.9 De armen konden het op recept van de armendokter bij 
de stadsapotheek afhalen.
 Brandts behoorde tot de gegoede laag van de bevolking. Hij stond op de kiezerslijst voor de 
raadsleden. Hiervoor gold een belastingdrempel van f 50,-. De personen op de kiezerslijst stonden 
qua aanzien en welstand onder de stadsbestuurders. In 1829, 44 jaar oud, overleed Brandts. Zijn 
zoon Jan was nog te jong om de apotheek over te nemen en hij was ook nog niet gediplomeerd. Een 
jaar daarvoor had de 16-jarige Jan zich als leerling laten inschrijven en sindsdien werkte hij bij zijn 
vader. Voorlopig kwam J. van Buren Lensing als provisor in Brandts’ apotheek. In de geneeskun-
dige commissie nam apotheker W.C. van Mesdag – die ook het predikaat ‘buitengewoon bekwaam’ 
had gekregen – de plaats van Brandts sr. in. 
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 Jan Brandts koos na het overlijden van zijn vader voor een andere opleiding. Hij ging naar de 
klinische school in Haarlem, waar hij in november 1832 het diploma van apotheker behaalde.10 
Omdat een apothekersdiploma provinciaal geldig was, moest hij voor zijn vestiging in Groningen 
opnieuw examen doen. In december 1833 slaagde hij daarvoor.11 Direct daarna nam hij de leiding 
van de apotheek van wijlen zijn vader van de provisor over. Hij praktiseerde tot en met 1871. In 
1835 kwam medicinae doctor R.J. Tellegen een paar huizen verder wonen. De nabijheid van een 
medicus was in de regel gunstig voor de aanloop. Jan werd net als zijn vader diaken, was voogd 
van het Schleuningsgasthuis en lid van de burgervereniging voor de brandblusserij. Twee van zijn 
bedienden, D.C. de Jonge en A. Witte, begonnen eind jaren vijftig een drogisterij in de stad. De 
zoon van Jan, Johannes Gerhardus die hem opvolgde, was de derde en laatste Brandts die de apo-
theek aan de Guldenstraat exploiteerde. Johannes stierf in 1921.12 De deuren van deze apotheek 
werden toen gesloten.
 Voor J.G. Brandts sr. gold hetzelfde als voor Baart de la Faille, met wie hoofdstuk 2 is ingeleid. 
Hij was niet representatief voor alle beroepsgenoten. Niet alle apothekers waren ‘buitengewoon 
bekwaam’ en een functie in de geneeskundige commissie was maar voor een beperkt aantal wegge-
legd. Maar verschillende professionele en sociale kenmerken vonden we bij verscheidene farmaceu-
ten en drogisten terug. Het diakenschap werd door vrijwel alle apothekers en drogisten uitgeoefend 
en familieopvolging in het beroep en de winkel kwam regelmatig voor. Niet alle, maar verschillende 
apothekers waren in goeden doen. Een aantal bedienden verlieten de apotheek en begonnen een 
drogisterij. De beschrijving van de familie Brandts biedt aanknopingspunten om het profiel van de 
hele beroepsgroep te schetsen.
 De beroepen van apotheker en drogist behoorden in de medische wetgeving tot de beroepen 
van de tweede stand. Vanuit dat perspectief is met name het aspect van de autonomie interessant. 
In hoeverre hadden de Groningse farmaceuten zeggenschap over de toelating tot het beroep en de 
controle op de beroepsuitoefening? Welke positie hadden ze in de medische hiërarchie? Bierman 
onderzocht de ontwikkeling van het beroep van apotheker in de negentiende eeuw aan de hand 
van drie formele instituties: wetgeving, farmacopee en onderwijs. Zij zag een ontwikkeling van 
deelberoep aan het begin van de eeuw naar een zelfstandige professie aan het eind van de eeuw.13 
Hierna worden de sociale, economische en professionele kenmerken van de Groningse beroeps-
groep in beeld gebracht. Het door Bierman geschetste patroon kan op een aantal punten worden 
gedifferentieerd.
 Over de apothekers is meer bronnenmateriaal beschikbaar dan over de drogisten. De beroepsuit-
oefening van de apothekers werd meer gereglementeerd en ze hadden zitting in de geneeskundige 
commissies. De drogisten vielen in 1865 weer buiten de medische wetgeving. Professionele auto-
nomie was voor deze beroepsgroep niet aan de orde. Als verkopers van medicatie werden ze door de 
bevolking, beroepsbeoefenaren en het stadsbestuur als zorgaanbieders beschouwd. Als concurrent 
van de apothekers vervulden ze een specifieke rol op de medische markt. Volgens Kruithof kreeg 
het conflict tussen farmaceuten en drogisten pas door de wetgeving van 1865 zijn scherpe kanten.14 
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Hierna zal blijken dat in Groningen ook daarvoor al spanningen tussen deze twee beroepsgroepen 
waren en dat economische en standsaspecten daarin een hoofdrol speelden.

Apothekers in de toelatings- en toezichtsorganen en bevoegdheden
De apothekers waren in de achttiende eeuw lid van het Collegium Medicum, waardoor ze medezeg-
genschap hadden over de toelating van nieuwe apothekers tot de stedelijke markt.15 B. Tieboel was 
de laatste farmaceut die als ‘assessor’ in het Collegium werd benoemd (1795).16 De medici domi-
neerden dit college, net als de negentiende-eeuwse geneeskundige commissies. Bij de overgang van 
het Collegium naar de geneeskundige commissies nam Uilkens het stokje over van Tieboel. Het 
secretariaat van de plaatselijke commissie werd gedurende de hele periode, met uitzondering van de 
jaren 1812-1822, door een apotheker vervuld. Het voorzitterschap was permanent in handen van 
een medicus. Het secretariaat was een bewerkelijk deel van de werkzaamheden, maar had ander-
zijds het voordeel dat steeds een apotheker in het bestuur van de commissie zat. De apothekers in 
de commissie waren in staat gunstige condities voor de beroepsgroep te verwerven. Het gewonnen 
pleidooi voor een extra apotheker in de commissie ten koste van de chirurgijns (1843) en de vrije 
verkoop van kinine waren verdiensten, die voor de beroepsgroep binnen werden gehaald. De com-
missie steunde ook de poging van de apothekers om de vergoeding van medicijnen voor de armen 
verhoogd te krijgen.17

 De stedelijke apothekers waren eveneens permanent vertegenwoordigd in de provinciale 
geneeskundige commissie. Gerenommeerde namen doken hier op: Driessen, Tieboel, Th. Uilkens, 
de Stratinghs en Van Ankum.18 De in de provincie gevestigde vakbroeders kwamen niet in 
aanmerking voor een plaats in deze commissie. In de provinciale commissie waren de stands-
belangen van de apothekers nauwelijks onderwerp van gesprek. Dat is niet verwonderlijk, omdat 
de apothekers hoofdzakelijk in de stad waren gevestigd. De stedelijke apothekers hadden in de 
plaatselijke commissie wel een forum voor hun belangenbehartiging. De stedelijke zaken waaraan 
de provinciale commissie de meeste aandacht besteedde, betroffen de controles van apothekers-
rekeningen op verzoek van particulieren en armenzorginstellingen. Vanaf het midden van de jaren 
veertig nam het aantal verzoeken toe.19 Verder deden de apothekers onderzoek naar farmaceutische 
middelen en scheikundige producten, zowel op verzoek van de minister als op eigen initiatief. 
Onderzoeken naar vermoedelijke vergiftigingen en voedselkeuringen lagen eveneens op hun ter-
rein. In de Geneeskundige Raad (vanaf 1866) bezetten de apothekers een of meer zetels, evenals 
in de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid. Van Ankum, Bennema en Post zijn de 
namen die aan het eind van de periode opduiken in de toezichtsorganen. Voor de apothekers gold 
hetzelfde als voor de medici, de deelname daaraan was weggelegd voor de elite van de beroeps-
groep.
 De drogisten hadden geen zitting in de genoemde organen. Ze stonden in de medische hië-
rarchie onder de apothekers. Dit werd in 1816 venijnig duidelijk. Toen werd tot een beperking 
van het aantal drogisterijen besloten, omdat het aantal apothekers mocht toenemen. De drogisten 
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hadden geen ander verweer dan tegen de regels in een apotheek te beginnen, zoals C.H. Blauw en 
J.F. Brentano deden, of hun beklag te doen bij het stadsbestuur. Dat laatste is niet gebeurd. De 
disciplinering van de drogisten was in het begin van de eeuw moeizaam. Ze lieten zich niet altijd 
bij de geneeskundige commissie inschrijven. Het gebeurde ook wel dat ze hun zaak verkochten aan 
iemand die niet gediplomeerd was. Eind jaren twintig kreeg de geneeskundige commissie wat meer 
greep op de inschrijving. Gezag uitoefenen over deze tak van de geneesmiddelenvoorziening bleef 
echter lastig.
 De gevestigde apothekers werden van meet af aan geconfronteerd met het nieuwe nationale 
kader, waarbinnen de formele kant van hun beroepsuitoefening zich afspeelde. Dit betekende niet 
dat ze zich voetstoots aan alle nieuwe voorschriften onderwierpen. De achttiende-eeuwse stedelijke 
regeling die het aantal apotheken beperkte tot acht, werd in 1798 onmiddellijk – de aanleiding zal 
de afschaffing van de gilden zijn geweest – getart door drie buitenstaanders. Dit gebeurde in 1814-
1815 nog een keer, toen het stadsbestuur na het vertrek van de Fransen de oude reglementen niet 
direct weer in werking stelde en ten derden male aan het begin van de jaren twintig als reactie op 
de nieuwe nationale wetgeving van 1818. De bestuurlijke veranderingen in Den Haag en de ste-
delijke reacties daarop werden goed gevolgd door apothekers met belangstelling voor een vestiging 
in Groningen. Apothekers die zich boven het toegestane aantal vestigden, zochten steevast, met 
succes, steun bij het Rijk. 
 De oud-gevestigde apothekers erkenden met moeite en onder protest, dat de nationale staat de 
vrije vestiging nastreefde. Het stadsbestuur steunde de apothekers in hun pogingen om hun aantal 
beperkt te houden.20 De apothekers voerden daarvoor drie argumenten aan. Het kwam ten goede 
aan de kwaliteit van de geneesmiddelen en voorkwam bijhandel. Die was elders vaak noodzakelijk 
om de verdiensten op peil te houden.21 Als derde punt werd aangevoerd dat de medici er van op 
aan konden, dat de apothekers verstrekten wat zij voorschreven (!).22 De plaatselijke geneeskundige 
commissie schaarde zich achter de idee van de farmaceuten, dat uitbreiding van het aantal winkels 
armoede te weeg zou brengen. Dat werkte fraude in de hand, meende men. En met een treffend 
gevoel voor de belangen van de stand, meende de commissie dat het moeilijk was om fraude te 
bestraffen als de armoede onder de apothekers groot was.23 In 1825 werd de stedelijke regeling, 
onder druk van het Rijk, overboord gezet.24 Het protest verstomde snel, want tijdens de malaria-
epidemie van 1826 waren te weinig apothekers in de stad. Het ontnam de farmaceuten voor enkele 
jaren de gelegenheid om de oude argumenten te gebruiken.
 Anderzijds wisten de apothekers de minister ook wel te vinden als dat in hun belang was. Naar 
aanleiding van de wet die weer corporaties toestond (30-1-1808), namen ze het initiatief tot het 
oprichten van een Groningse corporatie. Die zou uitsluitend bestemd moeten zijn voor apothekers. 
Zij wilden zich los maken van de kooplieden en kramers met wie ze tot het eind van de achttiende 
eeuw in één gilde verenigd waren. Ze konden hun belangen dan steviger behartigen. De opheffing 
van de gilden en de druk op de stedelijke regeling over de aanbodbeperking – in april 1808 had 
koning Lodewijk Napoleon nog twee nieuwe vestigingen toegestaan – spoorden de apothekers aan 
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om tot een nieuwe standsorganisatie te komen. Ze waren hiermee eerder dan de medici, die alleen 
een informeel vrijdagavondgezelschap hadden en pas in de jaren dertig een eerste georganiseerd 
gezelschap met lidmaatschap hadden. De verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat de medici 
in de geneeskundige commissies de overhand hadden en via deze formele organen sterker voor hun 
belangen konden opkomen dan de apothekers. De corporatie kwam echter niet tot stand.25 Nadat 
zich een derde keer nieuwe apothekers hadden gevestigd (1822) en het stadsbestuur dit niet keerde, 
werd het de farmaceuten duidelijk dat het beter was zich weer te gaan organiseren. Daarop werd 
het Groninger Apothekersgezelschap opgericht.26

 De farmacopee, het voorschriftenboek voor de bereiding van medicijnen, bepaalde de feitelijke 
beroepsinhoud van de apotheker. De Groningse apothekers waren voorstanders van een landelijke 
farmacopee. Aan de samenstelling van elke negentiende-eeuwse landelijke farmacopee nam een 
Groninger deel. Professor Driessen was in de eerste twee commissies (installatie 1799 en 1816), 
die de Pharmacopoea Batava (1805-1821) en Belgica (1821-1851) maakten, paraat.27 Hoogleraar 
Mulder was medesamensteller van de Pharmacopoea Neerlandica (installatie van de commissie 
1842) en Van Ankum, praktiserend apotheker, en hoogleraar Kerckhoff van de aangepaste versies 
van de Neerlandica, die in 1867 en 1884 uitkwamen. In de eerste helft van de negentiende eeuw 
uitten apothekers in het land kritiek op het feit dat in de commissies geen apothekers zaten, maar 
alleen hoogleraren en medici. Vanaf 1842 waren apothekers in de commissies vertegenwoordigd. 
Hun invloed nam daarna gestadig toe.28 Vanuit Gronings perspectief kan deze kritiek enigszins 
genuanceerd worden. De Groningse hoogleraren stonden dicht bij de praktijk, vanwege de lessen 
die ze aan leerling-apothekers gaven. Verder was de zoon van Driessen drogist in de stad, waardoor 
deze goed geïnformeerd was over de stedelijke praktijk.
 Naar een landelijke farmacopee wilden de Groningers zich dus wel schikken. De oude 
Groningana uit 172929 was inmiddels een ouderwets ding, vond men. De geneeskundige com-
missie gebruikte bij haar visitaties de farmacopee als handleiding om de receptuur te controleren. 
Doordat deze een landelijk document was geworden, werd de standaardisatie van de bereiding 
van geneesmiddelen bevorderd.30 Die werd weer wat teruggehaald door het toestaan van de 
Pharmacopoea Pauperum, die een provinciale reikwijdte had. In het spraakgebruik noemde 
men dit de armenapotheek. In Groningen werd deze in 1831 aangenomen en in 1859 kwam er 
een nieuwe versie.31 Overigens was de Groningse armenfarmacopee volgens een medicus uit de 
provincie (dokter Eekma), nauwelijks te onderscheiden van de algemene landelijke. Hij vond de 
Groningse zo goed dat men de koning er uit voor kon schrijven.32 De afdeling van de Maatschappij 
(NMG) constateerde medio jaren vijftig eveneens dat de Groningse armenapotheek nauwelijks 
van die in andere plaatsen afweek. Men stelde zich steeds meer op de hoogte van elders toegepaste 
bereidingsmethoden.33

 De stedelijke medici hadden enkele keren een bepalende invloed op de praktijkuitoefening van 
de apothekers. Het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen nam in de jaren dertig enkele 
keren het initiatief om tot dezelfde bereiding van receptuur te komen. Het betrof recepten die niet 
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in de farmacopee stonden. Zij overtuigden het Apothekersgezelschap van de noodzaak van de har-
monisatie. De niet-leden van het farmaceutengezelschap werden via de geneeskundige commissie 
bereikt.34 Hieruit blijkt dat niet alle apothekers lid van het gezelschap waren en dat men toen nog 
niet bezig was met dit onderdeel van het werk. Verbeteringen op dit vlak werden door de medici 
in gang gezet.
 Volgens de landelijke regelingen hadden de apothekers het alleenrecht op de bereiding van 
samengestelde medicijnen (composita). Drogisten mochten alleen de enkelvoudige geneesmid-
delen (simplica) verkopen. Het beroepsdomein van de Groningse apothekers was al vrij vroeg los 
gemaakt van dat van de geneeskundigen (1694). De getalsbeperking dateerde van 1729.35 In het 
stedelijke reglement op de medische beroepsuitoefening van 1807 werd de beperking tot acht apo-
theken weer opgenomen (artikel 21). De drie apothekers die zich vlak daarvoor hadden gevestigd, 
moesten door natuurlijk verloop weer verdwijnen (artikel 22). Dit werd als vanouds gemotiveerd 
met het argument dat het ‘tot heil der inwoners’ was. Aan de drogisten werd slechts één artikel 
gewijd: ze mochten doorgaan met de verkoop van simplica, moesten zich laten inschrijven bij de 
plaatselijke geneeskundige commissie, visitatie gedogen en zich houden aan de Pharmacopoea 
Batava (artikel 28). De laatste drie punten waren nieuw. Toen de drogisten in 1865 uit de medische 
wetgeving werden gewipt, mochten ze alleen nog ‘in het groot’ handelen. Men verwachtte dat het 
beroep uit zou sterven, maar dat is niet gebeurd.

Kwaliteitskenmerken
De aspirant-apothekers kregen het grootste deel van hun opleiding in de winkel van de apothe-
ker bij wie ze in dienst waren. Aan de eerste stap in de farmacie, de leerlingenstatus, werden in 
Groningen geen eisen gesteld of beperkingen opgelegd. Om bediende te worden, de volgende stap 
in de carrière, moest men 18 jaar zijn en bij de plaatselijke geneeskundige commissie examen doen 
in de vakken Latijn, kennis van medicijnen (simplica en composita) en de bereiding van medicij-
nen (reglement 1807, artikelen 24-26). De bediende mocht zelfstandig medicijnen bereiden en de 
apotheker bij afwezigheid vervangen. Aan een leerling was dat niet toegestaan. De derde en laatste 
stap was het apothekersexamen voor de provinciale geneeskundige commissie. De verhouding 
werkgever-werknemer, vaak ook vader-zoon, kleurde de verhouding tussen de apotheker en zijn 
bedienden en leerlingen. De toegang tot het beroep werd, in tegenstelling tot de vestiging (tot 
1825), niet beperkt. Twee keer per week volgden de leerlingen en bedienden theoretisch onderwijs 
aan de universiteit. Ze kregen les in chemie, farmacie en botanie en de mogelijkheid om laborato-
riumonderzoek te doen. Deze vorm van onderwijs is door Bierman parapluonderwijs genoemd en 
werd op twee plaatsen in Nederland gegeven: Groningen en Utrecht.36

 Volgens de geneeskundige commissie werden de lessen ‘vlijtig’ gevolgd. De gemiddelde oplei-
dingstijd van leerling tot volleerd apotheker lag rond de vijf jaar.37 Drie Groningse apothekers volg-
den onderwijs aan een klinische school in het westen van het land en legden hun examen daar af.38 
Voor de vestiging in Groningen moesten zij opnieuw examen doen bij de Groningse provinciale  
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geneeskundige commissie. Volgens tijdgenoten waren binnen Nederland tussen het opleidings-
niveau en de exameneisen grote verschillen. Het niveau zou vaak laag zijn geweest.39 Het onderwijs 
was niet bij wet geregeld.40 Professor Driessen, die de Groningse leerlingen aan het begin van de 
negentiende eeuw van theoretische kennis voorzag, vond het opleidingsniveau niet voldoende. Of 
hij daarbij ook de Groningse situatie voor ogen had, is niet bekend. Volgens hem (en anderen) was 
het grootste probleem het lage niveau van de meesters.41 Na 1876 werd de opleiding verzwaard en 
werd de farmacie een academische studie.
 De geneeskundige commissie trok ruim tijd uit voor het afnemen van een examen. Niet alle 
kandidaten haalden het. Bij het opstellen van de voordracht voor een nieuwe apotheker in de 
provinciale geneeskundige commissie in 1844 selecteerde men op kennis van ‘zeer nieuwe en bij-
zondere’ geneesmiddelen en scheikunde en op geschiktheid om examens af te nemen. Van Ankum 
werd gekozen omdat hij de wetenschappelijke ontwikkelingen volgde en leerlingen opleidde.42 
Hoe de Groningse exameneisen zich verhielden tot die welke elders golden, is niet bekend. Er zijn 
aanwijzingen dat men zich er in Groningen niet van af maakte.
 De kwaliteit van de apotheken was volgens de geneeskundige commissie meestal voldoende 
of goed.43 Er werd op twee aspecten gevisiteerd: de beroepsinhoudelijke kwaliteit (recepteren en 
kwaliteit van de grondstoffen) en de hygiënische en representatieve toestand van de apotheek (slor-
digheid, zindelijkheid en aanzien). In 1823 viel het de commissie op dat er nieuwe geneesmiddelen 
in de winkels waren, die wettelijk niet aanwezig hoefden te zijn. De apothekers probeerden ‘met de 
wetenschap gelijke tred te houden’.44

