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 Bevoegdheden, kwaliteiten en praktijkopbouw van medici

SO C I A L E S TAT U S E N P RO F E S S I O N E L E P R A K T I J K

Renske Wolf woonde in het najaar van 1826 in het ressort van de pas afgestudeerde medicinae 
doctor Sasse en van chirurgijn tweede klasse van de marine De Non. De sociaal laagst geplaatste, 
de van elders afkomstige en de laagst gekwalificeerde geneeskundigen kregen de armenwijken P, 
R, S en T toegewezen. De geneeskundige behandeling in het Arsenaal, waar Renske later verbleef, 
stond onder leiding van hoogleraren. De gevestigde Groningse medici en de studenten die in de 
stad waren geboren kregen het centrum onder hun hoede. Medisch kandidaat G. Acker Stratingh, 
een lid van de vooraanstaande Groningse Stratingh-familie, werd onder andere ingezet in de 
Steentilstraat, waar de familie Wouters woonde. Baart de la Faille en Munniks praktiseerden, zoals 
we hiervoor zagen, in het centrum. Deze gevestigde medici konden hun particuliere patiënten uit 
de hogere sociale lagen behandelen en daarnaast de daar wonende armen helpen. Zou Hensema 
besloten hebben tot het inroepen van een armendokter, dan was hij bij de sociaal goed gesitueerde 
en bekend staande Munniks terechtgekomen. Munniks is als een van de weinige Groningse medici 
in zijn professionele loopbaan nooit armendokter geweest. Tijdens de ernstige epidemie was hij 
echter wel genegen ‘vrijwillig en zonder honorarium’ een deel van de armenzorg te doen.1 De 
medici en Groningse medische studenten die van elders kwamen en de officieren van gezondheid 
eerste klasse verleenden medische hulp in de overige straten en wijken. Die lagen wel excentrischer, 
maar niet in de meest verarmde en vervuilde buurten.
 De verdeling over de stad van de eerste drie extra aangestelde medici was in augustus door het 
stadsbestuur vastgesteld. Volgens de stedelijke medici, die daarover klaagden bij de plaatselijke 
geneeskundige commissie, sloot die niet aan bij de verspreiding van de ziekte. De latere, hierboven 
beschreven wijkindeling werd, op voorstel van het geneeskundige commissie, door de gezamenlijke 
medici gemaakt en door het stadsbestuur publiek bekend gemaakt.2 In die verdeling correspon-
deerde de plaats in de medische hiërarchie en de sociale en geografische afkomst van de medici met 
de sociale positie van de bewoners. De stad had nog geen sociaal homogene wijken, maar sommige 
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straten en buurten werden vrijwel uitsluitend door lagere sociale groepen bewoond en de bovenla-
gen woonden in het centrum en enkele hoofdstraten daarbuiten. Er was een praktijkbelang in het 
geding. De armen die voor de dokterskoetsjes gingen liggen om hulp af te dwingen, hielden de 
doktoren soms uren vast in hun buurt,3 met het gevolg dat de particuliere praktijk in het gedrang 
kwam. De wijkindeling was zo gemaakt, dat de medici die van elders kwamen en geen lokale cli-
entèle hadden, de armenwijken overnamen. De gevestigde Groningse medici hoefden daarna hun 
particuliere praktijk niet meer te verwaarlozen en de particuliere patiënten waren verzekerd van de 
hulp van hun eigen dokter.
 De wijze waarop de praktijkuitoefening gestalte kreeg, liet ook een verschil zien. De Groningse 
medici en studenten hielden dagelijks spreekuur aan huis. De chirurgijns uit het leger en de 
marine deden dat niet.4 Zij legden uitsluitend visites af. Dit betekende dat zij hele dagen in de 
armenwijken vertoefden. De Groningse medici lieten de (familie van) armen, als dat kon, bij zich 
aan huis komen. Zij begaven zich zo weinig mogelijk in de armenbuurten. De hoogleraren hoef-
den, om de zieken te behandelen, niet de straat op of de armenbuurten in. De meeste patiënten 
vertoonden, naar we mogen aannemen, hetzelfde ziektebeeld en de geneeskundigen vielen onder 
