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In de periode 1800-1870 groeide de bevolking van Groningen van ongeveer 24000 naar bijna 
38000 inwoners. Omdat er nauwelijks huizen bij werden gebouwd, steeg de bewoningsdichtheid 
fors. De bevolkingstoename genereerde ook een grotere berg huishoudelijk en bedrijfsafval. De 
afvoer daarvan was al eeuwen onvoldoende en niet deugdelijk. In deze omstandigheden vermeer-
derden de kansen om ziektes over te brengen. Rondtrekkende arbeiders, reizigers, marktbezoekers, 
doortrekkende schippers, militairen en andere tijdelijke inwoners en passanten werden traditioneel 
als inbrengers van besmettelijke ziekten gezien. Ze brachten ook daadwerkelijk verschillende keren 
ziekten binnen de stadsmuren. Tijdgenoten ervoeren dat ziektes zich steeds sneller verspreidden en 
epidemieën elkaar in een hoog tempo opvolgden. Tegen deze achtergrond kwamen in Groningen 
verschillende collectieve arrangementen in de gezondheidszorg tot stand en werd het aanbod van 
enkele bestaande zorgarrangementen groter en/of kwalitatief beter. Enkele voorzieningen bleken 
(voorlopig) geen of maar kortdurend een passend antwoord te bieden op de ervaren problemen. 
Andere voorzieningen kwamen volgens tijdgenoten veel te moeizaam of te laat tot stand. 
 Volgens de theorie van De Swaan lagen drie motieven ten grondslag aan de totstandkoming van 
collectieve zorgarrangementen: handhaving van de sociale orde en rust, angst voor besmetting door 
ziektes onder de armen en het in stand houden van een arbeidsreserve. In de negentiende eeuw 
heerste vooral de vrees om besmet te worden door cholera. Die vormde aan het eind van de eeuw 
de aanleiding tot de aanleg van drinkwaterleidingen en rioleringssystemen. Door De Swaan werd 
de combinatie van deze twee arrangementen het ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel genoemd. De schaal 
waarop zorgarrangementen functioneerden werd in de loop van de tijd steeds groter. Aanvankelijk 
functioneerden ze op parochiaal, daarna op regionaal om uiteindelijk op nationaal niveau uitge-
voerd te worden. Een centrale stad nam in de overgang van het regionale naar het nationale niveau 
soms een onevenredig deel van de zorg op zich. 
 Elites zijn in dit model de initiatiefnemers van de voorzieningen. Soms profiteerden groepen 
uit de elites van de voordelen van een arrangement, zonder (voldoende) bij te dragen aan de kos-
ten er van (free-riding). Dan kon een conflict ontstaan of een arrangement mislukken. Een derde 
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optie was dat een dwangactor hen tot deelname verplichtte. Inmiddels is de rol van de elite als 
enige initiatiefnemer genuanceerd. Zorgarrangementen behoren ook tot de overlevingsstrategieën 
van hulpbehoevenden. Zorg werd (en wordt) soms afgedwongen. Aan hulpvragers kan ook een 
initiërende rol worden toegeschreven. Om voor hulp in aanmerking te komen moest men aan drie 
voorwaarden voldoen: niet in staat zijn om in eigen nood te voorzien (hulpbehoevendheid), tot de 
rechthebbende gemeenschap behoren en niet-oppositioneel zijn.
 De Swaan legt ook een verband tussen collectivisering en professionalisering. Professionele 
groepen hebben belang bij het bestaan van zorgarrangementen. Ze verschaffen werk en posities in 
de verdeling van de zorg. Beroepsgroepen werken, zo wordt door hem gesteld, actief mee aan het 
ontwerpen van zorgarrangementen. De rol van de Groningse beroepsgroepen in de ontwikkeling 
van de negentiende-eeuwse zorgarrangementen zijn vanuit dit perspectief onderzocht.
 In de volgende paragraaf wordt de collectivisering van de Groningse gezondheidszorg in de 
onderhavige periode binnen het theoretische kader van De Swaan geplaatst en de intermediërende 
rol van de professionals in het proces geëvalueerd. Het bleek dat de door De Swaan geschetste 
relatie tussen collectivisering en professionalisering onvoldoende verklaring bood voor belangrijke 
ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen. Die zijn daarom vanuit een ander perspectief, dat van 
de praktijkopbouw, beschouwd. Dit wordt in de daarop volgende paragraaf uitgewerkt.

CO L L E C T I EV E A R R A N G E M E N T E N I N D E O PE N B A R E G E ZO N D H E I D S ZO RG  
I N GRO N I N G E N

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

Tabel 10.1  Collectieve zorgarrangementen in relatie tot besmettelijke ziekten en epidemieën en de initiërende 

actor (p.i. = particulier initiatief)

ziekteverschijnsel/doelgroep zorgarrangement initiator

1797 Nosocomium Academicum medicus

1806-1809 hondsdolheid reglementen op vastbinden en doden van honden Rijk

1809 pokken isolatie zieken Rijk

1813-1822 syfilis controle prostituees en hospitalisering Rijk

1817-1821 tyfus oprichting stadsziekenhuis medicus

centralisatie vuilnisopslag stad

nieuwe publieke privaten stad

leging publieke privaten door stadsreiniging stad

1819 pokken vaccinatiereglement stad

1825 arme zwangere vrouwen Genootschap van Moederlijke Weldadigheid p.i. 
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ziekteverschijnsel/doelgroep zorgarrangement initiator

1826-1828 malaria, tyfus tijdelijke ziekenhuizen en extra medisch personeel stad

nieuwe begraafplaatsen buiten de stad Rijk

vuilnisopslagplaats buiten de stad gebracht stad

capaciteit vuilnisopslagplaats uitgebreid stad 

sloten rond de stad verbreed of gedempt stad

pompen in sloten stad

pomp tussen Boterdiep en Lopende Diep stad

verdubbeling aantal publieke privaten stad

Volksziektecommissie p.i.

1833 tyfus uitbreiding stadsziekenhuis stad

1832-1834 cholera tijdelijke ziekenhuizen stad

1835 capaciteit vuilnisophaaldienst fors uitgebreid stad

1845 zieken in het algemeen Gesticht voor Pleegzusters p.i. 

waaronder tyfuszieken

1846 malaria uitbreiding stadsziekenhuis stad

uitbreiding ziekenzaal hervormde armenhuis p.i.

vernieuwing ziekenzaal RK armenhuis p.i.

1848-1849 cholera start Choleracommissie p.i.

meer ad hoc schoonmaken stad stad

1853 hondsdolheid nieuw reglement Rijk

1856-1866 tyfus nieuwbouw publieke privaten, vele in armenwijken stad

malaria capaciteit vuilnisopslagplaats verdubbeld stad

pokken vuilnisopslagplaats omheind en overkapt stad

cholera gierput aangelegd stad

sloten gedempt stad

begraafplaats voor vee buiten stad gebracht stad

uitbreiding reinigingsdienst stad

publieke waterputten stad

riolering binnenstad stad

verbetering goten nieuwe stad stad

start Tyfuscommissie p.i.