 Onder de Groningse apothekers waren in de hele periode vooraanstaande beroepsbeoefenaren, 
die zich oriënteerden op recente ontwikkelingen in de chemie.45 Tieboel, Driessen, de Stratinghs, 
C. Mulder en Van Ankum hadden landelijke faam vanwege hun kennis en experimentele onderzoe-
ken, waarover zij ook publiceerden. H. Uilkens, W.C. van Mesdag, Rinsma en J.G. Brandts werden 
als ‘buitengewoon’ of ‘zeer bekwaam’ gekwalificeerd.46 Rinsma gebruikte een stoomwerktuig om 
fabrieksmatig te produceren.47 Brandts maakte Chlorine en Kuilenberg en Uilkens & Cock kinine 
‘in het groot’.48 Ze sloten hiermee aan bij de moderne ontwikkelingen. Het lage niveau waar zoveel 
over werd gesproken, ging zeker niet in algemene zin voor Groningen op. Inwoners die goed 
bereide geneesmiddelen zochten, konden deze in de stad vinden.
 Desalniettemin werd in 1829 besloten om strenger te visiteren. De reden was dat het aantal 
farmaceuten en drogisten was toegenomen. De geneeskundige commissie constateerde dat men 
niet altijd het beste inkocht, maar koos voor het goedkoopste.49 De achtergrond vormde natuurlijk 
de recente mogelijkheid tot vrije vestiging. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat in 
de jaren dertig met name de nieuwe apothekers goed in de gaten werden gehouden. De oude visie 
dat kwantiteit en kwaliteit niet los van elkaar konden worden gezien, kwam weer naar voren.50 
Barghoorn was een notoire sloddervos. De man en de winkel hadden een slechte reputatie. In de 
periode 1836-1838 werd hij verschillende keren extra gevisiteerd, onder andere omdat de armen 
van de halve stad soms van hem afhankelijk waren.51 Stutterheim, Peerlkamp, Israëls en Entrup 
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Bavinck hadden vaak te weinig of oude geneesmiddelen in voorraad. Hun winkel was slordig 
of geregeld onbeheerd. Stutterheim werd later assistent van de beroemde kwakzalver Sequah.52 
Drogisterij Groart was in de jaren twintig en dertig beneden peil en bij Rintel lieten de producten 
ook te wensen over. Afgaande op de notulen van de provinciale geneeskundige commissie waren de 
apothekers en drogisten in de provincie van een lagere kwaliteit. Over hen hoorde men veel vaker 
een negatief geluid.53 In de stad beperkte de kritiek zich tot een beperkt aantal.
 De exameneisen van de drogisten werden in 1818 omschreven. De geneeskundige commissie 
visiteerde de drogisten vanaf 1809. Zij kregen veel vaker negatieve beoordelingen dan de apothe-
kers. Vooral in de periode 1827-1840 regende het kritiek op hen. In 1838 werden enkelen bij 
de politie aangegeven en daarna beboet.54 Het hielp niet veel. Het is ook moeilijk te geloven dat 
de kwaliteit op alle fronten plotseling verslechterde. De sociaal en professioneel hoger geplaatste 
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apothekers hebben hun controlemogelijkheden binnen de geneeskundige commissie naar hun 
hand gezet. Na de vrije vestiging verhaalden de apothekers ten tweeden male de bedreiging die ze 
voelden op de drogisten. In 1816 deden ze dit nog door een beperking van het aantal drogisten 
te bewerkstelligen, na 1825 diende de strengere visitatie als middel om de apothekers op de eerste 
plaats te houden. Het had succes: acht drogisten verdwenen binnen tien jaar.
 Kwaliteitshandhaving en -bevordering stonden ook op de agenda van de beroepsverenigingen. 
In het Apothekersgezelschap wisselde men kennis uit en stelde uniforme bereidingsvoorschriften 
voor de plaatselijk gebruikte medicatie op.55 Naast de landelijke farmacopee waren ‘plaatselijke’ en 
persoonsgebonden recepten in zwang.56 In 1842 wilde de landelijke overheid graag geïnformeerd 
worden over deze lokale middelen.57 In 1865 ging het Apothekersgezelschap op in de Groningse 
afdeling van de landelijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (NMP) die 
in 1842 werd opgericht. De Groningers sloten zich laat bij de NMP aan, in 1862. De Maatschappij 
nam de kennisuitwisseling en belangenbehartiging over.58

 De organisatiegraad van de Groningse apothekers en de opkomst op de vergaderingen van het 
gezelschap waren hoog.59 In de periode 1825-1862 hadden de apothekers voldoende aan een lokale 
vereniging. Het aantal leden van de NMP-afdeling was in de jaren zestig voortdurend ongeveer 
25. Dat betekende dat nagenoeg alle apothekers lid waren. Het landelijke deelnamepercentage lag 
maar op 25.60 Van Ankum was de oprichter van de Groningse afdeling van de NMP.61 Hij was ook 
lid van het landelijke hoofdbestuur. Vanaf 1840 was hij de schakel tussen het lokale en het natio-
nale farmaceutische circuit. Daarvoor zochten alleen de hoogleraren het nationale referentiekader 
en betrof de oriëntatie op de landelijke ontwikkelingen vooral de samenstelling van de farmaco-
pees. De Groninger apothekers regelden hun standsbelangen nog lang in loco. De positie van de 
farmaceuten en drogisten werd vooral bepaald door lokale banden en spanningen.

Afkomst, mobiliteit en familierelaties
In deze paragraaf worden de sociale kenmerken van de apothekers en drogisten onderzocht. We 
onderzoeken het rekruteringspatroon aan de hand van het beroep van de vader (afkomst), het 
inkomen en de familierelaties en de verhouding ten opzichte van de andere medische beroepen. 
Negen Groningse apothekers, van wie twee provisors, verbleven korter dan vijf jaar in de stad en 
65 apothekers62 hadden meer dan vijf jaar een apotheek in de stad. Bij de laatsten hoorden ook 
S. Stratingh Ez., die tevens medicinae doctor en later hoogleraar chemie was en S.E. Stratingh, 
de latere hoogleraar geneeskunde. De rekrutering uit de beroepsgroep was groot, bijna eenderde 
kwam uit een apothekersfamilie. Anders dan bij de medici, was er nagenoeg geen rekrutering uit 
andere medische beroepen. Het apothekersberoep was wel een mogelijkheid om een opwaartse 
carrière te maken naar medicus, maar er was geen neerwaartse beweging van geneeskundige naar 
apotheker. Eén zoon van een drogist werd apotheker: J.A.F. Sormani, zoon van P.V. Sormani. Die 
liet twee andere zoons tot medicinae doctor opleiden. Een neef van hem, Adolf Witte, had ook een 
drogisterij. Apotheker Kappers was de zoon van een heelmeester uit Meeden.
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Tabel 4.1 Beroep van de vaders van de apothekers, vestigingsduur > 5 jaar (N=65)

apotheker 20 handel 9

plattelandsheelmeester 1 landbouw 2

drogist 1 overige 5

predikant 10 zonder beroep 3

advocaat 1 onbekend 7

bestuur, ambtenaren 6

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

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

A B C D E

laag 1  klasse 13-16 > f 4000,-   4

laag 2  klasse   9-12 f 4000,- – f 2000,-   5 1

laag 3  klasse   6-  8 f 2000,- – f 1000,- 13 1

laag 4  klasse   4-  5 f 1000,- – f  500,-   3 3

laag 5/6 klasse   1-  3 < f  500,-   1 1

totaal 26 6

Bron: kohieren hoofdelijke omslag; Kooij, Groningen

Toelichting:

A = sociale laag in stratificatie

B = belastingklasse hoofdelijke omslag

C = inkomensgroepen

D = aantal apothekers

E = aantal drogisten

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

Maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten van de farmaceuten en drogisten zijn op dezelfde manier onder-
zocht als bij de medici. Dat geeft inzicht in de netwerken die men onderhield en die ten dienste 
van de professionele carrière konden worden benut. Maatschappelijke activiteiten kunnen we ook 
beschouwen als een afspiegeling van de sociale positie van de stand.
 Voor de apothekers waren de beschikking over voldoende tijd en enig financieel surplus voor-
waarden voor sociale participatie. De apotheken mochten niet onbeheerd zijn. Er moest altijd een 
apotheker of gediplomeerd bediende aanwezig zijn. Wanneer een apotheker veel nevenactiviteiten 
buiten de deur had, moest hij meer en hoger gekwalificeerd personeel in dienst hebben. Als hij zijn 
activiteiten beperkte tot zijn winkel, kon hij volstaan met een leerling die hem assisteerde en medi-
cijnen rondbracht. Als een apotheker een of meer bedienden of een extra apotheker kon betalen, 
kon hij meer aan het sociale leven deelnemen.

Tabel 4.3  Maatschappelijke activiteiten van apothekers en drogisten (exclusief beroepsverenigingen),  

betaalde functies bij de lokale overheid en diakenschap

aantal activiteiten aantal apothekers en drogisten

1850 1870

13    1

  3-5 4   4 (+1)

  2 5 (+1)   5

  1 9   7 (+1)

  0 7 (+1) 10

Bron: regeringsalmanakken

Toelichting: drogisten tussen haakjes

Van twee steekjaren, 1850 en 1870, hebben wij de sociale activiteiten die vermeld staan in de rege-
ringsalmanakken, in kaart gebracht. Er was een groot verschil in omvang. Van Ankum spande de 
kroon, zowel wat betreft de hoeveelheid, als het brede spectrum aan activiteiten. Hij was zeer actief 
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in het stedelijke sociale leven. In 1870 had hij, buiten de geneeskundige en standsorganen, zitting 
in dertien besturen en commissies van allerlei aard. Post, Scheepers, Braak, Van Wermeskerken, 
Rinsma en Ebbinge waren maatschappelijk ook zeer actief. Men kan drie groepen onderscheiden. 
Er lag een grens bij drie tot vijf activiteiten. Het aantal apothekers dat in die categorie viel, beperkte 
zich tot vier. Het grootste deel van de beroepsgroep had een of twee sociale bezigheden. In de 
groep met twee of meer activiteiten waren de meeste bestuursleden van beroepsverenigingen en 
geneeskundige commissies te vinden. Bij degenen die geen sociale activiteit ontplooiden, hoorden 
wel de personen die bij toerbeurt diaken waren. Vooral degenen die zich (zeer) recentelijk hadden 
gevestigd en de apothekers en drogisten met een lange vestigingsduur (20 tot 40 jaar) waren sociaal 
niet actief. Een ander deel van de oudere garde zat juist in de groep met de meeste activiteiten. 
Dezen hadden veel tijd om zich met niet bij het beroep behorende zaken bezig te houden. Van 
Ankum kan in de laatste decennia van zijn leven onmogelijk nog intensief met zijn apotheek bezig 
zijn geweest. Tussen 1850 en 1870 was geen merkbare verandering te constateren.
 De diversiteit aan bezigheden was minder groot dan bij de medici. In de cultureel-wetenschap-
pelijke verbanden was men nauwelijks vertegenwoordigd, met uitzondering van de Maatschappij 
tot Nut van ‘t Algemeen. Elf beroepsgenoten voerden bestuurstaken bij het Nut uit, vooral in 
de bibliotheek- en schoolcommissie. Van Ankum was bestuurlijk actief in het Genootschap ter 
bevordering der Natuurkundige Wetenschappen, de Vereeniging Nut en Genoegen en de commis-
sie voor de statistische beschrijving van de provincie Groningen. Hij was de meest actieve in deze 
sector. Rinsma en Roelfsema waren bestuurslid van de Instelling ter eere van Wessel Gansfoort. In 
het begin van de eeuw waren de meeste apothekers lid van het Natuurkundig Genootschap, waar-
uit hun belangstelling voor natuurkundige ontwikkelingen blijkt. Alleen de ouderen of degenen 
die al langer lid waren, werden benoemd tot honorair lid.69 De enige apothekers die in dit genoot-
schap voordrachten hielden, waren de Stratinghs. Verschillende medici en studenten geneeskunde 
deden dat wel regelmatig. Een functie in het bestuur van een onderwijsinstelling kwam maar vier 
keer voor, wat ook veel minder was dan onder medici. De farmaceuten en drogisten waren niet te 
vinden in verenigingen en onderwijsinstellingen met meer allure, zoals de tekenacademie Minerva, 
het Zeemanscollege, de Maatschappij ter Bevordering der Nijverheid en Pro Excelendo Iure Patrio. 
Alleen Van Ankum en Post zaten in het toezicht op het middelbaar onderwijs en de kweekschool 
voor de zeevaart. Veelzeggend is ook, dat in het bestuur van de Groote Societeit vier medici zaten, 
maar geen enkele apotheker.70

 De meeste bestuurlijke activiteiten ontplooiden de apothekers in de sociale en kerkelijke sector. 
Daarnaast zocht een aantal apothekers een nevenactiviteit in lokale overheidstaken. Ze werden 
wijkmeester, brandmeester of lid van de burgervereniging voor de brandblussing. Drie en twintig 
farmaceuten waren volgens de almanakken voogd van een armen-, gast- of weeshuis. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat het er meer waren, omdat deze functie bij de kleine kerkgenootschappen 
gekoppeld was aan het diakenschap. Ook bekleedden vóór 1820 – van de periode voor 1820 zijn 
niet alle regeringsalmanakken beschikbaar – wellicht nog enkelen deze posten. Binnen de katho-
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lieke en joodse armenzorg waren de drogisten ook in deze besturen te vinden. Het waren dus veel 
gezochte bezigheden. Post zat in de Vereeniging tegen Pauperisme, de Brandwaarborgmaatschappij 
en een bouwvereniging. Scheepers zat eveneens in de bouwvereniging en in de landelijke vereniging 
voor Christelijk Hulpbetoon. Uilkens en Van Ankum dienden de Commissie voor Spijsuitdeling. 
Van Ankum was lid van de besturen van het Gesticht voor pleegzusters en Toevlugtsoord voor 
verwaarloosden, de Choleracommissie en de Maatschappij voor Lijfrenten. In deze sector was de 
deelname van de apothekers vergelijkbaar met die van de medici, zowel wat betreft de omvang als 
de keuze van de instellingen.
 De burgerlijke armenzorg werd in de perioden waarin de kerkelijke armenzorg terugtrad, door 
vijf apothekers ondersteund. In de periode 1827-1833 waren vier farmaceuten armbezorger en in 
de jaren zestig een. Geen taak is zo intensief uitgevoerd door de farmaceuten en drogisten als het 
diakenschap. Niet minder dan 54 apothekers en vijf drogisten waren diaken. Bij de medici lag het 
accent van de kerkelijke betrokkenheid vrijwel uitsluitend op het ouderlingschap. Zestien apothe-
kers en drogisten werden ouderling of kerkbestuurder. Het ouderlingschap kwam ná het diaken-
schap.71 De drogisten waren bij de kleine kerkgenootschappen wel ouderling, bij de hervormden 
waren het alleen de apothekers. De medici daalden niet, de apothekers en drogisten stegen wel 
in de hiërarchie van de kerkelijke activiteiten. In het hervormde kerkbestuur kwamen alleen apo-
thekers terecht die tot de elite van de beroepsgroep hoorden, zoals L. Stratingh, Scheepers, Van 
Ankum, Winter, Rinsma en Van Wermeskerken. Na het midden van de eeuw nam het aantal 
apothekers in de kerkbesturen toe. Ook waren nog dertien lid van de Bijbelvereniging en zat een 
drietal in de commissie voor de zondagsscholen. Voor de farmaceuten en drogisten waren goede 
contacten binnen de kerken en met kerkelijke gezagsdragers van belang.
 Het diakenschap was de kern van de kerkelijk-sociale activiteit en direct verbonden met de 
professionele bezigheden. Het was de weg naar de levering van medicijnen aan de armenzorg. Bij 
de hervormden was vanaf 1816 het diakenschap de voorwaarde om te mogen leveren. Dat was 
contractueel vastgelegd. Brandts deed het voorwerk voor zijn collega’s. Van 1804 tot 1812 werd 
de levering aan drie apothekers gegund. De anderen waren buitengesloten. Brandts bood zich in 
1812 aan als diaken, maar vroeg daarvoor een half jaar later een dienst terug, namelijk de leverantie 
van medicijnen. Dit werd toegestaan en vanaf 1816 konden de andere hervormde apothekers ook 
onder deze conditie leveren. Er kwam een roulatiesysteem tot stand, dat tot begin jaren vijftig goed 
functioneerde. Nieuwe apothekers meldden zich vrij snel na hun vestiging bij de hervormde diaco-
nie. Een enkele keer probeerde een niet-hervormde apotheker er tussen te komen, maar dat lukte 
nooit. Het diakenschap en de levering mochten niet tegelijkertijd in één hand zijn, om bevoorde-
ling van de eigen zaak te voorkomen. Door de massale aanwezigheid in de diakenvergaderingen 
had de beroepsgroep invloed op het toelatingsbeleid van de armen en de toedeling van de medische 
hulp. En al leverden ze niet in de perioden dat ze zelf diaken waren, hulpbehoevenden konden een 
half jaar later als ze het diakenschap niet meer vervulden, wel tot hun clientèle behoren. Om in 
termen van De Swaan te spreken: de apothekers en drogisten hadden als professionals invloed op de 
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selectie van de rechthebbenden en de verdeling van de hulpgoederen. Otto Lofvers, een predikan-
tenzoon (!), gaf als eerste te kennen dat hij geen diaken wenste te worden, maar wel in aanmerking 
wilde komen voor de levering van medicijnen (1854).72 Het werd hem gegund. Daarna gebeurde 
dit nog een paar keer. Het einde van de kerkelijke armenzorg kwam toen echter al in zicht. Eind 
jaren vijftig nam de stad de armenzorg over en het aantal apothekers onder de diakenen nam vanaf 
dat moment drastisch af. In de jaren zestig was nog een viertal diaken, evenveel waren ouderling.
 De lutherse armenzorg had tot 1820 de combinatie diaken-apotheker in de personen van Lange 
en Sasse. Na 1833 stelde dit kerkgenootschap de leverantie open voor alle apothekers die zich 
aanmeldden. De katholieke, doopsgezinde, Waalse en joodse apothekers waren vaste leveranciers 
voor hun eigen gemeente en regelmatig en langdurig diaken. De relatie apotheker-diaken was 
hecht en intensief. Alleen bij de lutheranen na 1820 en de christelijk afgescheidenen waren geen 
farmaceuten binnen eigen kring beschikbaar. De stand en de kerk vonden elkaar in beider belang. 
Het kerkbestuur was verzekerd van een vaste rekruteringsbron voor het tijdrovende diakenwerk 
(waar de stadselite zich uit teruggetrokken had) en de apothekers van een deel van de markt.73 De 
laatsten kregen bovendien een mogelijkheid om contacten op te bouwen met andere diakenen, 
kerkbestuurders, predikanten enzovoorts, die doorgaans tot de boven- en middenlaag behoorden 
en potentiële particuliere patiënten waren. Ook was denkbaar dat armen ooit eens tot de niet-
bedeelden zouden gaan behoren.
 De apothekers zochten bij het stadsbestuur aansluiting door het vervullen van openbare taken. 
In 1848 werd de stedelijke brandweer gereorganiseerd. Elf apothekers vervulden hierin een taak: 
vier als brandmeester (een opzichtersfunctie) en de anderen als lid van de burgervereniging voor de 
brandweer. Daarnaast boden enkelen een stallingsmogelijkheid voor het blusmateriaal aan. Deze 
functies waren qua verdiensten niet spectaculair. Bij de brandweer was alleen iets te verdienen als 
het lukte om als eerste of tweede spuitploeg bij de brand te zijn. Maar het gaf wel status, want de 
leden werden door het stadsbestuur bestempeld als personen die tot ‘de kern van de gemeente’ 
behoorden.74 De apothekers gaven er mee aan dat men de openbare zaak toegenegen was en een 
goede verstandhouding met het stadsbestuur nastreefde. In dezelfde periode, rond 1850, waren 
Scheepers en Stutterheim luitenant bij de schutterij.75 In de jaren dertig werd voor de eerste keer 
een farmaceut wijkmeester. De meesten meldden zich in de jaren vijftig voor deze functie aan. 
Negen apothekers en een drogist namen deze bezoldigde taak op zich.76

 Wijkmeesters gaven briefjes af voor gratis medische hulp van de burgerlijke armenzorg. Rond 
1830 en vanaf eind jaren vijftig had de stad de armenzorg onder haar hoede (zie hoofdstuk 8) en 
was de band met de kerkelijke armenzorg voor apothekers minder interessant. Zij zochten toen 
andere taken om verzekerd te zijn van de leverantie van medicijnen aan de armen. De combinatie 
apotheker-wijkmeester kwam in 1870 vaker voor (5x) dan in 1850 (1x). Een ander voordeel van 
de functie van wijkmeester was dat hij een centraal punt in een buurt vormde. Hij had meer taken 
waarvoor hij contact met de bevolking had.
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 Rond 1850 hadden slechts zeven apothekers geen openbare functie op een van de hiervoor 
genoemde gebieden. Twee van hen, W.C. van Mesdag en Winter, zaten in de plaatselijke genees-
kundige commissie. Als zodanig zaten ze ook dicht tegen het stadsbestuur aan. Zij hoorden toen bij 
de elite van de beroepsgroep. Cock stond op punt van vertrek naar Amerongen en het opvallende 
van de vier anderen is, dat ze tot de kleinere kerkgenootschappen hoorden. Brentano en P.V. en 
J.A.F. Sormani zaten goed verankerd in de katholieke armenzorg en Hovens Grevé in de doops-
gezinde. Alleen Steensma (wel hervormd diaken) zocht geen aansluiting bij de lokale overheid. Al 
voordat de stad de armenzorg overnam (1858), vonden de apothekers een relatie met de lokale 
overheid van belang. De cholera-epidemieën van 1848 en 1849 kunnen dit gestimuleerd hebben. 
Het grote aandeel dat de stad toen op zich nam in de medicinale verzorging, bracht de apothekers 
er wellicht toe hun steven naar die kant te doen wenden.
 Van de personen die in de vorige paragraaf naar voren kwamen als de hoogst aangeslagenen 
in de belasting en als bestuurders in de toezichts- en toelatingsorganen en beroepsverenigingen, 
voerden in hun sociale activiteiten de meer prestigieuze taken uit. Zij werden ouderling en brand-
meester, terwijl de ‘middengroep’ zich beijverde als diaken en armbezorger en overwegend lid was 
van de burgervereniging voor de brandweer. De sociale, beroepspolitieke en welstandsstratificatie 
vielen samen.

Praktijkkenmerken en professionele functies
De aantrekkingskracht van Groningen als vestigingsplaats in het begin van de negentiende eeuw 
had te maken met de hoge verwachtingen een goed renderende winkel op te kunnen bouwen. 
Dit was niet uit de lucht gegrepen. Rond 1800 ging het de acht gevestigde apothekers goed. Vier 
hoorden in 1785 bij de hoogst aangeslagenen van het drek- en lantaarngeld (een lokale belasting).77 
L. Stratingh verdiende meer dan f 6000,-.78 Het stadsbestuur viel het toen ook op, dat het de far-
maceuten voor de wind ging.79 De vestigingsbeperking pakte bedrijfseconomisch gunstig uit voor 
de bestaande apotheken. Dit moet ook buiten de stadsgrenzen bekend zijn geweest.
 Daar stonden twee dingen tegenover. In Groningen waren medicijnen duur. Arme mensen die 
door Van Geuns gratis werden geholpen, konden de hoge prijzen niet altijd betalen.80 De hoge prij-
zen remden de afzet. Het tweede punt was dat door de vestigingsbeperking de investeringskosten 
werden opgejaagd. Van 1780 tot 1825 had een apotheek een hoge handelswaarde. Een koper van 
een winkel moest betalen voor ‘het recht’ op het houden van een apotheek. In 1800 werden win-
kels voor ‘eene tamelijke somme gelds’ gekocht.81 In 1823 kwam de totale investering bij de koop 
van een van de winkels op f 17.000,-. Het ‘recht’ maakte een substantieel deel van het bedrag uit. 
In het eerste kwart van de negentiende eeuw was een apothekersvestiging maar voor een kleine 
groep weggelegd. Dit verklaart de relatief hoge sociale afkomst van de apothekers in die periode. 
Een vader-zoon opvolging was een gemakkelijker start, vooral als geen broers of zusters uitgekocht 
hoefden te worden. Degenen die de beperking omzeilden tijdens de wisselingen in het openbare 
bestuur, betaalden ook geen ‘recht’. Nieuwkomers moesten, voor en na 1825 (het jaar waarin de 
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beperking op het aantal apotheken en drogisterijen werd opgeheven), echter financiële armslag 
hebben. De investering kon niet door iedereen worden opgebracht en sommige gediplomeerde 
apothekers bleven als bedienden werkzaam of openden, zoals we zagen, een drogisterijwinkel.