dezelfde medische toezichtswetgeving. Dit voorbeeld laat zien, dat de geneeskundige hulp er voor 
de verschillende sociale groepen zeer verschillend uit kon zien, en dat de formele toelatingscriteria 
tot beroep en praktijk als dat nodig was, rekkelijk werden toegepast. Sociale kenmerken van patiën-
ten en beroepsbeoefenaren waren van minstens zo grote invloed op het aanbod en de uitvoering 
van de medische hulpverlening als kenmerken van het medische werk. Beroepsbeoefenaren pasten 
verschillende methodes toe om patiënten te werven of te ontlopen en intermediërende leken – in 
dit geval het stadsbestuur, maar ook diaconieën vielen er onder – te beïnvloeden.
 In dit en het volgende hoofdstuk wordt, om een beeld te krijgen van het bereik van de medische 
hulpverlening, de praktijkopbouw en -uitoefening vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaren 
onderzocht. Voor verschillende beroepen was de negentiende eeuw een sleutelperiode wat betreft 
het professionaliseringsproces. Dat gold zeker voor de medici. In Nederland werd het ontstaan 
van één medisch beroep (de eenheidsstand) en een gestandaardiseerde opleiding en examinering, 
die tevens de toelating tot het beroep inhield, in de medische wetgeving van 1865 en de nieuwe 
opleidingsstructuur van 1872 geregeld. Bekwaamheden en bevoegdheden vielen toen samen. Vóór 
1865 werden de toetsing van bekwaamheden en de inschrijving van beroepsbeoefenaren door de 
geneeskundige commissies gedaan (zie hierna). De beroepsinhoud werd bepaald door de opleiding 
en de omschrijving van taakinhoud in de wetgeving. Medici noch andere beroepsgroepen hadden 
in de onderhavige periode volledige autonomie. Ook de controle op de beroepsuitoefening was 
niet in handen van één beroepsgroep. Het toezicht op de praktijkuitoefening verschoof in 1865 van 
de twee geneeskundige commissies naar een rijksorgaan, het staatstoezicht. De samenstelling van 
de toezichts- en toelatingsorganen was een afspiegeling van de verhoudingen binnen de medische 
beroepsgroepen. Alleen de groepen die in de medische hiërarchie bovenaan stonden (medicinae 
doctores, chirurgijns en apothekers), waren in de organen vertegenwoordigd. Zij oefenden controle 
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uit op de toegang tot de praktijkuitoefening van de lagere medische beroepen en namen een domi-
nante positie in. De controle werd over alle beroepen niet in dezelfde mate uitgeoefend. En tussen 
de medicinae doctores, chirurgijns en apothekers waren de verhoudingen ook niet gelijkwaardig, 
sociaal noch professioneel.
 Wilden de beroepgroepen invloed uitoefenen op de verdeling van de medische markt en op 
de intermediairs die zeggenschap hadden over de verdeling van medische hulpverlening binnen 
de collectieve voorzieningen, dan was het gewenst om de rijen gesloten te krijgen en te houden. 
Een beroepsvereniging was (en is) daarvoor een belangrijk instrument. Het toelatingsbeleid van de 
verenigingen en de zaken waar de groep voor streed, waren elementen in hun streven naar markt-
regulering. Niet alle beroepsgroepen hadden een organisatie of platform door middel waarvan ze 
hun belangen konden behartigen.
 De ontwikkeling van deze facetten wordt hierna in twee hoofdstukken uitgewerkt. Alle in het 
vorige hoofdstuk behandelde beroepsgroepen komen aan de orde. Aan het eind van elk hoofdstuk 
wordt getracht antwoord te geven op de vraag, welke sociale kenmerken en professionele aspecten 
in de praktijkopbouw en -uitoefening in Groningen bepalend waren. 
 In dit hoofdstuk wordt de praktijkuitoefening van de medicinae doctores, chirurgijns en aderla-
ters behandeld en in het volgende hoofdstuk komen de andere beroepen aan bod. Daarvóór komt 
het algemene bevoegdheidsstelsel dat aan het begin van de negentiende eeuw door de nationale 
staat tot stand werd gebracht en het institutionele stelsel, zoals dat in Groningen gestalte kreeg aan 
de orde.

