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 Volksgeneeskunde en irreguliere praktijken

IN L E I D I N G

Zieken zochten niet alleen hulp en genezing bij bevoegde beroepsbeoefenaren. Men ging ook 
af op eigen kennis, vroeg naasten om advies of raadpleegde onbevoegden die zich aanboden als 
genezer.1 Bovendien voerden bevoegde beroepsbeoefenaren ook behandelingen uit waartoe ze niet 
bevoegd waren en ze schuwden evenmin de volksgeneeskunde. Naast de erkende geneespraktijken 
bestonden irreguliere praktijken. Onder irreguliere zorg wordt hier verstaan: onbevoegde uitoefe-
ning van de erkende geneeskunde, volksgeneeskunde en zelfmedicatie. Deze gebieden overlappen 
elkaar gedeeltelijk. Volksgeneeskunde en zelfmedicatie zijn niet op voorhand buitenwettelijk. In 
deze definitie is irreguliere geneeskunde niet synoniem met verboden praktijken die vatbaar waren 
voor justitiële vervolging. Niet-dominante, wel toegestane geneeswijzen, zoals het dierlijk magne-
tisme en homeopathie, worden hier niet als irreguliere geneeskunde beschouwd. Wat wel mocht 
maar niet tot het gebruikelijke repertoire van iedere bevoegde geneeskundige behoorde, wordt in 
dit hoofdstuk niet behandeld. Bij De Blécourt vallen de niet-dominante stromingen wel onder de 
irreguliere praktijk. Hier is dat alleen het geval wanneer ze door onbevoegden werden toegepast.
 De geadmitteerde stedelijke aderlater was vanuit landelijk perspectief bezien onbevoegd. 
Volgens de wet bestond het beroep niet. Vanuit de stad beschouwd was hij echter bevoegd. Hij 
was door de plaatselijke geneeskundige commissie toegelaten en ingeschreven. De lokale overheid 
beschouwde hem als een erkende, reguliere beroepsbeoefenaar. Om die reden zijn ze ook in de 
vorige hoofdstukken behandeld. Alleen de niet-geadmitteerde aderlater was in Groningen onbe-
voegd. Net als andere onbevoegden kon hij worden vervolgd.2

 Bevoegden die zich op het terrein van andere erkende beroepsbeoefenaren begaven, worden in 
dit hoofdstuk niet behandeld. Alle beroepsgroepen bezondigden zich er aan. Apothekers en dro-
gisten gaven medische adviezen, heelmeesters beoefenden de inwendige geneeskunde, medicinae 
doctores deden heelkundige ingrepen, vroedvrouwen verrichtten aderlatingen etc.3 Volgens de 
medici kwam deze vorm van onbevoegde praktijkuitoefening rond het midden van de eeuw in de 
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stad niet veel meer voor.4 Dit is een te rooskleurige voorstelling van zaken. Grensoverschrijdingen 
kwamen regelmatig voor. Dit werd in de hand gewerkt door het ontbreken van eenheid binnen 
de beroepsgroepen en de grote onderlinge concurrentie. Ze zijn een uiting van een nog niet uitge-
kristalliseerde professionalisering. Daarbij kwam dat de gebrekkige handhaving van de wetten door 
de medische toezichtsorganen en de overheden, een effectieve vervolging verhinderde. Dit aspect 
speelde, zoals hierna zal blijken, ook bij de aanpak van de andere irreguliere praktijken een rol.
 In dit boek ligt het zwaartepunt bij de reguliere medische zorg. Omdat de irreguliere zorg in de 
negentiende eeuw voor de bevolking een belangrijke geneesoptie was, wordt in hoofdlijnen aan-
dacht besteed aan dit gebied. Ik beperk me in dit hoofdstuk tot de hoofdlijnen van de Groningse 
volksgeneeskunde, zelfmedicatie en onbevoegde praktijken van niet-erkende beroepsbeoefenaren. 
De gebruikte bronnen zijn de verslagen van de geneeskundige commissies en kranten. De kranten 
zijn nagespeurd naar aanleiding van irreguliere activiteiten die door de geneeskundige commissies 
zijn behandeld. Verder is gebruikt gemaakt van secundaire literatuur. Hierdoor werden enkele 
hiaten ingevuld en werd vermeden dat deze activiteiten uitsluitend vanuit het perspectief van de 
erkende beroepsbeoefenaren worden belicht.
 De irreguliere genezers die in de tweede helft van de negentiende eeuw in de stad en de provin-
cie actief waren, zijn door De Blécourt voor het voetlicht gebracht.5 Hij begon zijn onderzoek over 
de stedelijke praktijken in de rechterlijke archieven. Enkele zaken kwamen niet voor de rechter. Die 
zijn daardoor aan zijn aandacht ontglipt. De nog ontbrekende informatie wordt hier aangevuld. 
Over de eerste decennia van de negentiende eeuw was nog niet veel bekend. Daar wordt uitgebrei-
der aandacht aan besteed.
 Tot slot moet het begrip kwakzalverij nog genoemd worden. Dat begrip werd gebruikt voor 
alles wat niet mocht en had (en heeft) een negatieve lading. De Groningse geneeskundige com-
missies gebruikten de term zowel voor onbevoegden die behandelingen deden die alleen door 
bevoegden mochten worden gedaan, voor bevoegde, reguliere geneeskundigen die buiten hun 
boekje gingen of volksgeneeskunde toepasten en voor niet-erkende geneeswijzen, door wie ook 
uitgevoerd. Wanneer de term hierna gebruikt wordt, heeft zij betrekking op de zaak die beschreven 
wordt.

VO L K S G E N E E S K U N D E E N Z E L F B E H A N D E L I N G 

Niet zelden nam een zieke zijn toevlucht tot de volksgeneeskunde en raadpleegde hij geen bevoeg-
de of onbevoegde genezer. Hij stelde zelf een diagnose en koos voor het gebruik van huismiddel-
tjes, patentmiddelen of andere vrij verkrijgbare middelen. Men kon ook zijn dieet- of leefregels 
(tijdelijk) aanpassen of bepaalde hulpmiddelen aanschaffen. Deze ‘doe-het-zelf geneeskunst’6 is zo 
oud als de wereld. Het gebruik van huismiddelen is niet onwettig. Via mondelinge overdracht, 
medische adviesliteratuur en opgedane ervaring werd kennis verworven en toegepast. Door Ter 
Laan zijn de huismiddelen die in het negentiende-eeuwse Groningen werden gebruikt, geïnventa-
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riseerd.7 Voor 68 kwalen waren in de stad en de provincie volksgeneeskundige middelen bekend. 
In de volksgeneeskunde ging men er volgens Ter Laan van uit, dat voor alle kwalen een middel in 
de natuur te vinden was. In zijn overzicht wordt voor elke kwaal meer dan een remedie gegeven. 
Voor veelvoorkomende aandoeningen als jicht, kiespijn, verkoudheid en koortsen werden wel zes 
tot negen middelen genoemd. Men hoefde dus niet direct met de handen in het haar te zitten als 
men een fysiek probleem had en niet naar de reguliere dokter kon of wilde gaan.8 We kunnen aan-
nemen dat de beschreven huismiddelen regelmatig werden gebruikt.9