Tabel 4.4 Investering in een apotheek bij overname

jaar pand inventaris recht

1782 f 8000,- f 2400,- f 3000,-

1822  f 3850,-

1823 f 8000,- f 5600,-   f 3400,-

1870 f 5000,-

Bron: Tuin, Venema, Groningen op recept

De condities werden door de vrije vestiging gunstiger, omdat het ‘recht’ niet meer gekocht hoefde 
te worden en de selectie door het stadsbestuur verviel. De controle van de geneeskundige commis-
sie werd daarentegen strenger en de onderlinge concurrentie heviger.82 De start werd gemakkelijker, 
maar daarna was het moeilijker om een goed renderende winkel op te bouwen. Als voorbeeld die-
nen de wederwaardigheden van Israëls en Kraij. Zij hadden een moeizaam bestaan. Israëls opende 
in 1836 een apotheek in een bovenwoning in de Oude Boteringestraat. Hij had geen bedienden 
en moest dus altijd zelf beschikbaar zijn. Volgens de geneeskundige commissie had hij maar een 
kleine voorraad en zag zijn winkel er slordig uit. Een bovenwoning was ook niet zo gunstig voor de 
aanloop. De plek was niet goed gekozen als hij klandizie onder zijn joodse geloofsgenoten zocht, 
want die woonden grotendeels in het zuiden van de stad. In 1845 werd hij, nadat hij tijdens de 
visitaties enkele keren onderhouden was over de gebreken in zijn beroepsuitoefening, opgeroepen 
om voor de geneeskundige commissie te verschijnen. Dit werd alleen geëist wanneer er iets ernstigs 
aan de hand was. Over de kleine voorraden werd niet gesproken, over de slordigheid wel. Israëls 
beloofde beterschap, maar twee maanden later sloot hij zijn deuren.83

 Kraij nam in 1831 de apotheek aan de Poelestraat, die voorheen door Tieboel en Sasse werd 
geëxploiteerd, over. De plek was gunstig vanwege het doorgaande verkeer en hij had gerenom-
meerde voorgangers. Verder had hij een functie als wijkmeester, vervulde het diakenschap bij de 
hervormde gemeente, leverde aan de lutherse diaconie, had sociale contacten met gegoede han-
delslieden84 en een particuliere clientèle onder de gegoede burgerij.85 Dit alles was niet voldoende 
om succes te hebben. De zaak van Kraij floreerde niet. In 1846 overleed hij, na 15 jaar gesappeld 
te hebben.86 Ondanks de, vergeleken met andere grote steden, relatief dunne apothekersdichtheid 
en de afschaffing van de vestigingsbeperking en hoge overnamekosten, was een vestiging in het 
negentiende-eeuwse Groningen niet gemakkelijk.
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 Het was wettelijk verboden om te adverteren met geneesmiddelen. De farmaceuten meldden in 
de regel wél de start van hun vestiging in de Groninger Courant en de provinciale krant. Voor de 
stedelijke apothekers waren de hele provincie en het noorden van Drenthe het afzetgebied. Ze ver-
kochten rechtstreeks aan de plattelandsbevolking en -medici. De apothekers werden er van beticht 
dat ze hun slechte waar in de provincie afzetten. Ook gerenommeerde apothekers als Rinsma en 
J.A.F. Sormani bezondigden zich hier blijkbaar aan.87 Een broer van J.A.F. Sormani was medicinae 
doctor in de provincie, waardoor hij daar een gegarandeerde afzet had.
 Aan het begin van de eeuw hadden de Groninger apothekers nagenoeg geen bijhandel in 
verfwaren en voedings- en genotmiddelen meer.88 Dit is afwijkend van het algemene beeld dat 
van negentiende-eeuwse apothekers bestaat. De vroege domeinafbakening en het aanhaken van 
het onderwijs bij de hogeschool versterkten het standsbesef. De beperking van het aanbod schiep 
een gunstig bedrijfseconomisch klimaat. De farmacie ontwikkelde zich door deze factoren in 
Groningen als een ‘pure’ vorm van medische dienstverlening. Het lukte de apothekers ook nog om 
het aantal drogisten in de stad beperkt te houden. Elders werden die niet als concurrent gezien,89 
maar de Groningers ervoeren wel de dreiging die van zelfmedicatie via de drogisterij uit ging. De 
hoge prijzen in de apotheek aan het begin van de eeuw versterkten dit. 
 In de loop van de negentiende eeuw, met name in de periode 1850-1870, nam in Nederland 
de bijhandel door apothekers toe. Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat dat in Groningen het 
geval was. Het was eerder andersom. Nevenactiviteiten als het toedienen van klysma’s en het zetten 
van bloedzuigers, wat elders nog door apothekers werden gedaan,90 deden de Groningse apothekers 
niet meer. In Groningen deden aderlaters, chirurgijnsleerlingen en vroedvrouwen dit werk.
 In de achttiende eeuw werden al veel medicijnen voorgeschreven.91 De acceptatie van medica-
tie door het publiek was gemakkelijk. Het was niet ongewoon om binnen enkele dagen acht tot 
tien verschillende medicijnen te gebruiken. In Groningen gebeurde dat bijvoorbeeld tijdens de 
cholera-epidemie van 1849.92 Als een patiënt ernstig ziek was, waren vijf soorten op één dag niet 
abnormaal. In de Camera Obscura is hiervan ook een voorbeeld te vinden.93 Uit de publicaties van 
de hoogleraren Sebastian en Thomassen à Thuessink blijkt eveneens een overvloedig voorschrijf-
gedrag. Voor de apothekers was deze gewoonte uiteraard gunstig.
 Het is onmogelijk de particuliere praktijk van de apothekers in beeld te krijgen. Vrije verkoop 
van medicijnen was toegestaan. In de stad werd relatief veel levertraan, boomolie (olijfolie) en 
kinine verkocht. ‘Plaatselijke omstandigheden’ waren hier debet aan.94 Hier wordt gedoeld op 
de malariakoortsen, die een forse vraag naar deze producten genereerden. Boomolie werd ook in 
andere winkels verkocht.95 De bevolking maakte veel gebruik van de mogelijkheid om kinine in de 
vrije verkoop aan te schaffen. Men kocht het soms bij de kilo.96 Ook geheimmiddelen (verpakte 
merkartikelen) waren favoriet en was er veel vraag naar bloedzuigers.
 De apothekers en drogisten mochten geen medische adviezen geven, maar ze gingen op dit 
punt geregeld buiten hun boekje. In de jaren dertig spande De Vries Reilingh de kwestie weer 
eens in de geneeskundige commissie aan. In 1853 kreeg Rinsma een reprimande. Vijf jaar later 
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werden vier apothekers hierover tegelijkertijd ‘ernstig vermaand’, omdat zich een ‘noodlottig geval’ 
had voorgedaan.97 Dit zijn enkele van de vele klachten van medici op dit punt. Het is een van de 
kwesties waaruit de zwakke handhaving van de wetgeving blijkt.
 De apothekers hadden in de particuliere praktijk geen vaste prijslijst. Prijsconcurrentie was dus 
mogelijk. De hoge prijzen leidden er toe dat minvermogenden vaak huismiddeltjes gebruikten 
in plaats van de voorgeschreven medicijnen.98 Waar de prijsconcurrentie op uit kon lopen, bleek 
tijdens de ernstige malaria-epidemie in 1859. Er waren toen heel grote verschillen in de kinineprij-
zen, ze varieerden van een halve tot vijf cent per grein!99 Sommige inwoners konden het middel niet 
betalen, waardoor de malaria-epidemie een ernstig verloop kreeg.100 Als cholera heerste, stegen de 
prijzen ook sterk.101 Volgens een raadslid die de apothekers welgezind was, verschilde de bereiding 
(lees: kwaliteit) van de medicijnen voor rijke patiënten niet van die voor de armen, maar was ‘het 
onderscheid dat de eerste die krijgt in goudpapier gewikkeld en de laatste in grijs papier’.102 In deze 
visie was er alleen verschil in bejegening.
 Epidemieën waren bijzondere omstandigheden. Ze boden de apothekers en drogisten profes-
sionele en commerciële mogelijkheden. Tijdens de epidemie van 1826 was de vraag naar Chlorine 
groot. Voor een ‘behandeling met braakmiddelen of laxeer- en oplossende middelen, uit ouder 
gewoonte, begonnen’, had men ook een farmaceut nodig. Kinine werd in 1826 vaak in tweede 
instantie gebruikt.103 De grote vraag naar medicamenten betekende een aanzienlijke verhoging van 
de omzet. Van 17 september tot begin november 1826 gaf de stad f 14.000,- uit aan medicijnen. 
De vijftien apothekers maakten toen ongeveer 650 recepten per dag klaar. Omdat verschillende 
apothekers en bedienden ziek werden, namen de militaire apothekers die in de apotheken van de 
tijdelijke ziekenhuizen werkten, de bereiding deels over. De lokaal beschikbare hulp was in 1826 niet 
voldoende voor de immense vraag. Dit tekort aan apothekers heeft zich maar één keer voorgedaan.

Tabel 4.5 Uitgaven aan gratis medicatie voor de cholerapatiënten

jaar A B C D

1832   423,29   2 211,62

1848   502,08 14   35,86 2,02

1849 4730,34 22 215,02 3,27

1855   467,45 3,12

1866 6013,83 12 501,15

Bronnen: bijlagen gemeenterekening 1832, 1866; notulen en jaarverslagen plaatselijke geneeskundige commissie 1849, 1850; 

raadsresolutie 7-6-1856.

Toelichting:

A = totale uitgaven

B = aantal apothekers dat leverde

C = gemiddelde omzet per apotheker

D = gemiddeld besteed bedrag per patiënt
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Tijdens de cholera-epidemieën was de stijging van de omzet van alle apothekers samen substantieel. 
De grote totaalbedragen verhullen het geringe bedrag dat gemiddeld per apotheker omgezet werd 
aan deze, door de stad betaalde, medicijnen. De verdienste van de apothekers kwam aanvankelijk 
alleen uit de grondstoffen, en later ook uit het in rekening gebrachte werkloon. In 1866 bestond 
bijna 30% van de verkoopprijs uit werkloon (de ‘pro labore’ vergoeding). In het bedrag van 
f 6013,83 zat voor f 1954,47 ‘pro labore’ vergoeding. Per apotheek  was dat gemiddeld  f 162,87. 
Het bedrag was waarschijnlijk net genoeg om het personeel van te betalen.104

 Het was niet toegestaan om contracten af te sluiten met medici over het leveren van medicijnen. 
De patiënt moest vrij kunnen kiezen. Voor een apotheker was een goede relatie met medici wel 
van belang. Een dokter kon een bepaalde apotheker aanbevelen. De apotheker kon een medicus 
attenderen op de producten die hij zelf maakte en die niet in de farmacopee stonden. De farmaceu-
ten die in de toezichtsorganen zaten, hadden geïnstitutionaliseerde relaties met medici. Contacten 
tussen farmaceuten en geneeskundigen kon ik moeilijk in kaart krijgen. Van een aantal was dat 
mogelijk. Rinsma had sociaal verkeer met medicus Swaagman.105 J.C. Sasse was getrouwd met de 
dochter van chirurgijn Quaestius en medicinae doctor H.F.A. Sasse was een neef van hem. W.C. 
van Mesdag was een broer van medicinae doctor R. Mesdag.106 Apotheker Avelinck van Schaik had 
medicus L.J. Wichers als bovenbuurman.
 Twee apothekers waren in loondienst: A. Cost bij het stadsziekenhuis (1820-1833) en G. van 
Ringh bij het Academisch Ziekenhuis. Cost verdiende in 1830 f 500,- per jaar en Van Ringh in de 
tweede helft van de jaren zestig f 700,-. Waarschijnlijk had Van Ringh ook vrij wonen en vuur. Hij 
hoorde niet tot de laagste regionen in de stand. Na de sluiting van de stadsapotheek (1833) werd 
Cost directeur van de stadsverlichting. Kennelijk verkoos hij een ambtelijke betrekking boven het 
zoeken van een baan bij een apotheker of het opzetten van een eigen apotheek.
 Naast de particuliere praktijk vormde de armenzorg een deel van de praktijk. De hervormde 
gemeente besteedde de leverantie tot 1804 aan Tieboel uit voor f 2000,- per jaar. Na hem namen 
drie apothekers deze over, aanvankelijk nog voor hetzelfde bedrag. Met de komst van Brandts 
werd, zoals al is aangegeven, het roulatiesysteem geïntroduceerd. In 1820 kwam er een eind aan de 
vaste contracten. Medio jaren veertig ging de katholieke diaconie nog een korte tijd over tot vaste 
traktementen. Van 1845 tot en met 1851 ontvingen Kuilenberg en Sormani f 137,50 per kwartaal, 
exclusief de bloedzuigers. Die werden bij drogist P.V. Sormani betrokken en per stuk afgerekend. 
Na 1833 kon jaarlijks iedere apotheker bij de lutherse diaconie solliciteren, wat ook veel gebeurde. 
De diaconie had een voorkeur voor S. van Royen. Hij was meestal een van de twee uitverkorenen. 
De tweede wisselde. Met ingang van 1846 ging deze diaconie ook over tot het roulatiesysteem.107 
Dit hield men na 1859 aan voor het weeshuis, maar de declaraties waren toen nog maar miniem. 
 De Waalse diaconie koos voor één apotheker. Als deze overleed, werd een nieuwe gezocht. In 
de jaren dertig was Metelerkamp tegelijkertijd diaken en leverancier van de medicijnen. Toen hij 
stierf, werd de niet-Waalse Hoitsema zijn opvolger. Douwe Wijtema wist ingang te vinden bij de 
Afgescheiden Gereformeerden, die zelf geen apotheker in hun gemeenschap hadden.108 Lange tijd 
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kon hij de positie voor zich alleen houden, maar in de jaren zestig moest hij die met twee collega’s 
delen. De doperse apothekers leverden aan de doopsgezinde diaconie: W.C. en G. van Mesdag, 
Hovens Grevé en Hoitsema.109

 Van 1820 tot en met 1832 maakte de stadsapotheek de medicijnen voor de bedeelden en het 
stadsziekenhuis klaar. De apothekers en drogisten leverden de grondstoffen aan de stadsapotheek. 
Voor hen waren dit mooie jaren, omdat het aantal voorgeschreven recepten in dit tijdsbestek fors 
toenam (zie hoofdstuk 8).
 De medicijnverstrekking binnen de armenzorg verliep met de nodige problemen. De medici 
klaagden geregeld bij de diaconieën over de kwaliteit van de medicijnen. Het bijhouden van de 
administratie liep ook niet gesmeerd, wat de diakenen niet zinde. De apothekers waren ontevreden 
over de vergoeding die ze kregen. De instructies waren duidelijk: alleen leveren op briefje van de 
diaken, receptenboeken nauwkeurig bijhouden en medicijnen leveren volgens de voorschriften van 
de Pharmacopoae Batava of Pauperum.
 Na de overdracht van de medische armenzorg aan de diaconieën en het uitblussen van de cho-
lera-epidemieën (na 1833) kwamen er moeilijke jaren. Het aanbod van apothekers was toegenomen 
en de ziekteprevalentie daalde. De plaatselijke geneeskundige commissie meldde verschillende jaren 
achtereen dat er weinig epidemieën en lage sterftecijfers waren en er weinig werk was. Toen de dia-
conieën in dit decennium ook nog bezuinigden, onder meer op de medicijnen, kwam er een derde 
factor bij. De hervormde diaconie trachtte de prijzen van de medicijnen (de taxen) naar beneden te 
krijgen. De geneeskundige commissie en de medici steunden de apothekers, die de prijsdaling niet 
redelijk vonden, omdat de prijzen die in de armenzorg betaald werden, al laag waren.110 Vervolgens 
moesten de apothekers een verscherpte controle op de rekeningen gedogen en werd het verstrek-
kingenpakket versoberd.111 De omzet daalde hierdoor, maar het werd nog ingrijpender vanaf 1842. 
Toen beperkte de hervormde diaconie de toegang tot de gratis hulp.112 Mingegoeden werden uitge-
sloten van gratis medische hulp. De praktijk was dat een deel van hen zonder diaconale hulp geen 
medicijnen meer haalde. Onder druk van de diaconie en de armendokters gingen de apothekers 
er toe over om aan mingegoeden voor een lager tarief medicamenten te verstrekken. Om daarvoor 
in aanmerking te komen, moesten die mingegoeden wel een briefje van de diaken overleggen, 
waarop ‘behoeftige’ stond vermeld. De apothekers wilden deze regeling eerst niet. Maar ze hadden 
niet veel keus en uiteindelijk stemden ze er mee in. Ze kregen wel het recht om de leverantie te 
weigeren wanneer ze misbruik vermoedden.113 Deze conditie moet door hen zijn bedongen om te 
voorkomen dat de diaconie de briefjes te gemakkelijk zou afgeven. Voor de diaconie had het geen 
consequenties. Hiermee was een nieuwe groep particuliere patiënten gecreëerd.
 Betaalden de apothekers de rekening voor de tekorten in de diaconiekassen en de beurzen 
van de bevolking? De apothekers werden gedwongen om een middentarief in te stellen tussen de 
van oudsher hoge tarieven in de particuliere praktijk en de lage tarieven voor de diaconie. Deze 
prijsdifferentiatie, die elders gewoon was, konden de Groningse apothekers lang tegenhouden, 
aanvankelijk door de beperking van het aantal apotheken (aanbodbeperking) en van 1820 tot 1833 
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door de laagdrempelige toelating tot de medische armenzorg, waardoor maar weinig mingegoeden 
hun medicijnen zelf betaalden. Het aantal drogisten nam rond het midden van de eeuw toe. De 
mingegoeden die zelf de kosten moesten dragen, zochten goedkopere alternatieven. Het lijkt er op 
dat de apothekers in de jaren veertig een deel van de markt zijn kwijtgeraakt aan de drogisten.
 Na het tot stand komen van het middentarief en een ‘derde groep’ consumenten, verdwenen 
de discussies tussen de farmaceuten en de hervormde diaconie tot 1848. De taak om te bezuinigen 
op de receptuur voor de armen werd voor een aantal jaren bij de armendokters gelegd. Nadat de 
studenten en assistenten uit de armenzorg verdwenen (1848), werd opnieuw strengere controle op 
de receptenboeken en rekeningen gehouden.114 Een jaar later werd van de apothekers geëist dat ze 
de receptenboeken per patiënt bijhielden, wat veel meer administratie gaf. De apothekers moesten 
tenslotte nog gedogen dat de hervormde diaconie het recht nam om elke drie maanden de hoogte 
van de prijzen van de medicijnen ter discussie te stellen.115 Al zaten ze in de geneeskundige com-
missie van het armbestuur waarin dit besproken werd, het werd heel duidelijk dat de apothekers 
hoe langer hoe meer in het defensief werden gedrukt.
 Werden de apothekers te veel aan banden gelegd door de diaconieën? Er staat tegenover dat ze 
het receptenboek vaak niet invulden. Soms was het boek er helemaal niet, waardoor geen controle 
mogelijk was. De disciplinering van de stand liet te wensen over. De reorganisatie in de armen-
zorg van 1848 ging uiteindelijk niet ten koste van de apothekers. Ze moesten wel eerst duidelijk 
maken – in december 1849 werd dit gevraagd – dat hun omzet aanmerkelijk was gedaald en dat de 
administratie fors was toegenomen. In maart 1850 kwamen zij met de diaconie een prijsverhoging 
van 80 à 100% voor de veertien meest voorgeschreven medicijnsoorten overeen. Hierin was een 
vergoeding voor het ‘pro labore’ gedeelte opgenomen.116 Het enorme percentage wekt de indruk 
dat de vergoeding voordien inderdaad laag was.
 In de tweede helft van de jaren vijftig werden de apothekers opnieuw geconfronteerd met een 
afname van de vraag van de diaconieën. De Waalse diaconie kocht vanaf 1859 bepaalde producten 
bij de drogisten. De andere diaconieën verstrekten vanaf medio jaren vijftig bepaalde middelen 
niet meer aan de armen of ze bemoeilijkten de verstrekking. De katholieke armen mochten niet 
meer zelf levertraan en boomolie bij de apotheek afhalen en thuis gebruiken. Ze moesten het in het 
vervolg in het armenhuis afhalen en daar ter plekke gebruiken. De lutherse diaconie overwoog dit 
ook.117 De diakenen van de Afgescheiden Gereformeerden schroomden niet om naar eigen inzicht 
medicijnen te geven: borstkruiden, hoestmiddelen, Haarlemmer olie en boomolie ging buiten de 
apotheek om. De armbesturen – we zagen dit ook bij de heelkundige middelen – zochten goedko-
pere leveranciers.
 Hiervoor bleek al dat de prijzen van de medicijnen vanaf de jaren dertig regelmatig aan de orde 
waren. In de Groningse Pharmacopoea Pauperum was geen vergoedingenstelsel opgenomen, wat 
het aantal discussies zeker beïnvloed zal hebben. De hervormde diaconie liet in 1833 een prijslijst 
door het Apothekersgezelschap maken en vervolgens beoordelen door de plaatselijke geneeskun-
dige commissie.118 De apothekers leverden ook bloedzuigers aan de armenzorg. Ze vroegen tijdens 
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de strenge winter in 1837, toen de beestjes moeilijk waren te verkrijgen, om een hogere vergoeding. 
Ze moesten toeleggen op de prijs van 7,2 cent per stuk.119 Kennelijk is dit gehonoreerd, want in 
1843 wilde de diaconie de dan geldende prijs van een dubbeltje weer terug draaien. Een effectieve 
reactie van de gezamenlijke apothekers – het argument was contractbreuk – verhinderde dit. Als 
tegenprestatie zouden ze de armen aansporen om de bloedzuigers terug te brengen, zodat ze vaker 
gebruikt konden worden.120 In 1838 steunde de geneeskundige commissie de apothekers in hun 
poging om de prijzen verhoogd te krijgen. Dit lukte niet.121 De oude bondgenoot van de apothe-
kers uit het begin van de eeuw, het stadsbestuur, steunde nu de diaconie.122 Een verhoging van de 
diaconie-uitgaven zou een verzoek om verhoging van de stadssubsidie kunnen uitlokken en daar 
zat de stad niet om te springen. Zij had inmiddels zelf ook ervaring opgedaan met de geneesmid-
delenverstrekking via de stadsapotheek (1820-1833) en ervaren dat een coulante politiek binnen 
korte tijd tot een excessieve toename van het gebruik leidde.
 De hoogte van de vergoedingen die de apothekers van de verschillende diaconieën ontvingen, 
verschilde nogal. De gemiddelde prijs in het stadsziekenhuis werd in 1847, na een verhoging met 
bijna vijf cent, 21 cent. Het is niet bekend of de verhoging het gevolg was van hogere grondstof-
fenprijzen, een hogere winstmarge of een hogere vergoeding voor het ‘pro labore’ gedeelte.123 Na de 
verhoging in 1850 door de hervormde diaconie was de gemiddelde receptprijs van de burgerlijke, 
hervormde en lutherse armenzorg ongeveer gelijk, 20 à 22 cent. Voor de apothekers waren de 
leveranties aan de rooms-katholieke en joodse diaconie veel ongunstiger. Ze kregen van hen respec-
tievelijk zeventien en zestien cent per recept. Daar werd waarschijnlijk geen ‘pro labore’ vergoeding 
uitbetaald. De lutheranen rekenden 40 cent voor elders armlastigen. Zij wentelden een deel van 
de uitgaven van de diaconie op de geloofsgenoten elders af. De joodse diaconie was voorzichtiger 
voor de geloofsgenoten elders: ze brachten hun 19 1/2 cent per recept in rekening.
 De apothekers kregen langzamerhand wat meer uitbetaald. Medio jaren zestig was de prijs bij 
de burgerlijke armenzorg gestegen naar 23 à 24 cent en de ‘pro labore’ vergoeding was toen 5,4 
cent per recept (23% van de prijs). Volgens armbesturen uit Leeuwarden en Arnhem was dit een 
zeer lage vergoeding, te meer omdat de Groningers gecompliceerde medicijnen bereidden.124 De 
vergoeding van de stad lag toen 20% hoger dan die van de hervormde diaconie. De burgerlijke 
armenzorg, dat wil zeggen de stad, was voor de apothekers vanaf het midden van de jaren veertig 
dan ook een gunstiger partner dan de kerkelijke diaconieën. Dat is ook te zien aan de vergoedingen 
voor de choleramedicijnen. Vanaf 1855 konden de farmaceuten daarvoor 5 cent extra in rekening 
brengen, omdat het bewerkelijke recepten waren, vaak in grote haast gewerkt moest worden en de 
klantenkring anders samengesteld was. Onder de afnemers waren ‘niet alle gewone arme zieken 
van de diakonie’, maar ook nog ‘mensen uit de kleine burgerij’.125 Dat waren kennelijk particuliere 
patiënten, aan wie regulier meer in rekening werd gebracht. In 1863, een jaar zonder specifieke 
problemen met de volksgezondheid, werden per dag gemiddeld 107 recepten voor de burgerlijke 
armenzorg uitgeschreven. De f 5,78 die dit aan werkloon opleverde, moest over twaalf apothekers 
worden verdeeld.126 De verdiensten waren normaliter dus niet zo spectaculair.
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 De omzet van de apothekers in de armenzorg nam tot 1836 gestaag toe. Vanaf 1820 werd een 
steeds groter deel aan het stadsziekenhuis geleverd. In de periode dat de medische armenzorg door 
de stad werd bekostigd (1820-1832), steeg de omzet enorm. Het stadsbestuur was nadien tegen 
een stadsarmenapotheek gekant. De afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst stelde medio jaren vijftig nog eens voor om een stadsarmenapotheek op te rich-
ten, ter vervanging van de vrijgevestigde apothekers in de armenzorg. In de jaren dertig konden de 
apothekers in hun streven naar verbetering van hun positie in de armenzorg nog op de steun van 
de medici in de geneeskundige commissie rekenen. In de jaren vijftig werden de belangen van de 
apothekers door de medici bruut aan de kant gezet. De apothekers merkten dat de raad mordicus 
tegen een stadsapotheek was op grond van de vroegere ervaringen, en omdat er ‘geen reden [is] 
om aan ambtenaren te geven wat thans het werk van apothekers is’. Het voorstel paste niet in de 
liberale geest van de jaren vijftig. De diaconieën waren er evenmin voor te porren. De katholieke 
diaconie meende dat men de levering moest overlaten aan de ‘particuliere nijverheid’ en dat men, 
om een klein voordeel te halen, niet een hele nijverheidstak moest tegenwerken.127 De pogingen 
van het grootste kerkelijke armbestuur om vanaf de tweede helft van de jaren dertig de bestedingen 
bij de apothekers niet verder op te laten lopen, zijn gelukt. Dat wordt uit de cijfers duidelijk.

