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 Medische armenzorg

IN L E I D I N G

De 51-jarige ‘gebrekkige’ Elias Wolf kon als vast bedeelde, na toestemming van de diaken, een 
armendokter inroepen en medicijnen krijgen. Zijn vast bedeelde dochter Renske Steenblok-Wolf 
en haar kinderen kregen tijdens de epidemie van 1826-1827 verpleging, doktershulp en medi-
cijnen in het Arsenaal. Na het ontslag werd Renske in het kader van de buitengewone bedeling 
door de diaconie voorzien van kleding. Een andere vorm van gratis medische hulpverlening waar 
ze aanspraak op kon doen, was de assistentie van een stadsvroedvrouw. Het gezin van Renske’s 
zwager Egbert Geersinga ontving tijdens de malaria-epidemie hulp van een particuliere liefda-
digheidscommissie, de Volksziektecommissie. Alleen de begrafenis van hun zoontje werd door de 
diaconie betaald. Daarna redde Geersinga zich tot de jaren veertig zonder diaconale steun. In de 
economisch slechte jaren veertig werd Egbert in het eerste kwartaal van de jaren 1843 tot en met 
1847 tijdelijk bedeeld met 20 of 30 cent en een half brood per week.1 
 Tijdens de cholera-epidemie in 1849 – de op een na ernstigste cholera-epidemie die de stad 
trof – hadden de gezinnen van de dochters van Elias Wolf meer geluk dan in 1826. Alleen 
Henderika werd besmet, maar ze kwam de ziekte te boven. Zij kreeg tijdens deze epidemie 
medicamenten van stadswege.2 Egbert kreeg in 1858, 1863 en 1865 doktershulp en genees- en 
heelkundige middelen van het Burgerlijk Armbestuur. In de jaren zestig bestond de hulp onder 
andere uit breukbanden.3 Vanaf 1860 werden de 60-jarige Egbert en zijn vrouw – ze werden 
toen als ‘ziekelijk’ omschreven – vast bedeeld door de hervormde diaconie met een half brood en 
50 cent per week en ze woonden toen in een ‘diaconiekamer’. Hun karige bezit bestond uit een 
bed ‘met toebehoren’, vurenhouten kast, spinnewiel, tafel, twee stoelen, ‘enig’ aardewerk en ‘lijfs-
toebehoren’.4 De Geersinga’s behoorden in de jaren zestig tot de dubbel bedeelden, wat inhield 
dat ze zowel door het Burgerlijk Armbestuur als de diaconie werden geholpen. Na het overlijden 
van Egbert (1872) ontving Henderika nog korte tijd diaconale steun, maar al gauw werd ze, op 
75-jarige leeftijd, door een dochter in huis genomen. Dit is het enige geval binnen deze familie 
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waarvoor het volledige onderhoud en een langdurige verzorging door een naaste verwant op zich 
werd genomen. 
 De omstandigheden van Debora Steenblok in de jaren vijftig leken op die van haar moeder 
Renske in de jaren twintig. Ook zij was een arme, alleenstaande jonge vrouw die kleine kinderen 
te verzorgen had, maar Debora kreeg geen steun van de diaconie. De ongehuwde spinster baarde 
in 1850 in het Nosocomium haar eerste kind, Gerritje. Het meisje stierf in 1851. Haar tweede 
dochtertje Gerrichien kwam in 1853 ter wereld. Debora werd tijdens deze bevalling bijgestaan 
door vroedvrouw Bos-Swijting. Vroedvrouw Bos had geen aanstelling als stadsvroedvrouw, wat 
betekende dat Debora de hulp zelf heeft betaald.5 Eind 1857 werd Debora opnieuw zwanger. 
Tijdens deze zwangerschap, die kennelijk met complicaties verliep, kreeg ze medicijnen via het 
Burgerlijk Armbestuur. Op 4 mei 1858 werd haar zoontje geboren. Deze keer verleende de erva-
ren stadsvroedvrouw Ter Voor-Van Dokkum assistentie. Het kindje stierf na de geboorte en werd 
drie dagen later op kosten van het armbestuur begraven. Debora stierf vijf dagen later in het 
Academisch Ziekenhuis en werd ook op kosten van het armbestuur begraven. Haar bronnen waren 
volledig uitgeput in de laatste fase van haar leven.
 Het Burgerlijk Armbestuur besloot de vijfjarige Gerrichien ‘op de goedkoopst mogelijke wijze 
uittebesteden bij de bloedverwanten’.6 Tante Gerritje, de zuster van haar moeder, nam haar in huis 
en kreeg daarvoor 60 cent per week. Het was kennelijk geen goede plek voor haar, want al op 31 
mei werd ze overgeplaatst naar het Toevlugtsoord voor verwaarloosde meisjes in de Sint-Jansstraat. 
Als kind van een ongehuwde moeder kwam ze niet in aanmerking voor het Roode of Groene 
Weeshuis.7 De verzorging in het Toevlugtsoord was veel beter dan uitbesteding in een bedeel-
dengezin, een verblijf in het armenhuis of opzending naar Veenhuizen, de andere mogelijkheden 
voor wezen van ongehuwde moeders en verlaten kinderen.8 In 1870 was Gerrichien opgeleid tot 
dienstmeid en op 24-jarige leeftijd (1877) verhuisde ze naar Enschede. Ze kwam vijftien jaar later 
samen met haar echtgenoot, de ‘werkman’ Gerrit Rosbergen, in de stad terug. Gerrit werd later 
koopman en bode. Binnen een maand na zijn overlijden (december 1919) werd de Ouderdomswet 
– een vrijwillige pensioenvoorziening voor niet-arbeiders – in werking gesteld. De eerste generatie 
kreeg van rijkswege een uitkering van f 3,- per week, omdat zij niet had kunnen sparen voor dit 
pensioen. Gerrichien was een van de 7289 Nederlanders die in de eerste twee jaar van het bestaan 
van deze wet, tot de pensioengerechtigden behoorde.9 Medische zorg viel niet onder deze wet. Die 
betaalde ze zelf of kreeg die van de gemeentelijke gezondheidsdienst.10 In november 1920 overleed 
Gerrichien. 
 In het niet erg florissante bestaan van vader Elias, zijn dochters Renske en Henderika, klein-
dochter Debora en achterkleinkind Gerrichien waren veel overeenkomsten. De ondersteuning die 
ze konden krijgen, verschilde echter nogal. Elias en Renske werden aan het begin van de eeuw vast 
bedeeld, wat inhield dat de armenzorg hen wekelijks van een deel van de eerste levensbehoeften 
voorzag. Daarnaast werden naar behoefte geneeskundige hulp, kleding en klompen verstrekt en 
de kosten van een begrafenis betaald. Debora werd 25 jaar later niet vast bedeeld en ook Egbert 
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Geersinga behoorde in zijn jonge jaren tot de onbedeelden. Egbert en Debora behoorden tot de 
groep mingegoeden die niet werden bedeeld, maar wel medisch zorg via de diaconie kregen. In 
extreme of specifieke omstandigheden (ziekte, overlijden, hoge voedselprijzen) kwam het voor dat 
ze tijdelijk ook enige aanvullende bedeling kregen om in de eerste levensbehoeften te voorzien. 
Debora en Egbert behoorden in feite tot de randarmen. Hun sociaal-economische positie was 
slechter dan die van de ook tot de mingegoede stand behorende bakker Hensema. Wanneer de 
slechte omstandigheden langer duurden zoals Debora aan het eind van haar leven overkwam, kon 
de tijdelijke bedeling uitlopen op een terugval naar volledige bedeling. 
 Deze familiekroniek laat zien dat de toegang tot de medische armenzorg in de onderhavige 
periode verschillende keren werd herzien. Dit kwam onder meer doordat het institutionele kader 
waarbinnen de gratis medische hulp werd gegeven enkele malen veranderde. Het aanbod werd 
ook gedifferentieerder en soms kwalitatief beter. Achterkleindochter Gerrichien kreeg als eerste 
in deze familie een staatspensioen waar het etiket armenzorg niet aan hing. Deze situatie was niet 
meer te vergelijken met die van haar voorouders in de negentiende eeuw. Er waren toen inmiddels 
ook andere en betere medische faciliteiten beschikbaar. Dat valt echter buiten het kader van dit 
boek.11

 In dit hoofdstuk wordt de medische hulp die via de armenzorginstellingen werd verstrekt, 
behandeld. Het is van belang daarbij op te merken dat het hedendaagse onderscheid tussen sociale 
en medische zorg in de negentiende eeuw niet op dezelfde manier werd gemaakt. Voeding bijvoor-
beeld, werd gegeven als primaire levensbehoefte, als versterkingsmiddel tijdens een ziekte en als 
geneesmiddel. Het verschil tussen behandeling, verpleging en verzorging was ook niet altijd duide-
lijk. Diverse particuliere liefdadigheidscommissies en -verenigingen bestonden naast de diaconale 
en burgerlijke armenzorg. Ze verschaften geen geneeskundige hulp in enge zin, maar zorgden voor 
verpleging en materiële ondersteuning bij ziekte. Zaken die nu onder de thuiszorg, dat wil zeggen 
de gezondheidszorg vallen.
 De gezinnen Wolf, Steenblok en Geersinga ontvingen op verschillende momenten medische 
hulp van verschillende armbesturen ... of ze kregen geen hulp. Hun wederwaardigheden vormen 
de opmaat naar de vraagstelling van dit hoofdstuk: wat waren aard, omvang en toelatingscriteria 
en -procedures van de medische armenzorg en hoe zag de toedeling naar sociale groepen er uit. De 
geneeskundige zorg voor armen en mingegoeden werd in Groningen afwisselend door diaconieën 
en burgerlijke armbesturen verstrekt. De periode 1800-1870 is daardoor in vier subperiodes te ver-
delen. Tot 1820 werd de geneeskundige hulp door de kerkelijke armbesturen verstrekt. Van 1820 
tot en met 1833 viel deze onder verantwoordelijkheid van de stad en de burgerlijke armenzorg. 
Van 1833 tot en met 1857/1859 was de medische zorg hoofdzakelijk weer een diaconale zaak. In 
1858/1860 nam het burgerlijke armbestuur de medische armenzorg definitief over. De diaconale 
zorg en de burgerlijke zorg hadden elk hun eigen kenmerken. Bovendien was de tweede diaconale 
periode niet gelijk aan de eerste, en werd de burgerlijke zorg in de jaren twintig anders uitgevoerd 
dan vanaf 1858. Iedere deelperiode had een eigen karakter. 
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 Het hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de vier deelperiodes. Van iedere deelperiode 
worden de organisatie en uitvoering van de medische hulp behandeld binnen de drie centrale 
thema’s die hiervoor zijn genoemd (aard en omvang, toelating, toedeling). Voor de armen die 
voor medische hulp afhankelijk waren van armbesturen was de verhouding tussen de diaconieën 
en de burgerlijke armenzorg van belang. De achterliggende ontwikkelingen en oorzaken van de 
overdracht van de armenzorg naar burgerlijke of diaconale armbesturen komen tevens aan de orde. 
De positie van de hulpvragers komt tot uiting in de vraag of armen hulp konden afdwingen en 
in de vraag waar de groepen die uit de armenzorg werden gestoten, nadien hulp zochten. Om op 
de laatste vraag antwoord te kunnen geven wordt aan het eind in een aparte paragraaf aandacht 
besteed aan het (zeer beperkte) lokale ziekenfondswezen. Waren de fondsen een alternatief voor de 
uitgestoten groepen? 
 Voor de kwantitatieve onderbouwing zullen zo veel mogelijk de jaren die op een 6 eindigen als 
steekjaren fungeren. Hierdoor kunnen verbindingen worden gelegd tussen de onderzoeksresulta-
ten van verschillende onderdelen die in dit hoofdstuk worden behandeld. Voor deze steekjaren is 
gekozen omdat daarbij jaren waren waarin niet veel bijzonders gebeurde op het vlak van de volks-
gezondheid (1806, 1816, 1836, 1856), en jaren waren waarin ernstige epidemieën voorkwamen 
en een veel groter beroep op de medische armenzorg werd gedaan (1826, 1846, 1866). In 1856 
kwam meer tyfus voor, maar het was geen ‘massale’ ziekte zoals in 1826 en malaria, griep en cholera 
in de ‘epidemiejaren’. De aanpak van tyfus was wel specifiek, zoals we al zagen. Deze 6-jaren zijn 
representatief voor de hele periode, omdat alle belangrijke elementen er in voorkomen. 
 Om de ontwikkelingen in de stad zinvol te kunnen duiden en te kunnen vergelijken met andere 
steden en regio’s, worden eerst de uitkomsten van elders verrichte onderzoeken beschreven.

AR M E N ZO RG I N LO K A A L PE R S PE C T I E F

In de negentiende eeuw waren armoede en een slechte gezondheid voor de lagere sociale groepen 
dagelijkse realiteit en voor publicisten, medici, armbesturen en elites een veel besproken onder-
werp. De omvang van de armoede en bedeling leek in de loop van de eeuw groter te worden. 
Omvangrijke morbiditeit en hoge sterftecijfers kwamen geregeld voor. De komst van cholera naar 
Europa, het opnieuw de kop opsteken van pokken in 1819, ernstige malaria-epidemieën, toene-
mende tyfus in de jaren vijftig en difterie als nieuwe ziekte, riepen angst en onrust op bij bevolking 
en bestuurders en droegen bij aan het beeld dat armoede en ziekte eerder toe- dan afnamen. In 
Groningen liet de ernstige malaria-epidemie van 1826 diepe sporen na in de hoofden van de men-
sen. Uit het onderzoek van De Meere kwam echter naar voren dat het grotere aantal armen in de 
eerste helft van de negentiende eeuw in overeenstemming was met de groei van de bevolking. Zijn 
tweede bevinding was dat de bedeling kariger werd doordat de inkomsten van de armenzorg achter 
bleven bij de groei van het aantal bedeelden.12
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 De negentiende-eeuwse armenzorg had een lokaal karakter. De eerste landelijke wetgeving 
(1800) was niet effectief en werd al snel weer opgeheven (1802). Het debat over staatsarmenzorg in 
de Bataafs-Franse tijd werd met succes weerstaan door de kerken. De autonomie van de kerkelijke 
armenzorg bleef ook in de Armenwet van 1854 gewaarborgd. De burgerlijke armenzorg diende als 
vangnet.13 Op een paar deelgebieden kwam door landelijke regelingen enige harmonisatie in de 
medische armenzorg tot stand: de afschaffing van de actes van indemniteit (1810), de vaststelling van 
het onderstanddomicilie (1814, 1818, 1870), het verbod op aanbesteding van de geneesmiddelen-
verstrekking (1829), de krankzinnigenzorg (1842) en de vaccinatie voor bedeelden. Deze regelgeving 
had, zo zal hierna nog blijken, soms ingrijpende gevolgen voor de lokale armenzorgpraktijk. Het 
algemene beeld was echter dat het feitelijke functioneren in deze periode door lokaal beleid werd 
bepaald. De armenzorg was niet een terrein waarop aan de eenheidsstaat gestalte werd gegeven.14

 Rond het midden van de eeuw nam de discussie over de armoede en slechte gezondheid van 
paupers en arbeiders toe. De Bosch Kemper, een negentiende-eeuwse publicist van liberalen huize,15 
bepleitte dat ‘zorg voor de gezondheid der lagere volksklasse onder de krachtigste middelen gere-
kend moet worden om armoede te voorkomen’. Armoede werd als een oorzaak én als een gevolg 
van een slechte fysieke toestand gezien. Velen misten de kracht om te werken.16 Tot de ‘lagere 
volksklasse’ rekende hij de bevolking van de kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid en 
gevangenissen, huiszittende armen, lotelingen van de militie en de ‘arbeidende bevolking’ die nog 
in staat was om voldoende te verdienen voor het eigen levensonderhoud. Met goede en voldoende 
medische armenzorg, kraamzorg en medisch toezicht op scholen kon de arbeidsgeschiktheid in 
stand worden gehouden en afhankelijkheid van de bedeling tot het minimum beperkt blijven. Zijn 
ideeën waren ambitieus. De strevingen van de hygiënisten waren dat niet minder. Zij plaatsten 
de problematiek van de volksgezondheid binnen een ruimer perspectief, maar hun invloed op het 
beleid bleef gering.17

 De onderste lagen van de bevolking waren vaak niet in staat om de medische hulp te betalen 
en bij ziekte van de kostwinner miste men ook nog het broodnodige inkomen. Al gauw werd dan 
de voeding krapper en slechter, kon de huur niet meer worden betaald en kwamen er tekorten aan 
kleding, brandstof en beddengoed. Door de nood gedwongen gingen half herstelden vaak te vroeg 
weer aan het werk. Het gevaar van terugval en nog grotere armoede lagen dan om de hoek. Deze 
glijvlucht naar beneden eindigde niet zelden in permanente bedeling. Ziekte, gebrek aan medische 
hulp, derving van inkomen en bedeling waren voor de lage sociale groepen vaak met elkaar ver-
vlochten.
 De gebruikelijke verdeling van de clientèle van de armenzorg is die tussen onvermogenden 
(bedeelden) en minvermogenden of mingegoeden. Onvermogenden waren voor het primaire 
levensonderhoud afhankelijk van bedeling. Mingegoeden redden zich in hun dagelijkse levens-
behoeften, maar konden de kosten en gevolgen van bijzondere omstandigheden niet opbren-
gen.18 In Groningen werden mingegoeden ook wel behoeftigen genoemd. In Utrecht gebruikte 
men deze terminologie ook.19 Onder de mingegoeden vielen in Utrecht ‘kleine neringdoenden’ 
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en ‘ambachtslieden en werklieden’, maar niet de ‘meesters’. Veel mingegoeden waren eigenlijk 
randarmen. Conjuncturele omstandigheden en strenge winters hadden op hen sneller een ont-
wrichtende invloed dan op mingegoeden die nog enige reserve hadden. Randarmen hadden geen 
of nauwelijks reserve. Ze moesten vrijwel direct ondersteuning vragen als inkomen wegviel door 
ziekte, werkloosheid of overlijden of als de voedselprijzen stegen. Na het overlijden van Gerrit 
Steenblok kreeg Renske al na twee weken bedeling. Egbert Geersinga redde het niet in de dure 
jaren veertig. Bakker Hensema kon in 1826 enige tijd van zijn bezit leven. Toen zijn geld op 
was, zong hij het door de verkoop van grondstoffen, handelswaar en huisraad nog een tijdje uit. 
Een tweedeling tussen on- en minvermogenden is mijns inziens te grof. De groep mingegoeden 
omvatte een brede laag uit de bevolking. De randarmen onder hen redden zich, totdat ... Was de 
oorzaak van de bedeling van structurele aard – verwezing, verweduwing, blijvende invaliditeit –, 
dan werd men vaak langdurig afhankelijk van armenzorg en verviel tot de groep onvermogenden. 
Bij winterwerkloosheid, tijdelijke ziekte of hoge voedselprijzen was de ondersteuning in de regel 
kortdurend. Hierna wordt, wanneer dat relevant is, een onderscheid gemaakt tussen bedeelden, 
randarmen en mingegoeden.
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 Over de aard en het bereik van de armenzorg en de motieven om bedeling te verstrekken zijn 
inmiddels verschillende publicaties verschenen.20 Zieken en invaliden vormden een belangrijke 
groep onder de armenzorgclientèle, omdat ziekte en invaliditeit geaccepteerde criteria waren om 
voor (medische) armenzorg in aanmerking te komen. In Amsterdam werden bedeelden verplicht 
een behandeling tegen hoofdluis te ondergaan en hun kinderen te laten vaccineren. Voor de gegoe-
den was angst voor besmetting door ziekten onder de armen het motief om deze behandelingen af 
te dwingen. Van Leeuwen, die de negentiende-eeuwse armenzorg in Amsterdam onderzocht, stelt 
dat medische zorg werd opgedrongen aan bedeelden.21 De armen accepteerden het, omdat het voor 
hen gunstig uitpakte. Andere behoeften van de armen op geneeskundig terrein werden door hem 
niet behandeld. De vraag waarom armen hulp van een armendokter wensten, is daarmee onvol-
doende beantwoord.22 Een methodisch probleem van het onderzoek naar medische armenzorg is 
door Van Leeuwen op een andere plaats aangestipt. Medische armenzorg is moeilijk te kwantifice-
ren.23