 Roelfsema schreef in zijn memoires dat in de stad heel veel – volgens hem te veel – huis- en 
kwakzalversmiddelen werden gebruikt: ‘al te vaak was men zijn eigen dokter’.10 In de provincie 
gingen boekjes rond waarin huismiddelen werden beschreven en dat zal in de stad niet anders 
zijn geweest.11 In de kranten werden medische boeken te koop aangeboden. De Huisapotheek voor 
Burger en Landman was volgens de advertentie geschikt voor ieder huisgezin.12 Ook een boek van 
de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen met gezondheidsadviezen werd in de krant aangepre-
zen.13 Een bekend boek was dat van een zekere Osiander dat ook in advertenties in de Groninger 
Courant werd aanbevolen.14

 Op het platteland woonde een bevoegde dokter soms op grote afstand, maar in de stad was men 
niet om die reden gedwongen om voor irreguliere zorg te kiezen. Wel speelde een financieel pro-
bleem. In het vorige hoofdstuk bleek, dat door de hoge prijs van de medicijnen bij de apotheker, 
inwoners genoodzaakt waren huismiddelen te gebruiken. Soms waren er mentale redenen om te 
kiezen voor irreguliere hulp of huismiddelen. Uit angst dat de reguliere dokter een (te) ingrijpende 
behandeling zou toepassen, waaraan iemand zou kunnen sterven, ging men zijn deur soms voorbij 
en gebruikte liever mildere huismiddelen. Bewondering voor of geloof in het mystieke kwam ook 
voor. Die motieven konden zo sterk zijn dat obscure middelen niet werden geschuwd. Een dokter 
die in de onderhavige periode in het grensgebied van Groningen en Friesland praktiseerde, vond 
de middelen vaak vies en misselijkmakend. 15 Ter Laan beschrijft verschillende remedies die ook de 
nodige weerzin opwekken. Dode dieren en urine van mensen speelden vaak een rol. Een ‘medicijn’ 
voor keelziekte bestond uit een zakje met dode pieren dat om de nek moest worden gehangen. Om 
moeilijk lerende kinderen te helpen werd aangeraden het alfabet op een briefje te schrijven en in 
een pannenkoek te bakken. Binnen alle standen, ook in ‘de hoogste kringen’ en door geneesheren, 
werden deze middeltjes gebruikt. Niet alle middelen waren obscuur. In Den Andel ging men bij 
kiespijn voor het vuur zitten of liggen.16 Het gebruik van rijst bij diareeën en cholera was waar-
schijnlijk gebaseerd op ervaringskennis. Wanneer nieuwe voedings-, genots- of andere middelen op 
de markt kwamen, genereerde dat nieuwe mogelijkheden in de ‘doe-het-zelf-geneeskunde’. Toen 
in de jaren zestig petroleum op de markt kwam, ‘ontdekte’ men nieuwe remedies om gezondheids-
problemen naar eigen inzicht op te lossen. Het gebruik van huismiddelen en de toepassing van 
leefregels is niet altijd duidelijk te scheiden.
 Bij malaria kreeg de zelfbehandeling in de loop van de negentiende eeuw een andere invul-
ling. Voor het weren van koortsen bestonden van oudsher verschillende huismiddelen. Rond het 
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midden van de eeuw was zelfmedicatie met kinine een algemeen verschijnsel. Dit werd mogelijk 
gemaakt door de vrije verkoop van kinine. Het gebruik van dit koortswerende middel was rond 
1850 wijdverbreid: ‘Iedereen liep met pillen en poeders in den zak’ schrijft Roelfsema. In de school-
pauzes namen kinderen de poeders in met een slok water uit de pomp.17

 In de verslagen van de geneeskundige commissies werd de volksgeneeskunde niet specifiek 
besproken. De commissies vonden, als representanten van de erkende geneeskunde, dat de regu-
liere dokters opgezocht moesten worden. Zij waren de ‘kundigste[n] en geoefendste[n]’ en toe-
gerust om de juiste behandeling voor te schrijven.18 Toen in 1849 cholera dreigde, adviseerde de 
plaatselijke commissie de bevolking geen kwakzalversmiddelen te gebruiken, maar men ‘raadplege 
liever bij ligte ongesteldheden, tijdig den met het ligchaam bekende geneesheer’.19 Zelfdiagnose en 
het gebruik van niet door bevoegde medici voorgeschreven middelen werd bij lichte ziektegevallen 
kennelijk ook weer niet zo erg gevonden.
 Onder zelfbehandeling valt ook de aanschaf van hulpmiddelen. In de kranten werden allerlei 
artikelen aangeboden, die inwoners op eigen gezag en naar eigen inzicht kochten. Zadelmaker 
Meyer bood gezondheidsmatrassen aan voor ‘zieken en zwakke gestellen’ en koopman Rikkers 
‘Electro-galvanische Inductie toestellen voor geneeskundig- en natuurkundig gebruik’.20 Deze 
apparaten hadden meerdere toepassingsmogelijkheden, maar speciaal voor het geneeskundige 
gebruik leverde Rikkers er een gebruiksaanwijzing bij.21 Breukbanden kon men bij een zekere G. 
Kuyper22 en bij zadelmakers kopen.23 Aan het begin van de eeuw waren drie brillenmakers in de 
stad gevestigd: Trapman in het Hoogstraatje en Everts en Levie in de Nieuwstraat. Ze adverteer-
den geregeld in de kranten. De Amsterdammer Magnus Moris kwam in die tijd als rondreizende 
glazen- en brillenslijper ook zo nu en dan in de stad24 en in de jaren dertig de gebroeders Strauss 
uit Aken. De laatsten hadden behalve ‘oogenglazen en brillen voor Bijziende en Zwakke Gezigten’ 
ook ‘Gehoormachines, waardoor de Hardhoorigen zeer gemakkelijk kunnen hooren’ in de aanbie-
ding.25 Op de kermis werden ook brillen verkocht.26 Voor verschillende kwalen of gebreken werden 
hulpmiddelen in de vrije verkoop aangeboden. Wat hier genoemd is, dient ter illustratie van een 
gebied dat buiten de officiële heelkunde lag, maar waar inwoners die tekorten in hun functioneren 
ervoeren compensatie konden vinden. Deze voorbeelden zijn verzameld tijdens onderzoek naar 
andere zaken. Door middel van een systematisch krantenonderzoek kunnen wellicht nog meer 
soorten hulpmiddelen worden gevonden en de omvang van dit terrein nauwkeuriger in kaart wor-
den gebracht.
 Een veel groter gebied betrof het aanbod van allerlei medicamenten en andere middelen, 
waaraan een geneeskrachtige werking werd toegeschreven. Het betrof geheimmiddelen (verpakte 
geneesmiddelen),27 maar ook zaken als eau de cologne, pepermunt, oogwaters, tandmiddelen, 
zepen, chocoladekoekjes, staalwijn, kralen, oliën, poeders, etc. Deze middelen waren te koop 

bij apothekers, winkeliers, reizende kooplieden, vreemdelingen vooral Duitsers, oude vrouwen, 
ambachtslieden, schoenpoetsers, kruyers, boeren en verder door een menigte personen.28 
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Bevoegde apothekers en onbevoegden verkochten deze middelen. De verschijning van kranten in 
de achttiende eeuw stimuleerde het aanbod en de afzet.29 De geneeskundige commissies bestem-
pelden met name de verkoop van geheimmiddelen als ongeoorloofde praktijk. 
 De meeste middelen die in de achttiende eeuw werden aangeboden, prees men ook in de negen-
tiende eeuw in de Groninger kranten aan. De omvang van het gebruik van deze zelfmedicatie kan 
niet in beeld gebracht worden. Voor de geneeskundige commissie was het een lastig gebied. Ze liet 
veel lopen. Het was een, noodgedwongen, defensief beleid. De praktijk was dat een veroordeelde 
verkoper gewoon doorging met zijn handel. Deels ging het ook om artikelen die niet verboden 
waren, bijvoorbeeld zepen of de bekende Haarlemmerolie. Het gebruik van deze middelen was in 
de regel gebaseerd op zelfdiagnose. Maar in een flink aantal gevallen was sprake van onbevoegde 
consulten en verkoop. Dat was het gebied van de ongeoorloofde praktijk, waar toezichthoudende 
commissies hun gezag moesten laten gelden.