HE T A LG E M E N E TO E L AT I N G S-  E N B EVO E G D H E I D S K A D E R E N D E GRO N I N G S E 
TO E L AT I N G S-  E N TO E Z I C H TS O RG A N E N

Het lokale institutionele bestel dat in de achttiende eeuw de toelating regelde, verdween aan het 
begin van de negentiende eeuw. De nieuwe eenheidsstaat schiep een nieuw kader. Het eerste besluit 
dat de gezondheidszorg raakte, was de afschaffing van de gilden (1798). Het Groningse chirurgijns-
gilde beëindigde daarop haar werkzaamheden.5 Het gilde had haar functie als opleidingsinstituut in 
de chirurgie daarvoor al verloren aan de universiteit.6 Op 3 januari 1801 verklaarde het Uitvoerend 
Bewind alle bestaande lokale verordeningen over de toelating van de beroepen van heel- en vroed-
meester, apotheker en vroedvrouw vervallen. Een nieuw orgaan, de Departementale Commissie voor 
Geneeskundig Bestuur (vanaf 1804 Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en 
Toevoorzigt en vanaf 1818 Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt) 
ging voortaan de examinering van de niet-universitair opgeleide beroepsbeoefenaren, de bevoegd-
heidstoetsing en het toezicht op de praktijkuitoefening uitvoeren. In steden waar meer dan vijf 
medici waren gevestigd, waaronder Groningen, werd daarnaast nog een plaatselijke Commissie 
voor Geneeskundig Toevoorzigt ingesteld, die het toezicht in de stad moest uitoefenen.7
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 Het besluit van januari 1801 betekende voor Groningen het einde van de ‘Ordre’ uit 1729, 
waarin de competenties van de stedelijke geneeskundigen, apothekers en vroedvrouwen waren 
vastgelegd en aan het Collegium Medicum het toezicht op de beroepsuitoefening was opgedragen. 
Het Collegium Medicum verloor in 1801 de bevoegdheid om de toelating te reguleren.8 Het moest 
haar taak overdragen aan ambtelijke organen, de geneeskundige commissies, die weliswaar hoofd-
zakelijk samengesteld waren uit stedelijke medici en apothekers, maar formeel verantwoording 
verschuldigd waren aan het ministerie.9 De meeste beroepsbeoefenaren mochten voortaan in een 
groter gebied praktiseren, omdat het hun was toegestaan hun beroep in het hele departement uit te 
oefenen.10 Voor de universitair opgeleide medici veranderde het minst. Ze hadden daarvoor al vrije 
vestigingsmogelijkheden. De bepaling dat ze zich moesten laten inschrijven, bleef gehandhaafd.
 Voor de installatie van de Groningse Departementale Commissie richtte J.H. van der Palm, de 
Agent van Nationale Opvoeding, onder wie de geneeskundige zaken in het Rijk in 1801 ressor-
teerde, zich tot professor P. Driessen om het voorbereidende werk te doen. De keuze voor Driessen 
moet geen toeval zijn geweest. De Groningse medische faculteit stond gereserveerd tegenover de 
nieuw geconcipieerde commissies en zag liever dat het Collegium Medicum in functie bleef.11 
Driessen was in de jaren tachtig een korte periode een actieve patriot geweest12 en Van der Palm 
verwachtte waarschijnlijk dat hij wat welwillender tegenover de nieuwe opzet zou staan. Bovendien 
zat Driessen al in de landelijke commissie die een nieuwe farmacopee13 moest ontwerpen voor 
de hele Bataafse Republiek.14 Op 7 oktober 1801 kwam de Departementale Commissie voor het 
eerst bijeen. Driessen had mede-commissieleden uitgezocht die ook positief tegenover het nieuwe 
politieke klimaat stonden.15 
 De eerste taak die de commissie, op instructie van Van der Palm, op zich nam, was de inschrij-
ving en zo nodig examinering van alle beroepsbeoefenaren. Hiermee ging het lokale toelatings-
systeem feitelijk tot het verleden behoren. In de tweede vergadering – professor Allardi was er voor 
uit Friesland overgekomen – werd besloten tot de splitsing in een Gronings en een Fries district, 
‘naar de oude Provinciale Grensafscheidingen’.16 Men zocht aansluiting bij de laatste politieke ont-
wikkelingen.17

