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Het begin van deze studie ligt in 1983, toen de Rijksuniversiteit Groningen met deeltijdopleidin-
gen in de avonduren startte. Tot mijn grote vreugde werd de studierichting geschiedenis in het 
nieuwe aanbod opgenomen. Ik behoorde tot de eerste groep ‘deeltijders’. Het was een genoegen 
om naast mijn werk in de gehandicaptenzorg, een universitaire opleiding te volgen in het vakge-
bied waar mijn belangstelling vanaf mijn jeugd naar uit ging.
 De keuze voor de specialisatie ontwikkelde zich gaandeweg. In het kader van het kernvak 
Groningen in de eerste helft van de negentiende eeuw maakte professor Kooij mij attent op een bron, 
die van de plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt, waar nog geen onderzoek naar 
was gedaan. Voor de doctoraal scriptie onderzocht ik het peil van de volksgezondheid en het aan-
bod aan gezondheidszorg in de stad Groningen van 1818 tot 1870. Ik ben professor Kooij erken-
telijk voor zijn stimulans om op dit pad door te gaan. Dit proefschrift is daarvan het resultaat. Het 
was een lange weg. Door familieomstandigheden werd het onderzoek enige keren onderbroken en 
de verplichtingen van de baan gingen voor, maar het was de moeite waard.
 Het schrijven van een proefschrift is een eenzaam werk. Zonder de inspanningen van vele 
anderen is het onmogelijk om het tot een goed einde te brengen. Waardevolle studies van andere 
onderzoekers vormden een vruchtbare basis. Professor Kooij stimuleerde mij niet alleen om mijn 
onderzoek voort te zetten, hij gaf tijdens het traject suggesties die het eindresultaat zeer ten goede 
zijn gekomen. Professor M.G.J. Duijvendak, professor E.S. Houwaart en professor M.J. van 
Lieburg dank ik hartelijk voor het zitting nemen in de beoordelingscommissie.
 De Stichting Groninger Historische Publicaties en de financiële steun van de Stichting Erven 
A. de Jager en de Petrus Camper Stichting maakten de uitgave van het boek mogelijk. De redac-
tie van de Groninger Historische Reeks gaf nuttige adviezen. De medewerkers van verschillende 
archiefdiensten droegen vele dozen onderzoeksmateriaal aan. Zonder dat materiaal kon dit verhaal 
niet worden geschreven. In het bijzonder ben ik de medewerkers van de Groninger Archieven 
erkentelijk voor de bereidwillige medewerking en hun tips over waardevolle bronnen. Van mijn 
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werkgever, de Stichting MEE Friesland, kreeg ik administratieve en facilitaire ondersteuning bij 
het gereed maken van de eindtekst. Het maakte de laatste fase een stuk gemakkelijker.
 Dit boek draag ik op aan mijn ouders, Roelof Baron en Fandoe Baron-Kruid, van wie ik de 
eigenschappen en talenten erfde om deze studie te kunnen doen. Zij leerden mij bovendien om 
mijn mogelijkheden doelgericht te benutten en met opmerkzaamheid in de wereld te staan. Daar 
heb ik veel plezier van ondervonden. Ype, zonder wiens aanwezigheid en steun dit werk niet 
gemaakt had kunnen worden, stond de ereplaats ruimhartig aan hen af. Ik kan hem daar niet 
genoeg voor bedanken.