1859 pokken vaccinatiebureau medici

1860 syfilis controle prostituees en hospitalisering medici
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 Cholera werd met tijdelijke en ad hoc maatregelen bestreden: de publieke hygiëne werd extra 
in acht genomen, er kwam een ziekenbarak en de toegang tot de medicinale hulpverlening werd 
versoepeld. De particuliere Choleracommissie zette schoonmaakacties in de huishoudens en sociale 
ondersteuning op touw. 
 Uit tabel 10.1 blijkt dat het lokale bestuur de belangrijkste initiator van nieuwe zorgarrange-
menten was. Deze rol kan ook worden toegeschreven aan enkele individuele medici die tot de top 
van de beroepsgroep behoorden. Bij de zorgarrangementen die door particulier initiatief tot stand 
kwamen, is dit beeld genuanceerder. Deze werden deels door vertegenwoordigers van elitegroepen, 
en dan wel specifiek de professionele groepen (liefdadigheidscommissies), en deels door leden van 
de middengroepen (armenhuizen) geëntameerd. Op de daadwerkelijke toewijzing van de hulp 
hadden de hulpbehoevenden invloed doordat ze, met succes, hulp afdwongen. Er was niet altijd 
sprake van meegaandheid. Leken, voor zover ze niet tot de bestuurselite behoorden, vinden we dus 
vooral binnen het particulier initiatief. De elites vervulden de hoofdrol in de startfase van nieuwe 
initiatieven, de midden- en lage sociale groepen in de uitbreiding en/of verbetering van bestaande 
voorzieningen. 
 De Cholera-, Tyfus- en Volksziektecommissie ondersteunden de (lage) middengroepen om de 
val naar de bedeling te voorkomen en de verspreiding van de ziekte te voorkomen. De hulp kwam 
ook toe aan niet-zieken. Het toegangscriterium hulpbehoevendheid werd door deze commissies 
veel ruimer geïnterpreteerd dan in de armenzorg. Armoedepreventie en besmettingsangst waren 
de leidende motieven van de liefdadigheidscommissies. De rol van de diaconieën bleef beperkt tot 
de ondersteuning van gezinnen (vaak weduwen en/of wezen) die voor de uitbraak van de ziekte al 
bedeeld werden of uiteindelijk toch tot de bedeling vervielen. Die ondersteuning was niet anders 
dan die normaliter al werd gegeven. 
 Zo ontstond in de organisatie en uitvoering van de bestrijding van besmettelijke ziekten en epi-
demieën een taakverdeling tussen stad, liefdadigheidsinstellingen en armenzorg, die in het navol-
gende schema wordt weergegeven. De grote lijn is dat de stad in de zorg voor de publieke ruimte 
en de financiering een belangrijke rol vervulde. De persoonsgebonden zorg was het domein van 
liefdadigheidscommissies en armbesturen. Alleen tijdens de extreem ernstige epidemie van 1826-
1828 nam de stad ook een deel van de patiëntenzorg op zich. Bij de liefdadigheidscommissies lag 
het zwaartepunt op de mingegoeden, de armenzorg legde zich toe op de bedeelden. De medische 
beroepsbeoefenaren begaven zich in verschillende rollen en posities op alle drie terreinen. In de 
openbare gezondheidszorg waren de medici, op enkele incidentele uitzonderingen na, uitvoerder 
van de zorg en in de sociale zorg waren ze bestuurder. De lagere beroepsgroepen waren voorna-
melijk als uitvoerder in de armenzorg te vinden. De meeste zorg werd op stadsniveau uitgevoerd, 
alleen de diaconale armenzorg en de riolering hadden een beperktere reikwijdte. In tabel 10.2 is 
dit schematisch weergegeven. 
 De publieke hygiëne was, net als elders, een taak van het lokale bestuur. Het Rijk gaf in een 
aantal gevallen de aanzet (tabel 10.1), maar spoorde vervolgens de lokale overheid aan tot verdere 
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actie. De feitelijke organisatie en uitvoering lagen bij de stad. De activiteiten van de nationale 
overheid laten een golfbeweging zien. Het Rijk oefende van 1806 tot 1814 drang en dwang op 
de stad uit om maatregelen voor de bestrijding van syfilis, rabiës en pokken te nemen. Het bleek 
al gauw dat daar aan het begin van de eeuw nog geen draagvlak voor was. Na het vertrek van de 
Fransen raakten ze in het slop. Alleen de controle van de prostituees op syfilis bleef nog een paar 
jaar gehandhaafd. Na het midden van de eeuw was het klimaat gunstiger. De stad toonde zich toen 
bereid om de medici naar behoren voor hun aandeel in de syfilis- en pokkenbestrijding te beta-
len. De stoot voor een effectieve syfilisbestrijding was de toenemende prevalentie van syfilis in de 
hogere sociale lagen. Besmettingsangst onder de elite was de motiverende kracht om de preventie 
van deze ziekte doeltreffender te organiseren. 

Tabel 10.2   Taakgebieden, organiserende en uitvoerende actor, financieringsbron, schaal waarop de  

voorziening werd uitgevoerd

taakgebied organisator uitvoerder(s) financiering schaal uitvoering

publieke hygiëne stad stad belastinggelden deels wijk/deels stad

ad hoc maatregelen tijdens epidemie 

1826 en bij pokken en cholera 

stad stad, medici, 

wijkmeesters

belastinggelden stad

bestrijding rabiës stad stad belastinggelden stad

vaccinatiebureau vanaf 1860 medici medici stadssubsidie stad

prostitutiecontrole  

1813-1822 en vanaf 1861

stad stad, medici belastinggelden stad

sociale ondersteuning en (preventieve) 

privé-hygiëne tijdens epidemieën

bestuur Volksziekte-, 

Tyfus- en Cholera- 

commissie  

(elite uit professies)

bedienden, 

wakers

giften burgerij 

kleine  

stadssubsidie

stad

medische armenzorg tot 1858/1860 diaconieën diakenen w.o. 

alle apothekers 

en enkele  

drogisten 

collectes en 

stadssubsidie

parochie

medische armenzorg vanaf 1858/1860 Burgerlijk Armbestuur armbestuurders belastinggelden stad
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Van 1814 tot eind jaren zestig was het Rijk nauwelijks actief in de openbare gezondheidszorg. Zij 
schreef wel voor dat bedeelden en schoolkinderen verplicht gevaccineerd moesten worden, dat er 
voorzorgsmaatregelen voor cholera genomen dienden te worden en de verspreiding van syfilis en 
hondsdolheid tegengegaan moest worden, maar de uitvoering werd, als gezegd, in handen van de 
stad gelegd. Voor de bestrijding van pokken ontwikkelde de stad in de eerste helft van de eeuw 
een eigen strategie. Die bestond uit een straf opsporingsbeleid met politionele bevoegdheden voor 
de wijkmeesters en gratis vaccinatie van mingegoeden. In de liberale jaren vijftig paste het opspo-
ringsbeleid niet meer. Het subsidiëren van het vaccinatiebureau was het eigentijdse alternatief. Aan 
het eind van de onderhavige periode kwam regelgeving tot stand die een nationale reikwijdte had, 
dwingend van aard was en door een inspectiedienst kracht bijgezet kon worden. De eerste wetge-
ving (Veewet, Begrafeniswet en Besmettelijke Ziektenwet) riep in de stad geen aversie op. Deze 
nationale wetgeving werd geaccepteerd omdat de Groningse belangen niet werden geschaad.
 Midden in de periode waarin het Rijk nauwelijks iets in de gezondheidszorg ondernam, was 