 De jaren 1798-1804 vormden een overgangsperiode. Men worstelde met de materie, zowel 
op landelijk, departementaal als plaatselijk niveau. Twee voorbeelden illustreren dit. In 1802 
vroeg de Departementale Commissie zich af of de praktijken van onbevoegden niet, als voorheen, 
door het nog niet opgeheven Collegium Medicum onderzocht moesten worden.18 De Raad van 
Binnenlandse Zaken, de opvolger van de Agent, vond dat het Collegium alert moest zijn, maar dat 
de Departementale Commissie ook met het stadsbestuur ‘in correspondentie [moest] treden over 
de misbruiken’.19 Deze ambivalentie is tekenend. De tweede kwestie speelde zich eind 1803 af. Het 
Departementale Bestuur had een nieuwe ‘archiator’, een provinciale functionaris die het geweste-
lijke bestuur adviseerde in medische zaken, benoemd. De aanleiding was dat men vermoedde dat 
zich op Ameland besmettelijke ziektes verspreidden. Het Uitvoerend Bewind had deze post in 
1800 echter al afgeschaft. De departementale geneeskundige commissie werd niet betrokken bij de 
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benoeming, wat volgens haar wel had moeten gebeuren. Ze was hier zeer ontstemd over.20 Taken, 
functies en posities riepen nog veel vragen op.
 In 1802 en 1803 heeft de Departementale Commissie veel werk gemaakt van de inschrijving 
van de beroepsbeoefenaren. Zij toonde een coulante admissiepolitiek, met name voor de platte-
landsheelmeesters en vroedvrouwen.21 Ook enkele ledezetters, die breuken behandelden, werden 
weer ingeschreven.22 De toegelaten beroepsbeoefenaren anticipeerden op het nieuwe beleid door, 
vanaf het begin van de inschrijvingen, regelmatig onbevoegde praktijken te melden. Deze meldin-
gen werden onderzocht door de commissie, maar bleken meestal moeilijk te bewijzen.
 De Groningse Departementale Commissie was, evenals elders,23 doorgaans loyaal ten opzichte 
van de instructies van het Rijk. De praktijk vroeg soms om enige soepelheid.24 De commissie 
verleende in de eerste decennia twee keer een honoraire bevoegdheid aan medici wegens ‘bekende 
verdiensten’. Dit kon formeel, maar paste eigenlijk niet in de nieuwe tijdgeest en bij de bedoelingen 
om de kwaliteit van de medische praktijk te verbeteren door middel van strengere en meer uniforme 
exameneisen.25 Sociale motieven hebben in Groningen waarschijnlijk een rol gespeeld, want de ene 
begunstigde was zelf lid van de commissie en de andere een familielid van een van hen.26 De lande-
lijke nieuwigheden werden in de startperiode over het algemeen positief ontvangen en soms actief 
gestimuleerd, omdat ze als nuttig voor Groningen werden gezien. Het aandringen op een nationale 
farmacopee – kennelijk was er vertraging opgetreden – is hiervan een voorbeeld. Apotheker Uilkens 
stelde in de vergadering van 22 april 1802 voor om Binnenlandse Zaken op ‘het nuttige van een 
Pharmacopoa Batava en het gebrek van de Pharmacopoa Groninganae’ te attenderen.
 In 1804 was de eerste landelijke geneeskundige regeling klaar. Deze werd (met de aanvullende 
artikelen van 1806) in 1818 herbevestigd.27 Zij bestendigde de traditionele deling in inwendige en 
uitwendige geneeskunde, beperkte als voorheen het werk van de vroedvrouwen tot de natuurlijke 
bevallingen en verbood de apothekers en drogisten om geneeskundige activiteiten te ondernemen. 
De drogisten mochten alleen enkelvoudige geneesmiddelen verkopen en geen samengestelde 
geneesmiddelen bereiden. Dat laatste was voorbehouden aan de apothekers. De tand- en oogmees-
ters vielen onder de heelkundige stand. Andere heelkundige deelspecialisaties, waaronder ledezet-
ten, werden niet meer toegelaten. De Groningse scherprechter Dominicus Vuchten mocht formeel 
niet meer als ledezetter praktiseren, maar stond nog wel als zodanig in het adresboek van 1817. 
In de stad mochten alleen stedelijke heelmeesters praktiseren. De Groningse aderlaters vielen op 
grond van deze bepaling buiten de wet. Het historische onderscheid tussen de inwendige en uit-
wendige geneeskunde werd in de laatste decennia van de achttiende eeuw in Groningen regelmatig 
overschreden.28 Voor de Groninger geneeskundigen betekende deze landelijke wetgeving, die het 
onderscheid weer bevestigde, een aanscherping van de ontstane, ruime praktijk.
 In 1801 waren nog geen instructies voor de plaatselijke commissies gemaakt en het Collegium 
Medicum bleef daarom nog in functie. In 1804 was Den Haag klaar en kon het Collegium worden 
opgeheven.29 Op 19 mei 1806 kwam de Groningse plaatselijke geneeskundige commissie voor het 
eerst bijeen, nadat het stadsbestuur in maart tot de oprichting had besloten.30 Of het Collegium 
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tussen 1804 en 1806 nog heeft gefunctioneerd, is niet helemaal duidelijk. De plaatselijke genees-
kundige commissie beschouwde zich als de opvolger van het Collegium. De continuïteit zien we in 
de personele samenstelling. De eerste leden waren dezelfde als die van het voormalige Collegium.31 
Drie van de vier leden hadden ook zitting in de Departementale Commissie: Busch, Quaestius 
en Tieboel. Alleen professor Munniks was een nieuw gezicht. In de eerste vergadering besloot 
men om het stadsbestuur te vragen of de commissie niet uitgebreid kon worden met Driessen, 
vanwege zijn kennis van de nieuwe farmacopee. Dat werd toegestaan. In het eerste jaar waren er 
door ouderdom en overlijden verschillende personele wisselingen. Apotheker Uilkens verving zijn 
vakbroeder Tieboel, chirurgijn Hendriksz kwam voor Munniks in de plaats en chirurgijn Ter Borgh 
voor Quaestius. Medicinae doctor Beckeringh werd aan de commissie toegevoegd. En ‘gelijk bij 
het voormalig Collegium Medicum’ vergaderde men op de eerste woensdag van de maand. De 
vergaderingen vonden plaats in het nieuwe, pas gebouwde raadhuis.32