ON B EVO E G D E P R A K T I J K U I TO E F E N I N G

De plaatselijke geneeskundige commissie maakte zich vooral druk over onbevoegden die zich op 
het terrein van de reguliere gezondheidszorg begaven. Hierop was één uitzondering: onbevoegden 
die binnen het domein van de vroedvrouwen actief waren, werden met rust gelaten. Er was maar 
één veroordeling wegens onbevoegd praktiseren in de stad. Een leerling-vroedvrouw hielp in 1827 
zonder de aanwezigheid van een bevoegde vroedvrouw, een kraamvrouw.30 De kraamvrouw over-
leed en waarschijnlijk was dat de reden dat deze zaak in de openbaarheid kwam. Het is aannemelijk 
dat meer kraamvrouwen in de stad door niet-geadmitteerden zijn geholpen, maar de omvang van 
deze vorm van onbevoegde praktijkuitoefening was in de provincie veel groter.31

 Vooral in de eerste drie decennia van de negentiende eeuw en na 1850 waren de geneeskun-
dige commissies alert op de praktijken van niet-geadmitteerden. In het tweede kwart van de 
eeuw werden maar een paar zaken aanhangig gemaakt. In januari 1802 nam de pas geïnstalleerde 
Departementale Commissie de activiteiten van een zekere G.J. de Buhre, die zich net buiten de 
A-poort had gevestigd, onder de loep. De Buhre behandelde breuken en adverteerde met inwen-
dige en uitwendige middelen in de krant. De Departementale Commissie constateerde dat het 
Collegium Medicum niets meer aan de bestrijding van kwakzalverij en onbevoegde praktijkuitoefe-
ning deed. Den Haag was van mening dat dit een taak bleef van het stadsbestuur en het Collegium. 
In 1800 had de stad nog een resolutie aangenomen waarin aan het Collegium Medicum werd 
opgedragen om te ‘waken over alle schadelijke misbruiken’ in de uitoefening van de geneeskunst. 
Het Collegium moest ook alle noodzakelijke maatregelen nemen tegen aankondigingen van 
onbevoegden in de kranten.32 Kennelijk hield men zich er in 1802 niet (meer) aan. In september 
1802 plaatste de Departementale Commissie een advertentie in de krant waarin zij de bevolking 
waarschuwde voor kwakzalverij en in het bijzonder voor De Buhre.33 Van De Buhre is later niets 
meer vernomen.
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 De Departementale Commissie bleef alert en het lijkt er op dat zij vast van plan was om onbe-
voegde praktijken uit te bannen. Eind 1803 schakelde ze het gewestelijke bestuur in. Dat steunde 
het voorstel van de Commissie om de drosten te activeren en hen op te dragen om alles in het 
werk te stellen om kwakzalverij en onbevoegden te weren.34 In 1815 complimenteerde de minister 
de provinciale geneeskundige commissie om haar actieve houding.35 De plaatselijke commissie 
viel deze eer in 1811 te beurt.36 Verscheidene onbevoegden zochten zowel in de provincie als in de 
stad klandizie. Ze maakten soms handig gebruik van de scheiding van de ambtsgebieden van de 
provinciale en de plaatselijke commissie.37 Enkelen, waaronder De Buhre, vestigden zich net voor 
de poorten van de stad. Darmee zaten ze in het toezichtsgebied van de provinciale commissie, maar 
ze praktiseerden vooral in de stad.
 Beide geneeskundige commissies werden geconfronteerd met de hoge eisen die justitie aan de 
rechtsgang stelde. De officier van justitie stelde zich op het standpunt dat alleen wat in de genees-
kundige wetten uitdrukkelijk werd verboden, voor vervolging in aanmerking kwam. De provinci-
ale commissie concludeerde op grond daarvan dat er dan maar weinig overbleef.38 In de praktijk 
hanteerde de commissie de omschrijving ‘grove misslag’ als criterium voor een melding bij justitie. 
Een ander aspect dat de commissies voor problemen stelde, was dat justitie om bewijzen vroeg die 
vaak niet te leveren waren. De commissies probeerden patiënten te vinden die tegen de onbevoegde 
wilden getuigen. Maar het kwam nog al eens voor dat een patiënt die eerst tegen een onbevoegde 
getuigde, de verklaring in tweede instantie introk.
 Een veroordeling was ook geen effectief instrument om onbevoegde praktijken te bestrijden. 
De boetes waren niet erg hoog. De veroordeelde ging vaak op de oude voet verder. Molenaar 
Lammert P. Mulder uit Muntendam praktiseerde bijna de hele eerste helft van de negentiende 
eeuw. Hij werd op diverse plaatsen in de provincie gesignaleerd. In de jaren twintig was hij op 
marktdagen in de stad. In 1841 werd deze ‘volksbedrieger’ opnieuw binnen de poorten gesigna-
leerd. Hij werd beschuldigd van onbevoegde praktijkuitoefening in de inwendige geneeskunde 
en de heelkunde en van de levering van geneesmiddelen.39 In zijn behandelprogramma zat onder 
andere een hulstbladenkuur.40 Tot vier keer toe werd hij veroordeeld en beboet: in 1805, 1808, 
1821 en 1843. Maar hij was welgesteld en de boetes betaalde hij zonder morren, om vervolgens 
door te gaan met zijn activiteiten.41 
 Scherprechter42 en ledezetter Dominicus Vuchten verscheen twee keer voor de rechter. In 1808 
bestond de aanklacht uit het geven van medische adviezen en medicijnen. Hij verdedigde zich met 
het argument dat hij geen beloning vroeg. Hij kwam er toen nog met een waarschuwing van af. 
Hem werd aangezegd dat hij ‘noch om Gods wil noch om geld’ mocht praktiseren. In 1816 werd 
hij wegens het uitvoeren van onbevoegde heelkundige behandelingen veroordeeld tot een boete van 
f 50,-. Mogelijk heeft hem dit afgeschrikt, want daarna vernemen we niets meer van hem.43