ze eenmalig indringend met Groningen bezig: tijdens de epidemie van 1826-1828. De stad werd 
toen geprest tot het uitvaardigen van een verbod op het begraven in kerken en de aanleg van 
begraafplaatsen buiten de stad. Lang niet alle leden van de elites achtten de nieuwe begraafplaatsen 
noodzakelijk, maar het weerstaan van de dwang was in deze omstandigheden niet mogelijk. Het 
Rijk fungeerde in dit geval als dwangactor. De ramp was zo groot dat de stad afhankelijk werd van 
gelden en materiële steun van het Rijk. Voor de langere termijn leidde het er toe dat de stad op 
dit gebied voor liep op de rest van het land. De begraafplaatsen werden door de stadselite al gauw 
gebruikt om het imago van de stad te versterken. Men was in staat een stedelijk voordeel te trekken 
uit de opgelegde voorzieningen.
 De aanleg van het ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel (drinkwaterleiding en riolering) liep in Groningen 
grotendeels parallel aan die in de meeste andere grote steden en volgens het patroon zoals door 
De Swaan is beschreven. In Groningen bestond de eerste fase uit de aanleg van riolering. Hiermee 
werd in de jaren vijftig in het centrum gestart en stap voor stap werden de buitenwijken en de 
armenwijken in het systeem opgenomen. In de onderhavige periode werd alleen de binnenstad van 
ondergrondse afvoerbuizen voorzien. Met de riolering, de intensivering van de afvoer van fecaliën 
en vuilnis, de bouw van een groot aantal publieke privaten en het plaatsen van meer vuilnisbakken 
werd beoogd de stank, die naar men dacht de ziekmakende factor was, te verminderen. Door het 
uitbreiden van het aantal waterpompen en het onder beheer van de stad brengen van de pompen 
werd beoogd de drinkwatervoorziening te verbeteren. Het terugdringen van ziektes was een motief 
om deze voorzieningen te treffen. Besmettingsangst was echter maar een van de redenen.
 De ‘stelsels’ van publieke pompen en openbare privaten die vanaf de jaren vijftig tot stand 
kwamen, kunnen evenwel niet gezien worden als onderdeel van het ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel. 
Het waren traditionele oplossingen in een nieuw jasje. Het nieuwe was dat de stad financier en 
uitvoerder werd en dat de bouw en aanleg als een collectief systeem werden aangepakt. In het 
ontstaansproces van het Groningse ‘ader-slagaderlijk’ stelsel kunnen ze achteraf geduid worden 
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als overgangsvoorzieningen. De armenbevolking werd naar een stedelijke, collectieve voorziening 
geleid voor een activiteit waar voorheen een ‘eigen’ oplossing voor gezocht werd. Het ‘netwerk’ 
van waterpompen was de voorfase van de latere drinkwaterleiding. De bevolking werd naar open-
bare privaten ‘gestuurd’ waardoor veel minder fecaliën op het oppervlaktewater werden geloosd. 
In de overgang naar het moderne ‘aderlijk-slagaderlijk’ stelsel zijn in Groningen tussenstappen 
gemaakt. Eerst werd gekozen voor een collectieve voorziening, later voor een moderne uitvoering. 
De verklaring voor deze tussenstap – moderne drinkwaterleidingen waren elders al een bekend 
fenomeen – moet vooral in de mentale sfeer worden gezocht. Men was ook wel beducht voor de 
kosten van een drinkwaterleiding, maar de hoofdzaak was dat men vasthield aan de traditionele 
opvatting dat het verwijderen van stank voldoende was. De opvatting heerste dat het grondwater in 
Groningen, mits diep genoeg gehaald, goed was en dat het plaatsen van filters voldoende was om 
reuk en smaak van het water te verbeteren en besmettelijke ziektes te voorkomen. De verbeterde 
afvoer van fecaliën en vuilnis was op dezelfde opvatting gebaseerd. De vraag rijst of elders eveneens 
dergelijke tussenstappen zijn gemaakt, met name in de steden waar de drinkwaterleiding laat tot 
stand kwam.
 De nieuwe collectieve voorzieningen uit het derde kwart van de negentiende eeuw waren als 
‘stelsel’ bedoeld, maar het bereik van een pomp of privaat beperkte zich tot de straat of buurt. De 
afzonderlijke eenheden waren niet met elkaar verbonden. Het bereik van dit arrangement over 
de stad was ongelijk en het gebruik werd niet verplicht gesteld. Bij de riolering was dat anders. 
Dat was een modern stelsel dat een geheel vormde, maar het had, als gezegd, vooralsnog een 
beperkt bereik. Het stedelijke niveau werd alleen in de vuilnisverwijdering bereikt. Het feit dat 
dit zorgarrangement meer opbracht dan kostte, was hierop van invloed. De bovenlagen ‘genoten’ 
het meest van de voordelen van de collectieve voorzieningen, omdat in de binnenstad de meeste 
voorzieningen die voor de volksgezondheid werkelijk wat opleverden, tot stand kwamen. 
 De medici hadden nagenoeg geen initiërende rol in het totstandkomen van collectieve zorg-
arrangementen in de publieke hygiëne, noch waren ze te vinden in de sanitaire inspectie (met 
uitzondering van de prostitutiecontrole). In het begin van de negentiende eeuw introduceerden 
ze de vaccinatie en de rol van Baart de la Faille in het oprichten van het stadsziekenhuis was een 
belangrijk momentum. In de jaren vijftig probeerden Baart de la Faille en Ali Cohen als gemeen-
teraadslid een krachtiger bestrijding van syfilis en hondsdolheid en aangescherpte regelgeving voor 
het begraven gerealiseerd te krijgen. Zij werden toen geïnspireerd door het gedachtegoed van de 
hygiënisten. Maar zij hadden weinig succes. Hun voorstellen pasten niet in het liberale klimaat van 
de jaren vijftig. Deze initiatieven hadden niet als oogmerk de beroepsgroep te profileren (ook al 
waren hun pleidooien niet verschoond van de gebruikelijke aantijgingen jegens kwakzalvers). Na 
een ernstige tyfusepidemie bepleitte de plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt in 
1856 met meer succes voor infrastructurele voorzieningen. Haar voorstellen over het bevorderen 
van de ‘reinheid en zindelijkheid in de stad’ sloten wel aan bij de liberale politiek van het lokale 
bestuur, omdat de voorzieningen in het ´algemeen´ belang waren. 
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 De publieke hygiëne was voor de Groningse medici geen instrument in het professionaliserings-
proces. De elite van de medici liet zich uitsluitend zien als initiator en organisator van de sociale 
zorg bij epidemieën (liefdadigheidscommissies). In die positie vervulden ze de rol van verdeler van 
collectieve goederen, zoals die door De Swaan is geschetst. De commissies hielden de lage midden-
groepen uit de armenzorg. Die bleven daardoor niet alleen een ‘nuttige schakel voor de maatschap-
pij’, maar als niet-bedeelden veelal ook tot de particuliere patiëntenkring van de medici behoren. 
De activiteiten van de liefdadigheidscommissies sloten aan op het beleid van de stad. Die was er 
eveneens op gespitst, als we al zagen, om de stedelijke economie en de bronnen van de welvaart op 
peil te houden. 