 De belangrijkste taken van de plaatselijke geneeskundige commissie bestonden uit het toezicht 
op de beroepsuitoefening in de stad, het helpen handhaven van plaatselijke verordeningen, voor-
stellen doen aan het stadsbestuur over het weren van besmettelijke ziekten en de examinering van 
leerlingen.33 De plaatselijke geneeskundige commissie begon met de visitatie van de stedelijke apo-
theken en daarna werden in het eerste half jaar van 1807 alle leerlingen en aderlaters ingeschreven. 
De commissie was het actiefst rond 1840 onder het voorzitterschap van professor Sebastian en in 
het midden van de jaren vijftig. Vanaf 1856 trachtte zij vooral enige voortgang te bereiken in de 
openbare gezondheidszorg. Dat is ten dele gelukt. Over het algemeen heeft deze geneeskundige 
commissie zich nogal vormelijk en routinematig van haar taken gekweten.
 Het stadsbestuur nam op 19 mei 1807 het ‘Reglement, houdende Verordeningen omtrent het 
Geneeskundig Toevoorzigt in de Stad Groningen’ aan. Het was de lokale vertaling van de landelijke 
regelgeving. Enkele Groningse voorschriften die voorheen golden, waren er ook weer in opgeno-
men. De inhoud van het reglement was daardoor een mengeling van oude en nieuwe elementen. 
De kern was niet nieuw: de verplichte inschrijving, de gescheiden beroepsuitoefening en het verbod 
om op elkaars werkterrein te komen. De eis van het bezit van het burgerrecht (artikel 3) en de 
verplichte overgave van het wondceduul door chirurgijns (artikel 9)34 waren restanten uit het oude 
lokale kader. Uit artikel 10 bleek dat het chirurgijnsgilde niet meer bestond: een heelmeester mocht 
net zoveel leerlingen of aides35 houden als hij wilde. Regulering van de instroom in het beroep via 
quotisering van leerlingen was niet meer mogelijk. Dit was in Groningen, met haar geringe aantal 
chirurgijns, eigenlijk al geen probleem meer.
 De specifiek Groningse zaken van weleer die men niet liet varen, hadden betrekking op de 
beroepsgroepen die tot de tweede stand behoorden. In artikel 16 werd de aderlaters permissie tot 
praktiseren gegund, maar werd tevens bepaald dat het aantal teruggebracht moest worden tot acht 
of tien. Ook een plakkaat uit 1761 was nieuw leven ingeblazen: vroedvrouwen en vroedmeesters 
moesten de geboorte van kinderen van ongehuwde moeders binnen 24 uur of zo snel mogelijk, 
schriftelijk melden op het stadhuis (artikel 17). De regelingen over het verplichte onderwijs aan 
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vroedvrouwen en hun leerlingen uit 1766 en 1804 vinden we in artikel 20. De beperking van het 
aantal apothekersvestigingen staat in de artikelen 21 en 22. Via natuurlijk verloop diende het aan-
tal teruggebracht te worden tot acht. Kortom, tegen het decor van de landelijke wetgeving bleven 
een aantal typisch lokale regelingen zorgvuldig intact.
 De Groningse provinciale geneeskundige commissie heeft zich slechts af en toe met de stede-
lijke gezondheidszorg bemoeid. Het betrof de plannen over het oprichten van een ziekenhuis in 
1817, het ontwerpen van tarievenlijsten voor beroepsbeoefenaren, de aderlaterskwestie (zie hierna), 
het hameren op de vaccinatieverplichtingen en het controleren van rekeningen van Groningse 
apothekers. De behandeling van (vermoedelijk) besmettelijke ziekten werd aan de plaatselijke 
geneeskundige commissie overgelaten, al volgde ze de gang van zaken hierover wel.
 Het bereiken van uniformiteit in de gezondheidszorg door de instelling van provinciale genees-
kundige commissies, is volgens Cannegieter niet tot stand gekomen door onvoldoende leiding 
vanuit het ministerie. Omdat in Groningen de meeste hoogleraren zitting hadden in beide genees-
kundige commissies, werd de afstand naar Den Haag vanuit Gronings perspectief verkleind. De 
hoogleraren werden afgevaardigd naar door het Rijk ingestelde ad hoc commissies, onder meer die 
over het samenstellen van landelijke farmacopees, over maatregelen ter bestrijding van de dreigende 
cholera en over het ontwerpen van nieuwe geneeskundige wetten. De minister vroeg de Groningse 
geneeskundige commissie verschillende keren om onderzoek te doen naar chemische stoffen of 
producten met een vermeende medische werking. De aanwezigheid van de universiteit en haar 
relatie met de geneeskundige commissie moet hieraan ten grondslag hebben gelegen. Over de aard 
en behandeling van veeziekten vroeg de minister de Groningers ook advies. Hierop reageerde de 
geneeskundige commissie zeer snel en alert, evenals bij een vraag over een middel voor brandwon-
den. Als niet direct een Gronings belang in het geding was, zoals een onderzoek naar water uit 
Nederlands-Indië, reageerde ze echter traag.36

 De rol van de geneeskundige commissies met betrekking tot de integratie in een nationaal 
netwerk was ook weer niet helemaal nihil. Door de uitwisseling van de verslagen van de provin-
ciale commissies ontstond een informatienetwerk, zodat er ook zonder de tussenkomst van het 
ministerie een zekere afstemming kwam. Het verplicht melden van gezakte kandidaten en notoire 
kwakzalvers aan alle geneeskundige commissies in het land bewerkstelligde dat men alert was op de 
vestiging van deze onbevoegden.37 Men maakte ook gebruik van de ervaringen in andere provincies 
bij het ontwerpen van plaatselijke of provinciale voorzieningen. Zo besloot de plaatselijke commis-
sie op grond van informatie uit Deventer niet verder te gaan met het ontwerpen van lijkenhuizen38 
en werd het Leeuwarder gedachtegoed verwerkt in examenregelingen39 en de voorstellen over de 
openbare hygiëne uit 1856 (hoofdstuk 7).40 Andersom werd de Groningse kennis door commis-
sies van elders opgevraagd. De Dordtse commissie bijvoorbeeld, wilde in 1817 graag over het 
Groningse prostitutiereglement worden geïnformeerd.41
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 Voor de stedelijke geneeskundigen en apothekers waren de provinciale en de plaatselijke genees-
kundige commissie een mogelijkheid om zich te profileren en in de hiërarchie binnen de stand op 
te klimmen. Voor de medische stand als geheel waren ze een hefboom in de belangenbehartiging 
bij de overheden. De lagere beroepsgroepen (aderlaters, vroedvrouwen, drogisten, tandmeesters) en 
de collega’s in de provincie waren vergeleken bij hen in dit opzicht in het nadeel. Toen in 1865, na 
een langdurig debat, de nieuwe geneeskundige wetgeving werd aangenomen, kwam de stad onder 
het inspectiegebied Groningen en Friesland te vallen. Nu lukte de samenvoeging in één district 
wel. In de Geneeskundige Raad, die de inspecteur moest bijstaan, namen evenals voorheen in de 
provinciale geneeskundige commissie, Groningers een prominente positie in.