 Door De Swaan wordt de vraag waarom armen hulp van de armendokter wilden ook niet 
beantwoord. De medische zorg die aan hen werd opgelegd, betrof uitsluitend de vaccinatie van 
bedeelden. De curatieve medische armenzorg wordt impliciet onder de ‘gewone’ bedeling gebracht 
zonder er een zelfstandige vraag van armen aan te koppelen. Door het perspectief van de openbare 
hygiëne te kiezen, bleef alleen besmettingsangst over als motief van de verstrekkers. Kortom, de 
motieven van de vragers naar curatieve medische armenzorg komen in deze twee studies niet goed 
uit de verf.
 Deze algemene studies over armenzorg geven geen antwoord op de vraag waarom een sub-
stantieel deel van de armenzorguitgaven aan medische hulp werd besteed en waarom jaarlijks een 
aanzienlijke groep inwoners gratis medische hulp kreeg. Lokale studies geven meer aanknopings-
punten. Het in stand houden van de arbeidsgeschiktheid om armoede te voorkomen – precies 
zoals De Bosch Kemper formuleerde – was in Maastricht aan het begin van de negentiende eeuw 
het belangrijkste motief om hulp te verlenen. Het Maastrichtse armbestuur vond medische hulp 
de meest noodzakelijke verstrekking. De salarissen van medici en vroedvrouwen en de verstrek-
king van medicijnen waren de twee belangrijkste uitgavenposten en ze stonden als eerste op de 
begroting. De vijfde en laatste post was de brooduitdeling.24 In de medische armenzorg in het 
achttiende-eeuwse Drenthe zag Gras humanitaire motieven tot uitdrukking komen. Voor de hele 
en dus ook voor de medische armenzorg voerde hij tevens het (economische) rendementsprincipe 
op. Dit hield voor de medische zorg in, dat door het verstrekken van hulp geprobeerd werd om 
een zieke weer snel beter te maken en aan het werk te krijgen, zodat de bedeling zo snel mogelijk 
kon worden beëindigd.25 Met een kleine investering op korte termijn kon men hogere uitgaven op 
langere termijn besparen.26 Inhoudelijk was dit nagenoeg hetzelfde als wat in Maastricht het motief 
was om de medische zorg als prioriteit aan te merken. 
 Voordat we overgaan naar de twee andere aspecten: aard en bereik van de medische zorg, staan 
we kort stil bij de vraagkant. Japenga en Van der Velden stelden dat de vraag naar medische hulp 
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voor 1850 nog zeer beperkt was vanwege de ineffectiviteit van de geneeskunde.27 De vraag naar 
gezondheidszorg wordt echter door meer dan alleen de effectiviteit van de hulp beïnvloed.28 Ook 
de (omvang van de) beschikbare zorg beïnvloedt de vraag (aanbod schept vraag). Anderzijds wordt 
het scheppen van nieuwe zorgmogelijkheden beïnvloed door de visie op wat men nodig vindt. In 
de negentiende eeuw was dat ook zo – we zagen dat in hoofdstuk 6 – al waren de marges smaller 
dan heden ten dage. Het onderzoek naar de vraag wordt gehinderd door een methodisch pro-
bleem. De latente vraag naar zorg is niet op te sporen en voor het verleden al helemaal niet. Door 
de weigeringen van hulp te onderzoeken – voor zover die geregistreerd zijn – kan inzicht worden 
verkregen in de niet-gehonoreerde hulpvragen. Voor Groningen zijn deze gegevens schaars. Hier 
en daar vindt men enige verspreide notities. Een andere bevinding van Japenga en Van der Velden 
was dat medische zorg in de eerste helft van de negentiende eeuw nog hoofdzakelijk een private 
aangelegenheid was. De publieke sector, waaronder de medische armenzorg viel, was niet groot. In 
de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw nam de vraag toe en doemde het probleem 
van de toegang tot de zorg voor on- en minvermogenden op omdat, mede door nieuwe, dure zorg-
mogelijkheden, de kosten van de zorg sneller stegen dan de inkomens. De relatie tussen het bereik 
van de medische zorg en de beschikbare middelen werd volgens hen in de loop van de tweede helft 
van de negentiende eeuw problematisch. Voor 1850 was deze problematische relatie echter ook al 
aanwezig. In het negentiende-eeuwse Leiden werd flink bezuinigd op de medische armenzorg in 
periodes waarin de inkomsten van het armbestuur laag waren.29

 Om de aard, omvang en het bereik van de medische armenzorg in het verleden in kaart te 
brengen, is in andere lokale studies gewerkt met de volgende parameters: uitgaven aan medische 
armenzorg, aandeel medische zorg van de totale armenzorg, aantal medisch bedeelden, aard en 
hoeveelheid verleende zorg (zorgproducten) en toegangscriteria en -procedures. In de Engelse 
steden Wakefield en Huddersfield was in de hier behandelde periode het aandeel van de medische 
armenzorg in de totale armenzorguitgaven maximaal 5%. Het pakket verstrekkingen was onder 
de Old Poor Law (voor 1834) ruim, gevarieerd en soms zelfs ‘genereus’. Men verstrekte genees-
kundige hulp door medici, chirurgijns en ‘rand’practici, vroedvrouwenhulp, medicijnen, zieken-
huisverpleging, krankzinnigenzorg, thuisverpleging en betaalde inschrijvingen bij ziekenfondsen. 
Het gebruik en het bereik waren echter beperkt, omdat de bevolking meer gebruik maakte van 
liefdadigheidsvoorzieningen, de hulp via sociëteiten (onderlinge verzekeringen), kwakzalvers en 
drogisten. De onafhankelijkheid van de arbeiders en de betrekkelijke welvaart in deze streken 
remden de vraag naar medische armenzorg ook af. Leken drukten een beslissend stempel op de 
toegangsprocedures, medici hadden er veel minder invloed op. De ruime aanwezigheid van alter-
natieve hulpmogelijkheden, een sterke cultuur van onderlinge en zelfhulp, mentaal-culturele en 
sociaal-economische factoren verklaren de beperkte omvang van de medische armenzorg in deze 
steden. Onder de New Poor Law (vanaf 1834) werd de toegang moeilijker en het pakket verstrek-
kingen flink afgeslankt: één medicus moest alle medische hulpverlening in een district verlenen. 
De hulp van ‘rand’practici en vroedvrouwen en inschrijvingen bij ziekenbussen verdwenen uit het 
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pakket en de andere onderdelen werden veel schraler toebedeeld. In de tweede helft van de eeuw 
liepen de uitgaven op tot 10%, wat vooral door het grotere gebruik van de dure krankzinnigenzorg 
werd veroorzaakt.30

 Ongeveer hetzelfde uitgavenniveau kende men in het derde kwart van de negentiende eeuw op 
Zuid-Beveland. Daar stegen de uitgaven hoofdzakelijk door de toestroom van mingegoeden naar 
de medische armenzorg. Het oprichten van een ziekenfonds voor mingegoeden wilde maar niet 
lukken. De armendokters – wanneer ze te vinden waren – verrichtten in deze plattelandsregio alle 
medische taken en verstrekten ook medicijnen.31 In Maastricht was het bereik van de medische 
armenzorg groot en de toegangsprocedure soepel. Het armbestuur was vermogend en dit, samen 
met het belang dat aan het behoud van arbeidsgeschiktheid werd gehecht, maakte dat aan een grote 
groep mingegoeden gratis medische zorg werd verstrekt. Ongeveer 70 à 80% van de bevolking kon 
voor 1850 aanspraak maken op gratis medische hulp. In 1802 werd feitelijk eenderde deel van de 
bevolking geholpen. Rond 1850 was dat 25%, waarna het tot het eind van de eeuw weer toenam 
tot ongeveer 35%. Kleine zelfstandigen en gepatenteerde ambachtslieden werden uitgesloten van 
hulp. Het ruime zorgpakket bestond uit medische consulten, heelkundige hulp, medicijnen, ver-
sterkende middelen, vroedvrouwenhulp, ziekenhuisopnames en krankzinnigenzorg. De omvang 
van de verstrekking van medicijnen en het aantal ziekenhuisopnames namen in de negentiende 
eeuw het meest toe. In Maastricht was de overheveling van de medisch bedeelden van de burger-
lijke armenzorg naar de ziekenfondsen vrij laat, pas aan het begin van de twintigste eeuw.32 Het 
hulppakket dat in Drenthe werd aangeboden was naar achttiende-eeuwse begrippen ook vrij uit-
gebreid: het bestond uit de hulp van de dokter en heelmeester, medicijnen, verloskundige hulp en 
verpleging.
 Het bereik van de zorg en het pakket verstrekkingen van de Rotterdamse hervormde diaconie 
waren veel beperkter. Deze diaconie bood geneeskundige en heelkundige, maar geen verloskundige 
hulp. Medicijnen en de verpleging van krankzinnigen werden door de stad betaald. Behandeling 
en verpleging in het gasthuis en het stadsziekenhuis was wel weer op rekening van de diaconie 
mogelijk.33 Het is niet precies bekend hoe groot de groep Rotterdammers was die medisch werd 
bedeeld. De doelgroepen werden wel vrij nauwkeurig omschreven: wie permanent of in de winter 
werden bedeeld en gezinnen die kinderen op de diaconiescholen hadden, konden hulp krijgen. 
Vanaf 1846 werden van de laatst genoemde groep alleen nog de kinderen en niet meer de ouders 
geholpen. Die konden bij ziekte – als ze wilden – alleen nog naar het ziekenhuis. Onbedeelden 
kregen uitsluitend medische hulp na permissie van de praeses van de diaconie. De toegang tot de 
medische armenzorg werd hun tussen 1818 en 1838 feitelijk volledig ontzegd. De bereidheid om 
onbedeelden medische hulp te verstrekken nam in Rotterdam sterk af.
 Volgens Van der Velden waren de lokale verschillen in de toegang tot medische armenzorg in 
Nederland in 1850 groot. De beschreven praktijken in Maastricht en Rotterdam geven aan dat dat 
voor 1850 ook al het geval was. Volgens Van der Velden waren de onderscheidende variabelen de 
lokale aanwezigheid van ziekenfondsen, het kwantitatieve aanbod aan medische beroepsbeoefena-
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ren en de sociaal-economische en politieke context van een stad of regio.34 Dit correspondeert met 
de verklaringen die over het lage niveau van medische armenzorg in Wakefield en Huddersfield 
zijn gegeven. De Maastrichtse, Drentse en Leidse praktijken laten zien dat de rijkdom en reserves 
van armbesturen (of het gebrek daaraan) ook een factor vormden. In Amsterdam had ongeveer 25 
à 30% van de bevolking – bedeelden en een deel van de mingegoede bevolking, met name de losse 
arbeiders – toegang tot de medische armenzorg.35 Het verstrekkingenpakket bestond uit eenvou-
dige geneeskundige, heelkundige, verloskundige en farmaceutische hulp en ziekenhuisverpleging.36 
De situatie van 1850 was, als we op Nieuwenhuys afgaan, aan het begin van de eeuw nog lang 
niet bereikt. Grote groepen inwoners waren toen nog verstoken van alle hulp. De katholieken en 
lutheranen konden geen medische zorg van de diaconie noch van de stad krijgen. Verloskundige 
hulp was voor alle armen aan het begin van de negentiende eeuw moeilijk te krijgen.37 In de 
industriestad Schiedam was rond 1850 al 50% van de bevolking verzekerd bij een ziekenfonds. 
Ongeveer 20% moest voor medische hulp een beroep doen op de armenzorg. De ziekenhuiszorg 
zat niet in het fondspakket en werd door de armenzorg betaald. De omvang ervan was niet groot.38 
In Roordahuizum leverden de plattelandsdokters bij gebrek aan andere beroepsbeoefenaren en 
zorgmogelijkheden een ruim pakket aan diensten: consultaties, kleine operaties, medicatie, tand-
heelkunde en verloskunde. Ze hanteerden inkomensafhankelijke tarieven. Intramurale zorg was 
niet voorhanden.39

 In België stond rond 1900 ongeveer 12% van de bevolking op een lijst van de medische armen-
zorg. Mingegoeden kregen toen nog gemakkelijk medische hulp en medicijnen van armbesturen. 
Het aantal Belgen dat via de armenzorg werd geholpen was groter dan het aantal ziekenfondsver-
zekerden,40 waaruit wel blijkt dat ook daar de ziekenfondscultuur moeizaam van de grond kwam.
 Uit voorgaande blijkt dat het bereik van de medische armenzorg van plaats tot plaats en tussen 
diaconieën in één plaats fors kon verschillen. Het aandeel van de bevolking dat potentieel aanspraak 
kon maken op gratis medische zorg liep van 5 à 10 tot 70 à 80%. Enkele algemene trends zijn te 
herkennen. Als armbesturen goed bij kas zaten, was de toelating ruimer en waren de toelatings-
procedures soepeler. De armenzorginstellingen boden betrekkelijk weinig ‘gespecialiseerde’ hulp. 
Verloskundige hulp en de verpleging van krankzinnigen waren de traditionele ‘gespecialiseerde’ 
zorggebieden. Ook de ‘gewone’ ziekenhuiszorg was lang niet altijd via de armenzorg mogelijk. Op 
deze gebieden zijn de grootste verschillen te constateren. Als de kerkelijke armenzorg deze zorg wel 
in haar verstrekkingenpakket had, werden ze als eerste overgedragen aan de burgerlijke armenzorg 
of de stedelijke overheid wanneer men in financiële problemen kwam. Hulp van de armendokter 
en eenvoudige farmaceutische en heelkundige verstrekkingen behoorden vrijwel overal tot het 
‘basispakket’. Een ander algemeen verschijnsel was dat hogere uitgaven op twee zaken waren terug 
te voeren: een ruimer gebruik van de dure vormen van zorg (geneesmiddelen, ziekenhuis en krank-
zinnigenzorg) en de soepeler toelating van mingegoeden. De Amsterdamse situatie doet vermoeden 
dat in de eerste helft van de negentiende eeuw – in weerwil van de sombere berichten over deze 
periode – uitbreiding van de gezondheidszorg aan armen wel degelijk heeft plaats gevonden. Deze 
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zou zowel kwantitatief (bereik) als kwalitatief (groter verstrekkingenpakket) zijn geweest. Rond 
het midden van de eeuw nam de bereidheid van de kerkelijke armenzorg om medische hulp te 
verlenen, met name aan mingegoeden, af. Ziekenfondsen waren bij uitstek voorzieningen voor 
mingegoeden. De ontwikkeling van ziekenfondsen werd in Maastricht en België door de ruime 
verstrekking van de medische armenzorg afgeremd, maar in Engeland was dat niet het geval. Er 
was kennelijk geen naadloze aansluiting van de armenzorg op een ziekenfonds.
 Aan de vragen die aan het eind van de vorige paragraaf zijn geformuleerd, kunnen op grond 
van de bevindingen uit deze paragraaf nog enkele worden toegevoegd. Welke ‘gespecialiseerde’ 
zorg werd geboden? De Groningse armbesturen waren arm, met uitzondering van de Waalse en de 
doopsgezinde diaconieën. De situatie in Groningen leek daarin op die in Amsterdam en niet op 
die in Maastricht, Rotterdam en Drenthe, waar het eigen vermogen aanzienlijk was. De Groningse 
en Amsterdamse armbesturen waren veel gevoeliger voor incidenten op het gebied van de volksge-
zondheid zoals epidemieën, conjuncturele ontwikkelingen of andere tijdelijke factoren. Op welke 
wijze beïnvloedde dat de toelating en zag de zorgverlening van de twee rijke denominaties er anders 
uit?

ME D I S C H E A R M E N ZO RG VO O R 1820:  E E N D I AC O N A L E TA A K
 
Aan het begin van de negentiende eeuw behoorde de medische hulpverlening aan armen en 
mingegoeden die voor gratis hulp in aanmerking kwamen, tot de zorgplicht van de diaconieën. 
Alleen de hulp van stadsvroedvrouwen aan arme kraamvrouwen was een stedelijke zaak. Tussen 
1685 en 1744 – ver voor de wettelijke gelijkstelling van alle denominaties (1796) – namen alle 
levensbeschouwelijke richtingen in Groningen de zorg voor hun eigen armen op zich.41 De her-
vormden ondersteunden naast hun eigen lidmaten, als vanouds, ook de niet-kerkelijk gebonden 
inwoners.42 
 Sinds 1752 dienden immigranten voor de vestiging in de stad een acte van indemniteit te 
overleggen, waarin werd verklaard dat de plaats van herkomst het domicilie van onderstand bleef. 
Dit hield in dat deze plaats de kosten van de bedeling moest betalen. Door de Groningse diaco-
nieën werden de bedeelden die van elders kwamen eerst wel geholpen, maar de rekening werd 
naar de plaats van herkomst gestuurd. Deze bedeelden werden ‘elders armlastigen’ genoemd. Ze 
worden hierna ter onderscheiding van de bedeelden die door de Groningse armbesturen werden 
onderhouden, ook zo genoemd worden. Het was ook mogelijk dat het kerkgenootschap waartoe 
immigranten behoorden, een bewijs afgaf dat zij hun nieuwe lidmaat zou ondersteunen als deze tot 
armoede verviel. De hervormde diaconie gaf zulke bewijzen niet af. Deze maatregelen vrijwaarden 
de stad van de lasten van arme, zieke immigranten. De actes hadden een stedelijke reikwijdte en 
golden tot de Franse bezetting. Na het vertrek van de Fransen werden ze op verschillende plaatsen 
weer aangenomen, maar dat gaf veel verwarring. Hierop bepaalde het Rijk in 1814 dat de woon-
plaats het domicilie van onderstand werd. Dit duurde tot 1818.43 In de periode 1810-1818 was de 
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drempel voor de toelating tot de Groningse armenzorg voor immigranten lager. Hierdoor nam het 
aantal armen dat door de Groningse armbesturen moest worden onderhouden snel toe, met name 
na 1814. De hervormde diakenen wilden daarom eind 1816 de actes van indemniteit weer terug,44 
maar dat gebeurde niet. In 1818 bepaalde de nationale overheid dat de geboorteplaats het domici-
lie van onderstand werd, maar als iemand ergens vier jaar had gewoond en belasting had betaald, 
werd de woonplaats het domicilie van onderstand. Voor de actes had deze termijnbeperking niet 
gegolden. De wet van 1818 betekende dat de last van arme, zieke immigranten niet meer direct bij 
de Groningse armbesturen kwam te liggen.
 Vast en tijdelijk bedeelden behoorden tot de doelgroep van de medische armenzorg. Voor het 
ontvangen van medische hulp werd bij hen geen apart inkomensonderzoek gedaan. De armlastig-
heid was al vastgesteld. Van mingegoeden die een beroep deden op de gratis hulpverlening, eiste 
de hervormde kerkenraad vanaf 1802 een schriftelijke verklaring van twee bij de diaconie bekende 
personen dat de hulpvrager ‘waarlijk behoeftig’ was.45 Van de andere diaconieën is een dergelijke 
eis niet bekend. Bij de kleinere diaconieën kenden de diakenen de persoonlijke omstandigheden 
van de hulpvragers waarschijnlijk beter. Het inkomensonderzoek van mingegoeden vond plaats op 
het moment dat medische hulp werd gevraagd. In Groningen werden niet zoals in Maastricht en 
België, lijsten aangelegd van mingegoeden die toegang hadden tot medische armenhulp. Bij ieder 
verzoek om medische hulp werd onderzocht of men in aanmerking kwam voor gratis hulp. Elke 
keer moest men zich weer melden bij de diaconie. Dat moet voor mingegoeden drempelverhogend 
zijn geweest. Verzoeken om gratis medische hulp moesten bij de diaken worden ingediend. Een 
arme kon niet op eigen gezag doktershulp inroepen. Met een receptenbriefje van de armendokter 
en een verklaring van de diaconie konden medicijnen bij de apotheker afgehaald worden. 
 Naast de nieuwe wetgeving over het domicilie van onderstand waren er nog drie factoren 
waardoor het aantal inwoners dat een beroep op de armenzorg deed in het tweede decennium van 
de negentiende eeuw toenam. De economische omstandigheden verslechterden door de handels-
blokkades en de annexatie door Frankrijk. Na de Franse tijd stegen de voedselprijzen46 en werden 
veel arme Groningers het slachtoffer van een zeurende tyfusepidemie.47 In het steekjaar 1816 werd 
ruim acht procent van de stedelijke bevolking bedeeld (bijlage XIV). De hervormde diaconie 
ondersteunde de meeste armen: in 1816 1418 personen (60% van alle bedeelden). De katholieken 
hielpen 577 inwoners (25%), wat relatief meer was dan hun aandeel in de totale bevolking.
 De vier diaconieën die in tabel 8.1 worden gepresenteerd, gaven in 1816 f 60841,- aan armen-
zorg uit en zij besteedden daarvan 6.6% aan medische zorg (f 3992,-). Tussen 1806 en 1816 stegen 
de medische uitgaven van f 2394,- naar f 3992,-. De verdeling naar gezindte is in tabel 8.1 weerge-
geven. De gegevens van de medische armenzorg van de joodse en doopsgezinde diaconie over deze 
periode zijn niet bekend. De totaalcijfers waren daarom iets hoger, maar het totaalbeeld kan niet 
veel anders zijn geweest, omdat het kleine kerkgenootschappen betrof.48
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Tabel 8.1  Uitgaven medische zorg diaconieën (afgerond op hele guldens) en procentuele aandeel uitgaven  

medische zorg van de totale uitgaven aan armenzorg per denominatie

hervormd RK luthers Waals totaal

A B A B A B A B A B

1806 2050 4.5 236 1.2   89 10.0 19 1.4 2394 3.6

1816 3089 7.7 635 3.8 219   8.1 49 3.5 3992 6.6

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

Toelichting:

A = uitgaven medische zorg

B = procentuele aandeel uitgaven medische armenzorg van de totale uitgaven

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

Tabel 8.2 Medische zorg per bedeelde in centen in 1816

A B C D

hervormd 218   25 145 48

RK 110   21   83   6

luthers 211   20 100 91

Waals 258 132 126 ---

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

Toelichting:

A = totale uitgaven aan medische zorg per bedeelde 

B = uitgaven per bedeelde aan traktementen medici

C = uitgaven per bedeelde aan geneesmiddelen 

D = uitgaven aan krankzinnigenzorg en/of diverse kleinere uitgaven
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Ondanks de relatief forse toename van de medische uitgaven kregen de katholieke armen de minste 
medische zorg. Het verschil met de andere diaconieën werd veroorzaakt doordat veel minder aan 
geneesmiddelen werd uitgegeven. Aan de Waalse armen werd het meeste besteed. Het lage pro-
centuele aandeel van de medische zorg van de Walen werd veroorzaakt doordat geen gebruik werd 
gemaakt van intramurale krankzinnigenzorg. 
 De hervormden, katholieken en lutheranen besteedden 10 à 20 procent van de medische uit-
gaven aan traktementen. Deze armbesturen contracteerden medici, die voor een vast honorarium 
een wisselend aantal zieken behandelden. Toen het aantal armen in het tweede decennium fors 
toenam, stond daar geen verhoging van het traktement tegenover. In hoofdstuk 3 bleek al dat de 
armendokters het er in het begin van de eeuw nogal eens bij lieten zitten. Naar medisch inzicht 
moest een ernstige zieke twee à drie keer per dag worden bezocht. Dat gebeurde in de armenzorg 
lang niet altijd. De armen klaagden hierover aan het begin van de negentiende eeuw bij de diake-
nen maar, voor zover bekend, niet bij de medici. Mogelijk heeft dit er toe geleid studenten toe te 
laten in de armenzorg (1813).
 Bij de Walen kwam meer dan de helft van de bestedingen bij de medici terecht. In het midden 
van de jaren 1810 ontving medicinae doctor Beckeringh f 25,- per jaar voor ongeveer 8 alleenstaan-
de bedeelden en 2 à 3 gezinnen. De hoogte van de uitgaven aan deze post maakte dat de Walen 
per bedeelde de hoogste medische uitgaven van alle armbesturen hadden. Omdat het procentuele 
aandeel van de medische kosten van deze diaconie juist laag was (tabel 8.1), kunnen we vaststellen 
dat het aantal armen binnen deze gezindte relatief klein was. 
 De hervormde en lutherse diaconie lieten arme mentaal gestoorde lidmaten in de intramurale 
krankzinnigenzorg opnemen. Dit was een dure verstrekking, vooral voor een kleine diaconie als 
de lutherse. De hoge uitgaven van de lutherse diaconie zijn uitsluitend te wijten aan de opnames 
van een of twee armen in het Anthony-gasthuis. Dat werd door hen in 1815 een ‘verbeterhuis’ 
genoemd.50 Men verwachtte kennelijk nog iets van het kille regime. De hervormden hadden voor 
het midden van de jaren dertig permanent ongeveer vijf patiënten in het gasthuis. Van drie steek-
jaren – 1806, 1816 en 1826 – zijn de namen van de opgenomen krankzinnigen geïnventariseerd. 
In totaal ging het om tien personen. Verschillende patiënten verbleven er tientallen jaren. Enkele 
namen kwamen in alle drie steekjaren voor. 
 Bij de hervormden, katholieken en lutheranen was de geneesmiddelenvoorziening financieel 
gezien de belangrijkste verstrekking. Ongeveer 50 tot 80% van de uitgaven werd aan medicijnen 
besteed. Een fors deel van de uitgaven van de medische armenzorg kwam in de kassa´s van de apo-
thekers terecht. Van 1754 tot en met 1778 gaf de hervormde diaconie jaarlijks tussen f 500,- en 
f 1150,- aan geneesmiddelen uit.51 Vanaf het begin van de negentiende eeuw werd jaarlijks een vast 
honorarium aan de apotheker uitbetaald: f 1200,-. Dit bedrag lag dicht bij de hoogste jaaruitgaven 
uit de tweede helft van de achttiende eeuw, maar omdat het nu jaarlijks werd uitbetaald betekende 
het een forse stijging van de uitgaven aan medicijnen. Toen het aantal bedeelden in het tweede 
decennium sterk toenam, werd het bedrag nogmaals substantieel verhoogd: naar f 2000,-. Aan de 



336

‘DE K A N K E R VA N D E Z E T I J D’

uitbesteding tegen een vast bedrag kwam in Groningen in 1820 al een eind (landelijk formeel in 
1829), toen de stad voor de armen een stadsapotheek oprichtte. Het procentuele aandeel van de 
uitgaven aan medicijnen steeg tussen 1806 en1816 bij de hervormden, terwijl het bij de andere 
armbesturen daalde.52

 In deze periode bleef het pakket verstrekkingen hetzelfde. De zorg die in de achttiende eeuw 
werden aangeboden – doktershulp, medicijnen en een incidentele opname in de krankzinnigen-
vleugel van het Anthony-gasthuis – behoorden in het begin van de negentiende eeuw ook tot 
de gezondheidszorg voor de armen. Door de armbesturen werden ook geen wijzigingen in de 
toelatingsprocedures en -criteria aangebracht. De nieuwe, door het Rijk vastgestelde regels over 
het domicilie van onderstand hadden echter wel ingrijpende gevolgen voor de toelating tot en de 
omvang van de medische armenzorg. Groningen was een immigratiestad, vooral voor de platte-
landsbevolking uit de omgeving van de stad. De afschaffing van de actes van indemniteit betekende 
dat de barrière die door de stad was opgeworpen tegen het gebruik van gratis medische hulp door 
geïmmigreerde stedelingen, werd opgeheven. De hervormde diaconie zag zich geconfronteerd met 
een toename van het aantal armen in de jaren 1816-1817 van 1418 naar 2041 (van 5 naar 7.2% 
van de stedelijke bevolking). De nationale wetgeving was ongunstig voor de stad. De hoge voed-
selprijzen en het grote aantal tyfuspatiënten waren weliswaar de onderliggende oorzaken van de 
grotere vraag, maar zonder de afschaffing van de actes van indemniteit zouden veel uitgaven gede-
clareerd kunnen worden bij armbesturen in andere plaatsen. De verklaring voor de toegenomen 
omvang van de medische armenzorg in het tweede decennium dient mijns inziens vooral gezocht 
te worden in de nieuwe regelgeving over het domicilie van onderstand. 
 In de tweede helft van de jaren tien kreeg de hervormde diaconie een te grote last op haar 
schouders gelegd. Deze diaconie had geen reserves waar ze op terug kon vallen. In de jaren 1816-
1819 liepen de tekorten op en om te bezuinigen werd geen turf meer aan de armen verstrekt. 
De nieuwe armendokter, Baart de la Faille, legde ook nieuwe accenten. Hij wees op de slechte 
woon- en verzorgingsomstandigheden van de armen en de schadelijke invloed daarvan op het 
genezingsproces van de vele tyfuslijders. Om het voortwoekeren van de tyfus te stoppen drong 
hij aan op intramurale verpleging van de tyfuslijders, waardoor de patiënten tevens beter konden 
worden geïsoleerd. De oplossing werd gevonden in de oprichting van een stadsziekenhuis en een 
stadsapotheek en de overname van de uitgaven aan salarissen van de armenmedici door de stad 
(1820). De diaconieën hielden wel hun andere zorgtaken. 
 De medische armenzorg veranderde in de eerste twee decennia vooral door de van rijkswege 
ingestelde nieuwe toegangsregels. Een van de eerste landelijke maatregelen binnen de armenzorg 
ondermijnde de Groningse armenzorg, omdat, met uitzondering van twee kleine diaconieën, de 
kerkelijke armbesturen geen reserves hadden. De grote en onverwachte toestroom van armen en 
zieken veroorzaakte met name bij de hervormde diaconie een crisis. De toegenomen vraag werd 
niet genegeerd door de diaconieën en het lukte na enige tijd niet meer om naar behoren aan de 
hulpvragen te voldoen. Bij de stad was de bezorgdheid voor de besmettelijke ziekte zo groot dat 
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men het nodig vond de medische armenzorg over te nemen en uit te breiden met een nieuwe 
zorgmogelijkheid om besmettelijke ziektes onder de armen effectiever te kunnen bestrijden. In 
deze periode was het door Huisman geschetste evenwicht en de in de vroeg moderne tijd ontstane 
harmonie tussen medische stand, stad en hervormde kerk, nog niet verbroken. De gekozen oplos-
sing werd door de drie instituties onderschreven. Door het nieuwe institutionele kader en de uit-
breiding van zorgmogelijkheden zag de gezondheidszorg voor armen er in de jaren twintig anders 
uit. 

ME D I S C H E A R M E N ZO RG VA N S TA D S W E G E,  1820-1832

Toen het stadsziekenhuis en de stadsapotheek in 1820 hun deuren openden en de hervormde 
armendokters als stadsdokter werden aangesteld,53 viel in feite alle medische armenzorg, uitgezon-
derd de opnames in het krankzinnigengesticht, onder verantwoordelijkheid van de stad. De over-
gang van diaconale medische armenzorg naar openbare medische zorg was vrijwel volledig.54 Alle 
diaconieën, behalve de Waalse, verbraken de contracten met hun eigen armendokters en maakten 
gebruik van de stadsdokters en stadsapotheek.
 Van 1820 tot medio 1827 was er geen zelfstandig functionerend burgerlijk armbestuur. De toe-
lating tot de medische armenzorg verliep als voorheen via de diaconieën.55 Die stelden in 1821 twee 
wijzigingen in de toelatingsprocedure voor. De diakenen, die een verhoogde werkdruk meldden, 
hoefden in het vervolg alleen het eerste receptenbriefje van de stadsdokter nog maar te tekenen. 
Voor de daaropvolgende recepten was ondertekening door de dokter voldoende. Het tweede besluit 
behelsde dat mingegoeden de gang naar de diaken konden overslaan. Een briefje van de wijkmees-
ter was voor hen voldoende om gratis medische hulp te krijgen. De twee versoepelingen werden 
in 1823 weer ingetrokken,56 en ten tijde van de epidemie van 1826-1827 weer aangenomen. Toen 
de epidemie in april 1827 over zijn hoogtepunt heen was, kregen de wijkmeesters nadrukkelijk 
opdracht om bij mingegoeden, de ‘anders nooddruftigen’, goed te onderzoeken of gratis medische 
hulp nog wel nodig was. Om het vragen van hulp niet te gemakkelijk te maken, moesten ook de 
mingegoeden een biljet met Armen op de deur bevestigen en mochten de stadsdokters niet een 
tweede visite afleggen of tweede recept uitschrijven als dat biljet ontbrak. Ook bedeelden werd het 
toen moeilijker gemaakt: een bewijs van de diaken was nog maar een maand na het laatste recept 
geldig.57

 In het Reglement op het Armenbestuur in de Provincie Groningen van 1827 werd opgenomen 
dat de burgerlijke gemeenten de zorg voor het onderhoud van de armen moesten dragen (18-5-
1827). In de stad werd daarop het Burgerlijk Armenbestuur58 opgericht.59 Een aparte organisatie 
voor de openbare armenzorg was daarmee een feit. Het Burgerlijk Armenbestuur voerde de 
armenzorg niet zelf uit, maar kreeg als taak de diaconieën financieel te steunen voor het bedrag 
dat ze tekort kwamen. Het Armenbestuur nam wel enkele kleine groepen over van de kerkelijke 
armenzorg: de bedelaars in de kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid, behoeftige reizigers 
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en elders armlastigen van wie het domicilie van onderstand nog niet was vastgesteld. Het was het 
deel van de armenzorg dat de hervormden er voorheen als ‘openbare zorg’ bij deden.
 In de formele toegang tot de medische armenzorg veranderde niet veel. De diaconieën en 
wijkmeesters bleven de sleutelhouders van de toegangspoort tot de medische armenzorg. Omdat 
het Burgerlijk Armenbestuur de tekorten aanvulde, waren de diaconieën ruimhartig in hun zorg-
toewijzing. Alleen de Waalse en doopsgezinde diaconieën onderhielden hun armen zelf, omdat zij 
geen tekorten hadden. De formule was voor de diaconieën gunstig en voor de stad zeer ongunstig. 
Raadslid Feith probeerde al in november 1828 zijn mederaadsleden over te halen om de regeling 
weer af te schaffen, omdat de kosten de pan uitrezen. 60 In 1830 werd ‘in het belang van de zieken’ 
alle medische armenzorg nog betaald, maar de stad begon toen wel schikkingen te treffen met de 
diaconieën over een beperktere subsidiëring.61 Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw 
dacht men op het stadhuis met afgrijzen aan deze periode terug.62 Het reglement van 1827 werd 
met ingang van 1833 afgeschaft. In het stadhuis moet een zucht van opluchting zijn geslaakt. Het 
Burgerlijk Armenbestuur werd opgedoekt. 
 Het uitgavenpatroon van de stedelijke zorg zag er anders uit dan dat van de diaconale zorg. 
De cesuur in het institutionele kader spiegelde zich af in het uitgavenpatroon. De belangrijkste 
uitgaven aan medische zorg in deze periode betroffen het stadsziekenhuis, de vroedvrouwenhulp, 
extra medische hulp tijdens epidemieën en de reguliere ambulante medische hulp aan thuiszittende 
armen en mingegoeden. Vóór 1818 stond alleen de vroedvrouwenhulp op de rekening (f 140,- per 
jaar). 

Tabel 8.3 Uitgaven curatieve medische armenzorg door de stad, 1820-1832 (afgerond op hele guldens)63

A B C bijzonderheden

1819   9131   2.33   32 tijdelijk ziekenhuis, tyfus, pokken

1820 20130   7.06   70 inrichting ziekenhuis, begin stadszorg

1821-1825 10133   3.01   35

1826-1829 61887 14.05 213 malaria, tyfus, Burgerlijk Armenbestuur

1830-1832 25520   7.57   83 cholera 1832

Bron: gemeenterekeningen

Toelichting:

A =  nominale uitgaven curatieve medische zorg (stadsziekenhuis, medische armenzorg, stadsvroedvrouwen, extra uitgaven 

curatieve zorg bij epidemieën)

B = uitgaven curatieve medische zorg als percentage van de totale stadsuitgaven

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

Tabel 8.4 Aantal bedeelden per diaconie, 1816-1834

1816 1824 1826 1834

hervormd 1418 1437 2000 1907

RK   577   548   620 1267

luthers   104     98   120   118

joods   160     95   250   327

doopsgezind     69     42     54     38

Waals     19     24     16     16 

totaal 2347 2244 3077 3673

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

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

A A1 B C C1 D opmerkingen

1816 2269   3992 176   8.1 alle bedeelden

1823-1825 2249 100 10016 445 100   7.7 id.

1829 3491 155 31361 898 201 11.8 id.

1830 3380 150 25406 752 169 11.2 id.

1831 3167 141 22887 723 162 10.3 id.

1838-1841 2178   97 275   62 medisch bedeelde hervormden

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; gemeenterekeningen; gemeentesecretarie dossier armenzorg 1820-1830

Toelichting:

A  = aantal bedeelden

A1 = aantal bedeelden geïndexeerd, (1823-1825=100)

B  = nominale uitgaven medische armenzorg

C  = uitgaven medische zorg per bedeelde in centen 

C1 = uitgaven medische zorg per bedeelde in centen, geïndexeerd, (1823-1825=100)

D  = percentage bedeelden van de totale bevolking

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

ME D I S C H E A R M E N ZO RG 1833-1857/1859:  O P N I E U W E E N D I AC O N A L E TA A K 

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

Tabel 8.6 Uitgaven medische zorg diaconieën, nominaal (afgerond op hele guldens) en geïndexeerd (1806=100)

nominaal

hervormd RK luthers Waals afgesch.geref. joods totaal

1836   8940   952 237   63 10192

1840 122 390

1846   8250 1456 431   52 146 437 10335*

1856 11760 1686 511 109 227 14293

geïndexeerd

hervormd RK luthers Waals afgesch.geref. joods totaal

1806 100 100 100 100 100

1836 436 403 266 332 426

1840 100

1856 574 714 574 574 187 597

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

Toelichting:

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

Tabel 8.7 Procentuele aandeel medische uitgaven van de totale uitgaven armenzorg

hervormd RK luthers Waals afgesch.geref. joods 

1836 19.4 7.2 8.6 4.1

1846 13.1 7.0 6.9 4.9 6.3 8.7

1856 13.5 7.3 9.6 7.2 7.0

A   6.1 2.5 9.1 2.5

B 15.3 7.2 8.4 5.4 6.7

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

Toelichting:

A = gemiddelde 1806-1816

B = gemiddelde 1836-1856; afgescheiden gereformeerden 1846-1856

De beoordeling over de toelating tot de medische armenzorg kwam in de jaren dertig uitsluitend 
in handen van diakenen, wijkmeester en medici te liggen. Het oordeel van de twee personen die de 
hulpvrager kenden, verviel toen. Anders dan in Engeland nam de invloed van leken op de toelating 
tot de zorg af. Was de diaken enigszins overtuigd van de noodzaak dan gaf hij ‘gewillig’ een briefje 
af.72 De door de dokter voorgeschreven medicijnen werden beschouwd als noodzakelijke hulp. 
 In de tweede helft van de jaren 1830 moest de hervormde diaconie bezuinigen. De besparin-
gen concentreerden zich op de beperking van de verstrekking van geneesmiddelen en de uitgaven 
voor het ziekenhuis. Maar ook de andere armbesturen zagen zich voor de noodzaak geplaatst om 
de kosten te drukken. Het belangrijkste en voor de hulpvragers meest ingrijpende besluit was dat 
de hervormden vanaf 1842 de hulp aan mingegoeden minimaliseerden. Het was een reactie op de 
voortdurende vraagtoename van deze bevolkingsgroep.73 Men ging grondig te werk, want in de 
statistieken over datzelfde jaar werd al vermeld dat geen scheiding meer gemaakt hoefde te worden 
tussen geneeskundig bedeelden en andere armen, omdat er nagenoeg geen uitsluitend geneeskun-
dig bedeelden meer waren. De medische kosten waren in 1842 door een mazelenepidemie wel 
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hoog.74 Volgens de plaatselijke geneeskundige commissie was de epidemie niet klassegebonden en 
leden alle kinderen in de stad onder de ziekte. Dat leidt tot de conclusie dat alleen zieke kinderen 
uit bedeelde gezinnen medische armenhulp kregen. De kinderen uit gezinnen van mingegoeden 
hebben het tijdens deze epidemie zonder de hulp van een armendokter moeten stellen. De rigou-
reuze afsluiting van de hulp aan mingegoeden viel bij de geneeskundige commissie niet goed. Zij 
viel twee jaar later over de ‘berispelijke wijze’ en de ‘vergaande karigheid’ van de medische hulp van 
de hervormde diaconie.75

 In 1844 en 1846-1847 groeide het aantal tijdelijk bedeelden onder andere door het hoge aantal 
geneeskundig bedeelden als gevolg van pokken-, malaria- en tyfusepidemieën. Er waren toen veel 
zieken uit de ‘lagere burgerij’.76 Deze typering, in combinatie met het gegeven dat het aantal tijde-
lijk bedeelden door ziekte toenam, laat zien dat de mingegoeden een paar jaar later weer meer hulp 
kregen. Het bereik van de hulp laat een grillig verloop zien. Een geslaagde poging om te bezuinigen 
door de toelating van de mingegoeden in te perken, werd door een epidemie van een volksziekte 
(soms in combinatie met een ander verschijnsel) al snel weer teniet gedaan.
 De rode draad in de toelating is evenwel, dat in de jaren veertig alle diaconieën het aantal 
medisch bedeelden trachtten te beperken. De hervormden zagen er in de jaren veertig scherp op 
toe dat bedeelden uit de stad afkomstig waren. Op het ‘binnensluipen’ van niet-Groningers in 
de bedeelboeken werd ‘nauw toezigt’ en in 1846 zelfs ‘buitengewoon streng toezigt’ gehouden.77 
Groningen was de dichtst bij de grens liggende grote stad en men dacht dat er daarom meer 
vreemdelingen naartoe kwamen. Soms moest men hun bij ziekte wel medische hulp geven, maar 
die stopte acuut als de zieken weer ‘vervoerbaar’ waren.78 De lutherse diaconie screende in 1847 alle 
zieken. Wie niet luthers was gedoopt, werd uitgeschreven.79 De katholieken en hervormden wilden 
vervolgens alleen lidmaten die belijdenis hadden gedaan, nog bedelen.80 De oude afspraak tussen 
de diaconieën was, dat een gezin werd bedeeld door de diaconie van de kerk waar het gezinshoofd 
als lidmaat stond ingeschreven. Deze afspraak was een goede manier om intralokaal free-riden te 
voorkomen. Eind jaren veertig kwam deze afspraak op de tocht te staan. De doopsgezinden die 
eind jaren veertig ook in de financiële problemen kwamen, maakten in 1849 met de hervormden 
een nieuwe afspraak over de verdeling. Die was gunstig voor de doopsgezinden, want deze hield in 
dat ongedoopte kinderen – dat waren in principe alle kinderen van doopsgezinde ouders – over de 
beide diaconieën werden verdeeld. Dit moet een van de oorzaken zijn van de afname van het aantal 
doopsgezinde bedeelden in de jaren vijftig. De hervormden stelden toen de eis dat de kinderen 
die zij overnamen, moesten worden gedoopt.81 Doop- en belijdeniseisen werden als instrument 
gebruikt om de toelating en uitschrijving van armen te reguleren.
 Het gevolg van deze herschikkingen was dat de hervormden en katholieken bedeelden van 
de lutheranen en doopsgezinden overnamen. Anderzijds waren hervormden sinds 1834 naar 
de Afgescheiden Gereformeerde Kerk overgegaan. De hervormde diaconie pleitte in 1842 voor 
goede armenzorg, om de band van de bedeelden met de hervormde gemeente te verstevigen.82 De 
afgescheidenen waren niet karig met ambulante medische bedeling en bij de hervormden moet 
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om deze redenen vrees voor verlies van lidmaten hebben geheerst. De hervormde diaconie ging 
in de tegenaanval door het aanbieden van goede armenwoningen. Dit was nu juist iets wat de 
afgescheidenen niet aanboden. Deze woningen konden, zo werd gezegd, tevens allerlei besmette-
lijke ziekten, ontstaan door een ‘opeenstapeling’ van armen, verhinderen. In hetzelfde jaar waarin 
de mingegoede zieken buiten de deur werden gehouden, werd ook voor goede armenwoningen 
gepleit.
 Uit voorgaande bleek al dat de verschillen per diaconie aanzienlijk waren. Als we inzoomen 
op micro-niveau kunnen we dat beeld scherper stellen. De kerkelijke armbesturen hebben geen 
archiefgegevens nagelaten van de uitsluitend medische bedeelden en de afzonderlijke onderdelen 
van de medische zorg. De gegevens hierna zijn gebaseerd op de gegevens van alle bedeelden. Van 
slechts vier aaneensluitende jaren (1838-1841) zijn de aantallen geneeskundig bedeelden van de 
hervormde diaconie in statistieke overzichten bewaard gebleven. Deze diaconie voorzag in deze 
jaren gemiddeld 6.6% van de stedelijke bevolking van medische zorg. Het hoogste jaarcijfer was 
8.6%. Gemiddeld werd elk jaar aan 2178 personen medische zorg verstrekt. De fluctuaties op 
jaarbasis waren nogal sterk.83 Per medisch bedeelde werd gemiddeld f 2,75 per jaar aan medische 
hulp uitgegeven.84

 Aan de hervormde en Waalse bedeelden werd het meeste uitgegeven, aan de katholieke en 
joodse het minst. Per bedeelde gaven de katholieken en lutheranen in 1856 minder aan medische 
zorg uit dan in 1816. Het gemiddelde van 1846 is waarschijnlijk aan de te lage kant. In dat jaar 
waren er veel tijdelijk bedeelden door de hoge voedselprijzen. Veel mingegoeden, waaronder Egbert 
Geersinga, kwamen bij het armbestuur omdat ze honger hadden, niet omdat ze medische zorg 
nodig hadden. 