 In het tweede decennium waren de geneeskundige commissies gebrand op ‘olieverkopers en 
kastjesdragers’ die in de stad en de provincie medicijnen langs de huizen verkochten. Eén kwam 
helemaal uit Hongarije. In 1811 werd justitie ingeschakeld, maar waarschijnlijk waren ze weer op 
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tijd de stad uit, want een en ander kreeg geen vervolg.44 Het standpunt tegenover en de visie van 
de commissies op deze handel was afwijkend van dat van beroepsbeoefenaren en wetshandhavers. 
Dat bleek in 1816, toen alle geneeskundigen in de provincie het dringende advies kregen om 
geneesmiddelen bij de apothekers en drogisten te kopen en niet meer bij ‘onbevoegde landlopers’.45 
Kennelijk was het niet alleen bij de bevolking maar ook onder geneeskundigen gebruikelijk om bij 
de reizende handelaren – ook wel ‘kiepkerel’ of ‘omloper’ genoemd – medicamenten af te nemen.46 
Naar aanleiding van de Hongaarse olieverkoper die in het Westerkwartier een grote omzet maakte, 
droeg de gouverneur op verzoek van de provinciale geneeskundige commissie alle schouten op 
meer controle uit te oefenen op de geneeskundige praktijken in hun ambtsgebied. De schout van 
Aduard ventileerde naar aanleiding hiervan zijn kijk op de medische wereld. Volgens hem waren 
alle erkende en bevoegde geneeskundigen, inclusief de leden van de geneeskundige commissie, 
kwakzalvers. De commissie besloot hierop maar niet te antwoorden.47 Het maakt wel duidelijk 
hoe moeizaam het voor de geneeskundige commissies was om deze zaken volgens hun inzichten te 
behandelen.
 De plaatselijke commissie behandelde in 1811 in bijna elke vergadering een geval van onbe-
voegde praktijkuitoefening. De verkoop van rattekruid was de eerste zaak die haar bezig hield.48 De 
kooplieden Teddens en Bulthuis moesten voor de commissie verschijnen. Ze kwamen er deze keer 
nog met een waarschuwing van af.49 Op de illegale verkoop van vergiften waren de geneeskundige 
commissies zeer alert. In 1822 deed zich weer zo’n zaak voor. Die werd bij de politie gemeld, maar 
leidde niet tot een boete. De betrokken handelaar, L.L. de Vries, anticipeerde vervolgens op de 
eisen van de plaatselijke commissie. Hij maakte een nieuw bestrijdingsmiddel tegen ongedierte en 
verzocht de commissie om te onderzoeken of de samenstelling was toegestaan. Aan dit verzoek gaf 
zij gehoor.50

 Al vanaf 1809 waren de niet-geadmitteerde aderlaters de plaatselijke commissie een doorn in 
het oog. A. Bunt, H. Ferwerda, N. Nieman, T. Postman en een zekere Camps bezondigden zich 
in 1811 aan onbevoegd aderlaten. Ferwerda en Camps deden ook nog andere heelkundige zaken. 
Ferwerda kreeg een boete van f 50,-, die hem in tweede instantie weer kwijtgescholden werd.51 Vijf 
jaar later werd hij weer betrapt op het uitoefenen van onbevoegde heelkunde en kreeg hij nogmaals 
een boete van f 50,-. De patiënten die hij had geholpen trokken hun verklaring echter weer in, 
zodat de geneeskundige commissie zonder bewijzen zat. Ferwerda werd ‘ernstig vermaand’ om zich 
van iedere uitoefening van de medische praktijk te onthouden. Hij moest wel de deurwaarderskos-
ten betalen, waaruit blijkt dat hij door de commissie wel schuldig werd geacht. Maar in 1818 was 
het raak. De commissie had de rekening die Ferwerda voor zijn patiënten had uitgeschreven weten 
te bemachtigen en tegen een zo duidelijk bewijsstuk viel niets in te brengen. De boete van f 50,- 
betaalde hij na drie maanden.52 Zes jaar later (1824) werd hij ‘wegens herhaling van misdaad’ bij 
justitie gemeld. De gegevens van 1818 werden bijgeleverd.53 
 De hoge boete van f 50,- werd alleen gegeven als meer dan alleen aderlaten in het spel was. Bunt 
kreeg voor onbevoegd aderlaten in 1811 maar f 2,- boete. Een paar jaar later moesten A. Buma 
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en L. Pos f 3,- betalen voor dezelfde overtreding.54 Camps was volgens chirurgijn Ter Borgh een 
ernstig geval. Een patiënt was bijna overleden na door hem te zijn behandeld. Maar op de zitting 
van de geneeskundige commissie ontkende hij en de commissie had te weinig harde bewijzen. Hij 
kwam er de eerste keer zonder kleerscheuren af.55 In 1818 lukte dat niet. Achter de naam Camps 
bleek een persoon met de naam Mathijs Gambong te schuilen. Hij bekende voor de plaatselijke 
commissie dat hij Jacoba Scholten onbevoegd heelkundig had behandeld. Het kwam hem op          
f 50,- boete te staan.56 In 1838, 1839 en begin jaren veertig waren er diverse aangiftes van onbe-
voegd aderlaten. Dat had te maken met het verbod op de aderlaters. Alle aderlaters die na 1838 
niet bij een chirurgijn stonden ingeschreven als aide, waren onbevoegd. Na enkele pogingen om 
de nu illegale praktijk via de rechterlijke macht uit te bannen, is men hier mee gestopt. In hoofd- 
stuk 2 bleek al dat het uitbannen van het zelfstandig praktiseren van aderlaters moeilijk was.
 In de vergadering van 2 oktober 1811 werd besproken dat op de kermis die op dat moment 
in de stad werd gehouden, een kwakzalver geneesmiddelen uitventte. De melding bij justitie was 
nutteloos, want de kwakzalver vertrok spoorslags. De bekende tandmeester Simon Nathans had dat 
jaar wel admissie gekregen om tijdens de kermis te praktiseren. Nathans liet na de sluiting van de 
kermis geneesmiddelen achter bij twee boekverkopers. Die adverteerden met de medicijnen. Dat 
laatste werd als kwakzalverij bestempeld en verboden. Nathans vroeg het volgende jaar geen admis-
sie aan. Hij oefende toen wel, als gewoonlijk, het tandwerk uit en verkocht tevens weer geneesmid-
delen. Hij heeft waarschijnlijk wel vermoed dat er moeilijkheden van zouden komen en daarom 
geen admissie gevraagd. De geneeskundige commissie behandelde hem deze keer coulant. Hij 
mocht het tandwerk uitoefenen, maar kreeg een ‘streng verbod’ op al het andere. In 1814 waren 
zijn geneesmiddelen opnieuw te verkrijgen bij de boekhandelaren. Nu was er geen welwillende 
houding meer. Hij werd bij de politie gemeld.57 Daarna bleef hij tot in de jaren twintig weg uit de 
stad. In 1827 probeerde hij nogmaals permissie te krijgen om medicijnen te verkopen, maar dat 
strandde opnieuw.58 Nathans werd alleen als kwakzalver bestempeld wanneer hij niet-geadmitteerd 
tandwerk deed, geneesmiddelen verkocht of geneesmiddelen in commissie bij anderen achterliet. 
Als geadmitteerd tandmeester behoorde hij tot de bevoegde beroepsbeoefenaren en werd hij met 
rust gelaten. De geneeskundige commissie volgde bij hem dezelfde handelwijze als bij de aderla-
ters.
 Het laatste geval van onbevoegde praktijkuitoefening waar de plaatselijke commissie zich in 
1811 over boog, was een voor de commissie onbekende T.F. Verstraten. Deze gaf zich zonder 
admissie uit als oculist. Hij verbleef in logement Van der Molen en was dus geen Groninger. De 
geneeskundige commissie besloot dat hij zich moest vervoegen bij de voorzitter, maar dat is niet 
gebeurd. Hij verdween van het toneel.59