Tabel 4.6 Omzet van de apothekers in de armenzorg in guldens

jaar hervormd RK luthers Waals afgesch. geref. burgerlijk armbestuur

1806 1199   214   64 19

1816 2063   515 120 24

1830 8290

1833 4449 1204 157

1836 4670   705 137 38

1846 4897   628 218 23   79

1856 4822 1541 196 73 135

Bronnen: rekeningen diaconieën; gemeenterekeningen

Toelichting: als steekproef is elk zevende jaar in het decennium gekozen. 1826 was niet representatief (epidemie) en is weg-

gelaten. 1830 is toegevoegd om de periode waarin de burgerlijke overheid de medische armenzorg betaalde in beeld te krijgen. 

De gegevens van de joodse diaconie zijn niet bekend en die van de doopsgezinden zijn niet gescheiden van de andere uitgaven. 

De bedragen zijn op hele guldens afgerond.

De periode 1845-1860 was een ongezonde tijd met veel epidemieën. De omzet van de apothekers 
in de armenzorg steeg toen nauwelijks, terwijl sinds 1850 de vergoedingen bij de hervormden aan-
merkelijk hoger waren. De ‘pro labore’ vergoeding maakte toen een groter deel van de omzet uit. 
Dat betekende dat de hoeveelheid medicijnen die afgezet werd kleiner was, maar de verdienste er 
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aan hoger was. Het zwaartepunt in de armenzorg verschoof eind jaren veertig al naar de stad. Aan 
het stadsziekenhuis werd in 1833, 1836 en 1846 respectievelijk voor f 989,-, f 1411,- en f 3190,- 
aan medicijnen geleverd. Als we dat optellen bij de nagenoeg gelijkblijvende omzet in de armen-
zorg, werd uiteindelijk door de farmaceuten toch meer omgezet. Het stadskantoor en de klerken 
namen de plaats in van de diakenen. De verplaatsing van de aandacht van de farmaceuten naar aan 
de stad gerelateerde sociale activiteiten wordt vanuit dit perspectief verklaarbaar.
 Een andere ontwikkeling in de loop van de jaren zestig was, dat niet alle apothekers nog gespitst 
waren op de leverantie aan de armenzorg. In 1860 waren zes apothekers daar niet meer in geïn-
teresseerd en in 1866 hadden acht geen relatie meer met de diaconale of burgerlijke armenzorg. 
Ze beperkten zich tot de particuliere praktijk en stootten daardoor de laagste sociale groepen uit 
hun klantenkring. Vergeleken met de gretigheid waarmee zij in de eerste helft van de negentiende 
eeuw solliciteerden bij de diaconieën, was dit een nieuw verschijnsel.

Samenvatting
Rond 1800 vormden de elf farmaceuten een kleine en welvarende tot zeer welvarende beroeps-
groep. Ze behoorden tot de bovenlaag van de bevolking en kregen steun van het stadsbestuur in 
hun streven de stand gesloten te houden. De opleiding tot apotheker werd deels binnen eigen 
kring verzorgd en deels aan de universiteit gegeven. In de beroepsgroep waren enkele gerenom-
meerde apothekers. De vestigingsbeperking die uit de achttiende eeuw stamde, werkte gunstig op 
de bedrijfseconomische kant van het beroep. Hun bezittingen waren veel waard, ze vroegen hoge 
prijzen voor hun medicijnen en hadden vrijwel uitsluitend de gegoede bevolking als klant. Het 
leeuwendeel van de armenzorg werd voor een vast jaarbedrag door één apotheker uitgevoerd. De 
omzet van de gezamenlijke apotheken werd grotendeels uit de particuliere praktijk gehaald. Het 
beroepsdomein van de apothekers was ten opzichte van andere medische beroepen al vroeg afge-
paald en bijhandel nagenoeg uitgesleten. Er nog was maar weinig overlap met andere beroepen of 
handelsactiviteiten en drogisten waren als medische beroepsgroep een verwaarloosbare factor. In 
Groningen was het apothekersberoep rond 1800 grotendeels al een zelfstandig en geen deelberoep 
meer. Alleen in de toelating tot het beroep moest ze het overwicht van de medici gedogen.
 In de loop van de negentiende eeuw veranderde in het Groningse apothekersleven heel veel. De 
eerste decennia stonden in het teken van de fanatieke verdediging van de vestigingsbeperking. Het 
lukte niet om dit voorrecht te behouden. De Groningers moesten zich schikken naar de nieuwe 
landelijke wetten en regels. De bescherming paste niet meer in de liberale negentiende eeuw. In 
1825 werd vrije vestiging toegestaan. Ten aanzien van andere zaken uit de nationale koker was men 
wel gunstig gestemd. De nieuwe farmacopees werden van harte ontvangen. Haagse voorstellen 
werden gemeten naar Groningse belangen.
 De drogisten werden het slachtoffer van de verruiming van de vestigingsmogelijkheden voor 
apothekers. Aan hen werden, onder druk van de apothekers, door de stad van 1816 tot 1825 juist 
vestigingsbeperkingen opgelegd. De drogisten hadden weinig mogelijkheden om zich teweer te 
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stellen tegenover de overmacht van de apothekers. De steun van de stad, waar de farmaceuten tot 
in de jaren dertig op konden rekenen, ontbeerden zij. De drogisterij werd vanaf 1816 stelselmatig 
door de apothekers beperkt gehouden. De dominantie van de apothekers over de drogisten kreeg 
vanaf 1825 gestalte in het (mede)toezicht op de praktijkuitoefening. Tijdens de visitaties van de 
geneeskundige commissie maakten ze het hun moeilijker dan hun eigen beroepsgenoten. De apo-
thekers hebben de drogisten effectief beknot in hun beroepsuitoefening. Rond 1850 bloeide de 
drogisterijbranche op.
 Door de vrije vestiging nam de concurrentie onder apothekers toe. De markt werd openge-
gooid. Er kwamen meer apotheken en er traden verschuivingen in de klantengroepen op. In de 
negentiende eeuw werden de lage sociale groepen en de middengroepen steeds belangrijker. We 
zien hier een parallellie met de medici. Voor deze groepen moest men echter veel lagere prijzen 
in rekening brengen. Tot halverwege de jaren veertig waren de apothekers uitsluitend geïnteres-
seerd in de prijzen die ze de diaconieën in rekening konden brengen. In de jaren dertig weerden 
zij dreigende prijsdalingen met steun van de medici. Deze stonden ook achter hun verzoeken 
– hoewel niet succesvol – om prijsverhoging. De steun van het stadsbestuur hadden de apothekers 
tegen die tijd verloren. Toen de mingegoeden in de jaren veertig de armenzorg werden uitgestoten, 
ontkwamen de apothekers niet aan de invoering een grotere prijsdifferentiatie. De beoordeling van 
de mate van ‘behoeftigheid’ van mingegoeden door diakenen – dat was de maatstaf voor lagere 
prijzen – hoefden ze na enig onderhandelen niet klakkeloos over te nemen. In deze affaire, die in 
feite ging om de invoering van een prijsverlaging, konden de apothekers niet meer rekenen op de 
steun van de medici. In de periode 1833-1850 waren de vergoedingen voor de medicijnen in de 
armenzorg laag. De onderhandelingen met diakenen verliepen moeizaam en de resultaten waren 
teleurstellend. In 1850 werd het werk door de armbesturen eindelijk naar behoren gehonoreerd. 
Het ‘pro labore’ deel werd toen opgenomen in de medicijnprijzen. De katholieke armenzorg, die 
de medici ook slecht honoreerde voor hun werk, deed dat niet.
 De inkomensverbetering van de apothekers riep een reactie op bij de medici. In de jaren vijftig 
bevochten die een verbetering van hun positie in de armenzorg en ze stelden voor – wel wetend dat 
de diakenen altijd alert waren op pecuniaire zaken – een stadsapotheek in te richten om de uitgaven 
aan medicijnen in de hand te houden. De apothekers, nu zonder de steun van de medici, hadden 
het geluk dat het stadsbestuur zich de enorme uitgaven van de stadsapotheek uit de jaren twintig 
herinnerde en dat de geest van de tijd hun welgezind was. De stad en de armbesturen wilden de 
apothekersstand als vrije beroepsgroep het brood niet uit de mond stoten. 
 De apothekers hadden zich al in de achttiende eeuw losgemaakt van de kramers en wilden 
daar ook niet meer bij horen. Dat nam niet weg dat ze hun antenne voor het creëren van gun-
stige marktcondities niet verloren hadden. De inspanningen aan sociale bezigheden laten dit zien. 
De apothekers en drogisten deden het moeizame en tijdrovende diakenwerk in ruil voor de zeer 
gewenste leveranties aan de armenzorg. Toen de stad tegen het midden van de eeuw meer zorgtaken 
op zich nam, verschoven ze hun inspanningen naar taken gerelateerd aan het openbare bestuur. 
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Het diakenschap en het wijkmeesterschap hadden bovendien het voordeel dat ze de toegang tot de 
armenzorg bepaalden. In deze functies waren ze, om in termen van De Swaan te spreken, bemid-
delaar naar en verdeler van collectieve goederen. De apothekers waren niet actief in het entameren 
van nieuwe collectieve voorzieningen.
 De apotheker behoorde in de negentiende-eeuwse wetgeving tot de beroepen van de tweede 
stand en in de toelatings- en toezichtsorganen speelden ze na de medici de tweede viool. In tegen-
stelling tot de chirurgijns verbeterden zij hun positie in deze organen wel. De hogere deelname-
graad in de geneeskundige commissies en de toenemende invloed door hun specialistische kennis 
betekenden dat de apothekers stapsgewijs meer greep kregen op de beroepsuitoefening. Anderzijds 
zetten de medici de farmaceuten aan tot harmonisatie van hun medicijnbereiding, toen ze dat zelf 
nog niet voldoende deden. Deels bepaalden medici en anderen de inhoud van hun werk nog. Dat 
gebeurde ook toen medici en diaconieën de apothekers dwongen tot het instellen van een apart 
tarief voor mingegoeden (1842). Volledige zelfcontrole over hun beroepsuitoefening bereikten de 
apothekers niet, ook al niet omdat bij de examinering de medici de numerieke overhand hadden.
 Midden in de hectiek van de dreigende opheffing van de vestigingsbeperking werd een 
beroepsvereniging opgericht. Kennisverspreiding was een belangrijke doelstelling. In de praktijk 
behartigde de vereniging ook de belangen van de beroepsgroep. De meeste farmaceuten waren lid. 
De vroege organisatie op lokaal niveau hield de aansluiting bij de landelijke vereniging tegen. Die 
kwam relatief laat tot stand.
 De rekrutering van de apothekers werd traditioneel gekenmerkt door de vader-zoon opvol-
ging. Die was vooral bij de Groningers te zien. Bij de farmaceuten die van elders kwamen was dat 
nauwelijks het geval. Het apothekersberoep bood mogelijkheden aan de middengroepen. Voor de 
drogisten, met name de familie Sormani en de nieuwelingen van na 1850, gold dit laatste ook. Het 
profiel van de apothekersstand werd sociaal-economisch gezien breder. De brede middengroep van 
de stand behoorde tot de hoge middengroepen in de lokale samenleving. Dat was één laag onder 
die van de kleine beroepsgroep aan het begin van de eeuw. Een kleine topgroep, die in de sociale 
stratificatie tot de hoogste laag behoorde, bezette de posities in de toezichts- en toelatingsorganen, 
zat in de besturen van de beroepsverenigingen en ondernam de meeste en de meest prestigieuze 
maatschappelijke activiteiten. Het gros van de meeste drogisten behoorde tot de sociale laag bene-
den die van de meeste apothekers, de lage middengroepen.
 De sterke positie die de apothekers aan het begin van de eeuw hadden, was gebaseerd op de 
lokale regelgeving en bescherming. De beroepsgroep bleef daardoor beperkt van omvang. Toen die 
beschermende constructie weg viel en de markt werd opengegooid, dienden zich meer aanbieders 
aan. Om succesvol te zijn in de negentiende-eeuwse standenmaatschappij moest men aansluiting 
zien te vinden bij relevante sociale groepen, die zeggenschap hadden over de verstrekking van col-
lectieve goederen en die als particuliere patiënt interessant waren. Dat is het grotere en vernieuwde 
apothekerskorps in Groningen ‘door de markt genomen’ goed gelukt.



135

AP OT H E K E R S ,  D RO G I S T E N,  V RO E DV RO U W E N E N TA N D M E E S T E R S

VRO E DV RO U W E N

Bevoegdheden
In Nederland was de beroepsuitoefening van vroedvrouwen al vroeg gereguleerd.128 De taakver-
deling tussen medici en vroedvrouwen was in de achttiende eeuw uitgekristalliseerd. Medici en 
vroedmeesters hadden toen de gecompliceerde bevallingen van de vroedvrouwen overgenomen. 
De overgang van lokale naar centrale regulering veranderde niet veel aan de bevoegdheden van de 
vroedvrouwen. De negentiende-eeuwse wetgeving sloot aan bij de gangbare, lokale regelingen uit de 
achttiende eeuw.129 De ontwikkeling van het vroedvrouwenberoep voor 1865 kan volgens Van der 
Borg worden gezien als beroepsvorming, maar niet als professionalisering. De beroepsgroep verwierf 
geen autonomie. Het onderwijs, de examinering en de toelating tot het beroep lagen in handen van 
de medici.130

 De vroedvrouwen behoorden tot de tweede stand. Hun werkgebied – de normale bevallin-
gen – werd in 1838 opengesteld voor alle medici en niet meer alleen voor degenen, die daarvoor 
dispensatie hadden gekregen. In vrijwel alle westerse landen verdrongen medici de vroedvrouwen 
van de medische markt,131 met uitzondering van Zweden en Finland.132 In Engeland was het 
beroep tot het eind van de negentiende eeuw niet wettelijk erkend. In Wakefield en Huddersfield 
waren vroedvrouwen vrijwel uitsluitend in de armenzorg werkzaam.133

 In Groningen was het beroep vanaf het eind van de zeventiende eeuw gereguleerd, wat inhield 
dat alleen vroedvrouwen die ‘geadmitteerd en bekwaam bevonden’ waren, mochten praktiseren.134 
Dit is in de praktijk niet volledig nageleefd, want uit 1793 stamt nog een bericht dat ‘ongeregtigde 
en niet geadmitteerde’ vrouwen de verloskunde beoefenden. Stadsfysicus Busch vond dat dit ook 
‘niet geheel belet’ moest worden, omdat ze in bepaalde omstandigheden van nut bleken te zijn. 
Maar misbruik diende men te voorkomen. Het Collegium Medicum moest daarop een onderzoek 
instellen naar alle ‘geregtigde’ vroedvrouwen, maar over dat onderzoek is in de bronnen niets 
gevonden.135 
 In de ordonnantie op de medische beroepen van 1729 werd vastgelegd dat vroedvrouwen alleen 
natuurlijke bevallingen mochten begeleiden.136 Bij complicaties moesten ze een vroedmeester of 
medicinae doctor inroepen. Het weigeren van hulp aan arme kraamvrouwen was al sinds 1710 
strafbaar.137 Gaandeweg nam het aantal gedragsregels en voorschriften voor de vroedvrouwen toe. 
Ze mochten niet dreigen de kraamvrouw te verlaten, ongerustheid oproepen, onbescheiden vra-
gen stellen en van te voren over beloningen praten. Meer positief getinte aanwijzingen waren: het 
‘zacht’ en voorzichtig behandelen van de kraamvrouw en de geheimhoudingsplicht.138

 In het stedelijke geneeskundige reglement van 1807 werden vier artikelen over de verloskunde 
opgenomen. Twee hadden uitsluitend betrekking op vroedvrouwen en twee op vroedvrouwen en 
vroedmeesters. In artikel 20 stond dat vroedvrouwen en leerlingen zich moesten gedragen naar 
vorige stedelijke bepalingen, de ‘Ordre op de vroedkundige lessen en de nadere Ordre op het 
vroedkundig onderwijs’. De eerste stamde uit 1766, de tweede uit 1804 (zie hierna). Verder moch-
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ten vroedvrouwen niet op eigen gezag medicijnen voorschrijven en geen instrumenten gebruiken 
(artikel 18). Alle verloskundigen moesten al vanaf 1669 onechte kinderen binnen 24 uur op het 
stadhuis melden en dat bleef zo (artikel 17). Tenslotte werd bepaald dat ze een barende vrouw niet, 
voordat een andere verloskundige aanwezig was, mochten verlaten (artikel 19). Al met al was er dus 
veel continuïteit.
 De zeggenschap over de toegang tot het beroep en het toezicht op de uitoefening van de prak-
tijk gingen in de negentiende eeuw, net als bij de andere beroepen, van het Collegium Medicum 
over naar de geneeskundige commissie. De stadsvroedvrouw die sinds 1738 bij de examens aanwe-
zig was en ook het recht had vragen te stellen aan de examinandus, kreeg geen plaats meer toebe-
deeld in de commissie.139 De Groningse vroedvrouwen kregen bij de eerste stap in de centralisatie 
van de gezondheidszorg dit verliespunt al te incasseren. Het Collegium examineerde in 1802 nog 
vroedvrouwen.140 Toen de Departementale Commissie later in hetzelfde jaar alle beroepsbeoefena-
ren inschreef en toetste op hun bekwaamheid, leverde dat voor de stedelijke vroedvrouwen geen 
probleem op. Kennelijk waren allen voldoende gekwalificeerd.141

 Er werden geen hoge eisen gesteld aan de toegang tot het beroep. In 1817 golden dezelfde eisen 
als in 1766. Een aspirant-vroedvrouw moest minstens 25 jaar zijn142 en kunnen lezen en schrijven. 
Verder moest ze van onbesproken gedrag zijn.143 In 1830 werd de minimumleeftijd verlaagd tot 
23 jaar en een maximum intredeleeftijd vastgesteld van 39 jaar. Het stedelijke reglement volgde 
hierin de landelijke regelgeving.144 Nieuw was toen dat de vroedvrouw geen lichaamsgebreken 
mocht hebben die de beroepsuitoefening belemmerden. Het toedienen van klysma’s en het kathe-
teriseren werden in de praktijk al toegestaan en nu formeel in het onderwijsprogramma opgeno-
men.145 Verschillende Groningse vrouwen boven de 40 jaar kregen een ontheffing van het verbod 
op toetreding tot het beroep. Gedrag, lichamelijke gezondheid en geestelijke stabiliteit werden in 
deze gevallen wel goed onderzocht. Sommige vrouwen gaven aan ‘van goed verstand’ te zijn of ze 
voegden een aanbevelingsbrief van Baart de la Faille, die toen het onderwijs aan de vroedvrouwen-
school gaf, toe aan het verzoek. Sociaal-economische motieven – overlijden van of verlaten door de 
echtgenoot en armoede – waren meestal de redenen om deze ontheffing te vragen. Kennelijk was 
de verwachting gerechtvaardigd dat met het beroep een bestaan kon worden opgebouwd. Annigje 
Beckers, verlaten vrouw van meubelmaker J.J.M. Dupuy, was de oudste die werd toegelaten. Ze 
was 48 jaar toen ze als vroedvrouw begon.146

 In hoofdstuk 2 bleek al dat het onderwijs een beslissende factor was in het aanbod van vroed-
vrouwen. Het was tevens een belangrijk element in de kwaliteit van de hulp.