FO R M E L E E N V E RWO RV E N K WA L I T E I T E N

De aangeboden medische hulpverlening liet aanmerkelijke kwaliteitsverschillen zien. Het varieerde 
van een aderlater die na enige oefening een kleine deelbehandeling kon doen, tot een zeer bekwame 
professor die – mogelijk bij dezelfde patiënt – in het Nosocomium of het Academisch Ziekenhuis 
een gecompliceerde operatie uitvoerde. Wetenschappelijke en vakinhoudelijke belangstelling of het 
streven naar een betere sociale of marktpositie konden motieven zijn om meer dan de wettelijk 
vereiste kwaliteiten te verwerven. De bevolking vroeg ook om nieuwe behandelwijzen of specifieke 
kundigheden en de medici anticipeerden daarop. Om de kwaliteit van de aangeboden medische 
zorg te kunnen wegen en vergelijken met andere gebieden, onderzochten wij de opleidingsniveaus, 
verworven specialisaties, publicaties en deelname aan beroepsorganisaties. 
 Uit het Album Studiosorum Academiae Groninganae blijkt dat, op drie na,42 alle medicinae doc-
tores die in de stad hebben gepraktiseerd, aan de Groningse universiteit zijn gepromoveerd. Het 
niveau van de opleiding in de stad was van veel invloed op het peil van de aangeboden hulp door 
de medicinae doctores. De algemene opvatting is, dat de Nederlandse geneeskunde en het medi-
sche onderwijs in de eerste helft van de negentiende eeuw op een laag peil stonden.43 In de tweede 
helft van de achttiende eeuw had de Groningse hoogleraar Camper chirurgie en verloskunde in de 
opleiding geïntroduceerd en een kliniek voor praktisch onderwijs opgezet. In de eerste decennia 
van de negentiende eeuw werden deze voorzieningen door Thomassen à Thuessink en Mulder in 
het nieuwe Nosocomium Academicum verder uitgebouwd. Ze wilden aansluiten bij de internatio-
nale ontwikkelingen, met name die in Parijs.44 De Groningse medische faculteit stond toen goed 
bekend. Verscheidene Groningse medici maakten in het begin van de negentiende eeuw een stu-
diereis langs gerenommeerde Europese universiteiten.45 De Groningse aspirant-medici waren niet 
slechter dan hun evenknieën in Leiden en Utrecht.46

 In de loop van de jaren dertig en veertig sukkelde de medische faculteit achteruit. De hoogleraren 
bleven hangen aan ouderwetse methodes.47 In Amsterdam verstond men de nieuwe tijd beter. Daar 
vond een op natuurwetenschappelijke methode gebaseerde geneeskunde ingang.48 In Groningen bleef 
men vasthouden aan de oude humorale geneeskunde.49 Zo verkondigde De Vries Reilingh (al kreeg hij 
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ook kritiek op zijn stelling van collega’s) in 1852 in het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen 
nog, dat geneeskunst een kunst was en dat de natuurwetenschappen niets opleverden aan therapeuti-
sche vooruitgang.50 De kwaliteit van de medische hulp aan de stedelingen liep terug. Dat zien we aan 
de neiging tot teruggrijpen op oude therapieën. Tijdens de malaria-epidemie in 1859 twijfelde men 
aan het nut van de kinine en vonden verschillende medici het ineffectieve aderlaten veel beter. In de 
jaarverslagen van de plaatselijke geneeskundige commissie van de jaren vijftig zien we voor het verkla-
ren van ziekten – De Vries Reilingh was toen voorzitter – weer een grotere belangstelling voor klima-
tologische omstandigheden. Die was sinds ongeveer 1830 naar de achtergrond geraakt. De geschriften 
van professor Hufeland uit Berlijn gebruikte de geneeskundige commissie als naslagwerk bij ingewik-
kelde medische problemen. Het Duitse referentiekader bleef tot in de jaren tachtig overheersen.51