De belangrijkste collectieve zorgarrangementen in de curatieve zorg bestonden uit de gratis ver-
loskundige hulp van stadswege en de medische armenzorg waar door de diaconieën en openbare 
armbesturen in werd voorzien. De verloskundige hulp had een groot bereik: tussen de 20 en 33% 
van de kraamvrouwen werd door de stadsvroedvrouwen geholpen. Voor de toegang tot deze hulp 
werden geen financiële criteria gehanteerd. Als de kosten te hoog opliepen werden de honoraria 
van de stadsvroedvrouwen verlaagd en/of de vergoedingen voor de kraamvrouwen afgeschaft. Voor 
de kraamvrouwen werd pas in 1862 een hogere drempel gelegd. Die was meer van psychologische 
dan van materiële aard: de toegang tot de hulp verliep vanaf dat jaar via de armenzorg. Onder 
invloed van het Franse gedachtegoed over gelijke en goede zorg voor iedereen, ontwikkelden de 
Groningers in het begin van de negentiende eeuw betere verloskundige hulp. Maar intramurale 
verloskundige en kraamzorg voor armen naar Frans voorbeeld kwam in Groningen niet van de 
grond. De stad gaf de voorkeur aan een verdere uitwerking van het al bestaande Groningse con-
cept. De koppeling van de gratis verloskundige hulp aan de opleiding van vroedvrouwen werd 
verder uitgebouwd in het nieuwe Vroedkundig Instituut. Het was een samenvallen van vier doelen 
in een project: de hulp werd verbeterd, de hulp was relatief goedkoop, er werd werkgelegenheid 
geschapen en men behield een eigen stedelijke instelling. In de loop van de eeuw werd de idee dat 
goede verloskundige en kraamzorg armenzorg kon voorkomen steeds krachtiger. De zorg voor de 
kraamvrouwen en hun kinderen sloot aan bij de heersende ideeën over armoedepreventie en de 
noodzaak van het scheppen en in stand houden van werkgelegenheid.
 De toegang tot de andere vormen van medische armenzorg was veel beperkter. Normaliter 
kreeg rond 10 à 15% van de bevolking (bedeelden en onbedeelde mingegoeden) enige vorm van 
gratis hulp. De stad bevorderde dat er een ruim aanbod kwam van lage, goedkope beroepsbeoefe-
naren die door de bevolking zelf betaald konden worden (zie hierna). Dit verminderde de druk op 
de diaconieën, die aan het begin van de eeuw de zorg uitvoerden. Vanaf het tweede decennium van 
de negentiende eeuw groeide de vraag substantieel (onder meer door de veelvoorkomende tyfus), 
waardoor de diaconieën voor onoplosbare problemen kwamen te staan. Er waren drie achterlig-
gende oorzaken. De eerste was een zuiver lokale omstandigheid: de sinds de achttiende eeuw zeer 
slechte financiële situatie van de diaconieën. De tweede factor moet vanuit een ruimere context 
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worden beschouwd. Groningen was in het noorden van het land de belangrijkste centrumplaats, 
waar de meeste immigranten uit de regio naar toe trokken. Zolang de actes van indemniteit golden, 
drukten ziekte en verarming van immigranten niet op de stedelijke armbesturen. Volgens de nieuwe 
nationale wetgeving moest de woonplaats de kosten van de zorg dragen. De wet hield geen rekening 
met de lokale draaglast. Het wankele lokale evenwicht werd definitief verstoord door de veranderde 
politieke omstandigheden. Toen de bepaling in 1818 weer werd afgeschaft, was het kwaad al 
geschied. Nationale ontwikkelingen en lokale omstandigheden sloten in het tweede decennium niet 
op elkaar aan. De derde factor was de ‘modernisering’ van de lokale medische armenzorg. Naast de 
al genoemde uitbreiding van de verloskundige hulp, betekende de introductie van het ziekenhuis-
wezen en de ruimere toewijzing van medicinale hulp een substantiële uitbreiding van de medische 
armenzorg. Vanaf het tweede decennium van de negentiende eeuw zag de medische armenzorg er 
anders uit. De al decennia lang gevoerde pleidooien voor een betere zorg voor zieke armen vonden 
in de jaren tien gehoor. De diaconieën konden dit niet dragen en de stad nam in 1820 de medische 
armenzorg van de kerkelijke armbesturen over. Vergeleken met andere Nederlandse steden was dit 
vroeg. Het samenspel van de hiervoor genoemde factoren was daarvan de oorzaak.
 Vanaf 1833 viel het leeuwendeel van de zorg weer onder de verantwoordelijkheid van de diaco-
nieën, maar uit de analyse van de financiële gegevens blijkt dat de stad een steeds groter deel van 
de diaconale zorg bekostigde. Het tweede opvallende punt is dat de (betaling van de) medische 
zorg voor de lage sociale groepen vanaf de jaren dertig over steeds meer instellingen en zorgaan-
bieders werd verspreid. Diaconieën, openbare armbesturen, de polikliniek van het Nosocomium 
Academicum en het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis, kolonies van de 
Maatschappij van Weldadigheid en medici, die vanaf de jaren veertig steeds meer mingegoeden 
die uit de medische armenzorg waren gestoten gratis hulp boden, voerden elk een deel van de 
gratis zorg uit. De versnippering van de medische armenzorg had nog een andere dimensie. Tot 
1858/1860 werd door acht diaconieën medische armenzorg verstrekt.
 Twee aspecten uit de theorie van De Swaan over de organisatie van de armenzorg kunnen voor 
Groningen niet bevestigd worden. Als centrumstad vervulde Groningen geen rol in de overgang 
van de lokale naar de nationale schaal. De stad nam vanwege de voedselvoorziening of het in stand 
houden van handelsnetwerken niet de zorg van immigranten of ´vreemdelingen´ over. De grotere 
rol die de stad in de jaren tien in de verzorging van de armen kreeg toebedeeld, was niet vrijwillig 
gekozen maar een door de nieuwe politieke situatie ontstane, opgedrongen taak. Het tweede punt 
is dat er zelfs geen eenheid op stedelijke schaal was. Men kan spreken van een ‘parochiale schaal 
binnen de stadsmuren’. De verschillen in toedeling tussen de diaconieën waren substantieel en de 
opvattingen over wie recht op hulp had, werden niet geluidluidend gehanteerd. Maar intrastede-
lijk free-riden werd tot het eind van de jaren veertig voorkomen door goede onderlinge afspraken 
over wie tot welke kerkgemeenschap behoorde. Het toelatingscriterium rechthebbendheid en de 
omvang en hoogte van de verstrekkingen werden door de stedelijke diaconieën verschillend gede-
finieerd. 
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 De stad hanteerde van 1820 tot 1833 soepeler toelatingseisen dan de kerkelijke armbesturen. 
Het bereik en het gebruik lagen op een veel hoger peil dan daarvoor. Toen werd duidelijk dat de 
potentiële vraag naar medische zorg onder de lage sociale groepen veel groter was dan voorheen 
gehonoreerd werd. Er was geen sprake van een laag vraagniveau maar van een streng toelatingsre-
gime. De toenemende behoefte van de bevolking om voor gezondheidsproblemen medische hulp 
in te schakelen die zich in het begin van de eeuw manifesteerde, ging vooraf aan de vraagtoename 
naar beter gekwalificeerde hulp van specialisten en goed geoutilleerde ziekenhuizen, zoals die 
door Van der Velden voor het eind van de eeuw werd geconstateerd. Vanaf het begin van de eeuw 
stelden de lagere sociale groepen zich actief op ten opzichte van de (niet) toegankelijke medische 
armenzorg en de kwaliteit van deze hulp. Hulpvragers hadden verschillende keren een aanwijsbare 
invloed op de aanpassing van de toelatingscriteria en de aard van de hulp. Het initiatief lag ook 
in Groningen niet uitsluitend bij de elites. Voor de armen was het proberen hulp te krijgen een 
overlevingsstrategie, soms betekende het zelf letterlijk een laatste kans om te overleven.
 De hervormde diaconie stootte tussen 1837-1842 – niet toevallig vlak na de terugoverdracht 
van de zorg aan de diaconieën – alle mingegoeden uit de medische armenzorg. Alleen in uitzon-
derlijke gevallen kregen ze nog gratis zorg. Voor alle medisch bedeelden werd het zorgpakket 
vanaf 1837 kleiner en schraler. Men kreeg korter hulp, minder medicijnen, werd eerder uit het 
ziekenhuis ontslagen of moest naar de akelige ziekenzalen in het hervormde armenhuis. Alleen de 
krankzinnigen werden beter geholpen, maar dat kwam door nieuwe wetgeving en een faciliterend 
beleid van het Rijk, niet door stedelijke initiatieven. Behalve bij de Walen en doopsgezinden was 
bij de andere diaconieën een vergelijkbare verschraling in de hulpverlening te zien. De verpleging 
in de armenhuizen was in de economisch meest beroerde periode (± 1830 – ± 1860) een accepta-
bel zorgarrangement. Financiële motieven stimuleerden de creatie van een alternatief intramuraal 
zorgarrangement. Het werd niet ingegeven door besmettingsangst, de armenhuizen dienden geen 
isolatiemotief.
 De mingegoeden die tot de medische armenzorg werden toegelaten behoorden tot de rand-
armen. Het waren dagloners, arbeiders en knechten, sjouwers, naaisters en breisters en de lage 
sectoren uit de ambachtswereld, zoals schoenmakers en werkers in de textiel en de bouw. De iets 
beter gesitueerde ambachtslieden en -knechten bevonden zich nauwelijks onder de clientèle van 
de armenzorg. Wanneer de stad ten tijde van de cholera medische zorg bood, werden dezelfde 
groepen geholpen. Alleen de eerste hulp werd dan gemakkelijker gegeven, om de verspreiding van 
de ziekte in te dammen. In 1858/1860 nam het Burgerlijk Armbestuur de (medische) armenzorg 
definitief over omdat de diaconieën het opnieuw niet meer konden opbrengen, ook niet met een 
forse subsidiëring. Het toelatingsbeleid tot de medische zorg veranderde toen niet. Rond 1840 had 
de belangrijkste ingreep in de toelating tot de gratis zorg zijn beslag gehad. De ruimere zorgtoewij-
zing van rond 1830 werd binnen tien jaar weer teruggedraaid. De armen en mingegoeden waren 
wat betreft de medische zorg onder het openbare bestuur niet slechter af. Over de langere termijn 
bezien groeide het aantal inwoners dat gratis medische zorg kon krijgen met een paar procent.
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 De uitbreiding van de hulp (aard en omvang) voor 1820 was verbonden met de vroege over-
dracht van de zorg van de diaconieën aan de stad. En zo waren de terugoverdracht aan de diaconie-
en en de vroege uitstoot van mingegoeden uit de medische armenzorg ook aspecten die met elkaar 
te maken hadden. De intramurale zorg, de nieuwe strategie om besmettelijke ziekten te bestrijden, 
droeg bij aan het vastlopen van de diaconale zorg. De hogere prevalentie van besmettelijke ziekten 
in de jaren tien en twintig deed de kosten flink opdrijven. Hetzelfde deed zich in de jaren vijftig 
voor. De problematiek van de epidemieën en besmettelijke ziekten kan ook verbonden worden met 
de overdrachten van de diaconale medische armenzorg aan het openbare armbestuur.
 De armenzorg was voor de medici geen middel om de positie van de beroepsgroep te versterken. 
De toewijzing van medische armenzorg lag in handen van de diakenen (uitgezonderd de apothe-
kers en drogisten allen leken) en niet in die van de medici. De medici vervulden in de armenzorg 
niet dezelfde rol als de apothekers. Voor medici was de armenzorg niet interessant. Zij hebben niet 
getracht binnen deze sector nieuwe collectieve arrangementen te initiëren of bestaande vormen 
van zorg uit te breiden. Ze hadden er meer belang bij deze sector klein te houden en werkten dan 
ook mee aan de uitstoot van mingegoeden uit de armenzorg. Bij de apothekers lag dit anders. Zij 
verwierven als diaken een vaste plaats in de toelating tot de armenzorg en verbeterden daardoor 
hun afzetmogelijkheden. Deze beroepsgroep behoorde in de armenzorg wel tot de, wat De Swaan 
noemde, verdelingselite van collectieve goederen. De verbinding die hij legt tussen collectivisering en 
professionalisering kan voor de medici in de bestudeerde periode niet aangetoond worden. De rol van 
apothekers in de collectivisering verdient nader onderzocht te worden in andere steden en regio’s. 