 Chirurgijn Ter Borgh attendeerde de plaatselijke commissie aan het begin van de eeuw regel-
matig op onbevoegden. Eind 1816 bracht hij een zekere J.V. van Aalst aan. In dit geval legde de 
familie van een patiënt een voor Van Aalst belastende verklaring af. Van Aalst weigerde hardnekkig 
toe te geven dat hij heelkundige ingrepen had gedaan, maar hij werd desalniettemin veroordeeld. 
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Deze zaak sleepte zich tot in 1821 voort omdat Van Aalst in de tegenaanval ging: hij klaagde na zijn 
veroordeling de geneeskundige commissie aan. Uiteindelijk kwam de zaak voor het Hof in Den 
Haag, dat ten gunste van de commissie besliste. De boete van f 50,- die Van Aalst kreeg opgelegd, 
werd besteed aan een ‘vriendschappelijke maaltijd’. Procureur Trip die het nodige werk aan deze 
zaak had gehad, werd ook uitgenodigd. De maaltijd is, zo werd een maand later genotuleerd, ‘tot 
volkomen genoegen van alle leden voldaan’.60

 Het stadsbestuur probeerde onbevoegden van de kermis te weren. Voor de najaarskermis in 
1819 werd publiek bekend gemaakt dat: 

niet zullen worden geduld eenige Kwakzalvers, Planeetlezers, Horoscooptrekkers, Rijfelaars, Draai-
borden, Loterij-Kramen, Hazardspelen en dergelijke meer.61 

De gemeenschappelijke noemer van deze activiteiten lijkt het gokken te zijn. Sinds 1780 stond het 
stadsbestuur reizende operateurs alleen nog op de jaarmarkten toe.62 Ook Simon Nathans kreeg 
uitsluitend nog admissie voor een korte tijd. In 1811 en 1812 werd die uitdrukkelijk beperkt tot 
de periode dat er kermis was. Het kwam er op aan juist op de kermis en jaarmarkten het kaf van 
het koren te scheiden. Het stadsbestuur schuwde geen ferme maatregelen, want: 

zullende alles in tegenstrijdigheid hiervan dadelijk en op de krachtdadigste wijze worden belet, en de 
instrumenten geweerd, welke tot het exerceren van dergelijke ongeoorloofde bedrijven dienen.63 

Uit de notulen van de plaatselijke geneeskundige commissie is niet op te maken of deze publicatie 
heeft geleid tot vervolging van een kwakzalver of inbeslagname van goederen, waaraan gerefereerd 
wordt. Dergelijke publicaties vóór een kermis waren niet ongewoon. De drost van Fivelingo 
dreigde in 1805 vóór de jaarmarkten van Appingedam en Delfzijl, met onmiddellijke verdrijving 
van kwakzalvers en bedelaars.64 Gezien de moeilijkheden met de bewijslast, was uitzetting minder 
ingewikkeld en voor de korte termijn ook effectiever.
 In de jaren twintig hield een zekere Godefroy uit Parijs de gemoederen bezig. Bij hem was het 
lastig om te bepalen of het om onbevoegd behandelen ging. In 1824 werden vragen gesteld bij 
de toelaatbaarheid van zijn handelen. Daarvoor kwam hij, zonder dat er problemen over werden 
gemaakt, al enkele jaren zo nu en dan in de stad. Godefroy was fabrikant van breukbanden en hij 
en zijn bediende legden deze banden ook aan. De plaatselijke medici vonden zijn banden goed. 
Vooral voor zware gevallen waren de gewone breukbanden die in de stad gebruikt werden vaak 
niet voldoende. De geneeskundige commissie had zijn producten aanvankelijk ook als goed beoor-
deeld. Chirurgijn Verschuir verwees patiënten naar hem en chirurgijn Quaestius velde een positief 
oordeel over zijn werk. Stadjers gingen veelvuldig zonder advies van een heelkundige naar hem 
toe. Godefroy adverteerde in de krant. Een van zijn marketinginstrumenten was de aanbeveling 
van een door hem geholpen patiënt. In zijn advertenties werd verder vermeld dat hij breukbanden 
had aangelegd onder toezicht van Verschuir en professor Stratingh. Toch waren de geneeskundige 
commissies er kennelijk niet gerust op of dit wel toegestaan was en ze vroegen de minister om raad. 
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Ze kregen, naar eigen zeggen, van die kant een bruikbaar advies: verkoop mocht wel, maar het 
aanleggen mocht alleen door geadmitteerde heelmeesters gebeuren. Godefroy was geen bevoegde 
heelmeester. De voorzitter van de plaatselijke commissie stelde hem in kennis van het besluit. 
Uit zijn advertenties in de jaren daaropvolgend kunnen we opmaken dat hij met uitzondering 
van het epidemiejaar 1826, van 1824 tot en met 1828 jaarlijks in het najaar in de stad kwam. In 
1827 begon hij met een vrij agressieve reclamecampagne in de kranten. De gewone breukbanden 
kwalificeerde hij als ‘ouderwetsche martelaarsbanden’. Die van hem waren prettiger om te dragen, 
want ze hadden geen riemen en tussenbeenbanden. Een beschrijving en afbeelding waren bij boek-
handelaar Oomkens in te zien. Dit tolereerde de geneeskundige commissie niet en hij werd bij de 
politie aangemeld.65