Tabel 8.8 Medische zorg per bedeelde in centen, 1836-1856

hervormd RK luthers Waals afgesch.geref. joods

1836 457 65 198 394

1846 163 79 159 193 128 85

1856 352 90 183 495 182

gemiddelde

1836-1856 324 78 180 361

1846-1856 155

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

De verdeling van de uitgaven over de verschillende verstrekkingen is in de navolgende tabel weer-
gegeven. 
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Tabel 8.9 De onderscheiden verstrekkingen per bedeelde in centen, 1836, 1856

hervormd

1836    1856

luthers

1836      1856

RK

1836      1856

Waals

1836    1856

joods

1836      1856

afgesch. geref.

1846    1856

traktementen   31    33   52  18   7  11 156  162   19 60    84

medicijnen 245  150 114  71 49  40 236  332 69  108 

ziekenhuis 135  118   33  47   9    9

krankzinnigen   46    51   47   30

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid

Medische consulten
De traktementen waren bij de hervormden, katholieken en lutheranen een relatief kleine uitgaven-
post van de medische zorg: 10 tot 16% ging naar de beroepsbeoefenaren. Bij de Afgescheiden 
Gereformeerden en Walen was dat 43 tot 45%. Deze diaconieën en de doopsgezinden betaalden 
de medici in deze periode per visite. Dat was duurder voor het armbestuur en gunstiger voor de 
medici.85 Bij de katholieken was het het slechtst gesteld. De traktementen waren bij geen van de 
armbesturen verantwoordelijk voor de hogere uitgaven aan medische zorg.
 De bedeelden van de hervormde diaconie klaagden in de jaren dertig verschillende keren over 
het feit dat de dokters te weinig langs kwamen en over een slechte bejegening. Ook waren ze 
ontevreden over het weer meer inzetten van studenten vanaf 1837.86 Door de ruime toedeling in 
de jaren twintig en de soepele toelatingsprocedure tijdens de epidemie, waren de armen gewend 
geraakt aan het gemakkelijker kunnen krijgen van hulp. Volgens de katholieke diakenen kwamen 
midden jaren vijftig weinig klachten binnen en werd vlot medische hulp verstrekt.87 Uit andere 
voorbeelden blijkt dat stedelingen uit de lagere sociale groepen lang probeerden zichzelf te red-
den. Bakker Hensema vroeg pas hulp in de tweede fase van de epidemie. Het echtpaar Gramsma 
dat een kleine negotie in galanterieën had, is te vergelijken met Hensema. Man en vrouw waren 
beiden geruime tijd ziek en ze verkochten alles wat ze hadden. Pas toen er niets meer over was van 
hun bezittingen en ze nog steeds ziek waren, wendden ze zich tot de armenzorg.88 Het gezin van 
wolkammer Zacharias Boomgaard wilde in 1826 ‘uit ambitie ... geen stadsdokter of apotheker’.89

 Bij de hervormden mochten vanaf 1848-1849 geen studenten meer worden ingezet.90 De trak-
tementsverhoging van 1848 zagen de medici echter als een optrekken van een veel te lage beloning 
en niet als een aansporing om bedeelden vaker te gaan bezoeken. Het is niet onmogelijk dat de 
armen minder bezoek kregen door de uitval van studenten. De lutherse diaconie was de enige 
waar studenten in het midden van de jaren vijftig nog visites liepen.91 De Waalse, doopsgezinde 
en Afgescheiden Gereformeerde diaconieën hebben geen gebruik gemaakt van studenten. De 
bedeelden van deze armbesturen kregen de meeste en kwalitatief beste zorg. Van de doopsgezinde 
diaconie zijn verspreide gegevens bewaard gebleven. Hieruit kunnen we opmaken dat het aantal 
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visites per zieke enorm kon verschillen. Het liep uiteen van een tot enkele tientallen visites per 
bedeelde per jaar. In 1840 werd f 5,40 voor visites aan Anneke Heuning betaald, wat neerkwam 
op 27 visites.92

 Er heerste voortdurend de idee dat te veel mensen gebruik maakten van de gratis medische hulp. 
In 1842 besloten de hervormden dat het briefje van de diaken dat nodig was voor het inroepen van 
hulp van de dokter, nog maar drie maanden geldig was. Daarvóór gold stilzwijgend de afspraak 
dat de hulp gegeven werd zolang iemand ziek was.93 Een paar jaar later (1845) werd een genees-
kundige commissie ingesteld, bestaande uit de arch-diaken94 en drie diakenen. Die kwam eenmaal 
per kwartaal met de armendokters bijeen om het verloop van de hulp te volgen en ‘onnut gebruik’ 
tegen te gaan.95 Hulpvragers werden aan een kritisch onderzoek onderworpen en bij twijfel over de 
armlastigheid van een mingegoede diende de diaken de zieke naar de arch-diaken te verwijzen.96 
Hiermee werd een dubbele controle op de toelating van twijfelgevallen onder mingegoeden inge-
steld. Gezien de hiervoor al geconstateerde uitsluiting van vrijwel alle mingegoeden in 1842, waren 
deze regels vanuit de optiek van de diaconie succesvol. De medici werden medeverantwoordelijk 
gemaakt voor de minimalisering van de gratis medische zorg. In 1837 werd de toelating aan hen 
overgelaten, maar dat werd teruggedraaid. In de jaren vijftig besloot deze diaconale geneeskundige 
commissie dat armen, die hun ziekte alleen te wijten hadden aan een ‘slecht en losbandig levens-
gedrag’ niet meer opgenomen konden worden in de ziekenzaal van het armenhuis.97

 Rond 1850 woonden steeds meer arme patiënten buiten de poorten en moesten de medici 
steeds grotere afstanden afleggen. De katholieke diaconie had maar één armendokter. Die moest de 
hele stad doorreizen om de verspreid wonende katholieke armen te bezoeken.98 De medische stand 
vond in de jaren vijftig dat er voor de katholieke armen toch al te weinig medisch personeel was, 
wat in vergelijking met de anderen ook zo was. Daar kwam de grote verspreiding van clientèle dan 
nog eens bij. De Groningse armendokters waren ervan overtuigd dat ze slechter werden betaald dan 
hun collega’s elders, maar in Amsterdam kregen hun vakbroeders nog geen 6 cent per bedeelde.99 
Daarmee vergeleken viel het dus wel mee.
 Er kwamen in de loop van de hier behandelde periode weliswaar meer armendokters (hoofd-
stuk 3), maar dat betekende voor de bedeelden niet logischerwijs ruimere consultatiemogelijkhe-
den. Andere factoren zoals de inzet van studenten, toelatingsprocedures en de geografische sprei-
ding van zieken beïnvloedden de feitelijke consultmogelijkheden en dus de mate waarin de dokters 
beschikbaar waren voor de armen. Bij de kleine diaconieën waren de zieken goed af, ze konden 
de dokter relatief vaak raadplegen. De verschraling bij de grotere diaconieën werd bereikt door 
de ‘kaasschaafmethode’ toe te passen: de bestaande hulp bleef intact maar werd versoberd. Men 
bekortte de duur van de zorg, er kwamen extra controles op de toelating en er werden dwingender 
eisen aan de medici gesteld. Een epidemie kon dit beleid echter snel weer verstoren. Vanaf begin 
jaren veertig werkte de medische stand – aanvankelijk noodgedwongen – mee aan het beperken 
van de toegang tot de medische armenzorg. Maar ook binnen de medische stand veranderden rond 
het midden van de eeuw de opvattingen over de toelating tot de medische armenzorg. In 1844 
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vond de stand nog dat de medische armenzorg te karig was, maar in 1856 vond zij inmiddels, net 
als de diakenen, dat te veel inwoners gratis hulp kregen. Tegen de overdracht van de armenzorg 
naar het Burgerlijk Armbestuur, die naar men verwachtte zuiniger zou gaan toewijzen, uitten de 
armendokters geen bezwaren.

De verstrekking van heelkundige middelen en medicijnen
De verstrekking van heelkundige middelen, voorgeschreven door chirurgijns, was binnen het 
totale pakket aan verleende hulp maar een klein onderdeel. In bijlage XXVII zijn de kwantitatieve 
gegevens weergegeven. Bij de lutheranen moesten de chirurgijns de breukbanden, pessaria en 
verbandmiddelen nog tot 1847 uit hun traktement betalen. De hervormden en katholieken zijn 
in 1833, in tegenstelling tot de lutheranen, niet teruggegaan naar de praktijk van voor 1820. De 
hulpmiddelen werden toen door de armbesturen betaald.
 Het meest voorgeschreven artikel was een breukband. Sjouwers en arbeiders die zwaar tilwerk 
deden – Egbert Geersinga bijvoorbeeld – hadden zo’n band nog al eens nodig. Ook naar pessaria 
was veel vraag. Andere hulpmiddelen die volgens de notulen en rekeningen werden verstrekt, 
betroffen: korsetten, beenbeugels, houten benen, krukken, ‘rugmachines’, rugriemen, ruggordels, 
‘steunwerktuigen’, aangepaste schoenen en laarzen, een dwangbuis en een rustbank. Beugels, aan-
gepaste schoenen en ‘rugmachines’ en dergelijke werden vooral aan kinderen verstrekt. Het lijkt er 
op dat op de zorg voor kinderen niet werd beknibbeld.

Voorschrijfbriefjes van chirurgijn A.H. Swaagman ten behoeve van medisch bedeelde mingegoeden, 1858. Instrumentmakers 

Hintze en Otté zijn de leveranciers van de catheters en het kunstbeen.
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 In de loop van de onderhavige periode werd het assortiment uitgebreid. Er was op dit gebied 
sprake van enige kwalitatieve verbetering. Een korset, houten been en ‘rugmachine’ waren de duur-
ste middelen. Ze kostten drie tot vijftien gulden en daarover mochten de armendokters niet zelf 
beslissen. Er werd apart toestemming voor verleend door het college van B en W, het Burgerlijk 
Armbestuur,100 het kerkbestuur of de voltallige diaconievergadering. Aan ‘vrouw Fontein’, die 
alleen medisch werd bedeeld, kon dokter Cramer pas een ‘machine’ van f 1,50 voorschrijven nadat 
de lutherse diaconievergadering daar positief over had beslist.101 De katholieke Nicolaas van der 
Vlist kreeg een houten been dat f 6,-. kostte.102 Sjouwer Luitje Slag werd in 1857 gekweld door 
een zwerende voet. Hij kreeg aanvankelijk medicijnen en de diaconie huurde voor een periode van 
vijf weken een rustbank voor hem. Maar uiteindelijk moest het been toch worden geamputeerd. 
Instrumentmaker Hintze maakte een houten been voor hem dat f 15,- kostte.103 Niet alle verzoe-
ken om breukbanden en pessaria werden ingewilligd.104

 Ook op dit gebied werd bezuinigd. Vanaf 1837 lieten de hervormden breukbanden eerst nog 
een keer herstellen, voordat bedeelden een nieuwe kregen. In de jaren vijftig nam C.F. Hintze 
de fabricage van heelkundige middelen voor de hervormde diaconie over van de chirurgijns.105 
De hiervoor genoemde diaconale geneeskundige commissie besloot hiertoe, omdat Hintze lagere 
prijzen in rekening bracht.106 De katholieke diaconie liet de hulpmiddelen vanaf 1833 al door een 
instrumentmaker maken (J.P. Otté).
 Relatief veel van de verstrekte heelkundige middelen kwamen bij mingegoeden terecht. Aan 
Luitje Slag werd veel gespendeerd om hem weer arbeidsgeschikt te krijgen, wat ook is gelukt. Dat 
aan sjouwers en arbeiders veelvuldig een breukband werd toegezegd, zal ingegeven zijn door de 
wens om hen aan het werk te houden. Met name aan kinderen van mingegoeden werden dure 
heelkundige stukken verstrekt. De dochter van de ‘niet bedeelde weduwe Bos’ kreeg van de Waalse 
diaconie een beugel ad f 12,-.107

 In de jaren veertig werd, na een dalende tendens in de jaren dertig, weer een toenemend aan-
tal heelkundige middelen voorgeschreven. Dit is opmerkelijk, omdat deze verstrekkingen niets 
te maken hadden met epidemieën van endemische of besmettelijke ziekten. Epidemieën werden 
meestal aangegeven als de oorzaak van hogere uitgaven aan medische zorg. Heelkundige midde-
len waren vooral nodig voor kwalen die er altijd al waren geweest, zoals breuken, vergroeiingen, 
baarmoederverzakkingen, amputaties en scoliose (ruggegraatsverkrommingen). Er ontstond een 
andere visie op de verstrekking van medische hulp voor deze aandoeningen. Het bereik van dit deel 
van de medische armenzorg werd groter. Hoewel het financieel gezien maar een klein deel van de 
medische armenzorg betrof, waren armbesturen desalniettemin kritisch op het toekennen van deze 
hulpmiddelen.
 De verstrekking van geneesmiddelen was een belangrijk onderdeel van de medische armenzorg. 
Het percentage van de totale uitgaven dat aan medicijnen werd uitgegeven, daalde bij de hervorm-
den, lutheranen en katholieken in 1856 naar respectievelijk 43, 39 en 45 procent. De daling was 
relatief, omdat andere zorgvormen belangrijker werden. Bij alle diaconieën namen de nominale 
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uitgaven toe. Vanaf 1833 kreeg de clientèle van de armenzorg medicijnen van de stedelijke apothe-
kers. De diaconieën betaalden de farmaceuten na 1832 per recept.
 De achtergrond van de grote vraag naar medicijnen wordt fraai beschreven door een tijdgenoot-
medicus die in de jaren zestig in het Fries-Groningse grensgebied praktiseerde. Patiënten eisten 
altijd een recept, zei hij. Als men geen recept kreeg, werd gedacht dat de dokter hen had opgegeven 
of dat het inroepen van hulp onnodig was geweest. Het weerstaan van de druk van patiënten was 
moeilijk, omdat men al gauw geneigd was – en hier ook mee dreigde – om naar een andere medicus 
of naar een duivelbanner te gaan.108

 De toedeling per bedeelde laat grote verschillen zien tussen de diaconieën. Ook was het verloop 
in deze periode grillig. In de jaren 1838-1841 werd door de hervormde diaconie per geneeskun-
dig bedeelde gemiddeld voor f 1,59 aan de apotheker betaald. Dat was 58% van de uitgaven aan 
medische hulp en in overeenstemming met de percentages uit dat decennium. In de navolgende 
tabel wordt uitgegaan van alle ingeschreven bedeelden.

Tabel 8.10 Besteed bedrag aan medicijnen per bedeelde, in centen

1836 1846 1856

hervormd 245 98 150

luthers 114 82   71

RK   49 36   40

Waals 236 86 332

afgesch. geref. 69 108

Bron: rekeningen diaconieën

De katholieken en lutheranen schreven per bedeelde voor het laagste bedrag voor. Aan een her-
vormde arme werd in 1856 gemiddeld iets meer besteed dan in 1816. In 1850 waren de prijzen die 
de apothekers bij de hervormden in rekening mochten brengen, wat opgetrokken. Waarschijnlijk is 
het voorschrijfbeleid ongeveer gelijk gebleven. In de jaren dertig werd ruim voorgeschreven, vooral 
als we erin betrekken dat 1836 een van de gezondste jaren was.109

 De hervormden wilden vanaf 1836 een beter inzicht in het gebruik van medicijnen per bedeel-
de krijgen. De administratie van de apothekers werd hier op aangepast en maandelijks vergeleken 
met het register dat de diakenen van alle medisch bedeelden moesten gaan bijhouden.110 Verder 
werden eenvoudige zaken als siropen en lijnkoeken niet meer verstrekt.111 Aangescherpte admini-
stratieve regels en een beperking van het verstrekkingenpakket moesten de uitgaven terugdringen. 
Een beperking van het pakket werd in de jaren vijftig opnieuw toegepast.
 In 1837 werd de toelatingsprocedure voor het krijgen van medicijnen veranderd. Het briefje 
voor de doktershulp werd afgeschaft. Dit briefje zou de medici ‘onwillekeurig in de verzoeking’ 
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kunnen brengen om aan de wens van de patiënten om medicijnen te krijgen tegemoet te komen, 
terwijl daar mogelijk geen ‘volstrekte noodzaak’ toe was. De dokter kon nu zelf beslissen of genees-
middelen nodig waren. Schreef hij medicijnen voor, dan moest de zieke het receptbriefje laten 
tekenen door de diaken voordat de medicijnen afgehaald konden worden. Niet-rechthebbenden 
werden door de diaken uitgesloten.112 De diaconie controleerde alleen nog de verstrekking van de 
recepten, niet meer de gang naar de armendokter. Men verwachtte kennelijk dat de doktoren er 
ook belang bij hadden om minder patiënten gratis te helpen.
 Na een aanvankelijke sterke daling aan apothekersuitgaven, was al snel weer een stijging te zien. 
De uitgaven liepen in de jaren veertig weer op, onder andere door pokken- en mazelenepidemieën 
en omdat er na een strenge winter veel longteringpatiënten waren.113 Het beperken van de verstrek-
king van geneesmiddelen werkte toen niet, omdat de oorzaak van de vraag een andere was. In de 
jaren dertig was het geluid dat het ging om ‘kwalen van minder aanbelang’, ‘overbodige recepten’ 
en ‘te overvloedige verstrekking’.114 In de jaren veertig werd dit niet meer gehoord. De procedure 
van 1837 werkte ook niet. De medici lieten studenten de zaak opknappen en die schreven juist veel 
meer voor. Het briefje voor doktershulp werd in 1842 weer ingesteld. Toen de toegang van de min-
gegoeden tot de medische armenzorg werd beperkt, viel daar ook de verstrekking van medicijnen 
onder. Degenen die nog wel hulp kregen, konden ‘slechts hoogst zelden [en] bij grote dringend-
heid’ een tweede recept krijgen.115 De dienstverlening aan de uitgesloten mingegoeden bleef daarna 
beperkt tot het verstrekken van een briefje waarop stond dat ze ‘behoeftig’ waren. Hiermee konden 
ze voor een lager tarief bij de apotheek medicijnen kopen.116

 Eind jaren veertig scherpte de diaconie de administratieve procedures nog een keer aan. De 
diakenen moesten gemerkt diaconiepapier gebruiken en de briefjes moesten worden gestempeld 
voordat de apothekers er medicijnen op af mochten geven. Ondertekening door anderen kon zo 
worden verhinderd.117

 Halverwege de jaren vijftig werden veel mingegoeden het slachtoffer van endemische (besmette-
lijke) ziekten, met name van tyfus en longtuberculose. De behoeftigheid in deze groep was volgens 
de plaatselijke geneeskundige commissie en de Tyfuscommissie toen erg groot. Geneeskundige 
commissie, Tyfuscommissie en diaconieën streefden uit angst voor verdere verspreiding van ziektes 
naar een snelle inzet van medische hulp. Hierdoor zijn in deze periode weer mingegoeden tot de 
medische armenzorg toegelaten, die in de jaren veertig werden uitgesloten.
 Omdat na 1832 per recept werd betaald, kunnen we beter dan bij de consultaties, vaststel-
len hoe hoog het gebruik bij de verschillende diaconieën was. Midden jaren vijftig betaalden de 
hervormden ongeveer 20 à 21 cent per recept. Op basis van de uitgaven aan medicijnen kunnen 
we vaststellen dat hun diaconie in 1856 ongeveer 25000 recepten verstrekte. Per ingeschreven 
bedeelde waren dat 7.0 à 7.5 recepten. Per medisch bedeelde was het aantal verstrekte recepten in 
de jaren 1838-1841 acht. Dit viel net na de bezuinigingsgolf van 1836-1837 en voor de uitsluiting 
van mingegoeden vanaf 1842. Het cijfer van 1856 verschilde niet veel van dat van rond 1840. Na 
1842 nam het aantal recepten per bedeelde waarschijnlijk af vanwege de uitstoot van de mingegoe-
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den. Maar zoals we hiervoor al constateerden, kwam men soms vanwege epidemieën op dat beleid 
terug. In 1856 was dit ook het geval. In ‘gezonde’ jaren was het voorschrijfgedrag waarschijnlijk 
terughoudender dan voor 1842.
 Van de katholieke, lutherse en joodse diaconie hebben we een preciezere opgave van het aantal 
recepten dat in het midden van de jaren vijftig werd verstrekt.118 Hieronder volgen deze opgaven 
en het op basis van deze gegevens berekende gemiddelde aantal recepten per ingeschreven bedeelde. 
Daarbij is gebruik gemaakt van het aantal bedeelden van 1856. De uitkomsten van kolom D 
sporen met het resultaat van tabel 8.10. Via deze omweg kunnen we ook constateren dat vrijwel 
alle bedeelden in 1856 medisch bedeeld werden. Alleen bij de katholieke en lutherse diaconie 
was daarnaast nog een kleine groep (respectievelijk ongeveer 15 en 11%) die niet medisch werd 
bedeeld.119

Tabel 8.11 Gemiddeld aantal verstrekte recepten per diaconie per jaar, berekend aantal recepten per bedeelde in 

A B C D 

RK   5110   2.73 17   46

luthers   1000   3.58 22   79

joods   1000 à 1250   1.82 à 2.28 16 à 19.5

Waals     295 13 à 14 25 325 à 350

hervormd 25000   7.0 à 7.5 20 à 21 140 à 158

Bronnen: gemeentesecretarie; rekeningen diaconieën

Toelichting:

A =  totaal aantal verstrekte recepten. Hervormde en Waalse diaconie berekend: uitgaven apothekersrekeningen gedeeld door 20 

respectievelijk 25 cent

B = aantal recepten per bedeelde, berekend (A: totaal aantal bedeelden 1856)

C = gemiddelde prijs per recept

D = uitgave per bedeelde, berekend (BxC)

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

Ziekenhuiszorg
Vanaf 1833 moesten de diaconieën voor de opnames van hun clientèle betalen. De uitgaven aan 
ziekenhuiszorg van de drie grootste diaconieën laten zien dat het aandeel van deze zorg vanaf 
1833 op de totale medische rekening substantieel was. Tevens kunnen we zien dat de onderlinge 
verschillen fors waren.