 De kwaliteiten van de chirurgijns waren volgens de jonge medicus Jacob van Geuns rond 1800 
niet best.52 Zijn negatieve oordeel over met name Quaestius en Ter Borgh doet wat merkwaardig 
aan en is bij nader onderzoek niet terecht. Quaestius was wel oud, maar hij correspondeerde met 
hoogleraar Camper over casuïstiek.53 Hij volgde de ontwikkelingen in zijn vak. Ter Borgh had 
colleges gevolgd aan de universiteit,54 schreef twee medische boeken,55 was chirurgijn aan het 
Nosocomium, lid van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde in Amsterdam56 en werd in 
1806 tot lid van de plaatselijke geneeskundige commissie benoemd. Deze functie werd alleen door 
de meest bekwame en ervaren geneeskundigen vervuld.57 De derde chirurgijn, Hendriksz, die een 
paar jaar later met zijn praktijk startte, werd door de Departementale geneeskundige commissie als 
‘buitengewoon bekwaam’ beoordeeld.58 Waarschijnlijk viel het dus wel wat mee.59 Misschien werd 
het oordeel van Van Geuns gevoed door de opvatting, dat 

stoute chirurgijns … al ligtelijk bij het publiek met den naam snijdersbazen [worden] bestempeld.60 

Het was gebruikelijk dat chirurgijnsleerlingen lessen volgden aan de hogeschool.61 De praktijk-
opleiding kregen ze bij de stedelijke chirurgijns en na 1838 ook bij de medicinae doctores met 
chirurgische bevoegdheden. Die speelden handig in op de nieuwe mogelijkheden en drongen ook 
hierin de chirurgijns verder terug. De stedelijke heelmeesters kregen een veel langere en gedegener 
opleiding dan hun collega’s met een plattelandsbevoegdheid.62 Hendriksz heeft enkele stedelijke 
heelmeesters opgeleid.63 Vrijwel alle stedelijke chirurgijns zijn door Ter Borgh opgeleid.64 Het 
algemene patroon was, dat wanneer op jongere leeftijd werd gestart met de opleiding, de oplei-
ding langer duurde. In de bronnen is niets gevonden over geld dat aan de leermeesters moest 
worden betaald. Mogelijk was de opleiding gratis, omdat de leerlingen tegelijkertijd als assistent 
dienst deden. De meeste chirurgijns waren 23 à 25 jaar wanneer ze volleerd en bevoegd waren.65 
Sommigen waren jong begonnen, maar wanneer ze bevoegd waren om zelfstandig een praktijk te 
beginnen, waren ze ongeveer even oud als een beginnende medicinae doctor. 
 Een ander aspect dat wellicht indirect van invloed was op het kwaliteitsniveau van de chirur-
gijns, was de aanwezigheid van de aderlaters. Wilde men zich van hen onderscheiden, dan moest 
dit ook zichtbaar zijn in opleiding en bekwaamheden. De langere opleidingstijd, de lessen aan 
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de universiteit en de verloskundige bevoegdheid konden hiertoe bijdragen. Volgens Baart de la 
Faille was het verloskundige instrumentarium van het Nosocomium in 1836 zeer uitgebreid en 
volledig en was het een van de beste collecties van Europa.66 Dit had uitstraling op de stedelijke 
heelmeesters. De Groningse heelmeesters hadden ook een uitgebreide, ‘in een uitmuntende staat’ 
verkerende verzameling instrumenten. Ze hadden de nieuwste exemplaren in hun bezit67 en waren 
dus goed toegerust voor hun operatieve werk. Dit droeg bij tot het scheppen van afstand tot de 
aderlaters. 
 De chirurgijns stonden tot halverwege de jaren dertig beroepsmatig en sociaal dicht bij de 
universitair opgeleide medicinae doctores, door hun gedeeltelijke opleiding aan de universiteit, 
familierelaties, functie als medicus chirurgicus aan het Academisch Ziekenhuis, lidmaatschap van 
de geneeskundige commissies en last but not least de doorstroming van enkelen naar de inwendige 
geneeskunde. Het in de achttiende eeuw ingezette proces van integratie naar een eenheidsstand 
zette zich in de negentiende eeuw voort. Deze beweging werd ook vanaf de andere kant gevoed. 
Medicinae doctores konden dispensatie vragen van het verbod om een gecombineerde praktijk 
(inwendige met uitwendige geneeskunde en/of verloskunde) uit te oefenen. Zij mochten deze 
bevoegdheden wel ‘bij consultatie’ praktiseren, maar het is onbekend of en in welke mate de 
Groningse medicinae doctores deze mogelijkheid hebben benut. Van de 43 dispensaties die het 
ministerie voor 1838 aan medicinae doctores verleende,68 werden zeven in de stad Groningen 
verstrekt. Dat was relatief veel (16%). De geneeskundige commissie ondersteunde het verzoek van 
de medici in de jaren dertig om twee redenen: de toenmalige, regelmatige afwezigheid van alle 
vroedmeesters uit de stad en de verhoogde vraag naar verloskundige hulp door medici.69