 Rond het midden van de jaren twintig zien we een kentering in de houding tegenover en de 
behandeling van de onbevoegde praktijken. Men werd laconieker en berustend. De moeizame 
bewijsvoering en de opstelling van de plaatselijke besturen vormden de grootste struikelblokken 
voor de geneeskundige commissies. Verschillende keren werd het bewijsmatriaal niet geaccepteerd. 
Onwil om te getuigen kwam eind jaren twintig voor het laatst nog duidelijk naar voren, bij de 
onbevoegde hulpverlening aan ‘venerische meisjes’. Dezen wilden niet bekend maken door wie ze 
waren geholpen.66 De geneeskundige commissie probeerde vervolgens via de bevoegde beroepsbe-
oefenaren greep op deze praktijk te krijgen, maar uit de verdere verslaggeving blijkt dat het niet 
lukte. 
 Het spanningsveld tussen geneeskundige commissie en stadsbestuur is te illustreren aan de 
hand van de houding tegenover Harmanna Geerts Kuyper in 1834. De activiteiten van deze vrouw 
en haar dochter, die fijt67 behandelden, zijn door De Blécourt al uitgebreid beschreven, maar dit 
aspect is onderbelicht gebleven. Harmanna werd veroordeeld tot het betalen van een boete. Daarna 
vroeg ze bij de provinciale geneeskundige commissie toestemming om haar zalven te mogen ver-
kopen. Die oordeelde vernietigend op haar verzoek maar het stadsbestuur trad voor haar in het 
krijt. De beschuldiging dat deze vrouw al veel schade had toegebracht aan veel inwoners wees de 
stad af. Volgens de stad was zij van onberispelijk gedrag en had zij veel mensen juist goed gehol-
pen. De tweede reden om haar haar praktijk toe te staan was dat zij ‘in geringe omstandigheden’ 
verkeerde. De geneeskundige commissie liet haar twee keer veroordelen, maar dat verhinderde 
niet dat de twee vrouwen vrijwel de hele negentiende eeuw praktiseerden.68 Het gedogen door het 
stadsbestuur was voor hen een belangrijke ondersteunende factor. Het stadsbestuur beschermde uit 
economische overwegingen niet alleen de reguliere geneeskundigen, maar als het nodig was ook de 
irregulieren. En dat zelfs tegen de wens van de toezichthoudende commissies in.
 Vanaf medio jaren twintig behandelden de geneeskundige commissies alleen nog enkele 
bijzondere gevallen. Behalve de moeizame juridische en bestuurlijke ondersteuning van de com-
missies, meen ik dat een derde factor in het geding was. Aan het begin van de eeuw kwamen de 
inschrijfgelden en geïnde boetes toe aan de beide commissies. Deze opbrengsten van de provinciale 
commissies werden vanaf 1818 in de landskas gestort. Dit was de Groningse provinciale commis-
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sie erg naar de zin, omdat ze nu niet meer beschuldigd kon worden van een ‘onedele geest’. De 
plaatselijke commissies werd met ingang van 1825 het recht ontzegd eigen inkomsten te hebben. 
De Groningse plaatselijke commissie was daarover niet tevreden. Ze meende dat ze zonder inkom-
sten niet veel meer kon doen. De subsidie die de commissie vanaf 1827 kreeg, was even hoog als 
voorheen de opbrengst van de inschrijfgelden (leges). De inkomsten uit boetes raakte ze kwijt. 
Het actief opsporen en veroordeeld krijgen van onbevoegden kostte veel tijd, maar leverde de 
leden van de commissies niets meer op. Vanaf dat moment reageerden de commissies uitsluitend 
nog op klachten en meldingen. Die kwamen vrijwel alleen van bevoegde beroepsbeoefenaren. De 
zaken die nog serieus werden behandeld, betroffen onbevoegde praktijken die een bedreiging van 
de particuliere markt van de bevoegden vormden. In de provincie deden vooral de lagere beroepen 
aangifte, met name de vroedvrouwen. In de stad waren de heelkundigen en apothekers de belang-
rijkste melders van onbevoegden. Het aantal behandelde zaken nam echter fors af.
 De plaatselijke commissie behandelde in 1832 de zaak van Johan Gresser. Deze behandelde 
jicht, reuma en verlammingen met damp- en stoombaden. Hij verdedigde zich met het motief dat 
zijn ‘kunstbehandeling’ niet tot het ‘vak van de geneeskunde’ behoorde. Zijn formulering is interes-
sant. Het begrip ‘kunstbehandeling’ werd doorgaans gebruikt voor geneeskundige behandelingen. 
Eigenlijk gaf hij hiermee aan dat hij zelf wel vond dat hij een medische handeling verrichtte. Om 
de schijn niet tegen zich te krijgen noemde hij de erkende geneeskunde een ‘vak’. Het besluit was 
dat Gresser alleen met voorkennis en onder toezicht en leiding van een erkende medicus behande-
lingen mocht doen. Hij hield zich hier niet aan en moest wegens ongeoorloofde beroepsuitoefening 
een boete van f 100,- betalen. Dit was de hoogste boete die aan een onbevoegde werd opgelegd. 
Gresser diende bij de koning een verzoek in om het vonnis ongedaan te maken. Uit de reactie 
van de plaatselijke commissie, die om advies was gevraagd, blijkt dat Gresser ook geneesmiddelen 
voorschreef. Bovendien stond de geneeskundige commissie op het standpunt dat water ‘als warm 
damp- of stortbad’ gebruikt, net als elektriciteit en galvanisch magnetische stoffen, beschouwd kon 
worden als een medicament. Het verweer van Gresser bestond uit drie punten. Als eerste bracht 
hij naar voren dat hij op verzoek van ‘zeer notabele lieden’ naar de stad kwam. Verder gaf hij aan 
dat hij in Amsterdam wel mocht praktiseren. Hiervan kon hij het bewijs overigens niet leveren. 
Het derde punt was dat zijn stoombaden ‘geen zelfstandigheid’ toevoegden aan het lichaam. Dit 
waren volgens de geneeskundige commissie onvoldoende en onjuiste argumenten. De commissie 
schilderde Gresser zeer negatief af, als een ‘onkundige en schier gewetenlozen gelukzoeker’ en het 
was haar bekend dat velen: 

zich vergapen aan alles wat in hun oog zonderling, vreemd en verwonderlijk is, en dat niet slechts de 
gemeene man, maar ook verscheidene van de aanzienlijke en verstandige, Helaas! maar al te dikwerf 
worden weggesleept, door het voordoen, den ophef en grootspraak, waarmede eenig kwakzalver of 
gelukzoeker zijn voorgewende kunst, zijne waren en middelen weet aan te prijzen. 
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Het valt de avonturier niet moeilijk, zo ging de retirade nog even door, om 

ook vooral bij de aanzienlijkste en vermogenste, welke voor zijn belangen en bedoelingen de beste 
zijn, in[te]dringen. 

Bij vrijwel elke zaak van onbevoegden die in het tweede kwart van de negentiende eeuw door de 
geneeskundige commissie werd behandeld, kwam het argument naar voren dat de betrokkenen 
klandizie onder de gegoeden vonden. Deze bevolkingsgroep was voor de bevoegden van levens-
belang om te kunnen slagen in het beroep. De afroming van de bovenkant van de markt door 
onbevoegden werd als een ernstige zaak beschouwd. Gresser kreeg het voor elkaar dat de koning 
zijn boete met de helft verlaagde, al vond de commissie het vonnis billijk. Daarna heeft hij waar-
schijnlijk afgezien van verder praktiseren in Groningen.69

 Mogelijk heeft Gresser toch iets in beweging gezet in de stad. Niet lang na deze zaak werd het 
aanbieden van baden als geneeskundige behandeling besproken in het Gezelschap van Groningsche 
Geneeskundigen en bood het academisch ziekenhuis badgelegenheid aan ‘buitenpatiënten’ aan 
(hoofdstuk 6). Hoewel geen relatie is gevonden tussen deze gebeurtenissen, lijkt het me toch niet 
onmogelijk dat Gresser’s therapie een vraag naar baden onder gegoeden zichtbaar heeft gemaakt.
 Direct na de affaire Gresser was Wessel van der Lee in de stad. Deze niet-bevoegde medicus 
praktiseerde het magnetisme. De zaak verliep identiek aan die van Gresser: dezelfde argumenten 
gingen over tafel. Van der Lee had enkele – niet alle – keren gemagnetiseerd onder toezicht van een 
medicus, maar dat redde hem niet. Hij werd op dezelfde gronden geverbaliseerd. De geneeskundige 
commissie steunde in dit geval op de uitspraak van de minister dat het magnetisme als geneeskunde 
moest worden beschouwd.70 Bij Gresser nam de commissie dit standpunt in zonder ministeriële 
accordering.
 In deze twee zaken liet de geneeskundige commissie zien hoe ze na 1825 tegenover onbe-
voegden stond. Naar aanleiding van een verzoek van een onbevoegde tandmeester om te mogen 
praktiseren met tandheelkundig werk en als wondheler, stak de commissie een paar jaar later nog 
eens nagenoeg hetzelfde verhaal af over de lichtgelovigheid en sensatiezucht van het publiek en de 
onkundigheid en onbetrouwbaarheid van de kwakzalver.71 Met uitzondering van de veroordeling 
van ‘vrouw Scheffers’ en de zorg om het groeiend aanbod van geheimmiddelen, was het rustig tot 
1843. Toen streek Sebastiaan van Zanten neer in de Visserstraat. Hij werd door de plaatselijke 
commissie wonderdokter genoemd en door de provinciale kwakzalver. Hij praktiseerde in de stad 
en de provincie en werd veroordeeld tot drie keer f 25,- boete. Dertig jaar later (1873) moest hij 
45 dagen brommen. Tussen deze twee data zijn de twee toezichthoudende commissies niet met Van 
Zanten bezig geweest.72