Kwaliteit van de verloskundige hulp door vroedvrouwen
De praktijkopleiding onder leiding van oudere vroedvrouwen was de gebruikelijke weg om 
geschoold te worden. Of vóór 1766 theorielessen zijn gegeven, is onduidelijk. Daarover zijn 
tegenstrijdige vermeldingen gevonden.147 Mogelijk zijn ze in de zeventiende eeuw gegeven en is dit 
onderwijs in de achttiende eeuw in de versukkeling geraakt. In de tweede helft van de achttiende 
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eeuw werd de theoretische opleiding van vroedvrouwen beter gefundeerd. In de ‘Ordre op de 
vroedkundige lessen’ (13-2-1766) werd het volgen van een cursus verplicht gesteld. Het Collegium 
Medicum mocht alleen aspirant-vroedvrouwen examineren die ten minste een jaar theorielessen 
hadden gevolgd. In Groningen startte men, vergeleken met andere steden waar dergelijke cursussen 
ook tot stand kwamen, er betrekkelijk laat mee.148 De opleidingen waren in de achttiende eeuw 
minder uniform dan de lokale regelingen van de bevoegdheid.149

 In de ‘Ordre’ werd een koppeling gemaakt tussen de praktijktraining en de lessen. Alleen leer-
lingen die door praktiserende, stedelijke vroedvrouwen werden geïnstrueerd, konden tot de cursus 
worden toegelaten. De al toegelaten vroedvrouwen werden ook verplicht de cursus te volgen. 
Medicinae doctor Busch gaf de theorielessen een keer per maand.150 In 1800 vond hij het peil van 
de stedelijke vroedvrouwen te laag. Wat Busch in 1793 nog gedoogde, vond hij zeven jaar later 
vatbaar voor verbetering. Hij maakte een nieuw opleidingsmodel, naar het voorbeeld van Parijs en 
enkele andere plaatsen waar, net als in Groningen, geen hospitaal voor arme kraamvrouwen was 
om het vak te leren. Het nieuwe stadsbestuur zag er wel wat in en nam zijn plan aan.151 
 De kritiek van Busch, verwoord in een brief aan het stadsbestuur, geeft inzicht in het kwali-
teitsniveau van de Groningse vroedvrouwen rond 1800.152 De bestaande cursus was te kort (twaalf 
lessen van een uur) en theorie en praktijk sloten niet op elkaar aan. De ‘meesteressen’ gaven het 
eerste onderricht, maar zij hadden te weinig ‘preparaten’ om hun leerlingen goed in de anatomie te 
kunnen onderwijzen. Ze vroegen ook een te hoge vergoeding van de leerlingen. De leerlingen op 
hun beurt dachten te licht over wat ze moesten leren en deden te snel examen, omdat ze iets wil-
den verdienen. Ze waren bovendien ‘voor het grootste gedeelte mensen van ruwe en ongeoefende 
vermogens’ en hadden meer onderwijs nodig. Verder bleek dat te weinig ‘arme en geringe’ kraam-
vrouwen bereid waren om leerlingen toe te laten bij de bevalling. Sommige aspirant-vroedvrouwen 
hadden voor hun examen maar twee of drie bevallingen gezien of gedaan. Het aantal bevallingen zij 
moesten bijwonen, was in de toelatingseisen niet omschreven. Vergeleken met andere steden waren 
de Groningse opleidingseisen op dit punt minimaal.153 Door de matige basiskennis en -kunde kon 
de verdere opleiding ‘alleen op wat los memorie-werk uitloopen’.
 Wat Busch niet noemde, was het analfabetisme onder de vroedvrouwen. Zeven vroedvrouwen 
konden aan het begin van de negentiende eeuw geen geboorteaktes ondertekenen.154 De meeste 
anderen hadden ook niet veel lees- en schrijfervaring, gezien de wijze waarop ze de formulieren 
van de onechte kinderen invulden.155 Kennelijk vond Busch dit niet het meest kwalijke punt, wat 
merkwaardig is in relatie tot zijn opmerking over het ‘los memorie-werk’. Uit het analfabetisme 
blijken drie dingen. Het scholingspeil van de vrouwen was inderdaad niet hoog en het theoreti-
sche onderwijs moet zich beperkt hebben tot aanschouwelijk onderwijs. Ook wordt duidelijk dat 
aan een van de eisen van de toelating tot het beroep, het kunnen lezen en schrijven, niet de hand 
werd gehouden. Om de beperkte kennis uitsluitend bij de vrouwen neer te leggen, is daarom wat 
eenzijdig van Busch. Mogelijk heeft in de soepele toelating ook meegespeeld, dat er anders niet 
voldoende vroedvrouwen zouden zijn.
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 Busch wilde dus iets doen aan het gebrek aan anatomische kennis – ‘de eerste en eenige zekerhe-
den der konst’ – en de matige praktische ervaring voor het examen. Zijn reorganisatieplan behelsde 
de uitbreiding van het bestaande onderwijs met cursussen voor beginnende leerlingen en de koppe-
ling van het ambt van stadsvroedvrouw aan de cursus om de praktijktraining te verbeteren. Naast 
de al bestaande maandelijkse gratis lessen werd een aparte startcursus voor nieuwe leerlingen aan 
het Vroedkundig Instituut, zoals de opleiding werd genoemd, geïntroduceerd. Deze verplichte 
cursus bestond uit twee delen van zeven of acht weken. Elke week werden vijf lessen van een uur 
gegeven. Het cursusgeld (f 21,-) kwam toe aan de medicus die de lessen gaf, de instituteur van het 
Instituut. Dat was Busch zelf. Het cursusgeld hoefde geen bezwaar te zijn, betoogde hij, omdat de 
aspirant-vroedvrouwen daarvóór een leercontract met de ‘meesteressen’ afsloten. De kosten van de 
cursus waren ongeveer even hoog als die van het leercontract. Over het personele verschil aan de 
ontvangende kant repte hij niet. Een aspirant-vroedvrouw moest voor het examen minimaal acht 
bevallingen onder leiding van een stadsvroedvrouw doen. De stadsvroedvrouwen waren verplicht 
om de leerlingen op te roepen voor het bijwonen van bevallingen. Om de stadsvroedvrouwen voor 
het plan te winnen, moest de leerling hen per bevalling 50 cent in het eerste deel van de cursus 
en f 1,25 in het tweede deel betalen. Daarnaast kregen ze een jaartraktement van f 140,- uit de 
stadskas. De leerling werd bovendien verplicht 75 cent aan de kraamvrouw te betalen. Men hoopte 
dat zich dan meer kraamvrouwen zouden melden.
 Alles bij elkaar opgeteld, was de investering in de opleiding ongeveer f 35,-. Dit bedrag was veel 
lager dan in Amsterdam.156 De opleiding was voor bepaalde groepen van de bevolking echter niet 
haalbaar. Het geld moest binnen korte tijd bijeengebracht worden en het was onzeker of de investe-
ring loonde. Voor iemand die een kleine reserve had, lag de opleiding binnen het bereik. Gaandeweg 
werd de toegang tot het beroep wel moeilijker. Afgezien van de hogere financiële drempel moest 
men zich meer intellectuele inspanning getroosten en meer tijd investeren in de opleiding.
 De eerste cursus voor leerlingen werd in april en mei 1802 door zeven vrouwen gevolgd. 
Demonstraties en ‘excertien op preparaten en fantomen’ en op een ‘vrouwelijk kadaver en de lijken 
van nieuw geboren kinderen’, stemden Busch gunstig over het theoretische deel van de opleiding. Vier 
cursisten slaagden voor het examen voor het Collegium Medicum en één voor de Departementale 
Commissie.157 Het praktische deel mislukte. Geen enkele kraamvrouw had zich gemeld en de stads-
vroedvrouw had geen kraamvrouwen aan de leerlingen aangeboden. Voor de cursus in 1803 meldde 
zich geen enkele leerling. De tweede cursus mislukte helemaal. De nieuwe opzet was niet levensvat-
baar. Voor de leerlingen was er een ‘pecunieel bezwaar’. Volgens Busch en de raad lag het aan de ver-
goedingen voor de kraamvrouw en de stadsvroedvrouw. Over de cursuskosten werd niet gerept. De 
aanpassing van 1804 hield in dat de kraamvrouw voortaan een vergoeding van f 3,- uit de stadskas 
kreeg. Het ambt van stadsvroedvrouw met een vast traktement werd opgeheven. Twee andere vroed-
vrouwen werden aangesteld die meer onder de ‘geringe klasse’ praktiseerden. Men verwachtte dat 
meer kraamvrouwen zich zouden melden of opgespoord werden door de nieuwe stadsvroedvrouwen. 
Voor hen werd het vinden van kraamvrouwen gunstig, want zij werden per bevalling betaald (f 5,-). 
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De theoretische lessen bleven op dezelfde voet doorgaan. In de praktijk verdween het leercontract 
echter niet. Aan het begin van de eeuw boden vroedvrouwen zich in de Groninger Courant aan als 
‘leermeesteresse’. Albertine Swijgmans, die bij de eerste lichting cursisten van de nieuwe opleiding 
hoorde, liet zich bij het vragen van een vergoeding leiden door ‘alle billijkheid’.158 Ook in de jaren 
vijftig en zestig namen vroedvrouwen tegen betaling leerlingen aan.159

 Het Vroedkundig Instituut kondigde in de Groninger Courant de start van de cursussen aan. 
Het moet de bedoeling zijn geweest een brede groep te bereiken. In de Franse tijd werd het 
Instituut gesloten (1810), wat tot een afname van het aantal vroedvrouwen leidde.160 Het niveau 
van de zorg liep toen ook terug. In 1817 werd het Instituut nieuw leven ingeblazen. Het initiatief 
kwam opnieuw uit de medische hoek, nu van de plaatselijke geneeskundige commissie.161 Het 
argument voor de heropening was dat er in de stad geen stadsziekenhuis of kraamzaal was.162 Een 
initiatief tot oprichting van een kraamzaal met daaraan gekoppeld een opleiding voor vroedvrouw 
(1812), was mislukt (hoofdstuk 6). De stad was het Vroedkundig Instituut gunstig gezind. In 1823 
was de aanwezigheid van het Instituut een van de redenen om de oprichting van een klinische 
school in de stad af te wijzen.163 Met de heropening van het Instituut waren in de stad voor alle 
beroepen van de tweede stand weer opleidingsmogelijkheden.
 De eisen voor het praktijkgedeelte werden in 1830 opnieuw verhoogd. Het aantal verplichte 
bevallingen voor het examen werd van acht naar twaalf gebracht en de betaling van de kraamvrouw 
door de leerling weer ingesteld (75 cent). De opleidingskosten namen daardoor toe met f 9,-. De 
vergoeding van de stad aan de kraamvrouw verviel en de bezoldiging van de vroedvrouw werd ver-
laagd naar f 4,- per bevalling. De snelle toename van het aantal vroedvrouwen in de jaren twintig 
vergemakkelijkte deze besluiten. Voor de instituteur bleef alles bij het oude, voor de stad waren de 
herzieningen van 1830 voordeliger, maar voor de stadsvroedvrouwen, leerlingen en kraamvrouwen 
nadelig. De nieuwe eisen hadden echter geen nadelige invloed op de instroom van nieuwe vroed-
vrouwen.
 Uit de bronnen is niets bekend over de feitelijke toelating tot de school. Werden leerlingen 
geweigerd? Van de vrouwen die examen deden, is niemand gezakt. Bij de andere beroepen gebeurde 
dat af en toe wel. Het opleidingspeil van deze beroepsgroep is in de negentiende eeuw wel verhoogd. 
Na 1816 werden geen analfabete vroedvrouwen meer aangenomen. Op dit toelatingscriterium werd 
scherper toegezien. Wat precies werd gedoceerd, is evenmin precies bekend. Volgens Busch lag het 
onderwijs op het peil van de ‘hedendaagse vorderingen’ en waren er voldoende hulpmiddelen. De 
basale anatomische kennis zullen Busch en zijn opvolgers zeker onderwezen hebben. De Groningse 
cursus duurde een jaar, maar was sterk geclusterd in twee keer 40 lessen.164 In andere steden duur-
der de cursus twee of drie jaar, maar mogelijk waren de lessen meer verspreid.165 Bovendien was 
voor alle vroedvrouwen in Groningen verplichte ‘bijscholing’ ingesteld. Een exemplaar van een 
veel gebruikt negentiende-eeuws lesboek voor vroedvrouwen ligt in de universiteitsbibliotheek van 
Groningen.166 Dit handboek was dus waarschijnlijk in de stad aanwezig, maar of het in de opleiding 
werd gebruikt of door lokale vroedvrouwen is aangeschaft, is niet bekend.
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 De plaatselijke geneeskundige commissie sprak voortdurend in termen van (ruim) voldoende, 
als het over het Instituut ging. Nu waren ook steeds geneeskundigen uit de top van de medische 
hiërarchie instituteur en dezen waren tegelijkertijd lid van het commissie, zodat een kritisch com-
mentaar niet verwacht kan worden. Met name na 1817 en in de jaren twintig was de commissie 
lovend over het onderwijs. In 1819 vond zij dat de stadsvroedvrouwen ‘hunne betrekking op een 
waardige wijze uitoefenen’.167 Wanneer de al geadmitteerde vroedvrouwen de lessen niet bezochten 
of geen opgaven deden van moeilijke bevallingen, uitte men kritiek. Eind jaren twintig waren 
daarover de eerste klachten te horen en zo nu en dan kwamen ze terug. In 1856 werd de verplichte 
bijscholing voor gediplomeerde vroedvrouwen afgeschaft.168 Waarschijnlijk bleven de vrouwen 
weg, omdat de lessen voor hen op den duur niet veel nieuws meer bevatten. 
 Toen in 1861 rijkskweekscholen voor vroedvrouwen werden opgericht om het peil van de stand 
te verhogen, werd opnieuw de vraag gesteld of Groningen zich bij de landelijke ontwikkelingen 
moest aansluiten. Moest het Instituut een kweekschool worden? De geneeskundige commissie, 
onder voorzitterschap van De Vries Reilingh (tevens instituteur), adviseerde het stadsbestuur om 
dit niet te doen. De commissie vond een verheffing van het Instituut ‘noodeloos en niet voordelig’. 
De ‘veeljarige ondervinding’ was dat het onderwijs goed was. De vrouwen zouden dan bovendien 
voor het eerste deel van de opleiding op gemeentekosten naar Amsterdam moeten gaan.169 Een 
financieel argument ging er bij het stadsbestuur meestal wel in. De vele benoemingen van ex-
leerlingen tot gemeentevroedvrouw in de provincie werden als bewijs voor de goede kwaliteit van 
het bestaande onderwijs aangevoerd.170 Een standsbelang van de medici speelde mogelijk ook een 
rol. Inmiddels was het aantal medici met verloskundige bevoegdheden aanmerkelijk toegenomen. 
Een standsverheffing en kwaliteitsverbetering van vroedvrouwen kon een bedreiging voor medici 
betekenen, als ze daardoor meer toegang tot de middengroepen zouden krijgen. De vroedvrouwen, 
niet vertegenwoordigd in de geneeskundige commissie of een ander medisch orgaan en zonder 
beroepsvereniging, konden zich alleen tot het stadsbestuur wenden om hun belangen te bepleiten. 
Dat deden ze over deze kwestie niet.
 Inspecteur L. Ali Cohen was in 1869 ook nog positief over de Groningse opleiding, hoewel toen 
al duidelijk was dat die in Amsterdam beter was. De leerlingen waren daar van een ‘andere stand’ 
en het aantal leerlingen was er ook veel lager. Dat werd in Groningen juist als ongunstiger gezien. 
Het Groningse burgerlijke armbestuur en de raad vonden dat Amsterdam zich beter kon richten 
naar Groningen, waar meer leerlingen waren.171 Hieruit spreekt de visie die de Groningse magi-
straat en de medische stand rond 1870 op de vroedvrouwenstand hadden. Er hoorde een merkbare 
en zichtbare afstand tussen medici en vroedvrouwen te blijven. Aan het eind van de eeuw was het 
Groningse onderwijs duidelijk achter gebleven bij dat in het westen.172 In december 1869 werd 
het reglement op het onderwijs opnieuw aangepast. De toelatingscriteria bleven hetzelfde, maar de 
praktijkoefening kon nu bij alle vroedvrouwen en aan de universiteit opgedaan worden.173

 Negentiende-eeuwse medici omschreven het niveau van het onderwijs en de stand als laag. 
Het verst hierin ging medicus Broers. Volgens hem werd het beroep geminacht door het ‘verzuim, 



141

AP OT H E K E R S ,  D RO G I S T E N,  V RO E DV RO U W E N E N TA N D M E E S T E R S

de nalatigheid en de schraapzucht’ van de vrouwen. De ‘leermeesteressen’ droegen ook bijgeloof 
over aan hun leerlingen. De maatschappelijke waarde van het beroep was zo laag, dat de stand wel 
opgeheven kon worden.174 Overigens was hij over de vroedmeesters (chirurgijns die de verloskunde 
beoefenden) bijna even ontevreden. De enige remedie was dat de medicinae doctores de verloskun-
de overnamen. Zo’n vergaand standpunt nam niet iedereen in, maar negatieve geluiden waren veel 
te horen.175 De opvatting van de Groningse geneeskundige commissie rond 1860 was afwijkend 
van de landelijke teneur. Het feit dat het Instituut een stedelijk initiatief was en toonaangevende 
stedelijke medici het onderwijs verzorgden, is daarvoor de verklaring.
 De praktijkuitoefening van de vroedvrouwen werd niet gecontroleerd. Er was geen visitatie-
systeem of iets dergelijks. Bij de toelating tot het beroep werden soms adviezen gegeven of com-
plimenten uitgedeeld. Deze geven enig inzicht in het kwaliteitsniveau van de vrouwen. S. ten 
Hoorn-Prijs haalde maar amper de eindstreep en ze kreeg het advies om iedere gelegenheid ‘tot 
verdere oefening niet te verzuimen’.176 M. Kroder-Looff werd door de plaatselijke geneeskundige 
commissie als ‘buitengewoon bekwaam’ beoordeeld.177 Van de provinciale commissie kreeg A.W. 
ter Voor-Van Dokkum de kwalificatie ‘zeer wel voldaan’ mee en vijf anderen de iets magerder 
omschrijving ‘wel voldaan’.178 Als leerlingen voor hun examen meer bevallingen deden dan mini-
maal werd vereist, kregen ze ook een positieve beoordeling. Sara Kisch en F.D. Bakker-De Vries 
kunnen in dit verband genoemd werden. Zij onderscheidden zich daardoor van de anderen, die 
zonder extra vermelding werden ingeschreven. De meeste positieve beoordelingen bij de exami-
nering werden in de jaren 1840 uitgesproken. Hoogleraar Sebastian was toen voorzitter van de 
plaatselijke en lid van de provinciale commissie. Hij was zeer actief in het verbeteren van het peil 
van de gezondheidszorg. Het onderscheiden van kwaliteitsniveaus onder de vroedvrouwen kan hier 
uit voortgevloeid zijn.
 Slechte beoordelingen over het functioneren van individuele vroedvrouwen ben ik in de ver-
slagen van de geneeskundige commissies niet tegengekomen.179 Tijdens een kleine epidemie van 
kraamvrouwenkoorts in 1853 werd de vroedvrouwen aangeraden, de hygiëne in acht te nemen en 
bij iedere kraamvrouw schone kleren aan te doen.180 Dit zou kunnen duiden op slechte hygiënische 
gewoonten, maar het is de vraag in hoeverre het gedrag van de vroedvrouwen afwijkend was van 
dat van andere medische beroepsbeoefenaren. In de jaren veertig wisten de geneeskundige commis-
sies niet precies welke vroedvrouwen in de stad praktiseerden. Dit geeft aan dat de beroepspraktijk 
van de vroedvrouwen buiten hun gezichtsveld lag. Slechts twee keer werd in de plaatselijke com-
missie een onbevoegd praktiserende vrouw besproken.181 Het kan haast niet anders dan dat dit een 
geflatteerd beeld geeft.