Tabel 8.12 Uitgaven diaconieën aan ziekenhuiszorg (nominaal en geïndexeerd), uitgave per bedeelde in centen

 hervormd

A B C D

 RK

A B C D

 luthers

A B C D

1836 2642 100 30 135 131 100 14 9   39 100 16 33

1846 1767   67 21   35 132 101   9 7 -- -- -- --

1856 3933 149 33 118 166 127 10 9 130 333 25 47

Bron: rekeningen diaconieën

Toelichting:

A = nominale uitgaven ziekenhuiszorg (stadsziekenhuis, Academisch Ziekenhuis), afgerond op guldens

B = uitgaven geïndexeerd (1836 = 100)

C = procentuele aandeel ziekenhuiszorg van totale uitgaven medische armenzorg

D = uitgaven ziekenhuiszorg per ingeschreven bedeelde in centen

De hervormden gaven het meeste aan deze zorg uit, ongeveer eenderde van de totale medische 
uitgaven. Terwijl in de jaren dertig het aantal opnames afnam, namen de uitgaven toe. De diakenen 
spraken hun verontrusting daarover in krachtige bewoordingen uit:

De geneeskundige dienst, die verteerende, steeds toenemende kanker van de Diakenie, stijgt van jaar 
tot jaar en het Stadshopitaal draagt daarenboven de eerste plaats bij.121 

De katholieken gaven relatief veel minder aan het ziekenhuis uit. Nominaal stegen de uitgaven aan 
intramurale zorg van 1836 tot 1856 slechts f 34,-, terwijl de totale medische uitgaven met f 734,- 
toenamen. Slechts 4.6% van de stijging kwam door ziekenhuisopnames. De daling aan ziekenhuis-
uitgaven vanaf 1846 is duidelijk zichtbaar. Eind jaren vijftig steeg het cijfer weer enigszins. Bij de 
lutheranen maakte de ziekenhuiszorg vanaf 1856 een substantieel deel van de medische uitgaven uit. 
Bij deze diaconie was de intramurale zorg het onderdeel van de medische zorg dat tussen 1836 en 
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1856 het sterkst steeg. Bij de Walen en Afgescheiden Gereformeerden kwam een opname in het stads-
ziekenhuis maar sporadisch voor. Van de Afgescheiden Gereformeerden was één rekening te vinden 
uit de periode voor 1850. Het betrof een rekening over het vervoer van een patiënt naar het zieken-
huis.122 Van de doopsgezinden en joden zijn geen rekeningen van ziekenhuisopnames beschikbaar.
 De verschillen in het opnamebeleid tussen de gezindten kunnen we nog duidelijker maken aan 
de hand van de hospitaliseringscoëfficiënt en de gemiddelde opnameduur per patiënt per gezindte. 
De hospitaliseringscoëfficiënt – het promillage geloofsgenoten van een kerkelijke gemeente dat op 
kosten van de diaconie werd opgenomen – geeft de instroom per gezindte weer.

Tabel 8.13  Hospitaliseringscoëfficiënt stadsziekenhuis 1836-1847 en Academisch Ziekenhuis 1853, 1856,  

per denominatie123

stadsziekenhuis

hervormd  RK luthers joods

1836-1839   1.67   0.94 0.87

1840-1844   2.90   3.06 3.21 1.64

1846-1847   4.35   2.27 2.84 5.53

Academisch Ziekenhuis

hervormd RK luthers joods

1853   4.14   1.81 2.27 3.02

1856 15.14 10.21 9.57 8.83

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

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

Tabel 8.14 Percentage ziekenhuispatiënten van de bedeelden

hervormd RK luthers joods afgesch. geref.

1836   3.5 0.3 1.7 0.3 

1846   2.3 0.6 0.4 1.2

1856 10.8 2.8 4.7 2.2 3.2

Bronnen: stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid 
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De lage opnamecijfers van 1838 en 1839 bij de hervormden bleken slechts een kortdurend ver-
schijnsel te zijn. De krachttaal die in 1837 werd gebezigd, leidde er over een langere termijn bezien 
niet toe dat minder werd verwezen. Vanaf 1840 steeg het aantal opnames weer. Vanaf de jaren 
veertig werden de opnamecriteria aangescherpt. Een opname werd uitsluitend voorbehouden aan 
ernstige zieken, bij besmettelijke ziekten en in ‘zeer bijzondere gevallen’.124 De medische noodzaak 
van een opname werd door de armendokter bij de diaken gemeld. De diakenen hadden het laatste 
woord, niet de armendokter. In de notulen van de diaconieën zijn hierover geen meningsverschil-
len tussen armendokters en diakenen opgespoord. Armendokter Goldsmith Nanninga meldde 
in 1844 echter aan de plaatselijke geneeskundige commissie dat de hervormde diaconie ‘te veel 
bezwaren’ maakte bij het laten opnemen van zieken.125 De bevinding van Goldsmith Nanninga kan 
niet bevestigd worden vanuit het cijfermateriaal.126 Er waren meer meningsverschillen dan uit de 
informatie van de diaconie blijkt. De geneeskundige commissie oordeelde, zoals we hiervoor zagen, 
in deze periode ook niet positief over de medische armenzorg van de hervormden.127

 In 1850 werden opnieuw strengere regels geformuleerd. Alle opnames moesten in het vervolg 
door de arch-diaken worden geautoriseerd, de diakenen verloren de zelfstandige beslissingsbe-
voegdheid. Men wilde voorkomen dat ‘onwaardige personen’ en elders armlastigen nog in het 
ziekenhuis terecht kwamen.128 De cijfers wijzen uit dat de strengere regels niet tot een lager aantal 
opnames leidde.
 Het katholieke armbestuur startte direct na 1832 met een zuiniger beleid. De opnamecijfers 
waren in 1836 en 1837 een stuk lager dan bij de hervormden. Van 1838 tot en met 1842 waren ze 
echter hoger. Bij de katholieken waren de opnamecijfers het hoogst als de verpleegprijs laag was. De 
opening van de ziekenzalen in het armenhuis in 1845 is duidelijk te zien in het verwijzingspatroon. 
Toen in 1846-1847 veel malaria heerste, waren de cijfers niet hoog. Malarialijders kwamen bij de 
katholieken niet in aanmerking voor ziekenhuisverpleging, maar gingen naar het armenhuis. De 
katholieken streefden niet naar een laag niveau van intramurale zorg, maar naar een goedkope 
vorm van zorg. Het lukte deze diaconie, door het scheppen van een goed alternatief, het aantal 
ziekenhuisopnames te verminderen.129 De hoogste opnamecijfers van de katholieken en lutheranen 
waren in 1841 en 1842. Naast de verlaging van de verpleegprijs was daar waarschijnlijk nog een 
tweede reden voor. Het kan haast niet anders dan dat de pokken- en tyfusepidemieën die in deze 
jaren woedden, deze twee denominaties relatief zwaar troffen. Door de geneeskundige commissie 
werd in 1842 geconstateerd dat tyfus in sommige gezinnen wel vier of vijf personen trof.130 In een 
klein kerkgenootschap kon ziekte in enkele grote gezinnen al snel tot relatief hoge opnamecijfers 
leidden.
 De lutherse diakenen verwezen nauwelijks zieken naar het stadsziekenhuis. De enige opname-
indicatie was een besmettelijke ziekte. Slechte sociale omstandigheden konden bij de hervormden 
een reden voor ziekenhuisverpleging zijn, maar bij de lutheranen werden die uitdrukkelijk uit-
gesloten.131 Van 1836 tot 1840 werden slechts twee lutherse armen in het ziekenhuis verpleegd. 
Opvallend zijn ook de zeer lage opnamecijfers in de jaren 1844 en 1846, toen er veel ziekte in de 
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stad was. Met medicus Schutter werd over de noodzaak van iedere opname overlegd.132 Voor de 
lutheranen was de verpleegprijs een forse drempel. In de jaren vijftig werd meer gebruik gemaakt 
van het Academisch Ziekenhuis, waarschijnlijk omdat de verpleegprijs in dit ziekenhuis lager was. 
De lutherse diaconie gaf ook als enige in 1856 geen mandaat aan de Tyfuscommissie om zieke 
lidmaten naar het Academisch Ziekenhuis te sturen.133

 De joodse gemeente liet van 1836 tot 1842 vier zieken opnemen. Daarna steeg het aantal ver-
wijzingen. In 1846-1847 was de hospitaliseringscoëfficiënt het hoogst van alle armbesturen. Dit 
armbestuur kon tijdens de malaria-epidemie de zieken niet naar een armenhuis sturen. Binnen 
deze gemeente was het gebruikelijk dat bedeelden bij elkaar in één huishouden woonden.134 Het 
isoleren van zieken was daar ongetwijfeld een probleem. De Afgescheiden Gereformeerden en 
Walen hadden ook geen armen- of gasthuis waar ze naar uit konden wijken en lieten eveneens 
zelden zieken opnemen. Men koos voor het inhuren van wakers die de zieken thuis verpleegden. 
Afgescheiden Gereformeerden hadden een afkeer van overheidsinvloed in de armenzorg.135 Ze 
regelden de ziekenzorg binnen eigen kring. Bij de verloskundige hulp zagen we deze handelwijze 
ook. De Walen kozen ook voor thuisverpleging, maar bij hen zal het argument van sociale distantie 
meer gegolden hebben dan dat van levensbeschouwelijke distantie.
 Voor de diaconieën werd een ziekenhuisopname de helft goedkoper toen het Academisch 
Ziekenhuis zijn deuren opende. De relatief lage opnamecijfers van 1853 duiden er op dat men 
voorlopig voor het armenhuis bleef kiezen. De verpleegprijs van f 1,75 per week lag nog boven 
die in de armenhuizen. In het hervormde gasthuis was de verpleegprijs in 1853  f 1,10 of f 1,20. 
Armendoker Goldsmith Nanninga kwam vrijwel dagelijks in het gasthuis langs, zodat in de ogen 
van de diakenen de medische begeleiding voldoende was.136 Maar in de loop van de jaren vijftig 
werden steeds meer zieken naar het Academisch Ziekenhuis gestuurd. In 1853 verbleven er 96 her-
vormde patiënten en in 1856 waren het er al 360. Bij de katholieken was bijna een verzesvoudiging 
van het aantal opnames (van 9 naar 52), bij de lutheranen een stijging van 3 naar 13 en bij de joden 
van 4 naar 12. De Afgescheiden Gereformeerden lieten dat jaar 4 lidmaten opnemen, wat voor hen 
ook redelijk veel was. De ernstige tyfusepidemie en een kleine pokkenepidemie in dat jaar vormen 
deels de verklaring voor de sterke stijging. Er werden in 1856 126 tyfuspatiënten opgenomen. Van 
de 73 pokkengevallen in de stad kwam waarschijnlijk maar een deel in het ziekenhuis terecht. Maar 
zelfs als ze wel allemaal intramuraal werden verpleegd, dan was het aantal ziekenhuisopnames nog 
fors hoger dan aan het begin van de jaren vijftig en hoger dan in de twee decennia daarvoor.
 Mogelijk hebben een drietal andere verschijnselen de forse toename mede veroorzaakt. In 
deze periode meenden de armendokters dat te veel mingegoeden gratis hulp kregen. Door zie-
ken eerder naar het ziekenhuis te verwijzen, hoefden ze minder patiënten zonder honorarium te 
helpen. Bevolkingsgroei en immigratie zijn wellicht ook van invloed geweest. De stad slibde vol 
en er was een tekort aan woningen. De verzorging en isolatie van zieken in de thuissituatie gaf al 
gauw problemen en de angst voor besmetting nam toe. Immigranten – met name alleenstaande 
jongvolwassenen – kregen bij gebrek aan nabijheid van familie onvoldoende verzorging en werden 
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ook naar het ziekenhuis verwezen. De drempel om armen naar het ziekenhuis te sturen werd lager. 
Het ziekenhuis was in de jaren vijftig niet meer weg te denken uit de stad.
 De toegenomen uitgaven aan ziekenhuiszorg kunnen maar voor een deel verklaard worden uit 
het hogere aantal opnames. De katholieken gaven relatief veel minder uit aan deze zorg, terwijl bij 
hen de hospitaliseringscoëfficiënt relatief hoog was. De verpleegduur moet ingebracht worden om 
dit te verklaren. 
 Het tweede instrument waarmee een diaconie invloed kon uitoefenen op het gebruik van het 
ziekenhuis was interveniëren in de opnameduur. Men kon aansturen op een snel ontslag, overplaat-
sing naar het armenhuis of besluiten om (chronische) patiënten langer in het ziekenhuis te houden. 
De gemiddelde opnameduur per patiënt is berekend door de uitgaven te delen door de verpleeg-
prijs per dag en de uitkomst hiervan (het totaal aantal verpleegdagen per diaconie) te delen door 
het aantal opgenomen patiënten per diaconie. Voor de hervormden, katholieken en lutheranen kon 
deze berekening worden gemaakt.

Tabel 8.15  Gemiddeld aantal verpleegdagen per ziekenhuispatiënt per diaconie

hervormd RK luthers

1836 77.7 52.4 39.0

1846 30.7 24.0  ---

1856 43.7 12.8 40.0

Bronnen: rekeningen diaconieën; stadsstatistieken

De verschillen waren aanzienlijk. In hoofdstuk 6 waar het perspectief van het ziekenhuis werd 
aangehouden, werd geconstateerd dat de algemene verpleegduur vanaf 1846 daalde omdat de 
capaciteit van het ziekenhuis te klein was voor de verhoogde vraag. Hier zien we dat het beleid 
van de diaconieën ook van invloed was op de verpleegduur. De daling van de opnameduur in de 
jaren veertig werd ook ingegeven door de dwingende eis om te bezuinigen. In 1844 scherpte de 
hervormde diaconie het ontslagbeleid aan. Zieken die aan de beterende hand waren, moesten voor 
de nazorg worden overgeplaatst naar het armenhuis. Al voordat het ziekenhuis een capaciteitspro-
bleem had, haalde de diaconie de patiënten sneller uit het ziekenhuis.
 In hoofdstuk 6 bleek dat de totale patiëntenpopulatie niet representatief was voor de stedelijke 
bevolking. Gold dat ook voor de zieken van de diaconieën? Als we deze vraag trachten te beant-
woorden voor de patiënten van de hervormde diaconie, stuiten we op methodische problemen. De 
bedeelden zijn niet in een algemeen register opgenomen, maar per kluft in kluftboeken, zonder 
adresaanduiding en geboortedatum. Bovendien is de inschrijving chronologisch gebeurd en niet per 
jaar en op alfabet. Zoekt men een bedeelde, dan moeten de boeken van negen kluften van de hele 
eerste helft van de negentiende eeuw worden doorgenomen. De (on)vindbaarheid van de vrouwelijke 
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bedeelden vormt een extra probleem, omdat vrouwen in de kluftboeken meestal onder de naam van 
de echtgenoot werden ingeschreven en in de ziekenhuisregisters met hun meisjesnaam. Omdat de 
vraag bleef intrigeren wie nu precies door deze diaconie werd verwezen, heb ik een niet representa-
tieve steekproef gedaan. De steekproef is bovendien niet omvangrijk. Het resultaat is dan ook indi-
catief. Van het jaar 1856 zijn de eerste 50 patiënten van de hervormde diaconie vergeleken met de 
protocolboeken van de vast bedeelden.137 Het bleek dat slechts drie van de 50 als bedeelde stonden 
ingeschreven. Twee van hen hadden ook nog een beroepsaanduiding (mandenmaker en arbeider). 
De hervormde diaconie verwees nauwelijks vast bedeelden naar het Academisch Ziekenhuis, maar 
vrijwel uitsluitend mingegoeden. Dit komt overeen met de bevindingen uit hoofdstuk 6.
 Er waren ook enkele verschillen. Onder de hervormde patiënten waren arbeiders en knechten 
relatief minder en ambachtslieden meer vertegenwoordigd dan in de totale groep ziekenhuispatiën-
ten. Het percentage dienstbodes was gelijk. Personen die in de vervoerssector werkten en personen 
met een ambulant beroep waren in tegenstelling tot de totale patiëntengroep nauwelijks onder de 
hervormde patiënten te vinden. Het sociale niveau van de hervormde zieken lijkt iets hoger te zijn 
geweest dan dat van de totale groep ziekenhuispatiënten.138 Het leeftijdspatroon van de hervormde 
patiënten laat een gelijkmatiger spreiding over de volwassen leeftijdscategorieën zien dan bij de 
totale ziekenhuisbevolking. De leeftijdsgroep 20-39 jaar was bij de hervormden ook het meest 
vertegenwoordigd, maar hogere leeftijdsgroepen kwamen relatief meer voor.139 Dit materiaal geeft 
aanleiding om te veronderstellen dat de diaconiepatiënten een andere sociale achtergrond hadden 
dan de particuliere patiënten en de patiënten die van elders kwamen. Door middel van een uitge-
breider onderzoek van dit materiaal kan de hypothese wellicht scherper geformuleerd worden.
 Het lagere uitgavenpatroon bij de katholieke diaconie is vooral te verklaren uit de kortere 
opnameduur. In de jaren veertig was de hospitaliseringsgraad nagenoeg hetzelfde als bij de her-
vormden, maar de uitgaven waren veel lager. Ook in 1856 was de hospitalisering relatief fors en de 
opnameduur relatief zeer kort. Bij de lutheranen zijn de lage uitgaven te verklaren uit beide inter-
ventiemogelijkheden: er was sprake van een laag opnamecijfer en een praktijk van snel ontslaan. 
Alleen in 1856 was de opnameduur relatief lang, wat waarschijnlijk door de tyfus kwam. 

Krankzinnigenzorg
In 1853 verbleef Jantien Spekman uit Pekela, de vrouw van Albert Hensema, drie dagen in de 
krankzinnigenzaal van het Academisch Ziekenhuis.140 Het korte verblijf en het feit dat ze niet werd 
overgeplaatst naar een krankzinnigeninstituut zijn aanwijzingen dat ze geen ernstige psychiatrische 
problemen had. Ze kwam later ook niet meer in de patiëntenboeken voor. Jantien werd behandeld 
door professor Jacob Baart de la Faille, die de krankzinnigenzaal onder zijn hoede had. Baart de 
la Faille had de Hensema’s tijdens de epidemie in 1826 als particuliere patiënten geholpen. De 
hervormde diaconie van Pekela betaalde de opname in 1853. De Hensema’s behoorden in 1853 
tot de mingegoeden, net als in 1826. In de jaren vijftig was Albert werkzaam als timmerman. Een 
ziekenhuisopname konden ze niet zelf betalen.
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 Het hulpaanbod aan arme of mingegoede lidmaten met mentale of psychische problemen 
werd voor 1844 bepaald door bijkomende of gevolgproblemen. Vanaf het vijfde decennium van 
de negentiende eeuw kwam er een nieuw criterium bij: het bereiken van genezing. Dit had met de 
krankzinnigheid zelf te maken. De nieuwe visie op de krankzinnigenzorg stelde andere eisen aan 
het handelen van de diaconieën. Tot het midden van de jaren veertig was men reactief georiën-
teerd, in de nieuwe visie moest men actief patiënten opsporen en laten opnemen. Ook bij minder 
ernstige gevallen werd handelend optreden van diaconieën en armendokters verwacht. Opnames 
waren wettelijk niet verplicht, maar er werd druk uitgeoefend op trage diakenen en onwillige 
familieleden om zieken te laten opnemen. Van de diakenen werd verwacht dat ze blijvende inspan-
ning toonden.
 De lichtste vorm van hulp bij psychische problemen was de gewone bedeling in geld en brood. 
Die werd gegeven als iemand niet of maar gedeeltelijk in eigen onderhoud kon voorzien en de 
familie het onderhoud niet kon opbrengen. Onder deze groep vielen ook bejaarde mensen met 
geriatrische problemen en mensen met een verstandelijke beperking. Anna Philippus zorgde van 
1827 tot en met 1837 voor haar broer Hermannus, waarvoor ze ondersteuning van de hervormde 
diaconie kreeg. In 1838 werden door de katholieke armenzorg drie patiënten bedeeld die bij hun 
ouders verbleven.141 Deze lichtere gevallen onderscheidden zich alleen wat betreft de oorzaak van 
de hulpvraag van andere vast bedeelden, niet in de hulp die ze kregen.
 Tot de min of meer lichtere gevallen behoorden ook de uitbestede patiënten. Uitbesteding 
bij particulieren was een gebruikelijke opvangmethode in de negentiende eeuw.142 De 27-jarige, 
ongehuwde Hilligien Nienhuis leed ‘zwaar aan toevallen en [werd] dientengevolge wat onnozel’. 
In de zomer zocht ze mos waarmee ze wat verdiende. Met een ondersteuning van 20 cent en een 
half brood kon ze bij anderen inwonen.143 Over de uitbesteding is de informatie zeer beperkt. In 
de rekeningen van de hervormde diaconie zijn hiervan enkele vermeldingen te vinden. Volgens een 
andere bron onderhield deze diaconie in 1846 dertien krankzinnigen, waarvan zeven in gasthuizen 
en gestichten waren opgenomen. De andere zes zouden dus in de familiekring of uitbesteed zijn 
geweest.144 Men verwachtte soms een heilzame werking van een ‘eenzame plek in het land’.145 Bij 
steun aan de familie en uitbesteding ging het veelal om chronische patiënten, maar waarschijnlijk 
niet om de zwaarste gevallen. 
 Chronische gevallen kwamen in de eerste helft van de negentiende eeuw ook in armen- en 
gasthuizen terecht. In 1838 waren vijf zieken met mentale problemen in het katholieke armenhuis 
opgenomen.146 Voor de hervormden was het criterium voor opname in het armenhuis in de jaren 
dertig dat ‘bekrompen geestvermogens onophoudelijk oppassing vorderen’.147 Er verbleven daar 
toen enkele patiënten. Hoewel het waarschijnlijk om iets zwaardere gevallen ging – permanent 
toezicht was nodig – betroffen het geen ernstig gedragsgestoorde of destructieve personen, omdat 
men in het armenhuis in een groep moest kunnen functioneren. Men sliep met anderen op een 
slaapzaal en gebruikte de maaltijden gezamenlijk. Rond 1860 was het plaatsen van krankzinnigen 
in stedelijke armenhuizen in onbruik geraakt. In 1861 werd nog één krankzinnige in het her-
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vormde armenhuis ‘beziggehouden’.148 De katholieken legden in 1855 expliciet vast dat krankzin-
nigen niet in het armenhuis terecht konden. Aan het veranderende opnamebeleid van de gast- en 
armenhuizen is te zien dat de kerkelijke armbesturen na verloop van tijd aansloten bij de nieuwe 
ontwikkelingen in de krankzinnigenzorg.149

 Het kwam regelmatig voor dat krankzinnigen kortdurend in het stadsziekenhuis of het 
Academisch Ziekenhuis werden opgenomen. Men wilde dan eerst proberen of een patiënt daar kon 
genezen. Als dat zo was, ging de zieke weer naar huis. Bij Jantien Spekman moet dat het geval zijn 
geweest. Bleef verbetering uit en leek het om een ernstig geval te gaan, dan werd een zieke naar een 
krankzinnigeninstituut gebracht. 
 De intramurale krankzinnigenzorg was alleen bestemd voor zeer ernstige, langdurige zieken. 
Een opname in het Anthony-gasthuis was bij de hervormden aan het begin van de negentiende 
eeuw geïndiceerd bij ‘den graad van razernij’, ‘straten gerugt’, ‘in de kerken tot stoor en ergenis 
[zijn]’, ‘bijna helemaal naakt bij de weg [lopen]’, ‘ter voorkoming van ongelukken’ of wanneer 
iemand ‘volkomen van verstand is beroofd’.150 In deze gevallen was meer nodig dan de gewone 
‘onophoudelijke oppassing’ die men in het armenhuis nog wel aankon. Sociale isolatie was ver-
eist.
 Vergelijken we het aantal opgenomen diaconiepatiënten met het totaal aantal patiënten met 
mentale problemen (hoofdstuk 6), dan blijkt dat maar zeer weinig cliënten van de diaconie in de 
intramurale krankzinnigenzorg terecht kwamen. 