 In de jaren veertig kwam nog een persoon in beeld, die net als de meeste genoemde onbevoeg-
den, met tussenpozen over een periode van enkele decennia in stad en Ommelanden geneesprak-
tijken uitoefende. In 1844 werd hij voor het eerst in de stad gesignaleerd. Het betrof een kuiper uit 
het Zuidlaarderveen die een zalfje had voorgeschreven voor de behandeling van crusta lactea (dauw-
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worm) van een kind van koekbakker Zuidman. De zalf en een verslag van de feiten gingen naar 
justitie. In 1856 was hij nog steeds actief. Volgens de afdeling Onderdendam van de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst praktiseerde hij toen dagelijks, maar alleen voor de 
middag, want daarna was hij dronken. Publiek uit de wijde omgeving trok naar hem toe. Hij bezag 
urine en schreef op basis daarvan geneesmiddelen voor. Blijkbaar had hij meer mogelijkheden in 
zijn behandelrepertoire. Vooral chronische patiënten zouden een laatste toevlucht bij hem zoeken. 
Volgens de secretaris van de Maatschappij-afdeling werd hij door de ‘domme menigte’ als professor 
beschouwd en had hij meer toeloop en genoot hij een groter vertrouwen dan de hoogleraren van 
de universiteit.73

 Jacob Baruch de Beer was in de jaren twintig chirurgijnsleerling in de stad. Daarna vestigde hij 
zich in de provincie als plattelandsheelmeester. In 1848 kwam hij weer naar de stad, waar hij zich 
afficheerde als Doctor en zich in de krant aanbood als behandelaar van krankzinnigen. Hij bereidde 
en verkocht ook geneesmiddelen. Beide zaken waren niet toegestaan. De geneeskundige commissie 
gaf hem bij de politie aan met het verzoek om hem te ‘surveilleren’. Maar hij vertrok schielijk naar 
Sint-Petersburg, waardoor het niet tot een aanklacht kwam.74

  De geneeskundige commissies lieten vanaf de tweede helft van de jaren twintig veel lopen. 
Alleen lieden als Gresser en Van der Lee die klandizie zochten onder de gegoede clientèle en ‘vrouw 
Geerts’ die een veel voorkomende kwaal behandelde, werden strenger aangepakt. Irregulieren 
boden vaak aan om armen en mingegoeden gratis te behandelen, maar dat nam de argwaan dat ze 
belangrijke klandizie van de regulieren kaapten niet weg. In de loop van de jaren veertig ontwikkel-
den de commissies weer een fellere houding ten aanzien van irregulieren. De provinciale commissie 
behandelde in 1844 zeven zaken van onbevoegde geneeskundige behandelingen (waaronder S. van 
Zanten en L.P. Mulder), wat vrij veel was. Het was de aanleiding om tot de volgende conclusie te 
komen: 

De commissie verlangt zeer dat de aanklagten, welke aan het openbaar ministerie verzonden zijn, 
vervolgd, en de schuldigen gestraft mogen worden, op dat er nu ten minsten, daar er overvloed van 
bevoegde geneeskundige hulp is, een einde kome aan kwakzalverijen.75 

De irregulieren waren voor de reguliere stand wel een bedreiging, maar een zekere tolerantie 
klinkt ook door in deze woorden. Als onvoldoende hulp beschikbaar was – wat voor sommige 
plattelandsgebieden opging – kon men moeilijk wat tegen de kwakzalverij doen. Door de toename 
van het aantal medici rond 1840 werd de geneeskundige commissie kritischer over degenen die er 
volgens haar niet hoorden te zijn. En ze verwachtte dat justitie zich aan haar kant zou scharen. De 
commissies noch de stedelijke overheid traden daarover, voor zover mij bekend, met het openbaar 
ministerie in contact.
 De plaatselijke geneeskundige commissie werd in de jaren vijftig en zestig weer actiever in het 
opsporen en voor het gerecht brengen van onbevoegden. Mogelijk werd dit ook gestimuleerd door 
de bemoeienis van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. In 1856 



178

‘NIET ZULLEN WORDEN GEDULD KWAKZALVERS, PLANEETLEZERS, HOROSCOOPTREKKERS EN DERGELIJKE MEER’

deden de Groningse afdelingen van de Maatschappij in het tijdschrift van de maatschappij verslag 
van de toestanden in hun ressort.76 De conclusie was dat ongeoorloofde verkoop van geneesmid-
delen en ‘misbruiken in de uitoefening van de geneeskunde op uitgebreide schaal’ voorkwamen. De 
pogingen om deze de wereld uit te krijgen leverden te weinig resultaat op. De wetgeving schoot te 
kort, vond de Maatschappij. In 1856 was het nog steeds zo dat onbevoegden na een veroordeling 
snel weer opnieuw begonnen. Het was hetzelfde geluid als in het begin van de negentiende eeuw.
 Enkele zaken die in de verslagen van de Maatschappij-afdelingen zijn gerapporteerd, kwamen 
hiervoor al aan de orde. De afdeling Groningen meldde dat in de stad vooral veel personen zich 
ongeoorloofd met heelkundige praktijken bezighielden. Deze informatie bevestigt dat de plaatse-
lijke commissie lange tijd geen actief opsporings- en vervolgingsbeleid voerde, want ‘vele personen’ 
zijn in de verslaggeving van de commissie niet terug te vinden. De irregulieren in de stad hielden 
zich vooral bezig met cariës, fijt, geslachts- en oogziekten. Deze vermelding is wel in overeen-
stemming met verschillende aanklachten. Kennelijk bestond bij grote delen van het publiek een 
gewoonte om voor fijt, syfilis en kiespijn een irreguliere genezer te zoeken. Mogelijk bedoelde 
inspecteur Huizinga deze aandoeningen met de ‘kleine kwalen’, die wat hem betreft aan de irre-
gulieren overgelaten konden worden.77 Gresser en Van der Lee begaven zich op een geheel ander 
gebied, wat de afwijkende dat wil zeggen snelle behandeling van hun zaak verklaart. Verder werd 
door de afdeling van de Maatschappij gemeld dat aderlaten door onbevoegden nog veel voorkwam. 
De afdeling Groningen en de afdeling Onderdendam deden beide verslag over een persoon die net 
buiten de poorten van de stad woonde. Het is niet helemaal duidelijk of het om dezelfde persoon 
ging. De Groningse afdeling meende dat hij op grote schaal inwendige geneeskunde beoefende en 
wekelijks in de stad kwam. De afdeling Onderdendam rapporteerde dat deze persoon één keer per 
week zitting hield in de stad en geneesmiddelen voorschreef. Hij schreef ook medicijnen voor op 
vertoning van urine, zonder de patiënt te zien.
 Over de ongeoorloofde verkoop van medicijnen was altijd veel te doen. De verkoop van Pinters 
oorpillen werd verboden. Begin jaren vijftig probeerde de plaatselijke commissie verschillende 
keren de verkoop van geheimmiddelen via advertenties in de krant tegen te gaan.78 Eind jaren vijf-
tig hield men de kooplieden Gaasbeek, Rikkers en LaGro in het vizier. Zij verkochten voortdurend 
geheimmiddelen, maar het was moeilijk te bewijzen.79 Een zekere ‘vrouw Schaaf ’ uit de Kostergang 
werd in 1861 wegens veelvuldige uitoefening van onbevoegde heelkundige praktijken bij justitie 
gemeld. Een patiëntje van haar was het kind van de heer Menalda uit de Steentilstraat.80 Ze is ken-
nelijk niet veroordeeld, want ze komt in het overzicht van De Blécourt over de tweede helft van 
de negentiende eeuw niet voor. Waarschijnlijk voldeed haar zaak niet aan de eis die toen gold, dat 
meer dan één feit ten laste gelegd moest worden en meer dan twee getuigen per feit nodig waren. 
De andere zaken uit deze periode zijn door De Blécourt beschreven. Daaraan is hier niets nieuws 
toe te voegen.
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SA M E N VAT T I N G