Maatschappelijke activiteiten en sociale positie
Vroedvrouw was een van de weinige beroepen die vrouwen in de onderhavige periode in de 
Groningse samenleving pas konden uitoefenen, nadat ze een opleiding hadden gevolgd en examen 
hadden gedaan. De provinciale geneeskundige commissie vond in 1817 dat de vroedvrouwen op 
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het platteland een goed traktement moesten krijgen. Alleen dan konden zij zich volledig op de 
praktijk oriënteren en kon de stand zich verheffen.182 Hoewel de commissie hier op het platteland 
doelde, wordt hieruit wel duidelijk dat het haar ernst was met de condities waaronder de vrouwen 
hun beroep uitoefenden en dat standsverheffing een goede zaak zou zijn.
 Zestien vrouwen begonnen met de opleiding toen ze al weduwe waren. Het aantal weduwen 
was steeds ongeveer eenderde, maar daar waren ook de vrouwen bij die op latere laaftijd weduwe 
waren geworden. Algemeen wordt aangenomen dat het aantal weduwen onder vroedvrouwen groot 
was. In de beroepsgroep was een betrekkelijk groot aantal oudere vrouwen werkzaam, waardoor 
de kans op weduwschap toenam. Een vergelijking met het aantal weduwes in dezelfde leeftijds-
categorieën kan alleen een sluitend antwoord geven op de vraag of het beroep aantrekkelijk was 
voor weduwen.183 De meerderheid van de vrouwen was gehuwd. Het beroep was in deze periode 
in Groningen niet een ‘typisch weduwenberoep’.
 Slechts zeven vrouwen waren bij de inschrijving ongehuwd.184 Vijf van hen traden in de jaren 
zestig toe. De instroom van ongehuwde vrouwen begon veel later dan in Amsterdam.185 De vraag 
of deze ontwikkeling na 1870 doorging, is interessant, maar valt buiten het bestek van deze studie. 
De ongehuwde vrouwen waren bij de start van hun beroepsuitoefening veel jonger dan de andere 
vroedvrouwen. Zij begonnen, op één na, tussen hun 22e en 27e jaar. De meeste gehuwde vroed-
vrouwen waren midden-dertigers toen ze begonnen. 
 Buiten de vier ongehuwde vroedvrouwen die later alsnog trouwden, is van elf vroedvrouwen 
bekend welk beroep ze voor hun huwelijk uitoefenden. Negen waren volgens de huwelijksakten 
dienstmeid en twee werkten in een winkel. Het onderzoek naar het beroep van de echtgenoot en 
de vader leverde meer informatie over de sociale afkomst op.186 

Tabel 4.7 Beroepen van de echtgenoten en vaders van de vroedvrouwen, nominaal187 en procentueel

beroepssector  echtgenoten

nom.  proc.

 vaders

nom.  proc.

nijverheid 36   41 24 32

landbouw --   --   3   4

handel en vervoer 25   29 27 35

diensten + overige 14   16 19 25

zonder beroep, ongehuwd 12   14   3   4

totaal 87 100 76 100

onbekend 50 61

Bronnen: doop-, trouw- en begraafregisters en -boeken; burgerlijke stand; bevolkingsregisters
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De vroedvrouwen kwamen overwegend uit gezinnen die in de nijverheid, de handel of het vervoer 
werkzaam waren. Onder de echtgenoten was de nijverheidssector het sterkst vertegenwoordigd. De 
arbeiders die in de bouw werkten (8x), kleermakers (4x) en schoenmakers (5x) werden het vaakst 
geturfd. Ook de warenhandel (16x), scheepvaart (7x) en het leger (5x) waren veelvoorkomende 
sectoren. Bij de vaders die in de nijverheid werkten, piekten de bouw- (8x) en textielsector (5x). 
De warenhandel was ongeveer even sterk vertegenwoordigd als bij de echtgenoten. Schippers (13x), 
personen met vrije beroepen (4x) en in overheidsfuncties (19x) waren substantieel meer onder de 
vaders dan onder de echtgenoten te vinden. Bij de echtgenoten kwam de aanduiding ‘knecht’ drie 
keer meer voor. Eenmaal werd een medicinae doctor genoteerd. Dit was waarschijnlijk een plat-
telandsheelmeester uit Drenthe. Zijn naam komt niet in het Album Studiosorum voor. Vergeleken 
met de totale beroepsbevolking (1830 en 1870) zijn de handels- en dienstensector onder de families 
van de vroedvrouwen vaker vertegenwoordigd. De vroedvrouwen werden uit de lage middenstand, 
geschoolde ambachten en lage ambten gerekruteerd. Uit de twee allerlaagste sociale lagen (losse 
arbeiders, sjouwers, dagloners en bedeelden) en de twee hoogste sociale groepen kwamen geen 
vroedvrouwen voort. Dit patroon stemt overeen met dat van de steden die door Van der Borg zijn 
onderzocht. De Groningse en Amsterdamse bronnen suggereren dat de Amsterdamse vroedvrouwen 
uit een hogere sociale laag afkomstig waren. Deze intrigerende vraag wacht nog op onderzoek.
 Er was, net als bij de andere medische beroepen, een kleine toplaag binnen de beroepsgroep. 
In de jaren zestig behoorden op grond van de aanslagen in de hoofdelijke omslag de weduwe 
van schuitenvaarder Bakker, de vrouwen van stafmuzikant Dassel, adjunct-commies van de grif-
fie van de provincie Rosenbach, orgel- en pianomaker G.P. Dik en apothekersloper Kooij, een 
dochter van kuiper Camphuis (vrouw Hilzer) en de weduwe van koopman en wijkmeester G.R. 
van Bolhuis daartoe. Hetto ter Voor betaalde van alle echtgenoten de meeste belasting, f 10,- in 
1862. In deze groep waren relatief veel echtgenoten en vaders zelfstandig. De ambachtelijke sector 
ontbrak hier.188

 In 1870 hadden drie echtgenoten een jaarinkomen boven de f 400,- (10%). Rosenbach werd 
aangeslagen op een inkomen van f 1000,-, Dik op f 600,- en Freese op f 400,-. De laatste was een 
nieuweling. In de sociale stratificatie kwamen de meeste gezinnen in laag 6 voor, de lower-lower 
class. Wanneer men voor f 100,- werd aangeslagen, was het reële inkomen f 300 à f 400,-.
 De kenmerken van de echtgenoten aan de top van de beroepsgroep waren: een hoger inkomen, 
zelfstandigheid en/of een verbinding met het openbare bestuur. Binnen deze groep waren veel 
stadsvroedvrouwen (hoewel niet alle) en zaten ook de echtgenoten, die in de Groningse samen-
leving maatschappelijke functies vervulden die te vergelijken waren met die van de medici en de 
apothekers. Rosenbach was kerkbestuurder, Dik lid van de burgerbrandweer, Ter Voor diaken en 
bestuurslid van het Zeemanscollegie en Van Bolhuis en De Boois waren wijkmeester. Slechts één 
vroedvrouw vervulde een maatschappelijke functie. Roosje Jacobs, de vrouw van Lazarus M. Perel, 
zat in het bestuur van de Israëlitische vrouwenvereniging.189 Perel was de besnijder die in 1820 van 
zijn taak werd ontheven.
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Tabel 4.8 Inkomen, klassenindeling hoofdelijke omslag, sociale positie van vroedvrouwen in 1870 

sociale laag belastingklasse inkomen aantal

laag 3 6 f 1000,-   1

laag 4 4 f   600,-   1

laag 5 3 f   400,-   1

laag 6 1 f   100,- 14

geen aanslag   9

onbekend   6

totaal 32

Bron: kohieren hoofdelijke omslag; Kooij, Groningen

Met uitzondering van deze topgroep en de andere stadsvroedvrouwen (waarvan de echtgenoten en 
vaders ook relatief veel met openbare functies in verband te brengen zijn), stond de beroepsgroep 
binnen de sociale en de medische hiërarchie op een laag plan.

De praktijkuitoefening
In de praktijkuitoefening waren twee duidelijk onderscheiden groepen: de stadsvroedvrouwen en 
degenen die deze functie niet verwierven. In 1623 werd de eerste stadsvroedvrouw benoemd en 
sinds het midden van de achttiende eeuw waren er meestal twee. De stadsvroedvrouwen waren 
aangesteld om arme kraamvrouwen te helpen.190 Allegonda Keiser-Ter Maat was in 1795 bijna 
een jaar stadsvroedvrouw buiten de poorten, omdat de Franse troepen de poorten ’s nachts dicht 
hielden. Maar aan het eind van dat jaar werden de poorten weer als vanouds bediend en raakte 
Allegonda haar betrekking kwijt.191 Er is onduidelijkheid over de bezetting van het ambt rond 
1800. De ontzetting van ambtenaren uit hun functie in 1796 speelde mogelijk een rol.192 Het ambt 
was in 1800 volgens stadsfysicus Busch in de versukkeling geraakt. Op dat moment was er geen 
stadsvroedvrouw, een duidelijke taakomschrijving ontbrak en voor het vaststellen van ‘suspecte en 
voorgewende zwangerheid’ werd de stadsfysicus gevraagd. In de stad waren voldoende vroedvrou-
wen, zodat er geen gebrek aan verloskundige hulp was. Het ambt had in zijn oude vorm geen nut 
meer, meende hij.
 Om het maatschappelijk nut weer te verhogen, werd het ambt aan de leerlingencursus gekop-
peld. Men probeerde ook een bredere doelgroep te bereiken. Behalve de arme kraamvrouwen, 
konden ook andere ‘zulks begerende vrouwen binnen deze stad’ een beroep doen op een stads-
vroedvrouw. De stadsvroedvrouwen die in 1802 aan het onderwijs werden gekoppeld, maakten 
hun taak niet waar omdat ze ‘menigvuldig werk’ onder de ‘aanzienlijkste en vermogendste ingeze-
tenen’ hadden.193 Ze hadden de bovenlaag van de bevolking als clientèle. De informatie van Jacob 
van Geuns bevestigt dit. Er waren twee of drie ‘wijze vrouwen’ in de stad.194 Een van haar was 
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‘vrouw Van Letten’. Zij riep de hulp van Van Geuns in bij moeilijke bevallingen.195 De andere 
tien à vijftien vrouwen die in deze periode in de stad werkzaam waren, noemde hij niet. Onder 
vroedvrouwen was veel jaloezie, vond Van Geuns. De stadsvroedvrouwen konden waarschijnlijk 
in het begin van de eeuw hun clientèle in de gegoede bevolkingsgroepen vasthouden. Ze zochten 
op verzoek van het kraamgezin ook een min.196 Zoals in hoofdstuk 3 bleek, verschoof de vraag van 
deze groepen in de jaren dertig naar de medici.
 De nieuwe stadsvroedvrouwen die in 1804 werden aangesteld, Beiske Trox-Niemeyer en 
Allegonda Keiser-Ter Maat, werkten vóór hun aanstelling al meer onder de armen. Het vaste trak-
tement dat in 1804 was afgeschaft, werd in tweede decennium aan een of twee andere vroedvrou-
wen die ook stadsvroedvrouw werden genoemd, uitbetaald. Zij kregen geen betaling per bevalling 
en leidden ook geen leerlingen op. De besluitvorming over deze post is onduidelijk. Mogelijk zijn 
ze in de Franse tijd, toen het Instituut niet functioneerde, weer benoemd en is de oudere genera-
tie vroedvrouwen daarvoor aangezocht.197 Halverwege de jaren dertig is deze ‘extra’ post naast de 
stadsvroedvrouwen voor de armen en de opleiding weer afgeschaft. In de bijlagen van de gemeen-
terekeningen zijn de betalingen aan deze ‘extra’ stadsvroedvrouwen gevonden.
 Stadsvroedvrouwen werden gerekruteerd uit de vrouwen die op de examens goede prestaties 
leverden en waarvan een familielid een relatie met de overheid had of maatschappelijk enig aanzien 
had. Allegonda Keiser had een oom die hervormd diaken was. De vader van J. Lanfers-Rosing was 
belastinggaarder, die van D. Brinkman-Kwint gerechtsdienaar en van B. de Groot-Bos portier. 
A.W. ter Voor-Van Dokkum had niet alleen ‘zeer wel voldaan’ bij het examen, haar man had ook 
een goed renderend bedrijf als grutter in de Brugstraat. Sara Kisch trouwde met adjunct-commies 
en kerkbestuurder Rosenbach. De stad streefde rond 1860 naar een vertegenwoordiging van ver-
schillende gezindten in het ambt. De katholieke vrouwen M. Kielder-Smit en M. Koets-Bekkers 
kwamen uit ambachtsfamilies. Van hen zijn geen van de hiervoor genoemde kenmerken bekend. 
Bij de katholieke armendokters zagen we hetzelfde kenmerk in de rekrutering.
 De stadsvroedvrouwen hielpen arme kraamvrouwen die zich ter beschikking stelden voor het 
onderwijs. Voor dit werk werden ze door de stad betaald. Daarnaast hadden ze een particuliere 
praktijk. Tot 1846 waren er twee stadsvroedvrouwen en van 1846 tot eind jaren vijftig, drie. Toen 
de armenzorg begin jaren zestig naar een burgerlijk armbestuur werd overgeheveld, werd het aantal 
fors uitgebreid. In 1862 bezetten zes vroedvrouwen in deze functie. Van hen waren er twee voor 
de joodse bevolkingsgroep aangesteld en de katholieken kregen er een tweede bij.198 De beloning 
is een paar keer gewijzigd. In 1817 werd de vergoeding per bevalling van f 5,- op f 8,- gebracht. 
In 1830 werd deze teruggebracht naar f 4,-. Als er geen leerlingen bij waren, werd maar f 2,- 
betaald. Het was de bedoeling dat de stadsvroedvrouwen actief arme kraamvrouwen opspoorden. 
Artikel 11 van het reglement van 1804 schreef voor dat: 

van haar verwacht [wordt] dat zij zich zullen beijveren, om onder genieting van een edelmoedige 
beloning … de gelegenheden op[te]sporen om aan haar aanstelling te voldoen.199 
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De gratis verloskundige hulp werd vrijwel geheel door de stad gedragen. Alleen de joodse gemeente 
had vóór 1860 een vroedvrouw voor de verloskundige armenzorg gecontracteerd. In de jaren veer-
tig verdiende deze f 30,- per jaar.200 De diaconie van de Afgescheiden Gereformeerden schakelde 
in 1840 J. Redeker-Stegeman drie keer in à raison van f 2,- per verlossing.201 
 Alle andere vroedvrouwen hadden alleen een particuliere praktijk. Zij moesten een andere strate-
gie uitzetten om een praktijk op te bouwen. In een aantal gevallen was een moeder-(schoon)dochter 
opvolging of een andere familierelatie een middel om clientèle te binden of naamsbekendheid op te 
bouwen. Bijlage IV geeft een overzicht van dertien vrouwen die een familierelatie met een andere 
vroedvrouw hadden. Geen van dezen had een aanstelling als stadsvroedvrouw. In de achttiende 
eeuw was een moeder-(schoon)dochter opvolging in het stadsambt nog gewoon.202 Tussen de 
negentiende-eeuwse stadsvroedvrouwen was geen enkele familierelatie op te sporen. De nieuwe tijd 
had zich aangediend.
 De stadsvroedvrouwen annexeerden op voorhand een deel van de markt. Van 63 kinderen 
van ongehuwde kraamvrouwen in 1802 en 1803 werden 23 (37%) door drie stadsvroedvrouwen 
gehaald.203 Veertien andere vrouwen haalden samen de andere 40.204 De omvang van de praktijk 
ten behoeve van het onderwijs en de gratis stadshulp was aanvankelijk niet zo groot. In de eerste 
helft van de jaren veertig nam het aantal gratis verlossingen toe en vanaf de tweede helft was de 
groei fors. Het aantal bevallingen waarbij leerlingen aanwezig waren daalde nadat de vergoeding 
daarvoor lager werd (1830), met uitzondering van het jaar 1845. De grotere instroom in het beroep 
in de jaren twintig en het midden van de jaren veertig en de tijdelijke afwezigheid van een institu-
teur rond 1850 is eveneens zichtbaar (tabel 4.9, kolom B).
 In de bijlagen van de gemeenterekeningen zijn de declaraties van de stadsvroedvrouwen (tot 
1850) bewaard gebleven. Uit de uitgaven valt te concluderen dat de stijging van het aantal verzoe-
ken om hulp die in de jaren veertig begon, daarna onverminderd doorzette.205 De lagere uitgaven 
van 1840 zijn te verklaren uit het lagere aantal bevallingen met leerlingen en de daling van de ver-
goeding per bevalling. De beoogde besparing werd niet bereikt, omdat een groter appel op de hulp 
werd gedaan. De armoede in de jaren veertig maakte een groter deel van de bevolking afhankelijk 
van deze hulp.
 Het gemiddelde aantal geboortes dat de stadsvroedvrouwen begeleidden (tabel 4.9, kolom A : 
kolom C) lag veel hoger dan het gemiddelde van alle vroedvrouwen (kolom F). Ter illustratie: de 
stadsvroedvrouwen haalden in 1845 gemiddeld 87 kinderen, de totale beroepsgroep gemiddeld 
37. De cijfers in kolom F zijn geflatteerd, omdat de medici een deel van de verloskunde deden en 
enkele tientallen vrouwen in het ziekenhuis bevielen. Het werkelijke gemiddelde per vroedvrouw 
was ook veel lager, omdat in kolom F geen rekening is gehouden met de bevallingen die de stads-
vroedvrouwen deden. Zouden we die voor 1845 in mindering brengen op het totale geboortecijfer, 
dan was het gemiddelde niet 37 maar 31.
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 Om een beeld van de praktijk van de stadsvroedvrouwen te krijgen, zijn de beroepen van de 
ouders van de kinderen die door de stadsvroedvrouwen in 1832 zijn gehaald, nagetrokken. Van 
de clientèle van de stadsvroedvrouwen zijn de namen van de patiënten uit de eerste jaren na de 
aanpassing van het reglement in 1830 bewaard gebleven. De gegevens van het jaar 1832 zijn onder-
zocht. 207 Voor 1832 is gekozen, omdat die gegevens vergeleken konden worden met die van het 
onderzoek naar de geboorteaangiftes door alle vroedvrouwen.

Tabel 4.9 Verloskundige hulp door stadsvroedvrouwen

jaar A B C D E F G

1820   63 63 1 1033 24 43 620

1825   80 75 2 1103 25 44

1830   70 39 2 1128 23 49 702

1835   70 37 2 1143 25 45

1840   85 12 2 1098 33 33 466

1845 173 63 2 1085 29 37

1850 268 13 3 1180 34 34 834

1860 945

Bronnen: gemeenterekeningen; bijlagen gemeenterekeningen

Toelichting:

A = totaal aantal bevallingen door stadsvroedvrouwen

B = aantal bevallingen met leerlingen

C = aantal stadsvroedvrouwen

D = nominaal aantal geboortes

E = totaal aantal vroedvrouwen in de stad

F = gemiddelde aantal geboortes per vroedvrouw (D:E)

G = uitgaven aan verloskundige hulp door de stad in guldens naar boven afgerond206

In 1832 werden door de twee stadsvroedvrouwen 45 kinderen (waaronder een tweeling) gehaald. 
Twintig van de 44 gezinnen konden op grond van het beroep van de vader in de laagste sociale 
klasse (klasse 1) van de stratificatie die door Rolf van der Woude van het jaar 1830 is gemaakt, 
worden geplaatst. Het betrof een barbier, een vuilnismenner, dagloners, arbeiders, knechten en 
sjouwers. Vier vaders waren militair. In de categorie ‘zonder beroep’ (6x) vielen vijf ongehuwde 
moeders. Negen keer kwam een beroep ook in hogere klassen voor, te weten: timmerman, stoel-
maker, koopman, kleermaker en schoenmaker. Waarschijnlijk zaten de geholpen gezinnen ook in 
klasse 1, omdat voor acht van de negen f 4,- werd betaald. Deze acht gezinnen waren nog gevlast 
op de vergoeding van de leerling-vroedvrouw. Een onderscheid tussen de gezinnen waarvoor f 2,- 
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of f 4,- werd betaald, was niet te maken. De conclusie is, dat vrijwel uitsluitend gezinnen uit de 
laagste sociale groepen een beroep deden op deze gratis hulp. Dit wordt ook bevestigd als we kijken 
naar de wijken waar de gezinnen woonden. Van de 41 adressen die bekend zijn, lagen 25 in de 
armenbuurten buiten de diepenring, de wijken P, Q, R, S en T (zie kaart pagina 43). De notoire 
armenwijken R en P waren ruim vertegenwoordigd, respectievelijk acht en elf keer.208

 Over de omvang en verdeling van de particuliere markt kunnen we alleen indicatief iets zeggen. 
De vroedvrouwen deden de aangifte van de geboorte als de vader afwezig was. De reden van de 
afwezigheid was een (vaak tijdelijk) verblijf elders, ziekte of het ontbreken van een wettige vader. 
Deze geboorteaangiftes verschaffen inzicht in de particuliere clientèle van de vroedvrouwen. Van de 
jaren die op een 2 eindigen, heb ik van de maanden januari, april, juli en oktober alle geboorteaktes 
nagelopen op aangiftes door vroedvrouwen.209 Het verkregen overzicht is niet representatief, omdat 
het aantal ongehuwde vrouwen relatief hoog is. 