Van de drie door De Swaan genoemde motieven om tot collectieve arrangementen te besluiten 
was de angst voor de verspreiding van besmettelijke ziekten voor 1870 nadrukkelijk aanwezig in 
het ontstaansproces van de Groningse zorgarrangementen. Van arbeidsmarktregulatie in de zin 
van het in stand houden van een arbeidsreserve kan niet worden gesproken. Werkgelegenheid was 
wel een motief voor hulpverlening, maar diende het handhaven en beschermen van de bestaande 
economische krachten. Sociale onrust van enige omvang, volgens De Swaan eveneens een prikkel 
voor zorgarrangementen, kwam maar één keer voor (1847). De bevolking vroeg toen om brood, 
niet om een dokter. Voor de stedelijke elite, vertegenwoordigd in het lokale bestuur en de besturen 
van de commissies voor liefdadigheid, speelden naast deze drie motieven andere overwegingen een 
rol. Het voorkomen van verpaupering door ziekte (armoedepreventie) was een belangrijk motief. 
Ook aspecten die niets met de volksgezondheid te maken hadden, oefenden evenveel, zo niet meer, 
invloed uit op het (her)scheppen van zorgarrangementen. Financiële motieven (hoge opbrengsten 
voor de stadskas of lagere kosten en daardoor lagere belastingaanslagen), het verbeteren van het 
woongenot en het opvijzelen van de allure van de stad legden veel gewicht in de schaal. Secundair 
bleek de werkgelegenheid die de voorzieningen boden ook mooi meegenomen. Vanaf de jaren 
twintig lokten nieuwe arrangementen, ook die in de gezondheidszorg en de publieke zorg, uitspra-
ken uit die civic pride verraden. ‘Een stad als Groningen’ hoorde een ziekenhuis en bewaarscholen 
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te hebben. Groningers mochten niet sterven zonder medische zorg te hebben ontvangen en de 
straten moesten een net en schoon aanzien hebben. Groningen wilde meetellen in Nederland en 
niet achter lopen. Voldoende instellingen voor gezondheidszorg hoorden daar bij en als het kon 
moesten dat eigen creaties zijn. Liever een eigen vroedvrouwenopleiding en scholing van apothe-
kers aan de universiteit dan een klinische school van rijkswege.
 Het ontstaansproces van de collectieve arrangementen in de gezondheidszorg in de negen-
tiende eeuw week in Groningen op verschillende punten af van wat De Swaan daarover meldde. 
Voor 1870 was niet cholera dé aanjager, maar hoofdzakelijk tyfus de katalyserende factor. Het 
tweede punt was dat niet drie, maar een zestal motieven het ontstaan en de groei van de voorzie-
ningen stimuleerde (zie vorige alinea). Tevens bleek dat de medische armenzorg niet als een eenheid 
beschouwd kan worden. Het beeld van deze zorg werd bepaald door institutionele verschuivingen,  
veranderende wetgeving als gevolg van nieuwe staatkundige verhoudingen en intrastedelijke versnip-
pering. De rode draad voor 1860 was: uitvoering op parochiaal niveau en subsidiëring op stedelijk 
niveau. De versnippering verhinderde dat de stad een overgangspositie in de schaalvergroting naar 
het landelijke niveau innam. Verder bleek de zeer beperkte rol van de beroepsgroepen als ontwerper 
van collectieve voorzieningen. De relatie tussen collectivisering en professionalisering was zeer zwak. 
De collectieve sector werd door de beroepsbeoefenaren nauwelijks gebruikt om zich te profileren als 
beroepsgroep. Het onderzoek naar de beschikbare medische hulp wees echter uit dat enkele beroeps-
groepen zich fors uitbreidden en anderen verdwenen én dat het medische korps zich door enkele 
specifieke kenmerken onderscheidde van dat in andere grote steden. Tevens bleek dat de meeste 
curatieve zorg buiten collectieve voorzieningen om in de particuliere praktijk gestalte kreeg. Het door 
De Swaan neergezette model van de collectivisering van de zorg voldoet niet als verklaringsmodel van 
de ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen. Die ontwikkelingen konden niet ingepast worden in 
de veronderstelde relatie tussen professionalisering en collectivisering. Er was geen sprake van profes-
sionalisering door collectivisering, zelfs nog nauwelijks sprake van professionalisering (zie hierna). De 
ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen zijn daarom vanuit een ander perspectief bekeken.