Tabel 8.16  Uitbestede en intramuraal verpleegde krankzinnige diaconiepatiënten

 hervormd RK luthers

A B C A A

1836   7 1 3

1846   5 2 4 1

1856 13* 2 5* 1

Bronnen: rekeningen en notulen diaconieën

Toelichting:

A = Anthony-gasthuis, Zutphen, Delft

B = uitbesteding

C = Huis van Arrest

*  Van de hervormden en katholieken zijn van 1856 geen opnamecijfers of namen van patiënten bekend. Deze cijfers zijn als 

volgt berekend: uitgaven gedeeld door verpleegprijs per jaar per patiënt ad f 110,-.151
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Vanaf 1835 steeg het aantal opnames, nadat dat jarenlang stabiel was geweest. In 1837 en 1838 
moesten respectievelijk acht en negen hervormde krankzinnigen hun heil in het gasthuis zoeken.152 
In 1843 liet de hervormde diaconie dertien krankzinnigen in dit huis verplegen.153 De diakenen spra-
ken hun bezorgdheid uit over de toename,154 maar in tegenstelling tot andere vormen van zorg werd 
in de krankzinnigenzorg nooit gezegd dat een opname overbodig was. Eind jaren dertig plaatsten de 
hervormden ook krankzinnigen in het Huis van Arrest (drie in 1836, vijf in 1837). Deze patiënten 
konden al gauw iets doen wat als wetsovertreding kon worden beschouwd. Institutionalisering van 
krankzinnigen binnen het justitiële circuit leverde bij de diakenen geen bezwaren op. Financieel 
was het gunstiger, omdat de opnamegelden uitgespaard werden. De geneeskundige commissie kon 
de opnames in het Huis van Arrest niet appreciëren. Er was in deze periode ook plaatsgebrek in het 
Anthony-gasthuis. Op gezag van de gouverneur werden om die reden in 1837 enkele patiënten naar 
Utrecht en Deventer gebracht. Tussen 1842 en 1844 stuurde de hervormde diaconie lidmaten naar 
Deventer.155 Daarna kwamen alleen de erkende gestichten in Zutphen en Delft nog in aanmerking. 
De ‘zinneloze’ Cornelis Fokkes Meulman zag drie krankzinnigeninstellingen van binnen. In 1826 
kwam Cornelis in het Anthony-gasthuis terecht, waar hij tot de sluiting in 1842 bleef. Hij verhuisde 
daarop naar het gesticht in Deventer. Eind 1846 volgde de overplaatsing naar Zutphen, waar hij in 
de jaren zestig nog steeds verbleef. Naar ik aanneem bleef hij er tot zijn dood.
 De nieuwe ideeën over de krankzinnigenzorg braken aanvankelijk niet door bij de Groningse 
diaconieën. De armendokters hebben de diakenen eerst niet kunnen overtuigen van de nood-
zaak om de zorg te verbeteren. De katholieken maakten geen gebruik van het Anthony-gasthuis, 
mogelijk omdat het geen katholiek huis was.156 Zij gaven voor 1842 de voorkeur aan hun eigen 
armenhuis, waarschijnlijk ook voor de ernstige gevallen. Het katholieke armbestuur ging pas in de 
jaren veertig over tot plaatsingen in de gespecialiseerde, intramurale krankzinnigenzorg. Vanaf het 
tijdstip dat de hervormingen een wettelijke basis kregen, inspecteurs werden aangesteld en Rijk en 
provincie meebetaalden aan de opnames in betere instituten, sloot deze diaconie aan bij de nieuwe 
ontwikkelingen en maakte zij gebruik van instellingen voor krankzinnigen.
 De lutherse diaconie deed een zeer bescheiden appel op de voorzieningen voor krankzinnigen. 
Na 1844 werd gebruik gemaakt van het gesticht in Zutphen. De lutherse Hilke Smidt was in 
1856 eerst twaalf dagen in het Academisch Ziekenhuis en werd daarna naar Zutphen gebracht.157 
Deze opname kostte evenveel als de uitgaven aan medicijnen voor alle lutherse armen. De doops-
gezinden, Walen en Afgescheiden Gereformeerden hebben geen patiënten in de krankzinnigen-
gestichten geplaatst. De joodse diaconie had eind jaren vijftig een patiënte in het Israëlitische 
Krankzinnigengesticht in Amsterdam.158 In 1828 was een krankzinnige ‘bezwaarlijk’ voor de 
joodse diaconie, maar het is niet bekend waar deze verbleef.159

 Uit bovenstaande tabel blijkt dat met name de hervormde en katholieke armbesturen inhaakten 
op de nieuwe mogelijkheden. Bij de katholieken zien we al in 1846 en bij de hervormden in 1856 
een substantieel hoger aantal opnames buiten de provincie. Bij de katholieken was de opname-
coëfficiënt vanaf 1846 het hoogst. In 1856 was de hospitaliseringscoëfficiënt van de katholieken 
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(0.91) ten opzichte van de hervormden (0.63) nog steeds hoger. De katholieken lieten zelfs zieken 
opnemen boven het aantal contractplaatsen, wat voor hen veel duurder was.160 Deze diaconie 
maakte in die jaren ook op andere gebieden gebruik van gespecialiseerde zorg buiten hun eigen 
circuit. Er werd voor het eerst ook een kind in het Doofstommeninstituut geplaatst. Vanaf de jaren 
veertig woei een frisse wind door het katholieke armbestuur. De verbeterde ziekenzorg in hun eigen 
gasthuis was er ook een uiting van.
 Een analyse van de kosten van de krankzinnigenzorg laat nog enkele opmerkelijke zaken zien. 
In deze zorg gold hetzelfde als bij de drie hiervoor behandelde zorggebieden: er waren forse ver-
schillen tussen de armbesturen. Vóór 1846 was de zorg per patiënt voor de hervormde diaconie 
iets duurder dan daarna. Een opname in het Anthony-gasthuis kostte evenveel als een uitbesteding. 
Ook hieruit blijken overlast en onaangepastheid als specifieke opnameredenen voor het gasthuis. 
Een humanitaire motief lag ten grondslag aan het onderbrengen van Hermannus bij zijn zuster 
Anna Philippus. De uitbesteding bij Anna kostte de diaconie evenveel als een plaatsing in het 
Anthony-gasthuis.161 Een verblijf bij de familie was al gauw prettiger dan een geïsoleerd bestaan in 
de onverwarmde hokken van het gasthuis. De hogere uitgaven vanaf het midden van de eeuw had-
den uitsluitend te maken met een hogere opnamegraad en niet met een hogere verpleegprijs.162

 Bij de katholieken werd de forse stijging van de uitgaven aan medische armenzorg (vanaf 1846) 
vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de krankzinnigenzorg. Niet minder dan 78% van de stijging 
werd hierdoor bepaald, tegenover 5% voor het gewone ziekenhuis. Bij de hervormden werd de 
stijging van de nominale uitgaven aan medische zorg van 1856 ten opzichte van 1846 voor 23% 
veroorzaakt door de krankzinnigenzorg en voor 62% door de gewone ziekenhuiszorg.

Tabel 8.17  Procentuele aandeel krankzinnigenzorg in de medische armenzorg

     1836      1846     1856

hervormd 10 12 14

RK  -- 32 33

luthers  -- 42 26

Bron: rekeningen diaconieën

Toen in 1857 de subsidie van de stad aan de diaconieën ter discussie stond, was het eerste voorstel 
van de katholieken – de hervormden steunden hen op dit punt – dat de stad deze zorg zou over-
nemen.163 Dat ging (toen nog) niet door. Maar met de overdracht van de (medische) armenzorg 
aan het Burgerlijk Armbestuur kwam deze zorg daar – wat in 1820 niet was gebeurd – nu wel 
terecht. De diaconieën sloten de bemoeienis met deze zorg toen af. De periode dat de Groningse 
diaconieën inhaakten op de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van de krankzinnigenzorg 
heeft ruim tien jaar geduurd.
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HE T E I N D E VA N D E D I AC O N A L E ZO RG 

De Armenwet van 1854 liet alle armenzorg expliciet aan kerkelijke armbesturen over. Het stads-
bestuur was tevreden met de keuze die in deze wet was gemaakt,164 want de 

algemene geest in deze gemeente [is] tegen burgerlijke armenzorg en dubbele bedeling.165 

De provincie was al even verheugd. ‘Gelukkig is er geen staatsarmenzorg gekomen’, meldde zij in 
haar jaarverslag.166 De Administratie van de Algemene Onderstand werd opgeheven. Van 1855 tot 
1858 functioneerde op de gemeentesecretarie het Bureau Armwezen voor de administratie van de 
restitutiegelden van elders armlastigen. De cliënten van de Administratie van de Onderstand gin-
gen over naar de diaconieën. De meesten kwamen bij de hervormde diaconie terecht.
 De diaconieën die voor 1820 geen reserves hadden, hebben die daarna ook niet kunnen opbou-
wen. De reserve van de doopsgezinde diaconie slonk in, waardoor deze vanaf het eind van de jaren 
veertig ook afhankelijk werd van de subsidie van de stad. Alleen de Waalse diaconie bouwde een nog 
grotere reserve op. De diaconieën bleven arm. De verzwaring van de zorgtaak door de sluiting van 
Administratie vande Onderstand, de sinds 1833 teruglopende inkomsten uit collectes en stadssubsi-
die (bijlage XXVIII, kolom B) en het toenemende aantal uitbraken van besmettelijke ziekten in de 
jaren vijftig, waardoor de uitgaven aan medicijnen en ziekenhuiszorg enorm toenamen, hadden tot 
gevolg dat, net als in het tweede decennium, de druk op de diaconale zorg eind jaren vijftig heel groot 
was. De hervormde diaconie zegde eind 1857 het contract met het stadsbestuur over de subsidies op, 
omdat ze naar haar mening haar eigen lidmaten geen behoorlijke zorg meer kon bieden.167 Men bood 
in tweede instantie aan om op de oude voet door te gaan onder voorwaarde van een verhoging van 
de subsidie van f 6000,- en de overname van de kolonisten en buitengealimenteerden (stadjers die 
elders woonden en door de Groningse diaconieën moesten worden onderhouden) door de stad. De 
hervormde diaconie wilde niet langer op dezelfde voorwaarden het openbare deel van de armenzorg 
– de zorg voor de niet-hervormden en de kolonisten – uitvoeren.168 Dit voorstel was niet acceptabel 
voor de stad. Op twee punten week de mening van de raad af van die van de diaconie. Zij vond, 
aansluitend bij de heersende liberale opvattingen,169 uit principiële overwegingen dat armenzorg geen 
overheidstaak maar een kerkelijke taak was en uit praktische overwegingen dat de bedeling niet door 
meer dan een armbestuur moest worden uitgevoerd om ´botsingen´ te voorkomen. Vanaf de jaren 
dertig werd de eensgezindheid die vanouds tussen kerk, stad en stand hadden geheerst, langzaamaan 
steeds minder vanzelfsprekend. De consequenties van de opvatting van de diaconie dat zij haar armen 
niet meer naar behoren kon ondersteunen, werd in de jaren 1810 door de stad geaccepteerd, maar in 
de jaren 1850 niet meer. Tussen de regels door is in de mening van de raad te horen dat er wel wat 
zuiniger bedeeld kon worden. Zij erkende echter dat de diaconieën ook zedelijke en godsdienstige 
motieven konden hebben om te bedelen, wat bij de burgerlijke armenzorg niet het geval was.170 De 
hervormde kerk en de stad konden in 1857 niet tot overeenstemming komen over een oplossing voor 
de problemen in de armenzorg. Het contract werd daarop door de diaconie opgezegd.
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 De katholieken trachtten op hetzelfde moment hun financiële problemen op te lossen door 
de stad te vragen om een van hun duurste zorgopties, de krankzinnigenzorg, over te nemen. Als 
al gezegd: dit weigerde de stad. De katholieken zegden het contract met de stad echter niet op. 
Waarschijnlijk had dit te maken met de uitbreiding van het aantal contractplaatsen in de krank-
zinnigeninstituten in 1858,171 waardoor de katholieken niet meer zelf de volledige kosten van de 
opname hoefden te dragen van de plaatsingen die boven het contractaantal uitgingen.
 Er restte de stad niets anders dan met ingang van 1858 de (medische) armenzorg van de her-
vormden over te nemen. Voordat we dat deel bespreken, wordt eerst nog stilgestaan bij de burger-
lijke armenzorg in deze diaconale periode.

BU RG E R L I J K E  A R M E N ZO RG I N D E D I AC O N A L E PE R I O D E,  1833-1857

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

A B C bijzonderheden

1833-1834 13085 4.24 42 cholera, einde Burgerlijk Armenbestuur, uitbreiding stadsziekenhuis

1835-1839   4842 1.66 15

1840-1842   5557 2.03 17 pokken

1843-1845   5023 1.81 16

1846 22363 6.54 66 malaria, voedselcrisis, verbouw stadsziekenhuis

1847-1849   6479 1.84 19 cholera 1848

1850-1852 14472 4.55 45 cholera 1849, inrichting Academisch Ziekenhuis

1853-1857   6705 1.20 20

Bron: gemeenterekeningen

Toelichting:

A =  nominale uitgaven curatieve medische zorg (stadsziekenhuis, subsidie Nosocomium Academicum voor oktober 1852, 

medische armenzorg, stadsvroedvrouwen, extra uitgaven curatieve zorg bij epidemieën, Academisch Ziekenhuis)

B = uitgaven curatieve medische zorg als percentage van de totale stadsuitgaven

C = uitgave per stedelijke inwoner in centen

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

Tabel 8.19  Beroepen van de cholerapatiënten die stadshulp ontvingen in 1849

nominaal procentueel

ambachten   57 36.8

ambachtsknechten   17 11.0

koopman + koopmansknecht   11   7.1

landbouw, tuinbouw, visserij     5   3.2

politie + militairen     4   2.6

arbeider/ster, knecht, sjouwer   24 15.5

economische dienstverlening     6   3.9

vuilnismenner     2   1.3

vervoerssector     6   3.9

dienstmeid, dienstbode     5   3.2

bewaarschoolhoudster     1   0.6

zonder beroep   12   7.7

onbekend     2   1.3

bedeeld     3   1.9

totaal 155

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

TR E N D S I N H E T U I TG AV E N PAT RO O N

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

ME D I S C H E A R M E N ZO RG D O O R H E T BU RG E R L I J K  AR M B E S T U U R,  1858-1870

Toegangsprocedures en uitgaven
Vanaf 1858 werd het in de Armenwet vastgelegde criterium ‘volstrekte onvermijdelijkheid’ aan-
gehouden voor de toegang tot de bedeling. Het Burgerlijk Armbestuur, dat in 1858 weer tot 
stand werd gebracht, spitste het criterium nog wat toe: bedeling was geïndiceerd voor ‘behoud 
van leven en gezondheid’. Als volstrekt onvermijdelijke zorg werd gezien: huurgeld, medische 
zorg en ‘sporadisch brood’. Kleding, turf en opnames in wees-, armen- en gasthuizen vielen er 
volgens het Groningse Burgerlijk Armbestuur niet onder.182 Deze zaken bleven bij de diaconieën 
ondergebracht. Stro, kleding en klompen werden minimaal verstrekt en helemaal niet aan elders 
armlastigen en buitengealimenteerden. Plaatsingen van jongeren in de landbouwkolonie Mettray 
en van kinderen in het Doofstommeninstituut werden ook geweigerd.183 Wezen beneden de 17 
jaar – Gerrichien Steenblok bijvoorbeeld – en personen die door ziekte of gebreken geheel of 
gedeeltelijk niet in staat waren om te werken, werden wel geholpen.
 Vanaf 1858 konden armen tegelijkertijd door het Burgerlijk Armbestuur en een diaconie wor-
den bedeeld.184 Men kon medisch worden bedeeld door het Burgerlijk Armbestuur en tegelijkertijd 
andere hulp van de kerkelijke armenzorg krijgen. Egbert en Henderika Geersinga woonden in een 
‘diaconiekamer’, kregen geld en brood van de hervormde diaconie en breukbanden en medicijnen 
van het Burgerlijk Armbestuur. Er bestonden ook andere combinaties van dubbele bedeling, bij-
voorbeeld turf van de diaconie en brood en geld van het Burgerlijk Armbestuur. Met ingang van 
1860 werd voor de eerste levensbehoeften maximaal f 1,- steun verleend. De meeste stadjers kregen 
vaak niet meer dan een paar dubbeltjes.185 Bij een inkomen van f 1,50 werd slechts bij hoge uitzon-
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dering nog wat gegeven. Ook voor negentiende-eeuwse begrippen was dit mager.186 In Groningen 
werd niet ‘rijker’ bedeeld dan elders. Buitengealimenteerden konden alleen in hoogste noodzaak 
medische zorg krijgen.187

 In 1867 werd (op enkele grote gemeenten na) het restitutieprincipe voor de medische armen-
zorg binnen de provincie afgeschaft. Voor de plattelandsbevolking die naar de stad trok, werd 
Groningen voor dit deel van de armenzorg het domicilie van onderstand.188 Het aantal armen nam 
daardoor eind jaren zestig – net als in de jaren 1810 – toe. De armenwet van 1870 bepaalde dat 
de woonplaats te allen tijde het domicilie van onderstand werd. Daarmee kwam een eind aan veel 
administratief werk én onenigheid tussen armbesturen van verschillende plaatsen over wie de zorg 
voor armen moest dragen. Het aantal inwoners dat een beroep op gratis medische zorg kon doen, 
nam daardoor nog verder toe. 
 Aanvragen voor steun moesten bij de boekhouder van het armbestuur worden ingediend. Het 
armbestuur deed onderzoek bij buren, wijkmeester of andere bekenden van de vrager, waarna in 
de bestuursvergadering over het verzoek werd beslist.189 Interessant is dat buren weer als informa-
tiebron konden dienen. Ze kregen echter niet – net zo min als dat voor 1833 het geval was – een 
taak in de feitelijke toewijzing van hulp. Het weer invoegen van buren in de toelatingsprocedure 
moet te maken hebben gehad met het feit dat functionarissen van de openbare armenzorg minder 
bekend waren met de omstandigheden van de steunvragers dan de diakenen. Voor de medische 
armenzorg golden enkele aanvullende toegangsregels. Men moest een briefje van de diaconie tonen 
waaruit bleek dat van die kant geen hulp werd ontvangen.190 Recepten dienden op het stadhuis 
te worden afgestempeld, voordat men er mee naar de apotheek kon gaan. Er hoefde niet zoals bij 
andere verzoeken om steun, tot de bestuursvergadering gewacht te worden om hulp te krijgen. 
Om het werk te beperken werd in 1861 besloten dat een toegestane verstrekking voor medische 
hulp een jaar geldig was. Ook het inwinnen van informatie over de hulpbehoevendheid bij andere 
personen kon bij een medische hulpvraag achteraf gebeuren. ‘s Avonds na zeven uur mocht de apo-
theker op ongestempelde recepten medicijnen afgeven. Het was de armendokter niet toegestaan 
aan elders armlastigen meer dan eenmaal per dag een visite te brengen.191 Voor de Groningers gold 
deze beperking niet. Personen die van elders afkomstig waren kregen dus minder hulp.
 Het Burgerlijk Armbestuur nam aanvankelijk alleen van de hervormden de (medische) armen-
zorg over. De andere diaconieën bleven nog twee jaar op dezelfde voet doorgaan. Armenzorg door 
het Burgerlijk Armbestuur bleek echter goedkoper uit te vallen,192 waarop het stadsbestuur haar 
standpunt herzag, de principes uit 1854 liet vallen en afstand nam van de ervaringen van rond 
1830. De overdracht van de armenzorg van de andere diaconieën aan het Burgerlijk Armbestuur 
vond met ingang van 1860 plaats.193 Dat ging vrij snel en geruisloos. Alleen het joodse armbestuur 
protesteerde. Dat wilde liever subsidie blijven ontvangen en de armenzorg zelf uitvoeren, maar dat 
ging niet door.194 De opzegging van de contracten in 1860 was een initiatief van de stad.
 In de armenzorg zien we in de jaren vijftig en zestig eenzelfde ontwikkeling als bij de openbare 
hygiëne. In de jaren vijftig nam de stad een principieel liberaal standpunt in. Overheidstaken moes-
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ten worden geminimaliseerd en de diaconieën kregen alle armenzorg op hun bordje. Aan het eind 
van het decennium werd men pragmatischer. Toen armenzorg door het Burgerlijk Armbestuur 
goedkoper bleek te zijn, werd het een zinvol alternatief gevonden. De ‘behoefte aan efficiënt 
beheer, vooral op financieel gebied’ overheerste volgens Formsma in deze periode in de Groningse 
besturen.195 We zien dit ook in de (medische) armenzorg. Rond 1860 werden de levensomstan-
digheden voor de lagere sociale groepen ook wat beter. De conjunctuur trok aan, de werkgelegen-
heid verbeterde en de prijzen van levensmiddelen werden gunstiger.196 Het Burgerlijk Armbestuur 
functioneerde tot in de twintigste eeuw. Toen werd de medische armenzorg overgenomen door de 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst.197

 Armenzorg door het Burgerlijk Armbestuur bleek voordeliger te zijn, maar dat gold niet voor 
de medische armenzorg. 