Tabel 4.10 Geboorteaangiftes door de vroedvrouwen

jaar A A’ B C D E F

1812 41 15 21 12 29   1

1822 56 23 16 29 24 32 12

1832 44   7 15 30 26 18   8

1842 37   8 19 33 14 23 19

1852 34   9 15 36 18 16 10

1862 31 12 12 25 20 11   8

1872 47 20 28 25 22 17

Bron: geboorteaktes burgerlijke stand

Toelichting:

A = totaal aantal geboorteaangiftes door vroedvrouwen

A’ = aangiftes door stadsvroedvrouwen

B = aantal vroedvrouwen dat geboortes aangaf

C = totaal aantal praktiserende vroedvrouwen

D = aantal gehuwde kraamvrouwen

E = aantal ongehuwde kraamvrouwen en weduwen

F = door medici aangegeven en/of in het ziekenhuis geboren

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

Tabel 4.11 Gemiddelde aantal geboorteaangiftes per vroedvrouw, exclusief stadsvroedvrouwen

1822 2.4 1842 1.7 1862 2.3

1832 2.8 1852 2.0

Bron: tabel 4.10, berekend

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

Tabel 4.12 Beroepen van de kraamvrouwen 

beroep 1822 1832 1842 1852 1862 1872 totaal

naaister/modiste 4 1 2 3 2 12

dienstmeid 1 1 1 2    5

arbeidster 1 1 1    3

koopvrouw/winkelierster 1 1 2    4

visvrouw 1     1

vroedvrouw 2   2

werkvrouw 1    1

huishoudster 1    1

strohoedenmaakster 1   1

totaal 30

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

Tabel 4.13 Beroepsgroepen van de echtgenoten van de kraamvrouwen 

beroepssector 1812 1822 1832 1842 1852 1862 1872 totaal

vervoer 15   8 8 14 16 17   78

leger   3 15   1   19

handel   4 1   1   1   2     9

arbeider/ambachten   2   1 5   3   6   17

diversen   1 2   2     5

vertrokken 11   11

totaal 139

Bron: geboorteaktes burgerlijke stand

Uit de geboorteaangiftes komen nog een paar interessante aspecten naar voren, die ik niet onge-
noemd wil laten. De oudste praktiserende vroedvrouw in deze steekproef was de 77-jarige Bina 
Hemmes-Jans, die op 23 juli 1842 schippersvrouw Hendrika Nieveen-Essebra bijstond. Deze 
krasse oude dame overleed in 1857 op 92-jarige leeftijd. Hoewel ze tot haar overlijden als vroed-
vrouw in de regeringsalmanakken werd vermeld – beroepstrots was wellicht de drijfveer -, kwam 
ze in de steekproef van 1852 al niet meer voor. De vroedvrouwen verleenden ook familiehulp. Van 
Bolhuis-Roseboom hielp haar schoonzuster Hillechien in 1822. En tenslotte: ze hielpen elkaar. 
Voorsmit-Kraus begeleidde de geboorte van de tweeling Miena en Fenna van haar collega Boer-
Bossien (11-10-1842). Boer-Bossien had een week daarvoor nog aan het kraambed van een andere 
Groningse gestaan.
 Over de wijze waarop de praktijk opgebouwd en uitgeoefend werd, zijn maar weinig berichten 
nagelaten. Aan het begin van de eeuw plaatsten enkele vroedvrouwen een advertentie in de krant 
om hun vestiging bekend te maken. Weduwe Menseboer liet weten dat ze zich, na enige jaren 
afwezigheid, weer in de stad had gevestigd en dat ze was opgeleid door ‘weduwe Van Letten’. 
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Kennelijk was dat laatste een aanbeveling.212 Een ander beroepsaspect komen we te weten via Sara 
Kisch. Sara hielp op 22 mei 1852 de ongehuwde koopvrouw Saartje Vellema.213 Direct na de 
bevalling ging ze in alle haast naar de volgende kraamvrouw. Hier bleef ze twee dagen ‘ter assisten-
tie’. Vroedvrouwen besteedden veel tijd aan de kraamvrouw als dat nodig was. Ik kwam twee geval-
len tegen van ongehuwde kraamvrouwen die bij de vroedvrouw thuis bevielen.214 Vermoedelijk 
zochten deze vrouwen op het laatste moment hulp en bood de vroedvrouw ze in hun grote nood 
onderdak. In andere landen hadden vroedvrouwen soms een kraamzaaltje aan huis.215

 Vroedvrouwen die alleen een particuliere praktijk hadden, kregen het tegen 1850 moeilijker. 
Van twee kanten werd hun marktaandeel afgeroomd. De lagere sociale groepen zochten steeds 
vaker gratis hulp bij de stadsvroedvrouwen en de middengroepen zochten de medici meer op. 
De herziening van de tarieven in 1843 vielen voor vroedvrouwen ook nog eens ongunstig uit. De 
honoraria van de vroedvrouwen en de medici werden deels overlappend. Het laagste tarief van de 
medici en vroedmeesters werd lager dan het hoogste tarief van de vroedvrouwen. Het honorarium 
van een medicus of vroedmeester voor patiënten uit de derde klasse werd verlaagd van f 30,- naar 
f 10,-. De tarieven die de vroedvrouwen in rekening mochten brengen voor klasse een en twee 
waren f 12,- en f 8,-. Daar komt nog bij dat medici minder in rekening brachten als de patiënt het 
niet kon betalen. Voor de middengroepen werd het inroepen van de medici aantrekkelijk gemaakt. 
De vroedvrouwen konden hier niet tegen op.
 De arme kraamvrouwen die zich bij de wijkmeester meldden voor gratis hulp, merkten dat 
deze soepel was in het afgeven van briefjes. De toegang tot de gratis hulp was laagdrempelig. De 
toename van het aantal stadsvroedvrouwen rond 1860 verruimde de beschikbare gratis hulp boven-
dien aanzienlijk. In de steekproef is het aantal vroedvrouwen dat kinderen aangaf in het steekjaar 
1862 het laagst. Hieruit blijkt dat vroedvrouwen die uitsluitend een particuliere praktijk hadden, 
minder werk hadden. Het aandeel van de verloskundige hulp door stadsvroedvrouwen was toen 
gestegen tot 28% van het aantal geboortes.216 De gezamenlijke vroedvrouwen beklaagden zich in 
1861 bij het stadsbestuur over de toegang tot de gratis hulp, maar niet over de tarieven. Voor hen 
waren de lagere groepen kennelijk belangrijker dan de middengroepen. Hun klacht over de lage 
drempel tot de gratis hulp werd reëel gevonden. Kraamvrouwen moesten zich in het vervolg tot 
de boekhouder van het armbestuur richten en niet meer tot de wijkmeester.217 De psychologische 
drempel van de gang naar de armenzorg moest kennelijk zijn werk doen.
 In 1868 wendden vijftien vroedvrouwen zich opnieuw tot het stadsbestuur in verband met de 
gratis hulp. In de jaren zestig openbaarde zich een belangentegenstelling binnen de beroepsgroep. 
De klacht van de vijftien was dat stadsvroedvrouwen te assertief klanten wierven. In de jaren zestig 
was in de particuliere praktijk een honorering van f 1,50 per bevalling gebruikelijk. De stadsvroed-
vrouwen kregen f 2,- per bevalling van de stad. Dit stimuleerde het werven van klanten voor de 
gratis hulp. De andere vroedvrouwen konden daar niet tegen concurreren. Een ander probleem 
deed zich voor als vroedvrouwen werden geroepen door kraamvrouwen, die eigenlijk tot de armen-
praktijk behoorden. De vroedvrouwen wilden en durfden ‘in dit gewigtig oogenblik’ geen hulp te 
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weigeren. Omdat ze geen stadsvroedvrouw waren, betaalde de stad hen niet uit voor de geboden 
hulp, terwijl de kraamvrouw niets of nauwelijks iets kon betalen. 
 De rekwestrerende vrouwen pakten het in 1868 anders aan dan die in 1861, want ze vroegen 
dit keer om allemaal stadsvroedvrouw te mogen worden. Onder aangepaste condities werd dit 
geregeld. Met ingang van 1870 werd het ambt van stadsvroedvrouw afgeschaft. Een kraamvrouw 
kon bij de boekhouder van het armbestuur aangeven door welke vroedvrouw zij geholpen wilde 
worden.218 De toegang tot de markt werd voor alle vroedvrouwen gelijk. Aan de bevoorrechte posi-
ties kwam een eind. De toelatingscriteria voor gratis hulp bleven voor de kraamvrouwen dezelfde. 
De aanwezigheid van leerlingen bij een bevalling werd niet meer extra gehonoreerd en studenten 
konden in het vervolg ook bij een bevalling aanwezig zijn. Deze actie van een aantal vroedvrouwen 
had voor hen een gunstig resultaat. Het effect is te zien in de cijfers van 1872. Bijna twee keer 
zoveel vroedvrouwen als in 1862 deed toen aangiftes. De openstelling van de gratis verloskundige 
hulp voor alle vroedvrouwen betekende een marktverruiming voor de meesten. De grotere keuze-
mogelijkheid sloot kennelijk ook aan bij de wensen onder de bevolking.
 Vroedvrouwen hadden enkele specifieke verplichtingen. Vóór 1804 moesten ze aan ongehuwde 
moeders de naam van de vader vragen. Deze plicht was alom gebruikelijk.219 In 1802 liet de raad 
daarvoor een ‘bekendmakingzedul’ drukken, zodat de opgave in het vervolg schriftelijk kon gebeu-
ren. De Code Napoléon verbood dit ‘opzweren’.220 Vanaf 1809 moesten vroedvrouwen en vroed-
meesters maandelijks lijsten inleveren van het aantal geboren kinderen.221 Eind jaren twintig kregen 
stadsvroedvrouwen als verplichte neventaak het toedienen van klysma’s aan vrouwelijke klanten van 
de armenzorg. Het toevoegen van neventaken aan het beroep in plaats van het elimineren ervan, 
zoals we dat bij de apothekers zagen, was ongunstig voor het professionaliseringsproces. Het ging 
bovendien deels ook nog om armenzorgtaken. De omvang van de laatste was overigens niet groot. 
Uit de rekeningen van de armenzorginstellingen blijkt, dat ze voor dit werk hooguit een paar keer 
per jaar werden gevraagd. De verdienste was klein, aanvankelijk twee kwartjes en later 40 cent per 
behandeling. Vroedvrouwen mochten ook katheteriseren, maar daar heb ik geen aparte vermeldin-
gen over gevonden.
 Een activiteit waar vroedvrouwen zich traditioneel mee bezighielden, was het bemiddelen voor 
een min. 222 Ze deden dit zowel op verzoek van de min die een (bij)verdienste zocht, als voor de 
kraamvrouw die besloot niet zelf haar kind te voeden of dat niet kon.223 Een steekproef uit de 
Groninger Courant – de advertenties uit de jaargangen 1804 en 1805 – leverde drie vroedvrouwen 
op die bemiddelden.224 Of de vroedvrouwen eigener beweging nog andere werk deden buiten de 
verloskundige of paramedische activiteiten, zoals het houden van een kroeg of winkel, is uit de in 
dit verband bestudeerde bronnen niet gebleken.
 Hiervoor brachten we al het een en ander naar voren over de verdiensten van de stadsvroed-
vrouwen. De vergoedingen liepen terug naar uiteindelijk f 2,- per bevalling. De formele tarieven-
lijsten voor de particuliere patiënten laten eenzelfde daling zien: voor de derde klasse van f 5,- in 
1818 naar f 3,- in 1843. De formele tarieven van de vroedvrouwen lagen, net als bij de medici, 
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tussen die van Den Haag en Friesland in. Het zetten van lavementen was in Groningen duurder 
dan in Den Haag. We zien hier hetzelfde als bij de chirurgijns: het tekort aan heelkundige hulp 
dreef de prijzen op. In de praktijk werd minder betaald. De f 1,50 die aan het eind van de peri-
ode betaald werd, getuigt hiervan. Dat bedrag was voor velen te weinig om een bestaan van op te 
kunnen bouwen. Alleen stadsvroedvrouwen en een kleine groep vrouwen met een grote praktijk 
konden bestaan van het verloskundige werk of een substantieel deel van het gezinsinkomen uit de 
praktijk halen. Aan het begin van de eeuw waren de omstandigheden gunstig, omdat de bovenlaag 
die meer betaalde, nog regelmatig een beroep op de vroedvrouwen deed en omdat de vergoedingen 
hoger waren. Ter illustratie: in 1822 ontving Beiske Trox een vast traktement van f 140,- en deed 
ze ongeveer 30 bevallingen voor de stad, waaraan ze f 240,- verdiende. In de steekproef kwamen 
vijftien bevallingen voor, die door haar in drie maanden werden begeleid. Wanneer we voor de 
particuliere klandizie f 2,- per bevalling rekenen en we betrekken het zetten van klysma’s er bij, dan 
was haar jaarinkomen, alles opgeteld, ongeveer f 500,-. Een geschoolde ambachtsman verdiende 
ongeveer hetzelfde.
 Na 1830 werd het inkomen van stadsvroedvrouwen substantieel lager. In 1850 verdiende de 
best betaalde stadsvroedvrouw, D. Brinkman-Kwint, f 264,- door 126 verlossingen te begeleiden 
en enkele leerlingen te onderwijzen. Daarop kwam de verdienste uit de particuliere praktijk. In 
1852 turfden we haar twee keer in de steekproef. Op jaarbasis deed ze maximaal tien bevallingen 
(± f 15,-). Ze kwam daarmee op een jaarinkomen van f 280,- à f 300,-. Dat was aanmerkelijk min-
der dan de verdienste van haar collega dertig jaar daarvoor. Voor de meeste vroedvrouwen werden 
de omstandigheden minder gunstig, al zagen we dat de meesten wel emplooi vonden. Uit deze 
gegevens wordt duidelijk dat de opleidingskosten terug te verdienen waren. Wanneer de vrouwen 
kozen voor een baan als gemeentevroedvrouw op het platteland voor een gangbaar traktement van 
f 50,-, dan hadden ze daarnaast ook nog particuliere clientèle. Voor de vrouwen die het niet lukte 
in de stad een praktijk op te bouwen, was een vestiging elders te overwegen.

Samenvatting
De wens van de provinciale geneeskundige commissie aan het begin van de negentiende eeuw 
om het beroep van vroedvrouw te verheffen door een betere bezoldiging, werd niet gerealiseerd. 
De beloningen van de stadsvroedvrouwen werden aanvankelijk verhoogd, maar korte tijd later al 
weer verlaagd. De concurrentie werd groter door de verhoogde instroom in het beroep en door-
dat medici een deel van het werkterrein van de vroedvrouwen overnamen. De beroepscondities 
verslechterden op meerdere fronten. Een ander verliespunt voor de beroepsgroep was de uitsto-
ting uit het toelatingsorgaan. Het kleine stukje medezeggenschap in de examinering en toelating 
tot het beroep dat ze in de achttiende eeuw hadden verworven, raakten ze aan het begin van de 
negentiende eeuw kwijt. De medici domineerden de toelating tot het beroep volledig. Zij gaven 
het (verplichte) onderwijs aan het Vroedkundig Instituut, namen de examens af en als belangrijk-
ste leden in de geneeskundige commissies regelden ze ook de inschrijving van vroedvrouwen. De 
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geneeskundige commissies waren echter nauwelijks geïnteresseerd in de feitelijke beroepsuitoefe-
ning van de vroedvrouwen en oefenden geen toezicht uit op de werkzaamheden. Na de admissie 
hadden de vroedvrouwen een grote vrijheid van handelen.
 De toegang tot het beroep werd verzwaard: er werd meer intellectuele inspanning en tijd en 
een hogere financiële bijdrage gevraagd. Voor de ontwikkeling van het beroep in Groningen was 
het belangrijkste evenement de instelling van het verplichte onderwijs aan vroedvrouwen, die aan 
het begin van hun praktijk stonden. Het principe dat het beroep niet uitgeoefend kon worden 
zonder theoretisch onderwijs, werd definitief gevestigd. Ten opzichte van het onderwijs elders in 
Nederland raakte het Groningse instituut in de loop van de negentiende eeuw achterop. De hogere 
drempel voor de toelating deed de belangstelling voor het beroep voor niet afnemen.
 De rekrutering van vroedvrouwen vond voornamelijk in de upper-lower class plaats, in het bij-
zonder in de handels- en dienstverlenende sector en iets minder in de ambachtssector. Een zekere 
vorming en ontwikkeling in een zelfstandig of dienstverlenend beroep schiep iets gunstiger condi-
ties. De echtgenoten en vaders van de stadsvroedvrouwen hadden relatief vaak een relatie met het 
openbaar bestuur. Een kleine groep vroedvrouwen kwam uit de (lage) middengroepen. Zij hadden 
meestal ook een aanstelling als stadsvroedvrouw en hun mannen hadden sociale activiteiten in de 
kringen, waar ook andere medische beroepsbeoefenaren te vinden waren.
 De meeste vroedvrouwen behoorden tot dezelfde sociale laag als hun particuliere clientèle, 
de bovenkant van de lage sociale groepen en de lage middengroepen. De clientèle van de stads-
vroedvrouwen, die de verloskundige stadsarmenhulp deden, was één sociale laag daar onder. De 
stadsvroedvrouwen hadden de gunstigste positie in de markt: zij annexeerden op voorhand een 
deel daarvan. Dit deel groeide van bijna 20% van het aantal geboortes in de jaren dertig tot bijna 
eenderde rond 1860. De particuliere markt werd door alle vroedvrouwen, inclusief de stadsvroed-
vrouwen, bediend. Aan het begin van de eeuw had een kleine groep vroedvrouwen nog clientèle in 
de midden- en bovenlagen van de bevolking. Hier werden ze door de medici uit verdrongen. In de 
jaren dertig werd zichtbaar dat de middengroepen beter gekwalificeerde medische hulp zochten. Ze 
richtten zich in toenemende mate voor hulp tot medici en vroedmeesters. Met het tarievenstelsel 
voegden de medici begin jaren veertig een effectief instrument toe aan het arsenaal concurrentie-
middelen. De vroedvrouwen verloren een aantrekkelijk deel van hun patiëntenkring en in de loop 
van de eeuw hielden ze alleen de lagere groepen over. De sociale daling van het cliëntenbestand 
van de vroedvrouwen en het invoeren van werkzaamheden uit de armenzorg in het beroep had een 
ongunstige invloed op de status van het beroep.
 De meeste vroedvrouwen moesten hun emplooi in de particuliere praktijk vinden. De hogere 
instroom in het beroep verslechterde de positie voor de meeste vroedvrouwen. In de jaren zestig 
kwam binnen de stand een ontwikkeling op gang, die we bij de medici en apothekers in de jaren 
veertig zagen. Met een collectieve actie probeerde men de toegang tot de gratis hulp te verminde-
ren om de particuliere praktijk zo groot mogelijk te houden. De vroedvrouwen konden de stad 
er toe bewegen de toegang te bemoeilijken. Dit gebeurde niet door de financiële toelatingseisen 
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scherper te stellen, maar door een psychologisch drempel in te voeren. Het geprivilegieerde deel 
van de stand zette vervolgens de regels naar haar hand. Dat riep een belangentegenstelling binnen 
de beroepsgroep op. Een deel van de stand bereikte door een gezamenlijke actie dat de markt van 
de gratis hulp voor iedere vroedvrouw werd opengesteld. Zonder beroepsvereniging of steun van 
andere beroepsgroepen waren de vroedvrouwen in staat voor (bijna) de hele stand betere condities 
te creëren. Het ambt van stadsvroedvrouw, dat enkele eeuwen had bestaan, werd afgeschaft.

TA N D M E E S T E R S

Bevoegdheden
Van de medische beroepen die in de negentiende eeuw tot de tweede stand behoorden, werd dat 
van tandmeester het minst gereguleerd. Dat is niet vreemd. De beroepsuitoefening van apothe-
kers en vroedvrouwen was al ver voor 1800 aan regelgeving gebonden en de negentiende-eeuwse 
regulering stoelde op die uit de periode daarvoor. Deze beroepen waren ook lokaal gebonden en 
daardoor vatbaarder voor regelgeving. Dit alles was bij de tandmeesters niet het geval. Aan het 
begin van de negentiende eeuw was nog nauwelijks sprake van beroepsvorming. Het beroepsdo-
mein, ruim gezegd de tandheelkunde, werd ook door heelmeesters bezet. Discussie en strijd over 
het beroepsdomein bleven, zo blijkt uit de studie van Van Wiggen over de ontwikkeling van het 
tandheelkundig beroep in Nederland, in de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw 
nog volop plaatsvinden.225 Dat neemt niet weg, dat er in de negentiende eeuw wel een zekere 
beroeps(h)erkenning was en dat de tandmeesters zelf ook een visie begonnen te ontwikkelen op 
wat tot hun domein behoorde.
 In de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw legden steeds meer reizende meesters 
zich toe op tandwerk en ze gingen zich vaker tandmeester noemen. De reizende tandmeesters 
vonden in Groningen een tolerant admissieklimaat. Simon Nathans praktiseerde zelfs wel eens 
zonder formele toestemming. Hij was een bekende figuur in de stad (en elders) die op de kermis 
geen spektakelstukken opvoerde.226 Het stadsbestuur trachtte het theatrale element uit te bannen. 
Volgens een tijdgenoot stond in het midden van de negentiende eeuw een zekere Kockenheim uit 
Amsterdam nog op elke Groningse kermis ‘ten aanschouwe van het publiek’ tanden en kiezen te 
trekken.227 Merkwaardig genoeg werd over deze waarschijnlijk niet-geadmitteerde man in de ver-
slagen van de geneeskundige commissies niets vermeld.
 In 1800 bepaalde het Geneeskundig Bestuur dat voor het uitoefenen van het vak van tand- of 
kiesmeester examen afgelegd moest worden voor de Departementale Commissie.228 De Fries-
Groningse commissie stelde de volgende exameneisen op: anatomische kennis van de kaken, ken-
nis van de ziekten van het tandvlees en de tanden en van gebitsafwijkingen, het kunnen reinigen, 
trekken en rechtzetten van tanden en kiezen, inzetten van kunsttanden en stelpen van bloedin-
gen.229
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 In het stedelijke reglement van 1807 werd over de tandmeesters bepaald, dat ze hun bevoegd-
heid moesten tonen (artikel 2) – dat was conform de nationale regelgeving – en dat chirurgijns 
(!) van elders die aan ‘ogen, tanden of andere delen’ wilden praktiseren, toestemming van de stad 
moesten hebben, zulks ‘op voordracht van de plaatselijke CGT’. Leden van de geneeskundige 
commissie moesten bij de eerste operaties aanwezig zijn (artikel 15). Dit artikel vloeide voort uit 
de achttiende-eeuwse praktijk betreffende de rondreizende meesters. Alleen was het Collegium 
Medicum vervangen door de geneeskundige commissie. Men had meer vertrouwen in de inspectie 
van hun kunnen door lokale deskundigen, dan in elders afgegeven schriftelijke bewijzen. Artikel 15 
werd in de herziening van het reglement van 1822 niet meer opgenomen. In Groningen werd 
vóór 1820 geen enkele tandmeester geëxamineerd. Men ging vooralsnog op de oude voet verder: 
het inspecteren en toelaten van rondreizende tandmeesters wanneer die zich meldden. In de eerste 
decennia van de negentiende eeuw werd alleen artikel 15 uitgevoerd, waardoor in feite de acht-
tiende-eeuwse praktijk nog een tijdje door ging.
 De tandmeesters werden in de wet van 1818 als een aparte stand opgenomen. Exameneisen, 
noch bevoegdheden en bekwaamheden werden daarin geformuleerd. Standaardisatie van de 
beroepsinhoud en de kwaliteit c.q. opleiding kwam niet tot stand. Een tweede bijzonderheid, ver-
geleken met de andere beroepen van de tweede stand, was dat het diploma in het hele land geldig 
was. Wilde men in een andere provincie praktiseren dan waar men examen had gedaan, dan moest 
het diploma wel gevisiteerd worden, maar hoefde men niet opnieuw examen te doen. Van Wiggen 
veronderstelt dat dit voortsproot uit het ambulante karakter van het beroep.230 Ook de lage status 
speelde een rol. De tandmeester was volgens medici ‘de laagste trap’ van de medische beroepen.231 
Voor de andere beroepen werden wel landelijke normen voor het examen of de beroepsinhoud 
vastgesteld.232