Het gebruik van volksgeneeskundige middelen, gebaseerd op natuurproducten of producten ‘uit het 
keukenkastje’, en van middelen uit de vrije verkoop was wijdverbreid. De omvang van het gebruik 
en de populariteit van het ene dan wel andere middel is hier niet onderzocht. Op dit gebied was 
ook niet alles onwettig. Er werd door alle sociale groepen op dit vlak veel gemedicaliseerd.
 Het geven van medische adviezen of het uitvoeren van medische behandelingen door niet-
erkende beroepsbeoefenaren was verboden. In de verslagen van de toezichtsorganen en de beroeps-
verenigingen komt naar voren dat inwoners uit alle standen gebruik maakten van irreguliere hulp. 
Slechts een betrekkelijk klein aantal zaken werd aan een nader onderzoek onderworpen en kwam 
voor vervolging in aanmerking. Een probleem was dat de wet onduidelijk was over wat precies 
onder onbevoegde geneespraktijken viel en welke bewijslast gevoerd moest worden. Het justiti-
ele apparaat kon daarom moeilijk vaststellen wanneer iets onwettig was. In Groningen werden 
stevige eisen gesteld aan de bewijsvoering. Een ander probleem in de vervolgingspraktijk was dat 
de patiënten niet wilden getuigen of hun verklaring weer introkken. Dit had te maken met de 
acceptatie van de irreguliere hulp als gewenste, zinvolle of noodzakelijke geneesmogelijkheid door 
het publiek. Men zocht deze hulp omdat ze goedkoper was, als laatste redmiddel of omdat men 
geïmponeerd was door het spektakel, het mystieke of de (valse) informatie van de ‘dokter’. De 
reactie van de schout uit Aduard laat zien dat het vertrouwen in reguliere geneeskundigen ook niet 
bij iedereen groot was.
 De houding van de bevoegde beroepsbeoefenaren was drieledig: ze bestreden, gedoogden en 
maakten gebruik van de buitenwettelijke praktijken. Ze kochten middelen bij rondreizende han-
delaren en verwezen patiënten naar irregulieren. Ze klaagden onbevoegden aan en ze gedoogden ze 
soms omdat reguliere medische hulp niet aanwezig was. De beroepsbeoefenaren vormden nog geen 
gesloten front en dat openbaarde zich op dit vlak. De erkende geneeskundigen en toezichtsorganen 
labelden de irregulieren niet zelden als bedriegers en soms zelfs als moordenaars. Wanneer ze de 
gegoede clientèle van de stedelijke medici dreigden af te pakken, werden scherpe verbale oordelen 
geveld. De ambivalente houding van de stad blijkt uit de steun aan een onbevoegde genezeres. 
De vrouw had de steun te danken aan het feit dat ze met haar geneespraktijk een inkomen kon 
verwerven. De lokale overheid had meer belangen dan alleen het niveau van de officiële gezond-
heidszorg.
 De zaken die aanhangig werden gemaakt betroffen vooral heelkundige behandelingen en de 
verkoop van medicijnen. In de heelkunde lag het accent op het verstrekken en aanleggen van 
breukbanden, het aderlaten en het behandelen van venerische ziekten en fijt. Onbevoegde prak-
tijken werden nogal eens door de chirurgijns zelf bij de geneeskundige commissies aangemeld. De 
moeizame positie van de heelmeesters op de medische markt had hier ongetwijfeld mee te maken. 
De commissies zagen de irregulieren vooral in de jaren dertig en veertig als indringers, die een 
marktaandeel konden wegkapen. Het was toen voor de regulieren een slechte tijd. De snelle en 
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definitieve afhandeling van de zaken Gresser en Van der Lee – het lukte hun om onder de gegoe-
den de nodige klandizie te vinden – laten zien dat de reguliere beroepsbeoefenaren zich door hen 
bedreigd voelden.
 De illegale verkoop van medicijnen vond op verschillende manieren plaats. Het gebeurde via 
advertenties in de kranten of via wederverkopers. Ook onbevoegde genezers verkochten ze. De 
geneeskundige commissies waren vooral gebrand op de verkoop van vergiften. In een enkel geval 
vroeg de handelaar het middel te testen. Dat was een incidentele uiting van het toegenomen gezag 
van de commissies.
 Het beleid van de commissies ten aanzien van onbevoegden kan als mild worden omschreven. 
Meestal kreeg iemand eerst nog een waarschuwing en ging men pas tot aangifte bij politie of justitie 
over na herhaling van een vergrijp. Overigens had een veroordeling vaak geen gevolg voor de prak-
tijkuitoefening: die ging gewoon door. Soms trok een onbevoegde naar een volgende stad. Deels 
was het onbevoegde werken nog een vervolg op de achttiende-eeuwse praktijk van de rondreizende 
meesters.
 Wanneer we de periodisering in het vervolgingsbeleid bezien, dan blijkt dat in het eerste kwart 
van de eeuw en na 1850 de meeste onbevoegden voor de geneeskundige commissies verschenen 
of aangegeven werden bij politie en justitie. Na 1875 kwam het vervolgingsbeleid volgens De 
Blécourt opnieuw op een lager pitje te staan. In de periode voor 1830 (specifiek in de eerste jaren, 
in 1811 en 1816-1819) trachtten de commissies, met name de provinciale, hun gezag op dit gebied 
te vestigen. Als exponent van de nieuwe nationale staat was er een prikkel om normerend op te 
treden. Dat leek aanvankelijk enigszins te lukken. Maar met onvoldoende steun van de overheden 
en justitie was het moeilijk om normen te ontwikkelen en te toetsen. De afschaffing van het genot 
van de boete-inning werkte voor de plaatselijke commissie niet stimulerend. Het gevolg was dat 
alleen zaken waar het directe belang van de medici in het geding was aangebracht werden. Na 
1850 werd de medische beroepsgroep weer gespitster op de irreguliere praktijken. Overzien we een 
langere periode, dan valt een zigzagbeleid op in de vervolging. En verder moet naar de praktijk van 
de irreguliere hulpverlening nog het nodige onderzoek worden verricht.