Tabel 8.20  Uitgaven curatieve medische armenzorg door de stad (afgerond op hele guldens)198

 A  B  C  D bijzonderheden

1858-1861 24399 4.18 70 5.23 malaria 1859-1860

1862-1865 22945 3.53 63

1866 32806 3.89 88 6.47 cholera

1867-1869 23738 3.33 64

1870 28640 3.95 75 pokken

1871 36424 4.18 94 pokken, woonplaats wordt

domicilie van onderstand

Bron: gemeenterekeningen

Toelichting:

A =  nominale uitgaven curatieve medische zorg (medische armenzorg, stadsvroedvrouwen, extra uitgaven curatieve zorg bij 

epidemieën, Academisch Ziekenhuis)

B =  uitgaven curatieve medische zorg als percentage van de totale stadsuitgaven

C =  uitgave per stedelijke inwoner in centen

D =  uitgave per medische bedeelde, berekend (kolom D van tabel 8.22:kolom A van tabel 8.20)

Het effect van de overgang naar de burgerlijke armenzorg kan aangetoond worden door de uitgaven 
van 1856 te vergelijken met die van 1862-1865. In 1856 werd door de gezamenlijke armbesturen 
(exclusief joodse en doopsgezinde) f 20.918,- uitgegeven en begin jaren zestig door het Burgerlijk 
Armbestuur bijna f 23.000,- per jaar (gewone jaren zonder epidemieën). Medische armenzorg door 
het Burgerlijk Armbestuur betekende na 1858 geen bezuiniging. Integendeel, er was sprake van 
een permanente stijging van de uitgaven. Zowel bij de diaconieën in 1856 als bij het Burgerlijk 
Armbestuur in de jaren zestig, lagen toelating en financiering in dezelfde hand.
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 De ontwikkeling over een langere tijd kunnen we zien als we de periode 1821-1825 vergelijken 
met de jaren 1861-1865. In beide periodes droeg de burgerlijke overheid zorg voor de medisch 
bedeelden. De periodes zijn goed te vergelijken, omdat zich in beide periodes geen bijzonderheden 
voordeden op het vlak van de volksgezondheid. Op de gemeenterekening was het uitgavenpercen-
tage in de jaren zestig met 21 punten gestegen ten opzichte van de jaren twintig (van 3.01 naar 
3.64%). De uitgave per stedelijke inwoner was echter bijna verdubbeld, van 35 naar 64 cent per 
inwoner. Door de stedelijke bevolking werd in de jaren zestig, de toegenomen bevolkingsomvang 
meegerekend, ongeveer anderhalf keer zo veel geïnvesteerd in de medische armenzorg.
 Van 1860 tot en met 1875 bleef de verhouding tussen de uitgaven aan medische armenzorg 
en de bevolkingsomvang ongeveer gelijk.199 Daarna stegen de medische uitgaven tot eind jaren 
negentig (1897) bovenproportioneel.200 De periode 1875-1900 valt echter buiten het bestek van 
dit boek.
 De overdracht van de medische armenzorg naar het Burgerlijk Armbestuur vond vlak na de 
introductie van de hoofdelijke omslag plaats (1856). De raad had een scherp zicht op het feit dat 
de openbare armenzorg door de belastingbetaler moest worden opgebracht. De belangen van de 
‘kleine belastingbetaler’ moesten worden ontzien, meende de raad. Deze inwoners moesten door 
‘noeste vlijt’ en ‘zware arbeid’ hun gezin onderhouden en van hun ‘geringe verdiensten’ ook nog bij-
dragen aan de gemeentekas, waaruit de armenzorg werd bekostigd. Het stadsbestuur vond dat deze 
bevolkingsgroep niet meer dan strikt noodzakelijk mocht worden aangesproken.201 In Groningen 
was iemand met een inkomen van f 5,77 per week (f 300,- per jaar) al belastingplichtig.202 Dat 
bedrag lag amper boven de toelatingsnorm voor de medische bedeling (zie hierna). Vroedvrouw 
De Groot betaalde in 1862 op basis van de huurwaarde van haar huis (f 52,- per jaar) f 2,12 belas-
ting. De vraag is of de lage middengroepen in de stadskas stortten, wat voorheen op zondag in de 
collectezak ging. Bij de hervormden liepen de collecte-opbrengsten vanaf 1836 terug.203 Als deze 
hypothese juist is, dan kan het overdragen van de armenzorg naar het Burgerlijk Armbestuur ook 
gezien worden als een poging om de kosten van de armenzorg meer over een zo groot mogelijk 
deel van de bevolking te verdelen. Het vrijwillige karakter van de collecte – waarvoor het animo 
daalde – werd vervangen door de verplichte gemeentelijke belasting. De gemeentekas werd na 1856 
waarschijnlijk door een grotere groep van de bevolking gevuld, dan die in de periode daarvoor de 
diaconieën begunstigde. Doordat het openbare armbestuur nu zelf de toelating en hoogte van de 
bedeling bepaalde, konden de uitgaven in de hand worden gehouden. De praktijk wees al snel 
uit dat het Burgerlijk Armbestuur de armenzorg inderdaad goedkoper uitvoerde dan voorheen de 
diaconieën, maar dat gold dus niet voor de medische armenzorg.

Aard en bereik van de medische hulp door het Burgerlijk Armbestuur, 1858-1870
Het bronnenmateriaal van de medische armenzorg op microniveau vertoont helaas een hiaat in 
de jaren zestig. Er zijn stamboeken van bedeelden van 1858, 1859204 en 1867 tot en met 1882.205 
De laatste periode is door Van Holthoon onderzocht.206 Voor de periode 1860-1866 moeten we 
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genoegen nemen met de statistische gegevens van het Burgerlijk Armbestuur.207 Het register van 
bedeelden van 1858 telt 1504 ingeschreven eenheden (gezinnen en alleenstaanden), inclusief de 
kinderen in het Toevlugtsoord en de ziekenhuispatiënten. 208 Van de eerste 500 nummers – dit 
zijn op 28 eenheden na de bedeelden die van de hervormde diaconie zijn overgenomen – kreeg 
59% medische hulp naast andere vormen van steun. De medische hulp bestond uit medicijnen, 
heelkundige middelen of een ziekenhuisopname. De doktershulp die er aan vooraf ging, werd niet 
genoteerd. Van de ruim 900 nieuw ingeschreven steunvragers in 1858 – dezen werden niet van de 
diaconieën overgenomen – kregen slechts 43 geen medische hulp. In de loop van het jaar werd dat 
aantal steeds minder. In het vierde kwartaal kregen nog maar zeven nieuwe cliënten geen medische 
hulp van het Burgerlijk Armbestuur. In totaal werd aan slechts 5% van de nieuwe steunverzoekers 
in 1858 geen medische hulp gegeven. Vrijwel iedereen had dus een gezondheidsprobleem. Het 
accent dat door dit armbestuur op het criterium ‘behoud van leven en gezondheid’ lag, komt hier 
duidelijk naar voren.
 Een groot deel van de bedeelden die vanaf 1858 bij het Burgerlijk Armbestuur werden inge-
schreven, kregen uitsluitend medische zorg.

Tabel 8.21  Tijdelijk bedeelden Burgerlijk Armbestuur, 1858-1866

A A1 B B1 C

1858 3151   9.2 2083   6.1 66

1859 4364 12.8 3343   9.8 77

1860 5153 14.4 3867 10.8 (12.0) 75 (83)

1861 4965 13.9 4345 12.2 (13.1) 88 (94)

1862 3615 10.0 2892*   8.0* ( 9.1)

1863 2993   8.3 2395*   6.6* ( 7.6)

1864 2727   7.4 2182*   5.9* ( 6.8)

1866 5680 15.2 4544* 12.2*

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

Toelichting:

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

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

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

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

C = percentage B van A; tussen haakjes: inclusief buitengealimenteerden

* =  extrapolaties. Van deze jaren zijn geen opgaven van uitsluitend medisch bedeelden. Voor de berekening van kolom B is 

een gemiddelde van 80% van kolom A aangehouden (zie kolom C).
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De malaria-epidemie van 1859 ebde, als gebruikelijk, nog twee jaar na. Volgens De Vries Reilingh 
werd tijdens de epidemie 

Het verkrijgen van geneesmiddelen .. den armen zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt, door buiten 
werking stellen van sommige beperkende bepalingen, die in gewone tijden om misbruiken voor te 
komen noodig zijn. 

De versoepeling was dezelfde als die in 1848 en 1849 tijdens de cholera. Echter, vervolgt De Vries 
Reilingh 

kon ... niet altoos de hulp verleend worden, die zoo noodig was, want velen, zeer velen van de zoo-
genoemde kleine burgerij waren te eergierig om haar te vragen, of hadden daartoe den moed niet, of 
moesten om vele redenen afgewezen worden.209 

Uit de verslagen van de geneeskundige commissie is op te maken dat de versoepeling van de ver-
strekking van geneesmiddelen vooral te maken had met de cholera, die tegelijkertijd met de malaria 
de kop op stak. Uit het tweede citaat blijkt dat ook tijdens deze epidemie de soepele regeling in 
de praktijk een beperkte reikwijdte had. Het loslaten van de ‘beperkende bepalingen’ verruimde 
nauwelijks de toegang voor inwoners die anders geen hulp kregen. In 1862 was het aantal tijdelijk 
bedeelden ‘aanmerkelijk minder’ dan het jaar daarvoor, omdat de gezondheidstoestand veel gun-
stiger was.210

 Op grond van bovenstaande cijfers is vast te stellen dat in de jaren zestig in ‘gewone’ jaren 
ongeveer 8 à 9% van de mingegoede bevolking (inclusief buitengealimenteerden) medische hulp 
van het Burgerlijk Armbestuur ontving. In bijzondere gevallen, tijdens een malaria- of cholera- 
epidemie, liep het op tot ruim 13%. Het totale aantal medisch bedeelden was groter. Krankzinnigen, 
vast bedeelden, kolonisten en de kinderen in het Toevlugtsoord vielen ook onder de doelgroep van 
de medische armenzorg. Krankzinnigen kregen in ieder geval medische hulp en kolonisten – via de 
medische dienst in de kolonies – en vast bedeelden namen ook in groten getale medische hulp af. 
In tabel 8.22 is het percentage feitelijke ontvangers van medische hulp van de twee laatste groepen 
geschat op 80. We komen dan uit op bijna 9 tot ruim 16% van de bevolking die jaarlijks via het 
Burgerlijk Armbestuur medische armenzorg kreeg.
 Het potentiële deel van de bevolking dat aan de toelatingscriteria voldeed, moet enkele pro-
centen hoger hebben gelegen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het gebruik enkele procen-
ten hoger lag dan in de jaren twintig (voor 1826). Van een spectaculaire toename was, buiten 
excessieve epidemieën om, geen sprake. De veronderstelling van raadslid De Sitter in 1858 dat 
de toegang tot de medische armenzorg moeilijker zou gaan worden, werd niet bewaarheid.211 De 
uitstoot van de mingegoeden die rond 1830 in ruime mate de weg naar de gratis medische dienst-
verlening hadden gevonden, was rond 1840 al door de diaconieën uitgevoerd. De overname door 
het Burgerlijk Armbestuur in 1858/1860 betekende geen verdere beperking op de toegang. Vanuit 
het perspectief van de totale bevolking blijkt dat ook na 1858 de meeste inwoners hun medische 
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zorg – regulier dan wel irregulier – via het particuliere circuit betrokken en dat de armenzorg maar 
voor een beperkt deel van de stedelingen de intermediair naar medische hulp was.

Tabel 8.22 Totaal aantal medisch bedeelden 1858-1866, berekend

A B C D E

1858   854 2083 2937   8.6

1859 1049 3343 4392 12.8

1860 1199 4285 30 5509 15.4

1861 1107 4690 26 5823 16.3

1862 1197 3304 29 4530 12.5

1863 1089 2747 31 3867 10.7

1864   842 2518 31 3391   9.2

1866 1089 4544 5633 15.1

Bronnen: gemeentesecretarie dossier armenzorg 1820-1830; archief burgerlijke armenzorg 

Toelichting:

A = vast bedeelden, kolonisten, 80% van het totale aantal (aanname)

B = medisch bedeelden, inclusief buitengealimenteerden

C = krankzinnigen

D = totale aantal medische bedeelden, berekend

E = percentage medisch bedeelden van de totale bevolking

De structureel hogere uitgaven aan medische armenzorg in de loop van de periode 1800-1870 zijn 
voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van het gemiddelde gebruik per bedeelde. De 
trend die hiervoor geconstateerd werd in 1856 – de evaluatiedatum voor de diaconieën – zette 
onder het Burgerlijk Armbestuur door. Uit tabel 8.20 (kolom D) blijkt dat de medische uitgaven 
per bedeelde rond 1860 fors hoger waren dan eind jaren dertig bij de hervormde diaconie, zelfs 
als we daar in betrekken dat er in 1859-1860 een malaria-epidemie heerste. Het aandeel van de 
ziekenhuiszorg in de uitgaven was van 1860 tot en met 1864 31%.212 In deze jaren deden zich geen 
epidemieën voor, zodat het uitgavenniveau van deze zorgmogelijkheid waarschijnlijk niet afweek 
van die van voor 1860. Grote verschuivingen tussen de verschillende onderdelen van de zorg zijn 
niet waar te nemen tussen 1858 en 1870.
 We kunnen de mingegoeden die vanaf 1858 medische hulp van het Burgerlijk Armbestuur kre-
gen, wat nauwkeuriger in beeld brengen. Van de afgewezen hulpvragen is nauwelijks iets bekend. 
Er zijn een paar weigeringen in de notulen opgenomen, maar van deze hulpvragers konden geen 
nadere gegevens worden opgespoord, omdat alleen een achternaam is genoteerd. Sommige steun-
vragers probeerden het Armbestuur onder druk te zetten. P.D. Riga ontving gedurende zijn ziekte 
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voor zijn gezin, dat uit vier personen bestond, 50 cent en een half brood.213 Hij wilde meer en 
dreigde naar Veenhuizen te gaan, wat veel duurder zou zijn. Dergelijke openlijke dreigementen 
werden door het Armbestuur in de regel direct afgestraft met een korting op de bedeling.214 C. 
Hoek dreigde naar het ziekenhuis te gaan. Ook in dit geval liet het Armbestuur zich niet vermur-
wen.
 Om voor medische hulp in aanmerking te komen lag de inkomensgrens hoger dan voor de 
eerste levensbehoeften. Schoenmakersknecht Vonk verdiende f 3,50 à f 4,- per week. Hijzelf, zijn 
vrouw en een van zijn vier kinderen werden in 1858 ziek. Vonk lag twee weken in het ziekenhuis. 
Het gezin kreeg naast ziekenhuishulp ook medicijnen, maar geen andere hulp.215 Een gezin met 
zeven kinderen en een gezamenlijk inkomen van f 5,90 kreeg medicijnen voor een ziek kind.216 De 
meeste gezinnen die in 1858 voor medische hulp in aanmerking kwamen, verdienden tussen f 2,50 
en f 4,50 per week. Een enkele keer was het meer, maar dan betrof het een zeer groot gezin. Voor 
brood of huurgeld kwam men dan al lang niet meer in aanmerking. De inkomensgrens was lager 
dan wat maximaal als grens gold voor de meeste Nederlandse gemeenten. Het landelijke beeld was 
dat 81% van alle gemeenten voor medische hulp een grens van f 5,- aanhield.217 Het lijkt er op dat 
men in Groningen een iets lagere grens aanhield.
 Volgens De Meere was het gemiddelde zomerdagloon van een Groningse ambachtsman in 
1819 90 cent (f 5,40 per week).218 Uit de Nijverheidsstatistieken van 1816 blijkt dat de helft van de 
beroepen meer dan f 4,50 per week verdiende en uit die van 1819 dat iets meer dan de helft meer 
dan f 4,50 per week aan inkomen had.219 Daglonen op basis van jaarinkomens waren doorgaans 
lager dan zomerdaglonen. Gezien de loonstabiliteit in de onderhavige periode, kunnen we deze 
bedragen als richtsnoer aanhouden. Ongeveer de helft van de Groningse ambachtslieden kwam dus 
niet in aanmerking voor medische armenzorg en in de zomerperiode de meesten niet. Wanneer 
andere gezinsleden ook nog enig inkomen hadden, kregen de gezinnen van de ambachtslieden met 
een inkomen dat lager was dan f 4,- à f 4,50 ook geen hulp meer. 
 Rond 1880 was de inkomensgrens voor gratis medische hulp in Groningen een weekinkomen 
van f 8,-.220 Aan het eind van de eeuw was de toegang voor mingegoeden ruimer. We moeten 
hierbij in acht nemen dat de lonen toen ook langzamerhand begonnen te stijgen, maar het is wel 
waarschijnlijk dat een verhoogde toestroom naar de armenzorg een van de redenen was, dat na 
1880 de uitgaven stegen. Volgens de inkomensstratificatie van Kooij had ongeveer driekwart van 
de bevolking een inkomen beneden de f 10,- per week (jaarinkomen ≤ f 500,-).221 De lagere sociale 
groepen werden in de onderhavige periode (en waarschijnlijk in de hele negentiende eeuw) dus 
lang niet in zijn geheel tot de medische armenzorg toegelaten. Met name gold dit voor de hulp van 
een dokter en voor geneesmiddelen.
 De meeste bedeelden kregen een beroepsaanduiding in het stamboek van de bedeelden. Van 
de medisch bedeelden zijn de beroepen uit de stamboeken van 1858 en 1859 geïnventariseerd en 
gerubriceerd. Van 2195 ingeschreven nummers – gezinnen en alleenstaanden – werden 956 (44%) 
uitsluitend bedeeld met geneesmiddelen of breukbanden.
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Tabel 8.23  Beroepen van de medisch bedeelde mingegoeden, 1858, 1859

nominaal procentueel 

los werk, los arbeider   27   2.8

arbeider, knecht 126 13.2

vlasspinnerij, steenbikken   18   1.9

sjouwerman 112 11.7

loopt met handel   36   3.8

vrouw breit, naait   55   5.8

werkvrouw, dient 108 11.3

vuilnismenner, drekstoep   13   1.4

ambachtsknecht 214 22.4

ambacht   88   9.2 

diversen     6   0.6

turfmeter, turfdrager     6   0.6

onbekend   69   7.2 

zonder beroep   78   8.2

totaal 956

Bron: stamboek bedeelden burgerlijke armenzorg

De ziekenhuispatiënten zijn hier niet bij, omdat deze in hoofdstuk 6 al zijn behandeld. Eveneens 
zijn hier de bedeelden die ook andere vormen van tijdelijke bedeling ontvingen of die in tweede 
instantie naar het ziekenhuis, armenhuis of een andere vorm van intramurale zorg gingen, niet bij. 
Velen van hen kunnen, in ieder geval voor een bepaalde periode, ook tot de uitsluitend medisch 
bedeelde mingegoeden worden gerekend.222 De diffuse grens tussen bedeelden en uitsluitend 
medisch bedeelden zien we hier opnieuw. Het is het ‘grijze gebied’ van de randarmen, die soms 
alleen medisch werden bedeeld en maar vaak meer steun kregen als de ziekte langer duurde.
 Bijna 30% (283) van de uitsluitend medisch bedeelden waren (losse) arbeiders, knechten en 
sjouwers. Velen van hen werkten in de havens, op markten en dergelijke en waren dagloners. Zij 
hadden in de negentiende-eeuwse steden een ongewis bestaan.223 Het aantal mannen met een 
ambachtelijk beroep was ongeveer even groot (302). De meesten werden als knecht aangeduid. 
De meest voorkomende ambachtsknechten waren in de bouwnijverheid werkzaam: metselaars, 
timmerlieden en ververs (60). Zij hadden, evenals de losse arbeiders, meestal geen vaste werkgever 
en een conjunctuur- en seizoensgevoelig beroep. Dat laatste gold ook voor de voermans-, man-
demakers- en schippersknechten (27). De textielsector was vertegenwoordigd met 25 wevers- en 
kleermakersknechten. Schoenmakersknechten (11), smidsknechten (10) en boekbinders- en druk-
kersknechten (9) waren ook nog redelijk vertegenwoordigd. De arbeiders van de drekstoep heb ik 
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apart vermeld, omdat voor hen in 1865 een ziekenfonds werd opgericht. Het aantal zieken was 
in deze beroepsgroep betrekkelijk hoog. Het aantal vrouwen onder de medische bedeelden, zowel 
alleenstaand of als gezinshoofd, was eveneens substantieel. De meesten hadden typische vrouwen-
beroepen, liepen met handel of hadden geen beroepsvermelding. De meest voorkomende ambach-
ten zonder knechtsaanduiding waren kleermaker (15), schoenmaker (14), wever (10), stoelmatter 
en borstelmaker (10) en kalkmaker (6).
 De meeste ambachtsberoepen van de medisch bedeelden vinden we in de Nijverheidsstatistieken 
vermeld onder de beroepen met een inkomen lager dan f 4,50. De beter betaalde beroepen uit deze 
statistieken komen nauwelijks onder de medisch bedeelden voor. Beroepen als sjouwer, dagloner, 
knecht en dergelijke zijn niet in de Nijverheidsstatistieken opgenomen. De hier genoemde beroe-
pen – met uitzondering van de kleermakers – komen in de beroepenstratificatie van Kooij alle 
voor in de laagste sociale groep. Ze waren bovendien fors vertegenwoordigd onder de immigranten 
die uit de directe omgeving van de stad kwamen.224 De conclusie kan getrokken worden dat de 
medisch bedeelden vooral uit de groepen kwamen die zichzelf nog net konden redden zolang ze 
nog werk hadden. Het waren de inwoners met de allerlaagste inkomens, die zelfredzaam waren 
als ze maar niet ziek of werkloos werden. Ze zijn net boven de allerarmsten, de vast bedeelden, te 
plaatsen. De iets beter betaalde ambachten kwamen niet in de stamboeken voor. Evenmin vinden 
we onder de medisch bedeelden (kleine) winkeliers, bakkers, slagers, kooplui van enig aanzien etc. 
Er is een grote overeenkomst met de patiënten die tijdens de cholera-epidemie van 1849 door de 
stad werden geholpen. Medisch bedeelde mingegoeden hadden een weekinkomen van maximaal 
f 4,- à f 4,50 of een jaarinkomen van ongeveer f 250,-. Het was de groep net onder de inkomens-
grens voor het laagste tarief van de hoofdelijke omslag. In het stratificatiemodel zijn ze in de lower-
lower class te plaatsen.225