 Formeel was het beroep losgemaakt van de heelkunde. In Groningen ging men er aan het begin 
van de negentiende eeuw echter van uit, dat het vak niet alleen door (reizende) tandmeesters, maar 
ook door heelmeesters, werd beoefend. Zij moesten namelijk tandheelkundig instrumentarium 
hebben en het tandtrekken werd in de tarievenlijst van de heelmeesters opgenomen. Voor de tand-
meesters werd in 1818 geen tarievenlijst opgesteld.
 In 1865 werd de afzonderlijke status van het tandmeestersberoep opgeheven. Het tandwerk 
werd toen een onderdeel van de heelkunde. De tandmeesters mochten geen extracties meer doen, 
dat ging onder de heelkunde vallen. Het plaatsen van prothesen bleef wel tandmeesterswerk.233 De 
provinciale examens vervielen. De herinschrijving van 1865 had tot gevolg dat landelijk 40% van 
de tandmeesters buiten de toegangscriteria viel.234 De afname van het aantal stedelijke tandmeesters 
na 1867 kwam hier waarschijnlijk ook door. Drie tandmeesters verdwenen toen van het stedelijke 
toneel.
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Kwaliteitsaspecten
Hoe het tandmeestersexamen in Groningen voor 1865 in zijn werk ging, is niet bekend. Volgens 
Van Lieburg werd het beheersen van de vereiste vaardigheden op een kadaver getoetst.235 Uit de 
motivatie van een niet geslaagde kandidaat in 1837 kunnen we opmaken, dat de in 1801 gefor-
muleerde examennormen ongeveer werden aangehouden. Naast de hiervoor al genoemde vereiste 
vaardigheden en theoretische kennis werd in 1837 ook nog genoemd: met voldoende voorzorgen 
en omzichtigheid te werk kunnen gaan en kennis bezitten over zalven.236 Een bepaald eisen-
niveau was er in Groningen dus wel. Daar staat tegenover dat tandmeester Wolf J. Son in 1812 
zijn trouwakte wegens analfabetisme niet kon ondertekenen. Zijn scholingsniveau was dus niet 
hoog. De benodigde theoretische kennis verwierf men kennelijk via mondelinge overdracht. Het 
accent lag op de handvaardigheden. Naar aanleiding van een ongeoorloofde beroepsuitoefening 
sprak de geneeskundige commissie over ‘het vak van tandmeester’, terwijl de heelkundige een 
‘eerbiedwaardig metier’ had.237 Een tijdgenoot verklaarde dat ‘kracht en wat behendigheid in het 
trekken’ voldoende was, maar hij was een leek.238 Tandmeester F.M.H. Cohen zou daar heftig tegen 
geprotesteerd kunnen hebben. Hij bevond zich aan het andere eind van het spectrum. Deze stadjer 
begon zijn carrière als koopman. Op 35-jarige leeftijd slaagde hij voor het tandmeestersexamen. 
Van zijn tandmeesterscarrière weten we het een en ander, omdat hij een boekje over tandverzor-
ging schreef. Dat was bestemd voor jonge mensen en ouders en verzorgers van jonge kinderen. Dit 
werkje – het eerste van zijn soort in Nederland (1849) – had geen wetenschappelijke pretenties. 
Het werd geschreven voor leken en was bedoeld om de mond- en tandverzorging op een hoger 
peil te krijgen. In dit boekje gaf hij enige informatie over zijn opleiding en beschreef hij zijn visie 
op het beroep.
 Cohen was opgeleid in Parijs door de, naar zijn zeggen, bekende leermeester Gérente, chirurgien 
dentiste de l’école technique royale. Cohen was op de hoogte van de literatuur over kunstgebitten en 
experimenteerde met nieuwe vindingen. Zo maakte hij voor een patiënt een kunstgehemelte. Toen 
hij hoorde over een nieuwe Franse vinding van kunsttanden, reisde hij naar zijn oude leermeester 
in Parijs (1849). Samen bezochten ze verschillende dentisten die de nieuwe techniek toepasten, 
maar ze kwamen tot de conclusie dat het niets nieuws was. Wel had Cohen tijdens deze reis nieuwe 
dingen geleerd over veren en kunsttanden. Het was dus toch een leerzame reis. Uit het verslag van 
de reis blijkt dat Cohen goed geïnformeerd was over de ontwikkelingen in zijn beroep en zich 
inspanningen getroostte om bij te blijven. Zijn zoon M.F.H. Cohen deelde natuurlijk in zijn ken-
nis. Cohen stuurde ook aan op consulten bij medici. Wanneer ook maar even iets ernstigs aan de 
hand leek te zijn, moest de patiënt eerst een medicus raadplegen. Zijn boekje was in de bibliotheek 
van de Groningse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
opgenomen. Waarschijnlijk waren de Cohens een uitzondering onder de stedelijke tandmeesters. 
Van de andere tandmeesters is dergelijke informatie niet bekend. Cohen liet zich als enige van de 
Groningse tandmeesters in het bevolkingsregister inschrijven als ‘dentist’. De anderen hielden het 
bij ‘tandmeester’.
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 Hoe de anderen hun kennis en vaardigheden voor het examen opdeden, is niet bekend. Son, 
Pachter en Levison kwamen uit Amsterdamse of Duitse joodse families. Amsterdam was een ‘bol-
werk’ van tandmeesters, waar kennis gemakkelijk overgedragen kon worden. Er waren zeer veel 
familierelaties onder de tandmeesters.239 Jacobi, met zijn handelsactiviteiten als nevenberoep, heeft 
mogelijk zijn kennis en vaardigheden in het westen van het land verworven. De intrigerende vraag 
hoe de uit Drenthe afkomstige Spilger en de Groninger Riga hun vakkennis hebben opgedaan, kan 
niet worden beantwoord.
 In de verslagen van de geneeskundige commissies is nauwelijks iets vermeld over de kwaliteit 
van de beroepsuitoefening van de tandmeesters. Pachter werd in 1843 aangeklaagd wegens een 
behandeling, die de dood van de patiënt tot gevolg zou hebben gehad. Omdat hij buiten zijn 
bevoegdheid had gehandeld, werd een proces-verbaal opgemaakt.240 De meeste klachten gingen 
over onbevoegde beroepsuitoefening: het geven van medische adviezen, de verkoop van medi-
cijnen en het verrichten van tandwerk. Van dat laatste werden Pachter en de zoon van Cohen 
beticht. Deze zoon, een 17-jarige medisch student, maakte zich in 1845 voortdurend schuldig aan 
onbevoegde praktijkuitoefening. Vader en zoon moesten voor de commissie verschijnen. Vader 
Cohen kwam niet, omdat hij uit de stad was. De zoon werd ‘ernstig onderhouden’,241 maar ‘toon 
der antwoorden … en gedrag’ waren zodanig dat de commissie niet verwachtte dat hij naar de 
gegeven raad zou luisteren.242 De reden van de onwettige beroepsuitoefening van de zoon was de 
regelmatige afwezigheid van de vader.

Afkomst, mobiliteit en maatschappelijke activiteiten
De acht tandmeesters die door de Groningse provinciale geneeskundige commissie zijn geëxami-
neerd, neem ik hier als uitgangspunt voor verder onderzoek. De sociale achtergrond zag er net zo 
caleidoscopisch uit als die van de drogisten. De beroepen van de vaders van de tandmeesters waren: 
koopman (2x), wever (1x), kastelein (1x), tandmeester (1x), venter (1x). Van twee tandmeesters 
konden geen gegevens over de afkomst worden gevonden. De overeenkomst met de drogisten is, 
dat het om kleine zelfstandigen ging. 
 Tussen de Groningse tandmeesters heb ik geen familierelaties kunnen ontdekken, uitgezonderd 
vader F.M.H. en zoon M.F.H. Cohen. Vader Cohen had nog drie zoons die actief waren in de 
medische sector: Jacob Frederik en Simon Frederik waren medicinae doctor en Samuel Frederik 
chirurgijn en vroedmeester.243 Net als drogist P.V. Sormani was hij de ‘stamvader’ van een medi-
sche familie. Hij vormde een basis waarop verschillende zoons konden instromen in andere, hoger 
gekwalificeerde medische beroepen. Wolf J. Son was een lid van de bekende tandmeestersfamilie 
Dentz-Son.
 Om de tandmeesters te kunnen plaatsen in de sociale stratificatie, is van hen eveneens het 
jaarinkomen voor de aanslag van de hoofdelijke omslag in 1870 onderzocht. Vader Cohen werd 
in 1870 aangeslagen op een bedrag van f 800,- (reëel inkomen f 800,- tot f 1000,-) en hij viel 
daarmee in belastingklasse 5.244 Hij kan in het stratificatiemodel in laag 4, de lage middengroepen, 
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worden geplaatst. Riga werd aangeslagen op basis van f 100,- (belastingklasse 1) en behoorde dus 
tot de lower class (laag 5/6). Spilger overleed in 1860. Over hem werd geschreven dat hij een heel 
eenvoudig man was, die in een heel klein huisje in de Herestraat woonde.245 Pachter vertrok naar 
Drenthe. Mogelijk nam Cohen in de loop van de jaren zestig een deel van de markt van hen over 
en ging het hem beter. Vanaf 1867 kwam Riga niet meer voor in de almanakken en legde hij zich 
formeel alleen nog toe op het barbiersvak. 
 Cohen stond in de jaren zestig bovenaan in de hiërarchie van de tandmeesters. Een andere 
pijl die daar naar toe wijst, is dat hij volgens de bevolkingsregisters als enige tandmeester een 
inwonende dienstbode had. Van Lieburg plaatste de tandmeesters in de middengroepen en de 
lage middenstand.246 De acht Groningers pasten in dit beeld, zij het dat de meesten bij de lage 
middengroepen hoorden. De kwalificatie dat de tandmeesters op ‘de laagste trap’ in de medische 
hiërarchie stonden, ging vanuit het perspectief van de beter gesitueerde medici wel op, maar voor 
de familie Cohen gold dat niet. Intergenerationele sociale stijging was waarschijnlijk alleen in deze 
familie aan de orde.
 Over de maatschappelijke activiteiten van de tandmeesters kunnen we kort zijn. Cohen was in 
de jaren vijftig parnassijn van de oud-israëlitische gemeente. Daar hield het mee op. 

Praktijkopbouw
De tandheelkunde was in de praktijk een diffuus gebied. Eigenlijk is tandheelkunde een te mooie, 
hedendaagse term. Extracties werden ook door heelkundigen, aderlaters en barbiers gedaan. 
Tandmiddelen werden volop door Jan en alleman in de krant te koop aangeboden. Veel mensen 
trokken zelf kiezen en tanden en riepen geen ‘deskundige’ in.247 Hoogleraar Mulder trok bij zich-
zelf een ontstoken kies, wat hij met de dood moest bekopen (1808).248

 Aan het begin van de eeuw was voor Frans Nijman en Louis Jacobi het heelkundige werk 
belangrijker dan het tandwerk. De heelkundige bezigheden deed men het eerst, het tandwerk 
kwam er later bij en daarvoor werd het admissiegeld soms ook niet betaald. Later in de eeuw ston-
den de tandmeesters in de bevolkingsregisters wel allemaal als tandmeester of dentist vermeld. Het 
was toen dus hun eerste beroep. In de adresboeken van 1854 en 1865 stonden Spilger en Riga ook 
nog in de rubrieken van de baardscheerders en de formeel al lang niet meer toegestane aderlaters 
vermeld. Deze nevenactiviteiten bleven dus van belang. Deze uit de stad afkomstige tandmeesters 
combineerden het tandwerk met een ander beroep. Van deze personen werd ook niets gevonden 
over beroepsactiviteiten buiten de stad.
 De in Groningen geboren joodse tandmeesters Son, Pachter en de Cohens hadden een andere 
praktijkopbouw. Zij hadden stedelijke clientèle en trokken de provincie en het land in. Van hen 
heb ik juist geen nevenberoepen gevonden. Zij leken het meest op de rondtrekkende Amsterdamse 
Simon Nathans en zijn zoon.249 Kennelijk kon men van het tandwerk alleen in de stad geen 
bestaan opbouwen. Er ontstonden twee praktijkstructuren. De ene bestond uit tandmeesters die 
het tandwerk aanvulden met nevenactiviteiten, maar geen of nauwelijks clientèle buiten de stad 
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zochten. De andere groep oriënteerde zich op een groter gebied en had uitsluitend het tandwerk als 
beroepsbezigheid. Ze behoorden tot de joodse tandmeestersgemeenschap die door het land trok. 
Een tak van deze gemeenschap woonde in Groningen. De stedelijke medische wereld en het lokale 
bestuur beschouwden deze Groningers als behorend bij de lokale medische markt. Degenen uit 
deze gemeenschap die elders waren geboren en woonden, werden zo veel mogelijk buiten de lokale 
markt gehouden. Een enkele van hen adverteerde in de Groninger Courant. De meesten waren na 
korte tijd weer vertrokken.250

 De tandmeesters zochten clientèle in alle sociale lagen. Ze deden veel moeite om gegoede 
stedelingen en kinderen als patiënt te werven. Simon Nathans Dentz jr.251 wendde zich in adver-
tenties tot ouders die hun kind naar een kostschool stuurden. Hij adviseerde hun om hun kroost 
eerst nog voor een behandeling naar hem toe te sturen. Hij beriep zich op zijn ‘theoretische kennis 
en veeljarige praktijkervaring’ en behandelde patiënten in een afgezonderde ruimte.252 Hij wilde 
zich hiermee kennelijk onderscheiden van behandelaars die in café’s, logementen en op kermissen 
opereerden en hoopte de meer gegoeden in de stad daarmee te bereiken. Stedelingen ontboden de 
tandmeester ook bij zich thuis. Waarschijnlijk kwam dit geregeld voor. Dentz werd door ‘verschei-
dene voorname Heeren en Dames dezer stad’ verzocht om te komen. Adviezen aan ouders over 
hun kinderen en hulp aan armen en kinderen in de gast- en weeshuizen waren gratis.253

 Spilger had ook klanten uit de gegoede stand. Hun kinderen werden in de jaren vijftig naar hem 
toegestuurd met een kwartje om een tand of kies te laten trekken. Volgens Roelfsema, de zoon van 
een gegoede Groninger, was Spilger na 1850 de ‘voornaamste en haast de eenige’ tandmeester in de 
stad.254 Bijna alle geboren Groningse tandmeesters meldden hun vestiging in de Groninger Courant 
en adverteerden bij tijd en wijle in de krant. Ze boden dan ook behandeling ‘bij abonnement’ 
aan. Dit was het deel van de praktijk dat Cohen zijn zoon (onbevoegd) liet doen als hij uit de stad 
was. Onder welke condities en in welke omvang de abonnementsbehandelingen plaatsvonden, is 
niet bekend. De tandzorg is wel, voor zover bekend, de enige medische hulp die in Groningen ‘bij 
abonnement’ mogelijk was. Het was een poging om klandizie te trekken en aan zich te binden. 
Het aanbieden van behandeling voor een vaste prijs hield het risico in van een te lage honorering 
voor te veel werk.255 De moeilijke marktpositie moet de tandmeesters hiertoe hebben gedreven.
 De tandmeesters prezen zich aan door accent te leggen op hun vaardigheden en op de bejege-
ning. Ze beriepen zich graag op hun behendigheid: ‘ongemeene gezwindheid, zeer secuur en bijna 
zonder pijn’. Spilger beloofde een ‘zachte en billijke behandeling’.256 Een veel gebruikt marke-
tingargument was ‘zachtheid bij kinderen’.257 De behandeling van kinderen komt opvallend vaak 
aan de orde in advertenties. Het boekje van Cohen was ook specifiek op de jeugd gericht. Cohen 
adviseerde ouders voor een dure behandeling als plomberen, eerst een medicus te raadplegen. Ook 
bij zweren, waterkanker (noma) en voor het trekken van een tand of kies was een medisch consult 
vereist. Met deze werkwijze beoogde hij mogelijk zijn betrouwbaarheid te verhogen en risico’s te 
verminderen. De geneeskundige kon de patiënt, zo meende Cohen, als specialistische hulp nodig 
was, een ‘begaafde dentist’ aanbevelen.258 Daarmee heeft hij zeker zichzelf bedoeld. Tot het werk 
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van de ‘dentist’ hoorde zijns inziens het rechtzetten van scheve tanden, vullen en plomberen, afsnij-
den en trekken van tanden, het zetten van kunsttanden, kalkverwijdering, het wegnemen van het 
vliesje bij kinderen en het voorschrijven van middelen bij tandpijn. Zijn benadering van de tand-
heelkundige problemen doet betrekkelijk modern aan. Hij had ook oog voor preventie. Kinderen 
moesten jong leren na elke maaltijd de mond te spoelen en te reinigen met zuiver water. Elke 
avond moest het gebit met een borstel (en niet met een vinger) worden gepoetst.259 Hij bakende 
zijn beroepsdomein af ten opzichte van andere medische beroepen en irreguliere behandelaars. 
Hij maakte onderscheid tussen huismiddelen, middelen die op aanwijzen van de tandmeester 
zelf gemaakt konden worden, middelen door de tandmeester voorgeschreven en recepten van een 
geneeskundige.
 Vanaf 1842 was Cohen als tandmeester verbonden aan het Doofstommeninstituut. Het was 
de eerste en enige geïnstitutionaliseerde functie van een Groningse tandmeester. Een goed onder-
houden gebit verbeterde de uitspraak, propageerde Cohen.260 Hij plaatste de tandzorg binnen een 
therapeutisch kader. Dat juist een prestigieuze instelling als het Doofstommeninstituut een tand-
meester inschakelde, moet voor het aanzien van het beroep en Cohen in het bijzonder, gunstig zijn 
geweest. 
 Het proces van beroepsvorming vorderde wel enigszins. Dit blijkt ook uit het feit dat bij de 
herziening van de tarieven voor de medische beroepen in 1843, een afzonderlijke tarieflijst voor 
tandmeesters werd opgesteld. Een visite of consult kostte volgens deze lijst twee tot vier dubbeltjes 
en het trekken van een tand of kies f 0,50 tot f 1,50. Het kwartje voor het trekken dat Spilger 
vroeg, kwam wel overeen met het consult, maar hij rekende het trekken er niet meer apart bij. 
Het is als bij de andere beroepsbeoefenaren, de tarieflijst was een richtlijn voor geschillen en niet 
een dagelijkse toegepaste betalingsregel. De opname in de officiële tarievenlijst kunnen we zien 
als een erkenning als zelfstandig medisch beroep. Het heeft wellicht statusverhogend gewerkt bin-
nen de lokale context. Tussen de familie Cohen en de andere uit de stad afkomstige tandmeesters 
was een verschil in kennis, status, inkomen en geïnstitutionaliseerde clientèle. Het institutionele 
kader bood ook mogelijkheden contacten op te bouwen met andere medische beroepsbeoefena-
ren. Verspreide informatie geeft echter aan dat de gegoede burgerij ook de andere tandmeesters 
opzocht. Dit nuanceert de ogenschijnlijke voorlijke positie van de familie Cohen.

Samenvatting
Binnen de medische stand waren de tandmeesters een marginale groep. De beroepsvorming kwam 
aan het begin van de eeuw op gang. Het tandwerk werd formeel los gemaakt van de heelkunde, 
de taken werden voor het eerst omschreven en de examinering werd uniformer. Maar in 1865 
werd het beroep weer ingevoegd in de heelkunde. Op de beroepsvorming had dit een remmende 
invloed. In Groningen ontstond een tandmeestersstand, al is dit eigenlijk een te groot woord voor 
de kleine groep die het betrof. In de praktijk bleef de combinatie met aderlaten en barbierswerk 
nog vaak bestaan.
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 De belangrijkste verworvenheden voor de beroepsgroep in Groningen zijn niettemin een 
duidelijker profilering als afzonderlijk medisch beroep, wat werd versterkt door de vestiging van 
enkele in Groningen geboren tandmeesters en de inkadering in de formele honoreringstructuur. 
De Groningse tandmeesters die een wijdere actieradius zochten voor hun bezigheden, beperkten 
zich tot het tandwerk en hadden geen nevenberoep of nevenactiviteiten. Het opbouwen van een 
bestaan door uitsluitend tandwerk te doen, was binnen de lokale medische markt niet mogelijk. 
Door andere activiteiten toe te voegen aan het tandwerk of door de geografische grenzen van hun 
beroepsuitoefening te verruimen, werd een bestaan mogelijk gemaakt.
 De tandmeesters onderscheidden zich door enkele specifieke praktijkkenmerken en marke-
tingtechnieken van de andere beroepsbeoefenaren. Ze adverteerden in de kranten, zochten in het 
bijzonder clientèle onder kinderen, boden abonnementsbehandeling aan en legden veel accent op 
bejegeningsaspecten. De tandmeesters waren in staat om klanten in alle sociale lagen te vinden. De 
omvang van de dienstverlening is niet precies te kwantificeren, maar meer dan f 1500,-, hooguit 
f 2000,- werd in de jaren zestig door de gezamenlijke tandmeesters per jaar niet verdiend. Voor 
een deel werd de moeizame positie op de medische markt veroorzaakt doordat ook andere beroeps-
beoefenaren tandwerk deden. Op de stedelijke medische markt hadden ze concurrentie te verduren 
van stedelijke heelmeesters én van reizende, niet uit Groningse afkomstige tandmeesters.
 De positie op de medische markt was weliswaar marginaal, maar de sociale positie van de 
tandmeesters werd in de loop van de periode wat beter. Door de activiteiten van de familie Cohen 
en de kennelijke betrouwbaarheid van Spilger en Riga, lijkt enige sociale verbetering en een wat 
gunstiger beeld van het beroep te zijn ontstaan. Maar dit verankerde niet, het beroep stierf na hun 
verscheiden uit. Het tandheelkundige beroep moest na 1870 opnieuw opgebouwd worden.