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

De ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen zijn benaderd vanuit de vraag wat relevante fac-
toren voor een succesvolle praktijkopbouw waren. De studies van Marland, Digby, Weiner en 
Freidson bieden hiervoor een vergelijkend en theoretisch kader. Uit de onderzoeken van Marland, 
Digby en Weiner bleek het belang van afkomst, sociale relaties en benoemingen voor de praktijk-
opbouw en de grote invloed van leken op de vormgeving van de medische praktijk. Onder de 
leken vielen verschillende groepen: filantropen, werkgevers, diakenen en kerkelijke toezichthouders 
en arbeiders die leiding gaven aan onderlinge verzekeringen en sociëteiten. Verschuivende vraag-
patronen van patiënten waren eveneens vormgevende elementen. Deze aspecten zijn gebruikt als 
onderzoeksinstrumenten. De vergelijking van de resultaten deed de succes- en faalfactoren van de 
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praktijkopbouw van de Groningse beroepsbeoefenaren helder naar voren komen. Van de profes-
sionaliseringstheorie van Freidson zijn de aspecten verwerving van zelfcontrole over de beroepsuit-
oefening en dominantie over andere beroepsgroepen gebruikt om het beroepsvormingsproces van 
en de onderlinge verhoudingen binnen de beroepsgroepen te kunnen duiden.

De beschikbare medische hulp 
De ontwikkelingen binnen de beroepsgroepen moeten beschouwd worden tegen de achtergrond 
van de negentiende-eeuwse standenmaatschappij en een groeiende liberalisering in de (medische) 
wet- en regelgeving en maatschappelijke verhoudingen. In de stedelijke medische hiërarchie namen 
de professoren, medicinae doctores en enkele stedelijk heelmeesters de toppositie in. Daarna kwa-
men de apothekers en drogisten. De aderlaters, vroedvrouwen en tandmeesters waren de laagst 
gesitueerde beroepen. Vrijwel iedere afzonderlijke beroepsgroep omvatte drie sociale lagen. Het 
onderscheid tussen de beroepsgroepen en de sociale verschillen binnen de afzonderlijke beroeps-
groepen werd bepaald door opleiding, afkomst, maatschappelijke activiteiten, economische positie 
en professioneel succes. De sociale verschillen en de formele indeling van de medische beroepen in 
een eerste (medicinae doctores) en een tweede (chirurgijns, apothekers, drogisten, vroedvrouwen, 
tandmeesters) stand liepen door elkaar heen. De elite onder de heelmeesters en apothekers bereikte 
sociaal, economisch en beroepspolitiek een betere positie dan de lager gesitueerde medicinae doc-
tores. Enkele beroepsbeoefenaren uit de laagste regionen van de tweede stand verwierven ook nog 
een redelijke positie.
 De afwijkende samenstelling van het Groningse medische korps vond zijn oorsprong in het 
beleid van het stadsbestuur tegenover de tweede stand en de aanwezigheid van de universiteit. Als 
eerste kan genoemd worden dat de chirurgijns veel eerder dan elders tot een bescheiden plaats op 
het stedelijke medische toneel werden teruggedrongen. Medicinae doctores werden in de acht-
tiende eeuw op de universiteit al in de chirurgie opgeleid. Op grond van de nieuwe nationale 
wetgeving moesten zij de chirurgie aan het begin van de negentiende eeuw weer laten schieten. 
Tegen die tijd waren er nog maar een paar chirurgijns overgebleven. De stad loste, met instemming 
van de medische stand, het probleem van het tekort aan uitwendige hulp op door de barbier-ader-
laters formeel toe te laten voor de uitoefening van de kleine chirurgie. Dit was in de negentiende 
eeuw een uitzonderlijke en onwettige situatie. Deze aderlaters hadden praktisch gezien het niveau 
van een plattelandsheelmeester. De paar stedelijke chirurgijns die er nog waren behandelden de 
zwaardere gevallen en bedienden de bovenlagen van de bevolking. Ze deelden in de hoge status 
van de medicinae doctores. De instroom van stedelijke chirurgijns van lagere komaf in de jaren 
dertig en het afschaffen van het verbod op de uitoefening van de chirurgie en de verloskunde voor 
de medicinae doctores (1838), betekende voor de aderlaters het einde van de formele toestemming 
tot praktiseren en voor de zittende stedelijke chirurgijnselite het verlies van hun bevoorrechte 
positie. De facto werd in 1838 de eenheidsstand voor de medicinae doctores ingevoerd. Voor de 
chirurgijnstand als geheel brak, net als elders, de laatste fase van hun beroepsuitoefening aan. 
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 Uit de perikelen rond de uitoefening van de chirurgie bleek dat de wetgeving over de uitoefe-
ning van de medische beroepen aan het begin van de negentiende eeuw in Groningen niet volledig 
werd nageleefd. Op het ene punt (de scheiding van de inwendige en uitwendige geneeskunde) 
werd de ontstane stedelijke praktijk teruggedraaid en voegde men zich naar de wet. In het tweede 
geval (de formele toelating van aderlaters) volgde de stad haar eigen koers. De meningen van de 
stad en de top van de medische stand stemden op beide punten overeen. Stads- en standsbelangen 
waren in het geding en met deze twee besluiten werd geen van beiden geschaad. Het Rijk dwong 
tot in de jaren dertig de naleving van de wet niet af. In de loop van dat decennium namen, niet 
alleen in Groningen maar ook landelijk, de intra-professionele spanningen toe. De lokale en 
landelijke ontwikkelingen versterkten elkaar toen, met als gevolg dat de buitengewone lokale 
elementen verdwenen.
 Een tweede afwijkend aspect in de beschikbare hulpverlening was dat er bovenproportioneel 
veel universitair opgeleide en hooggekwalificeerde medici in de stad waren gevestigd. Zij bedien-
den vooral de bovenlagen en de hogere middengroepen. Door de vestiging van de universiteit 
was er een grote instroom van medici. Daarenboven boden de hoogleraren hun diensten aan de 
bovenlagen aan. Beide uitzonderlijke aspecten in de beschikbaarheid van hoger opgeleide beroeps-
beoefenaren (minder chirurgijns en meer inwendig geneeskundigen) kunnen verklaard worden uit 
de aanwezigheid van de universiteit.
 Een derde opvallend verschijnsel was dat, naar stedelijke normen, meer dan evenredig veel 
beroepsbeoefenaren van de tweede stand in de stad praktiseerden, met name vroedvrouwen en 
aderlaters. Hierdoor kreeg het stedelijke medische toneel deels ook een ‘plattelands aanzien’. De 
stad was er op gericht de lagere sociale groepen van voldoende goedkope en fysiek nabije, kortom 
toegankelijke, medische zorg te voorzien. De stad was de tweede stand wat betreft opleidings- en 
vestigingsmogelijkheden goed gezind. Voor de stedelijke bevolking was de hulpverlening door de 
tweede stand acceptabel. Een groot deel van de bevolkingsgroei was het resultaat van immigratie 
uit het omringende platteland en voor hen was deze hulp gewoon. Een belangrijke secundaire 
factor was dat de beroepen werkgelegenheid boden. 
 Het gebruikelijke onderscheid van de verdeling van de eerste stand en de tweede stand over 
respectievelijk steden en platteland is tot dusverre op één punt genuanceerd. De hoge bezettings-
graad van universitair opgeleide medici op het platteland in het noorden van het land was al een 
bekend fenomeen. Op grond van deze studie kan een tweede specifiek verschijnsel toegevoegd 
worden: de relatief dichte bezetting van beroepsbeoefenaren van de tweede stand in de stad. Het 
onderscheid in medische verzorging tussen stad en platteland was in Groningen veel vloeiender 
dan elders.
 De populariteit van het apothekersvak was een algemeen Nederlands verschijnsel. Daarbij 
kwam nog een specifiek lokaal kenmerk als gevolg van de vestigingsbeperking uit de achttiende 
eeuw. Deze werkte in de negentiende eeuw nog geruime tijd door. De stand was door de quo-
tering aan het begin van deze eeuw klein van omvang en zeer welvarend. Een flink deel van de 
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opgeleide apothekers kon zich lange tijd echter niet zelfstandig vestigen en verschillenden kozen 
noodgedwongen voor een betrekking als bediende. Een andere mogelijkheid was de keuze voor de 
drogisterij. Dit verschijnsel deed zich in Groningen al vroeg voor. De apothekers wisten het stads-
bestuur zover te krijgen dat vervolgens aan de drogisten een vestigingsbeperking werd opgelegd. 
In 1825 dwong het Rijk, tegen de zin van de stad en de oude apothekerselite, de afschaffing van 
beide vestigingsbeperkingen af, omdat deze voorrechten niet in overeenstemming waren met de 
nieuwe wetgeving. De drogisten moesten daarna strenge visitaties gedogen. De apothekers konden 
op die manier hun bevoorrechte positie ten opzichte van de drogisten in de lokale verhoudingen 
handhaven. De toplaag van de Groningse apothekers nam lokaal en landelijk een sterke beroeps-
politieke positie in. Na de opheffing van de vestigingsbeperking groeide het aantal apothekers in 
de stad fors, maar de omvang van de stand bleef relatief kleiner dan in andere steden.
 De specifieke kenmerken van de beschikbare reguliere medische hulp – relatief veel inwendig 
geneeskundigen en vroedvrouwen, een beperkt aantal chirurgijns, de aanwezigheid van hoogle-
raren geneeskunde én van aderlaters en relatief weinig apothekers – had ook een uitwerking op 
de irreguliere markt. Die was deels aanvullend op tekorten in de reguliere markt. Om die reden 
waren de kleine chirurgie en de verkoop van medicijnen favoriet onder irregulieren. Zolang ze 
een zinvolle aanvulling vormden, gedoogden de regulieren hen en verwezen zelfs zieken naar hen. 
Er was geen uitsluitend conflictueuze verhouding tussen beide groepen. Ook de stad maakte het 
de onbevoegden niet erg moeilijk. Voor haar gold ook hier: het was goedkope, toegankelijke hulp 
voor de lage sociale groepen en het bood een aantal inwoners een bestaansmogelijkheid. Wanneer 
de irregulieren gegoede klanten wierven, reageerden de reguliere beroepsbeoefenaren echter snel 
met een aangifte. Er was hun veel aan gelegen om hen dan de stad uit te krijgen. De irregulieren 
hadden ook een eigen domein. Inwoners die weinig of geen geloof in de reguliere hulp hadden of 
ten einde raad waren, wendden zich tot hen. 
 Vanuit het perspectief van het totale aanbod aan medische hulpverlening was er een verbete-
ring van de kwaliteit te zien, die voornamelijk gekoppeld kan worden aan een hoger opleidingsni-
veau van de tweede stand. De consequent uitgevoerde en in de loop van de tijd gestandaardiseerde 
visitaties van apothekers en drogisten en het ontstaan van de eerste vormen van specialisaties 
onder medici droegen ook bij aan een hogere kwaliteit van de zorg. De bereikte verbeteringen 
kwamen aan alle inwoners ten goede. Het traditioneel grauwe beeld van de negentiende-eeuwse 
gezondheidszorg kan op dit punt voor Groningen enigszins worden genuanceerd. De verbetering 
van de kwaliteit werd breed gedragen: stad, Rijk en beroepsgroepen hadden er een aandeel in. 
De universiteit sukkelde vanaf ongeveer 1830 achteruit, haar rol verschrompelde tot een vrijwel 
uitsluitend kwantitatieve factor. Er ging ook geen kwaliteitsimpuls uit van de ziekenhuizen, zoals 
Weiner dat schetst voor Frankrijk. De rol van de Groningse ziekenhuizen lag op een ander vlak. 
Die van het stadsziekenhuis lag, zoals we zagen, vooral op het terrein van de isolatie van lijders 
aan besmettelijke ziekten. Het Nosocomium Academicum was vooral bestemd voor de opleiding. 
Daar kwam bij dat toen de universitaire opleiding verslofte, van het academische ziekenhuis ook 
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geen impulsen meer uitgingen. Dat gold in de hier behandelde periode ook voor het Algemeen 
Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis. 
 Naarmate de eeuw vorderde namen enkele typisch Groningse verschijnselen in de samenstel-
ling van het korps medische hulpverleners af. De stad verloor zeggenschap die ze niet had, maar 
zich wel toeeigende. Het Rijk dwong in de jaren twintig en dertig de afschaffing van onwettige 
lokale regelgeving af. Alleen tijdens de epidemie van 1826 stond het Rijk toe dat van de wettelijke 
voorschriften over de beroepsuitoefening werd afgeweken. In de toelating tot de beroepen werd 
een hogere mate van integratie in het nationale kader bereikt. Daar waar de stad haar invloed op 
de toelating van beroepsbeoefenaren kon blijven uitoefenen, deed zij dit ook maar al te graag. Uit 
de afschaffing van vestigingsbeperkingen en het openstellen van de markt voor alle apothekers, 
drogisten en vroedvrouwen blijkt de toenemende liberalisering van de Groningse medische markt. 
Door het instellen van onderwijs aan vroedvrouwen en het gedogen van aderlaters en irregulieren 
oefende de stad grote invloed uit op de kwaliteit en omvang van de beroepsgroepen. Wat voor de 
schepping van collectieve zorgarrangementen gold, kan ook gezegd worden voor de beschikbaar-
heid van zorgmogelijkheden in de particuliere praktijk. De bestuurselite, en dus leken, hadden een 
flinke invloed. Dit komt overeen met wat Marland en Digby voor Engeland constateerden.
 De medicinae doctores en apothekers waren de toonaangevende beroepsgroepen in het toezicht 
op de beroepsuitoefening en de toepassing van de wetgeving op de toelating. Zij domineerden via 
de vertegenwoordiging in de geneeskundige commissies en een geslaagde lobby bij het stadsbestuur 
de andere beroepsgroepen. De apothekers voerden de meest actieve en succesvolle politiek van 
uitsluiting van concurrenten: zij verdrongen de chirurgijns uit de geneeskundige commissies en 
domineerden de drogisten volledig. Wanneer we de ontwikkelingen uit deze paragraaf verbinden 
met de theorie van Freidson, dan kunnen we vaststellen dat de medici en apothekers hun domi-
nantie over concurrerende beroepsgroepen verder ontwikkeld hebben. 