 De medische armenzorg was rond 1860 – en naar het zich laat aanzien al vanaf ongeveer 
1840 – niet toegankelijk voor de lage middengroepen (upper-lower class en lower-middle class). De 
beroepssamenstelling van de medisch bedeelden en de omvang van het gebruik in reguliere jaren 
(8 à 9% van de bevolking) sluit bij elkaar aan. De toegang tot de medische armenzorg was slechts 
weggelegd voor bedeelden en een groep die al aan de rand van de armoede leefde. De potentiële 
groep inwoners die aanspraak kon maken op medische armenzorg moet ongeveer 20% van de 
bevolking zijn geweest.226 Wat wordt begrepen onder de middengroepen had geen toegang tot de 
geneeskundige armenzorg. Zij moesten op andere wijze medische zorg zien te krijgen. 
 Wanneer we de gezinssamenstelling en de burgerlijke staat van de uitsluitend medisch bedeel-
den onderzoeken, dan blijkt dat het kerngezin waarin de kinderen nog niet verdienden het vaakst 
vertegenwoordigd was (41%). Een-oudergezinnen met kinderen zonder inkomen kwamen maar 
weinig in het bestand voor (4%). Alleenstaanden boven de 20 jaar en echtparen zonder kinderen 
– vooral ouderen – waren ook ruim vertegenwoordigd (35%). Vrij groot was ook nog de groep 
alleenstaande ouders met verdienende grotere, maar nog niet volwassen kinderen (pubers en 
adolescenten): 18%. De meesten leefden dus in jonge gezinnen. Van de geneeskundig bedeelden 
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die na de verstrekking van geneesmiddelen toch nog naar het ziekenhuis moesten of overleden, 
was 61% beneden de 50 jaar. De bevindingen van Van Holthoon over de populatie bedeelden 
van 1867 tot 1882 waren dezelfde. In deze periode kreeg 60 à 70% van de bedeelden uitsluitend 
medische hulp en 69% van hen was tussen de 20 en 60 jaar.227 Het in 1858 door het Burgerlijk 
Armbestuur ingezette beleid bleef in ieder geval tot ongeveer 1880 gehandhaafd.
 In hoofdstuk 3 is de indruk van medicus Acker Stratingh over de toegenomen vraag van armen 
naar medische hulp geciteerd. Aan het begin van de eeuw praktiseerden een of twee dokters in de 
armenpraktijk en die hadden het volgens hem niet erg druk. In 1870 waren inmiddels zes aange-
steld. De armenbevolking behielp zich voorheen veel meer met huismiddeltjes, maar wenste later 
in de eeuw steeds meer doktershulp bij gezondheidsproblemen.228 De gepresenteerde gegevens van 
de medische armenzorg kunnen de indruk van Acker Stratingh maar ten dele bevestigen, althans 
een ‘sterke’ stijging komt daaruit, over een langere periode bezien, niet naar voren. Het is echter 
van belang ook de zorg via de polikliniek van het Academisch Ziekenhuis hier in gedachten te 
nemen. Ook daar kreeg een deel van de bevolking gratis geneeskundige hulp. Een derde bron van 
gratis hulp was die van de medici zelf en die was, afgaande op de berichten van de beroepsbeoefe-
naren in de jaren veertig en vijftig ook substantieel.
 Het specifieke van Groningen wat betreft de overdracht van de medische zorg van de diaconieën 
naar de openbare zorg was, dat die stapsgewijs verliep. In vergelijking met andere steden was de 
overdracht betrekkelijk vroeg. In 1860 was het proces afgerond, terwijl dat in de meeste steden rond 
1880 zijn beslag kreeg. In grote steden gebeurde het over het algemeen eerder dan in de kleinere.229 
De Rotterdamse hervormde diaconie hief de medische dienst in 1879 op.230 In Leeuwarden werd 
halverwege de jaren tachtig de diaconale medische zorg tot een minimum teruggebracht.231 In feite 
was in Groningen in 1820 al een belangrijke stap gezet, door de medische armenzorg die toen ver-
betering behoefde en waarvoor de arme diaconieën onvoldoende middelen hadden, als stadszorg te 
organiseren. De financiële constructie die van 1827 tot en met 1832 bestond, heeft er verder toe 
bijgedragen dat de bevolking al vroeg kennis maakte met openbare medische armenzorg. Een ander 
belangrijk element was dat de stad gespitst was op de bestrijding van besmettelijke ziekten. De epide-
mie van 1826 liet diepe sporen na. Toen eind 1832 besloten werd de medische zorg weer aan de dia-
conieën terug te geven, bleef de stad alert op de medische zorg tijdens epidemieën en de isolatie van 
lijders aan besmettelijke ziekten. De grote rol van het ziekenhuis in de medische armenzorg kan hier 
niet los van worden gezien. De medische hulp die de stad na 1832 bood aan inwoners die mogelijk 
geen medische hulp zouden kunnen krijgen (vreemdelingen, niet-kerkelijken) en aan de allerarmsten 
(bedelaars, kolonisten) – groepen die doorgaans als ‘inbrengers’ en verspreiders van besmettelijke ziek-
ten werden gezien – ligt in het verlengde van de aandacht voor de bestrijding van besmettelijke 
ziekten. Indirect bleef de stad nog behoorlijk bijdragen in de periode dat de kerkelijke armenzorg 
de medische zorg uitvoerde. Het aantal mingegoeden dat een beroep op de gratis hulpverlening kon 
doen, was voor een grote stad niet groot. Gedurende een korte periode – van 1820/1827 tot en met 
1837/1842 – kregen mingegoeden ruimer toegang tot de hulp. Ze maakten daar ook gebruik van, 
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waaruit wel blijkt dat de vraag groter was dan het aanbod. Burgerlijke armenzorg maakte duidelijk 
dat er een onderaanbod van medische hulp aan de lagere sociale groepen was. Toen de mingegoeden 
de toegang tot de medische armenzorg weer werd ontzegd, vielen ze terug op huismiddelen, zochten 
gratis hulp bij de dokter of in de polikliniek of ze consulteerden irreguliere hulpverleners. Voor het 
afsluiten van een verzekering bij een ziekenfonds werd nauwelijks gekozen. 

ZI E K E N F O N D S E N A L S  I N T E R M E D I A I R  N A A R G E N E E S K U N D I G E H U L P

Voor de lagere sociale groepen die de medische hulp niet konden betalen, kon het lidmaatschap 
van een ziekenfonds een andere mogelijkheid zijn om zich toegang tot medische hulp te verschaf-
fen. Men moest dan nog wel enige ruimte in het budget hebben om de premie te kunnen betalen. 
In de praktijk richtten de ziekenfondsen zich op ambachtslieden, kleine zelfstandigen en arbeiders 
met een vast inkomen.232

 In Groningen was in de negentiende eeuw nauwelijks sprake van een ziekenfondscultuur, dit in 
tegenstelling tot andere grote en middelgrote steden.233 In Amsterdam en Rotterdam waren voor 
1800 al verzekeringen voor doktershulp. In 1858 was in de provincie Groningen het laagste aantal 
ziekenfondsen van alle provincies. Het beperkte zich tot één.234 Volgens raadslid De Sitter was er 
weinig interesse voor, omdat de ervaring was dat men toch wel geholpen werd bij ziekte. Hij ried 
mingegoeden aan om zich te gaan verzekeren, toen het Burgerlijk Armbestuur de medische armen-
zorg overnam.235

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

-binders en -verkopers

A B C D E

1853   94

1854 154

1855 137 33 24 372.71 11.29

1856 131

1869   91 23 25 431.69 18.77

1870   95 21 22 395.45 18.83

1871 107 24 22 547.99 22.83

1872 106 19 18 505.43 26.60

Bronnen: archief Boekverkoperscollegie: jaarverslagen, deelnemerslijsten, Gedenkboek 

Toelichting:

A = aantal leden

B = aantal trekkende leden, exclusief weduwen

C = percentage trekkende leden van ledenbestand, berekend

D =  totaal uitgekeerd ziektegeld (exclusief weduwen- en wezengeld), berekend; voor elke weduwe is op de totale uitgaven f 52,- 

in mindering gebracht

E = gemiddeld uitgekeerd ziektegeld per trekkende, berekend

Het aantal trekkende leden was aanzienlijk, het lag steeds boven de 20%. Omdat we niet weten 
hoeveel weken men gemiddeld trok, kunnen we niet berekenen hoeveel ziekengeld per zieke per 
week werd uitgekeerd. Vergeleken met het Collectantengezelschap (zie hierna) was het totaal 
uitgekeerde bedrag per trekkend lid veel hoger. Als de uitkeringsperiode even lang was als bij het 
Collectantengezelschap, dan was bij dit fonds het uitkeringsbedrag f 5,21 tot f 6,20 per week. Dit 
is de hoogste uitkering van de hier behandelde fondsen. Het lag ver boven de toelatingsnorm voor 
de medische bedeling van het Burgerlijk Armbestuur. Niet alle beroepsgenoten waren lid van het 
fonds. Verschillende deden, zoals we hiervoor zagen, een beroep op de medische armenzorg. 
 Van de vier ziekenfondsen die in 1861 in de stad bestonden, was over een niets te vinden.246 
Van twee niet-beroepsgebonden fondsen, Le Bienfaiteur en het ziekenfonds van het Algemeen 
Collectantengezelschap van de Hervormde Kerk, konden enige verspreide gegevens worden gevon-
den. Le Bienfaiteur was een directiefonds.247 Het heeft als ziekenfonds maar een paar jaar bestaan, 
van 1859 tot in 1861. Daarna ging het door als begrafenisverzekering. Dit ziekenfonds telde 
slechts vier leden.248 Alleen mannen van 18 tot en met 45 jaar konden lid worden. De contributie 
bedroeg naar keuze 15, 12 of 10 cent per week en de uitkering bij ziekte was respectievelijk f 5,-, 
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f 4,- of f 3,25 per week. Een ziek lid kon aanspraak maken op een uitkering nadat hij een week 
onder medische behandeling was geweest. De uitkeringsperiode was maximaal 13 weken. In 1860 
keerde dit fonds totaal f 55,- aan ziektegeld uit.249 Dat was te veel in verhouding tot de geïnde 
contributies.
 Het Collectantengezelschap werd in 1858 opgericht ten behoeve van mingegoeden. Het kan 
haast niet anders dan dat dit een reactie was op de overdracht van de armenzorg naar het Burgerlijk 
Armbestuur. Het bood wat De Sitter vurig wenste: een alternatief voor degenen die niet meer 
door de armenzorg werden geholpen. Dergelijke verzekeringen zijn ook wel filantropische fondsen 
genoemd. Ze werden geïnitieerd door sociale hervormers en hadden geen democratisch bestuur.250 
Aanvankelijk was er niet veel belangstelling voor dit fonds. Het voornemen om bij 50 aanmeldin-
gen te starten, is genegeerd.251 Met ingang van 1859 was het fonds operationeel en in 1860 waren 
er nog maar 48 leden. Het fonds hanteerde een twee-klassen-systeem. De leden in klasse 1 betaalden 
10 cent contributie per week en die in klasse 2 15 cent. De uitkering bedroeg respectievelijk f 3,- 
en f 4,50 per week.252 Dit was meer dan de ondersteuning van de diaconieën en het Burgerlijk 
Armbestuur en lag boven de inkomensgrens van de medische armenzorg.
 In 1861 en 1862 werd respectievelijk over 61 en 50 weken of gedeeltelijke weken ziekengeld 
uitbetaald, wat gemiddeld 3 à 3.6 week per zieke was. In 1861 werd meer in klasse 2 uitgekeerd 
en in 1862 meer in klasse 1. Er was geen relatie tussen de algemene gezondheidstoestand en het 
aantal uitkeringen.
 De vuilnismenners en -vegers betaalden in de tweede helft van de jaren zestig 10 cent contri-
butie per week voor de deelname aan hun fonds. Tussen 1865 en 1868 schommelde het ledental 
tussen de 76 en 59. Het aantal trekkende leden liep binnen drie jaar spectaculair op: van 13% in 
1865 naar 46% in 1868. Op grond van de weekstaten valt te concluderen dat de ziekteduur in 
1868 aanmerkelijk korter was dan in 1865.253

 In 1861 waren er in totaal zes ziekenfondsen in de provincie, vier in de stad en twee in de 
provincie. Het was het hoogste aantal in de hier behandelde periode. Dat jaar werd door de zes 
fondsen in totaal f 86,16 aan medici betaald voor verleende hulp.254 Als we er weer van uitgaan dat 
per visite 20 cent werd betaald, zou dat betekenen dat 431 visites zijn gelopen bij de gezamenlijke 
ziekenfondsleden. Als we daarvan eenderde tot een kwart toeschrijven aan de twee buitenstedelijke 
fondsen, dan blijven er ongeveer 300 (287 à 323) over voor de stad. Alle leden van Le Bienfaiteur 
en alle trekkende leden van het Collectantengezelschap maakten totaal maximaal 20 personen uit. 
Wanneer zij allen medische hulp hebben gekregen, zou elk ziek lid gemiddeld ongeveer 15 keer 
de dokter hebben gezien. Het lijkt er op dat deze ziekenfondsleden voldoende medische hulp kre-
gen.
 De bijdrage van het ziekenfondswezen aan het binnen het bereik van de lagere sociale groepen 
brengen van medische hulp, kan bescheiden worden genoemd. Het belangrijkste aspect van het 
fondswezen was, dat door het ontvangen van ziektegeld enkele honderden mingegoede gezinnen 
buiten de armenzorg bleven. Gezien de hoogte van de uitkering en de geringe bedragen die aan 
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medici zijn betaald, kunnen we aannemen dat het de bedoeling was dat leden in staat werden 
gesteld om de laagste klasse in de particuliere zorg te betalen. Het Rijk, de stad, de hervormde 
gemeente en enkele goed georganiseerde beroepsgroepen waren de initiatiefnemers van de fondsen. 
De stad legde verzekeringen op aan groepen arbeiders die aan haar waren gelieerd en die volgens 
haar bevattelijk waren voor volksziekten.255 De hervormde gemeente heeft mingegoede lidmaten 
een verzekeringsmogelijkheid geboden, mogelijk als alternatief voor de medische armenzorg. Maar 
er gebeurde wat De Sitter vreesde: er was weinig belangstelling voor.

Tabel 8.25 Ledental, aantal trekkende leden en uitkeringen van het Algemeen Collectantengezelschap

A B C D E F

1859  162.50

1860   48 13 27   80.00   6.15 veel koortsen

1861   47 14 30 182.50 13.04 gezond jaar

1862   56 22 39 215.50   9.80 gezondheidstoestand verbeterd

1863   67 16 24 154.50   9.66 gezondheidstoestand bevredigend

1864   76 26 34 258.50   9.94 gezondheidstoestand vrij goed

1865   76 29 38 411.00 14.17 gezondheidstoestand goed

1866   84 50 60 434.25   8.69

1897 373

Bronnen: Verslag van den toestand der gemeente Groningen, diverse jaargangen; archief gemeentesecretarie; Kooij, Groningen

Toelichting:

A = aantal leden

B = aantal trekkende leden

C = percentage trekkende leden, berekend

D = totaal uitgekeerd ziektegeld

E = gemiddeld uitgekeerd ziektegeld per trekkende, berekend

F = vermeldingen over de gezondheidstoestand van de bevolking

De beroepsbeoefenaren van de andere beroepsgebonden fondsen waren om een andere reden 
dan het ziekenfonds al georganiseerd. Kennelijk was het dan niet zo’n grote stap meer om er een 
sociaal fonds aan vast te haken. De bakkersstand was georganiseerd vanwege de broodzetting (het 
vaststellen van de broodprijzen). De baardscheerders waren in de achttiende eeuw al georganiseerd 
en mogelijk heeft men, vanwege de toegestane aderlaterspraktijk in de negentiende eeuw, belang 
gehecht aan het in stand houden van het beroepsverband. De schoenmakersorganisatie stelde niet 
veel voor en viel uiteen. De drukkers en boekverkopers hebben zich in het begin van de negen-
tiende eeuw verenigd. Deze beroepsgroep werd zo hecht dat ze als enige in 1826 een ondersteuning 
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voor zieke beroepsgenoten tot stand bracht. Daarvoor kon ze zelfs een beroep doen op buiten-
stedelijke beroepsgenoten.
 Vlak na het midden van de eeuw was er enige beweging in het Groningse fondswezen, maar de 
omvang ervan bleef vergeleken met andere steden zeer bescheiden. Pas aan het eind van de negen-
tiende eeuw zou in de stad de ziektekostenverzekering echt van de grond komen.256

SA M E N VAT T I N G 

Armenzorg was in de negentiende eeuw een lokale aangelegenheid. In Groningen functioneerden 
tussen 1800 en 1870 acht diaconale armbesturen en verschillende openbare instellingen voor 
armenzorg. De verschillen in medische bedeling tussen de diaconieën waren aanzienlijk. Financiële 
draagkracht en opvattingen over wat noodzakelijke medische hulp was, liepen uiteen. De meeste 
Groningse diaconieën waren arm, ze hadden geen vermogen of reserves. Alleen de Waalse was 
vermogend en de doopsgezinde kon zich in het tweede kwart van de eeuw op eigen kracht red-
den. De andere diaconale armbesturen kregen subsidie van de stad. Door de smalle financiële 
basis waren de armbesturen gevoelig voor conjuncturele invloeden en ad hoc gebeurtenissen als 
epidemieën, die een grotere vraag naar medische hulp genereerden, en veranderende bepalingen 
van het Rijk over het domicilie van onderstand. De middelen werden in hoofdzaak vergaard uit 
collectes en subsidies. Bij calamiteiten sprong de stad extra bij. De Waalse en doopsgezinde armen 
werden in vergelijking met die van de andere diaconieën ruim verzorgd, maar de toelating tot de 
zorg was niet soepeler. Tot eind jaren veertig bestonden duidelijke afspraken tussen de kerkelijke 
armbesturen over de verdeling van de gemengd gehuwden. Met deze twee voorzieningen voor-
kwam men een toeloop van armen van de arme naar de rijke armbesturen (free-riding). De twee 
belangrijkste inkomstenbronnen liepen vanaf het midden van de jaren dertig terug, terwijl de vraag 
vanaf de jaren tien was toegenomen. In het tweede decennium en in de tweede helft van de jaren 
vijftig konden de meeste diaconieën hun zorgplicht, zoals zij die zelf graag wilden invullen, niet 
meer nakomen. In het tweede decennium werd de grote toestroom van armen veroorzaakt door 
nieuwe regels over het domicilie van onderstand, conjuncturele omstandigheden en een ernstige 
tyfusepidemie. De stad nam daarop met ingang van 1820 (tot 1833) de medische armenzorg over. 
In de jaren vijftig groeide het aantal zieken door een serie epidemieën van verschillende aard, 
gebrekkige verpleegomstandigheden van migranten en een veranderende houding ten opzichte 
van ziekenhuisverpleging. De arme diaconieën slaagden er bovendien niet in hun financiële positie 
te verbeteren. Het grootste deel van de (medische) armenzorg, die van 1833 tot 1858 weer door 
de diaconieën werd uitgevoerd, werd in 1858/1860 definitief overgedragen aan het Burgerlijk 
Armbestuur. De procentuele verdeling van de uitgaven illustreert de wisselende rol van de kerke-
lijke en de openbare armbesturen in de medische armenzorg (zie ook bijlage XXVIII). 
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Tabel 8.26 Procentuele verdeling uitgaven medische armenzorg door kerkelijke en burgerlijke armbesturen

A B

1806 80 20

1816 74 26

1826   3 97

1836 32 68

1846 20 (38) 80 (62)

1856 49 51

1866   2 98

Bronnen: gemeenterekeningen; rekeningen diaconieën

A = procentuele aandeel kerkelijke armbesturen

B = procentuele aandeel openbare armbesturen c.q. stad

Toelichting: tussen haakjes exclusief vertimmering ziekenhuis 

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