De praktijkopbouw
Voor alle beroepsgroepen waren opleidingsmogelijkheden in de stad wat het overaanbod heeft 
bevorderd. De onderlinge concurrentie was groot. Niet alleen ‘aanpalende’ beroepsgroepen (ader-
laters voor chirurgijns, drogisten voor apothekers), maar ook de nieuwe leden uit de eigen beroeps-
groep waren concurrenten. De medici, chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen maakten het de 
jonge aanwas moeilijk in de eerste jaren van hun vestiging. In het tweede kwart van de eeuw ver-
slechterde de economie en juist toen nam de verzorgingsdichtheid van de meeste beroepsgroepen 
fors toe. Vanaf de jaren veertig hebben alle beroepsgroepen, behalve de drogisten en tandmeesters, 
geprobeerd de toegang tot de gratis medische zorg te beperken. Dit lukte (vaak samen met andere 
groepen) maar leverde niet alleen winst op. Ze moesten ook meer inwoners voor een lager tarief of 
gratis helpen. De rode draad was echter dat men naar een zo groot mogelijke particuliere praktijk 
en een zo klein mogelijke collectieve sector streefde.
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 In Groningen waren sociale en geografische afkomst en relaties met relevante sociale groepen 
doorslaggevende factoren voor een succesvolle praktijk. Uitgezonderd de chirurgijns, gold voor alle 
beroepsgroepen dat een stedelijke afkomst grote voordelen met zich meebracht. Succesvolle niet-
geboren Groningers hadden vaak een familierelatie in de stad. Was men een telg uit een sociaal 
hoog geplaatst milieu of uit een binnen het beroep gerenommeerde familie, dan vormde dat een 
tweede gunstige omstandigheid. Alle beroepsgroepen ontwikkelden een strategie in het opbouwen 
van sociale relaties die een succesvolle particuliere praktijk begunstigden. De medici ontplooiden 
bestuurlijke activiteiten in maatschappelijke instellingen. Voor chirurgijns was een goede relatie 
met medici van belang om verwijzingen te krijgen. Zij pasten hun huwelijkspolitiek daarop aan. 
De apothekers en drogisten namen in ruil voor de leveranties aan de diaconale armenzorg van 1813 
tot 1860 het diakenwerk op zich. Naarmate het lokale openbare bestuur een groter aandeel in de 
medische armenzorg kreeg, verschoven de apothekers hun sociale activiteiten naar publieke taken. 
De aderlaters, vroedvrouwen en tandmeesters zochten de geografische nabijheid van hun klanten-
kring. Die was voornamelijk in de armenbuurten te vinden en zij vestigden zich overwegend dan 
ook daar. 
 Bij de meeste beroepsgroepen, met name bij de medici, chirurgijns, apothekers en tandmeesters, 
zagen we een sociale verbreding van de patiëntenkring. De hoger geplaatste beroepen en beroeps-
beoefenaren kregen de midden- en lage sociale groepen meer binnen hun praktijk en voor de lager 
gesitueerden betekende het dat de hogere sociale lagen tot hun patiënten gingen behoren. Alleen 
voor de vroedvrouwen ging de verbreding niet op. Zij verloren de clientèle uit de bovenlagen aan 
de medici. Patiënten uit de middengroepen prefereerden ook in toenemende mate de hulp van een 
dokter. Alleen de armen en de lage middengroepen bleven voor hen over en die werden steeds meer 
door de stadsvroedvrouwen bediend. De soepele toelatingscriteria voor de gratis hulp werkten dit 
in de hand. De vroedvrouwen (exclusief de stadsvroedvrouwen) wisten in een collectieve actie bij 
het stadsbestuur een herverdeling van de patiëntengroepen te bewerkstelligen: in 1870 werd het 
ambt van stadsvroedvrouw, dat uit de vroegmoderne tijd stamde, afgeschaft. De voorrechten die de 
stadsvroedvrouwen genoten, pasten niet meer in de liberale geest van die tijd. Alle vroedvrouwen 
konden in het vervolg gratis hulp verlenen op stadskosten, waardoor de praktijkcondities voor hen 
verbeterden. De kraamvrouw kreeg ook een mondiger positie: zij mocht de verloskundige uitkie-
zen. Het feit dat de stad zelf debet was aan de hoge bezettingsgraad zal ook meegespeeld hebben 
in de steun die het lokale bestuur aan de beroepsgroep gaf. Het beroepsvormingsproces van de 
Groningse vroedvrouwen is in de negentiende eeuw niet gevorderd. De versmalling van de klan-
tenkring tot de armste groepen en het achterop raken van het zozeer gekoesterde onderwijsinstituut 
in de loop van de tweede helft van de eeuw, waren daarvan de oorzaken.
 De apothekers ontwikkelden zich van een gesloten, geprivilegieerde stand naar een open 
beroepsgroep. Aan het begin van de eeuw oefenden de Groningse farmaceuten al een ‘zuiver’ 
medisch beroep uit. De gedwongen afschaffing van de vestigingsbeperking stimuleerde de zittende 
apothekers tot de oprichting van een lokale vereniging. Het was de eerste beroepsgroep die een 
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goed ontwikkelde lokale vereniging had. Er veranderde veel voor de apothekers. De kleine, rijke 
stand die rond 1800 hoge tarieven in rekening bracht, moest onder drang van medici en armbe-
stuurders (leken!) en gedwongen door verslechterende economische omstandigheden, de tarieven 
verlagen om de nieuwe klandizie uit de midden- en lagere sociale groepen te bedienen. Het beroep 
werd gevoeliger voor conjunctuurschommelingen en vooral de periode 1830-1850 was voor de 
midden- en lagere regionen van de stand bedrijfseconomisch erg zwaar. Enkele apothekers sloegen 
een nieuwe weg in: ze gingen over tot fabrieksmatige productie van geneesmiddelen. Tegelijkertijd 
groeide de vraag naar geheimmiddelen. Deze twee tendensen sloten op elkaar aan. De stand was 
niet direct een open beroepsgemeenschap. De apothekers die zich na 1825 vestigden, werden net 
als de drogisten, streng gevisiteerd door de elite van de apothekers in de geneeskundige commis-
sie. Dat orgaan bleek een effectief instrument voor de belangenbehartiging van een kleine groep. 
De samenstelling van de beroepsgroep veranderde echter steeds meer. Van alle beroepsgroepen 
was bij de apothekers de grootste verschuiving in de rekrutering te zien. In zeventig jaar tijd ver-
schoof het beroep van een hoofdzakelijk upper class naar een voornamelijk middle class beroep. De 
geneesmiddelenbranche veranderde van een exclusieve, dure praktijk in een open markt met lagere 
prijzen.
 De top van de medische hiërarchie – de professoren, de elite van de medicinae doctores en 
apothekers en een enkele heelmeester – behoorde sociaal gezien bij de meest aanzienlijken, de 
bestuurselite van de stad en de kerkgenootschappen, de top van de universiteit en de nijverheids-
kringen. Zij begaven zich in de kringen van hun sociale gelijken. De beroepsgroep waarvan zij deel 
uitmaakten, was voor hen nauwelijks een referentiekader. Door hun relaties met de bestuurselite 
verwierven ze posities in beroepspolitieke organen, een klantenkring onder gegoeden en de meest 
aantrekkelijke aanstellingen. Professionele autoriteit was verbonden met sociale relaties en niet op 
voorhand gebaseerd op kennis en deskundigheid.
 De dienstverlening aan collectieve arrangementen bezorgde de medici (soms veel) werk, maar 
genereerde maar een klein deel van het inkomen. Maximaal 25% van het totale inkomen werd uit 
dit werk gehaald. De aanstellingen zijn in twee groepen te verdelen: die binnen de armenzorg en 
de daarbij behorende armen- en weeshuizen en de overheidsambten en -functies. De laatsten waren 
alleen weggelegd voor de gearriveerde medici. Een dergelijke benoeming bevestigde een al verwor-
ven goede sociale en professionele positie. Voor de praktijkopbouw waren ze niet van belang. 
 Het belang van een aanstelling in de armenzorg lag in de mogelijkheden die deze bood om een 
netwerk binnen de eigen denominatie op te bouwen. Daarvoor was het in de eerste helft van de 
negentiende eeuw niet nodig om het medische werk zelf uit te voeren. Uitbesteding ving de nade-
len van deze betrekking op. Niet zelden was een armenzorgfunctie een min of meer sociale plicht 
die hoorde bij de status van een familie, wat de uitbesteding bevorderde. Aanvankelijk was de rol 
van een armenzorgfunctie voor de praktijkopbouw voor de meeste medici beperkt, wat ook blijkt 
uit de moeizame vervulling van vacatures en de kortdurende bezetting van de functies in de periode 
voor 1850. Voor medici die niet uit een vooraanstaande familie stamden, was een armenzorgfunc-
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tie wel een noodzakelijk middel om de praktijkopbouw te stimuleren. Maar, als gezegd, men nam 
snel ontslag als de inkomsten dat toestonden. Pas vanaf ongeveer het midden van de eeuw (toen 
de bezettingsgraad onder medici fors toenam) streefden vrijwel alle jonge medici in de eerste fase 
van hun vestiging bewust naar een armenzorgbetrekking om naamsbekendheid op te bouwen en 
om praktijkervaring op te doen. De praktijkopbouw van de Groningse medici week op het punt af 
van die in de Engelse en Franse situatie. Aanstellingen en benoemingen waren daar een belangrijke 
aanjager voor de praktijkopbouw en zij verbeterden de economische positie. Door Marland, Digby 
en Weiner worden ze als essentieel voor een succesvolle carrière aangeduid. Dat gold met name 
voor benoemingen aan een ziekenhuis. In Groningen was het economische belang van benoemin-
gen lange tijd vrijwel nihil en het sociale belang beperkt. Collectieve arrangementen waren in de 
onderhavige periode in Groningen geen vormend element in het professionaliseringsproces van de 
medici, noch waren ze van uitsluitend of overwegend belang voor een succesvolle praktijkopbouw. 
Het belang ervan begon pas na ongeveer 1850 toe te nemen en verwacht kan worden dat het in de 
loop van de tweede helft van de eeuw verder toenam. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.
 De nieuwe stadsfuncties waren deeltaken op uitvoerend terrein (vaccinateur, visitateur pros-
tituees, instituteur vroedvrouwenonderwijs), dit in tegenstelling tot de ambten van stadsfysicus 
en archiator voor de provincie uit de periode voor 1820. In die functies lag het accent op het 
adviseren van de overheden. Die taak werd begin negentiende eeuw door ambtelijke commissies, 
de plaatselijke en provinciale Commissie voor Geneeskundige Toevoorzigt, overgenomen. Zowel 
de oude als de nieuwe functies werden uitgeoefend door medici die nauwe relaties hadden met 
bestuurders. Ook voor het verwerven van een plaats in deze toezichthoudende commissies gold dat 
sociale relaties de doorslag gaven. Professionele capaciteiten waren ondergeschikt, maar speelden 
bij de professoren en apothekers wel mee. Maar een kleine elitegroep van de medici drong door tot 
de geneeskundige commissies en kon institutionele vorm geven aan de overmacht over de andere 
beroepsgroepen. De meeste medici konden niet tot de toplaag doordringen en bleven buiten de 
beroepspolitieke posities. De suprematie van de medici was vervat in een ambtelijke orgaan en niet 
in een standsorganisatie, waar alle beroepsgenoten zich bij aan konden sluiten.
 De ogenschijnlijke veelheid aan functies en aanstellingen kan nog vanuit een ander perspectief 
genuanceerd worden. De medici ondernamen als beroepsgroep geen acties om nieuwe zorgar-
rangementen in de curatieve zorg tot stand te brengen. Een verruiming van de toegang tot de 
medische armenzorg werd juist afgeremd. De initiërende rol van Thomassen à Thuessink en Baart 
de la Faille in het oprichten van ziekenhuizen betrof individuele acties. Hun activiteiten kunnen 
geplaatst worden in relatie tot hun positie als lid van de stadselite. In de sociale zorg tijdens epi-
demieën deed zich hetzelfde voor. Individuele medici die deel uitmaakten van de elite initieerden 
en organiseerden liefdadigheidsinitiatieven. Men initieerde wel tijdelijke arrangementen voor de 
sociale ondersteuning van de lagere middengroepen, maar niet in de medische armenzorg. Ook 
hieruit blijkt dat men meer belang hechtte aan een grote particuliere markt dan aan een uitbreiding 
van de armenzorg.



442

SLOT B E S C H O U W I N G

 Het gebrek aan eenheid binnen de medische stand was een afspiegeling van de zwakke profes-
sionalisering. Onder de medici was te weinig cohesie om interne normering en tuchtrecht tot stand 
te brengen. Het ontbrak de beroepsgroep aan een esprit de corps. Intra-professionele conflicten 
konden niet in eigen kring worden opgelost. Integendeel, de medici vielen elkaar publiekelijk af 
en wilden elkaar bij afwezigheid niet vervangen. Ze bereikten ook geen overeenstemming over de 
invoering in de armenzorg van één beroepsbeoefenaar met meerdere bevoegdheden, in plaats van 
de aanstelling van een afzonderlijke medicinae doctor en chirurgijn. De beroepsgroep heeft even-
min gestreefd naar de opbouw van het verzekeringswezen om nieuwe patiëntengroepen te werven. 
Slechts één keer toonde de medische stand enige mate van gezamenlijkheid: in het opzetten van 
een vaccinatiebureau. Dit gebeurde na het verwaarlozen van de vaccinatie gedurende twee decen-
nia. Het was geen collectief georganiseerd optreden, maar een flinke groep medici steunde het 
initiatief. Men wilde fatsoenlijk betaald worden en een efficiëntere uitvoering van het werk. Dat 
dreef hen tot deze onderneming.
 Het gebrek aan eenheid openbaarde zich ook in de beroepsverenigingen. Die werden als 
instrument gebruikt om (de meeste) jonge medici uit te sluiten. De jonge medici botsten op het 
traditionalisme van de zittende elite die zich in het behoudende Gezelschap van Groningsche 
Geneeskundigen (GGG) had georganiseerd. Het Gezelschap ging pas in 1882 op in de afdeling 
van de landelijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG). De 
jonge medici en de medici die niet toegelaten werden tot het Gezelschap verenigden zich in het 
Vereeniging van Groninger Genees- en Heelkundigen (VVGH). Binnen deze vereniging leefden 
modernere opvattingen. Men probeerde bijvoorbeeld gestandaardiseerde behandelingen in te voe-
ren, maar dat lukte nauwelijks.
 Bijna de hele negentiende eeuw bleven sociale verschillen de verhoudingen binnen de beroeps-
groep bepalen. Individuele belangen of de belangen van een kleine subgroep voerden de boven-
toon. Relaties opbouwen met de aanzienlijken en gegoede burgerij was belangrijker dan het opbou-
wen van samenhang en eenheid binnen de beroepsgroep. Er werd wel enige vooruitgang geboekt. 
De tarievensystemen en de samenwerking tijdens epidemieën waren uitingen van een beginnende 
coöperatie. De nieuwe lichting jonge medici legde gaandeweg minder accent op de maatschappe-
lijke profilering en meer op de professionele profilering, onder andere door zich op specialismen 
toe te leggen. Beroepsinhoudelijke aspecten wonnen aan kracht, wat ook blijkt uit het streven 
naar een armenzorgfunctie om praktijkervaring op te doen. Maar de sociale kenmerken afkomst, 
familierelaties (vader-(schoon)zoon, oom-neef ) en relaties met de stedelijke elite bleven in de hele 
periode essentieel voor de opbouw van een succesvolle maatschappelijke en professionele carrière. 
Standsbelangen waren krachtiger dan professiebelangen. Er werd geïnvesteerd in het opbouwen en 
onderhouden van netwerken om de maatschappelijke en professionele positie te verstevigen en niet 
in relaties met beroepsgenoten om de positie van de beroepsgroep te versterken. Men was kortom 
aan het netwerken en niet aan het professionaliseren. 
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 In hoofdstuk 1 is aangegeven dat deze studie niet het professionaliseringsproces van de 
beroepsgroepen tot onderwerp heeft. Op grond van wat in dit boek is gepresenteerd, is voorlopig 
vast te stellen dat zich in de bestudeerde periode een aantal moderniseringstendensen binnen de 
Groningse beroepsgroepen voordeden, zoals het afschaffen voor voorrechten, het oprichten van 
beroepsverenigingen, het ontwikkelen van enkele beroepsinhoudelijke vernieuwingen, de aanzet 
tot het ontstaan van de eerste specialismen en het ontstaan van een open markt voor alle leden van 
de beroepsgroepen. Het vaststellen van de beroepsinhoud door de beroepsgroep en het verwerven 
van autonomie en zelfcontrole over de beroepsuitoefening zien we nog bij geen van de beroeps-
groepen. 

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

De centrale rol van de bestrijding van epidemieën en besmettelijke ziekten in de vormgeving van 
collectieve arrangementen in de gezondheidszorg in Groningen was wellicht krachtiger dan elders 
vanwege een hogere prevalentie van besmettelijke ziekten en epidemieën en mogelijk ook door de 
zeer ernstige epidemie die de stad in de jaren twintig trof. Vergelijkbaar onderzoek in andere steden 
zou dat moeten uitwijzen. De epidemie van 1826-1828 bleef lang in het collectieve geheugen opge-
slagen en versterkte de besmettingsangst en de vrees voor economisch verval bij een omvangrijke 
ziekte. Ernstige besmettelijke ziekten bedreigden leven én economische stabiliteit. Voorzieningen 
voor gezondheidszorg verbeterden de leefomgeving, voorkwamen ziektes en economische verval 
en verhoogden het aanzien van de stad en het woongenot van de bovenlagen. Sociale onrust van 
enige omvang, volgens De Swaan eveneens een belangrijke motor voor zorgarrangementen, kwam 
in Groningen maar één keer voor (1847). Men vroeg toen om brood, niet om een dokter. Deze 
verklaringsfactor ging niet op voor de collectivisering van de Groningse gezondheidszorg. De rela-
tief geringe omvang van de medische armenzorg kan haar grond vinden in het feit dat de lokale 
samenleving sociaal redelijk stabiel was. Velen waren arm, maar zorgden voor zichzelf. Zieke armen 
dienden niet tot afschrikwekkend voorbeeld voor anderen. 
 Aan armoedepreventie kan eveneens een belangrijke rol worden toegekend. Zieken moesten 
geïsoleerd worden om ziekteoverdracht te verhinderen en ze moesten snel beter worden om de 
economie te stutten en om te voorkomen dat ze in de bedeling terecht zouden komen. Preventie 
van armoede was alleen relevant voor mingegoeden, de niet-bedeelden. En dat werd doelbewust 
door organisaties buiten de armenzorg om uitgevoerd. Armoedepreventie was in Groningen geen 
armenzorg. De instellingen van liefdadigheid onderscheidden zich uitdrukkelijk van de bedelings-
instellingen. Wellicht lag hierin een tweede oorzaak van het ‘succes’ van de geringe omvang van 
de medische armenzorg. De armenzorg was als collectieve sector zwak ontwikkeld: het bereik was 
beperkt en de versnippering groot. Voor de medici was deze sector geen vruchtbaar gebied om een 
succesvolle carrière op op te bouwen. Het beperkte zich hooguit tot een hulpmiddel om de sociale 
positie te bestendigen of te verbeteren. Voor de beroepsuitoefening van de apothekers was de sector 
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van meer belang. De ‘verankering’ in de armenzorg vergemakkelijkte de overgang van een geslo-
ten stand naar een open, op de markt gerichte beroepsgroep. De voordelen van de verloskundige 
armenpraktijk kwamen slechts aan enkele stadsvroedvrouwen toe. Medische zorg binnen andere 
instellingen was eveneens beperkt ontwikkeld. Voor de beroepsbeoefenaren lagen de beste kansen 
voor een goede praktijk in het opbouwen van relaties met bemiddelde patiënten.
 De stad wilde graag haar eigen zaken regelen, behalve wanneer de rijksvoorzieningen de stad 
van pas kwamen. Het bleek steeds minder mogelijk om een eigen koers te varen. Nieuwe eisen van 
het Rijk op het gebied van opleidingen, bevoegdheden en vestiging van beroepsbeoefenaren, wet- 
en regelgeving voor de bestrijding van besmettelijke ziekten en het bevorderen van de openbare 
hygiëne wonnen aan kracht en omvang. De stedelijke wensen moesten steeds meer getoetst worden 
aan en aansluiten bij de rijksnormen.
 Groningen onderscheidde zich van de meeste andere Nederlandse steden door de aanwezig-
heid van de universiteit. De hogeschool bleek een factor van belang in de beschikbare hulp en de 
toedelingsmechanismen. Zij schiep intramurale en poliklinische zorgmogelijkheden, was verant-
woordelijk voor de grote instroom aan medicinae doctores en de vroege eliminatie van de chirur-
gijnstand, speelde een rol in de intra-professionele verhoudingen onder medici, in de opleiding 
aan apothekers en maakte de ruime aanwezigheid van studenten en ‘assistenten’ in de armenzorg 
mogelijk. Bij andere zaken als de (grote) omvang van het aantal vroedvrouwen, aderlaters, apothe-
kers, drogisten en tandmeesters en hun kwaliteitsniveau en de toedeling van gratis verloskundige 
hulp, oefende de universiteit geen invloed uit. Daar was de stad de regisseur.