 De nieuwe lichting chirurgijns uit de jaren dertig onderscheidde zich niet qua opleiding van de 
gevestigde chirurgijns, maar wel in sociaal opzicht. Hun vaders waren van lagere sociale afkomst: 
winkelier, ‘landgebruiker’, logementhouder en aannemer. Evenmin trouwden ze met vrouwen uit 
aanzienlijke families of gerenommeerde medische geslachten, zoals hun voorgangers en de zittende 
chirurgijnselite. Deze nieuwe chirurgijns vormden beroepshalve een bedreiging voor de zittende 
chirurgijns en medicinae doctores met chirurgische kwaliteiten, omdat ze ook de moeilijke opera-
ties mochten verrichten.
 De aderlaters hadden een zeer geringe opleiding. Uit de bronnen blijkt niet hoe zij hun 
praktische vaardigheden verwierven, maar dat dit bij collega barbier-aderlaters was, ligt wel voor 
de hand. Vaak was het beroep een familiale zaak. Ten tijde van de ‘aderlaterskwestie’ in de jaren 
dertig kregen de aderlaters plotseling positieve beoordelingen van de plaatselijke geneeskundige 
commissie. Tijdens de examens in 1838 toonden ze ‘zeer voldoende blijken van kunde’.70 Deze 
opwaardering, na de lage waardering aan het begin van de eeuw, werd ingegeven door de strijd 
tussen de oude garde chirurgijns en de nieuwelingen, en tussen heelmeesters en medici om de chi-
rurgische praktijk. De leidende chirurgijns zagen liever de lager staande aderlaters in de stad, dan 
de gelijkwaardig opgeleide chirurgijns van lagere komaf. Deze laatsten waren minder kritisch dan 
zijzelf in het aannemen van de eenvoudiger taken als het aderlaten. De ‘kleine chirurgie’ was voor 
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de nieuwelingen een mogelijkheid om in contact te komen met clientèle, die zich liever niet door 
aderlaters of leerling-chirurgijns liet behandelen. Deze nieuwe chirurgijns hadden in de regel geen 
leerlingen die dit werk overnamen. Zij stonden ook dichter bij de lagere middengroepen, die juist 
in deze periode moeilijker toegang kregen tot de armenzorg. De nieuwe chirurgijns moeten kans 
hebben gezien om, door het aanbieden van een breder repertoire aan behandelingen en door zich 
te richten op een bredere bevolkingsgroep, een plaats te verwerven op de markt van de gevestigde 
chirurgijns. De beoordeling van de kwaliteiten van de aderlaters door de lokale medische top werd 
niet alleen ingegeven door objectieve normen.
 Enkele geneeskundigen bekwaamden zich in een specifieke methode of een deelgebied van 
de geneeskunde. Groningen was aan het begin van de negentiende eeuw het ‘centrum van de 
magnetische praktijk’ in Nederland.71 Het vanaf ongeveer 1780 in Europa populaire mesmerisme 
(of dierlijk magnetisme) werd van 1813 tot 1828 door de professoren Bakker en Hendriksz en 
medicinae doctor Wolthers beoefend. De behandelmethode vond institutionele verankering 
in de universiteit en het academisch ziekenhuis. Ook hieruit blijkt dat de Groningse universi-
teit aan het begin van de eeuw nog geenszins achterliep. De belangstelling onder de stedelijke 
medici voor het onderwerp was groot, 
gezien de vele lezingen die er over wer-
den gehouden in het Natuurkundig 
Genootschap.72 Onder de bevolking 
was ook vraag naar deze behandel-
methode. Tientallen patiënten zijn op 
deze manier behandeld, overwegend in 
groepsbijeenkomsten, met name voor 
nerveuze aandoeningen, epilepsie en 
chronische kwalen.73 De drie medici 
zagen het mesmerisme ook als een 
manier om de krankzinnigenzorg te 
verbeteren. Zij maakten een plan voor 
een gasthuis voor krankzinnigen, maar 
dat bleek niet haalbaar. Zieken uit de 
provincie werden door de diaconie 
naar de stad gestuurd om deze thera-
pie te ondergaan. De plotseling blind 
geworden Maria Jans uit Pekela genas 
door een magnetische behandeling.74 
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Aan het eind van de jaren twintig sleet de toepassing van deze therapie uit. Tijdrovendheid van 
de behandeling, tegenvallende resultaten en toenemende kritiek worden daarvoor als belangrijkste 
redenen genoemd.75 Het overlijden van Bakker in 1828 – hij was de dragende kracht – bezegelde 
het lot van het mesmerisme in de stad. Wolthers bleef wel een overtuigd aanhanger. In de jaren 
vijftig hield hij nog een voordracht waarin hij verkondigde dat volgens hem het mesmerisme nog 
toekomst had.76

 In de jaren dertig introduceerden Bleekroode en de Winschoter medicus Schönfeld de homeo-
pathie in Nederland. Zij wisten enige aanhangers te vinden onder de stedelijke collegae,77 maar 
bij de meeste vakbroeders was de tegenstand groot en het publiek was evenmin enthousiast over 
deze behandelmethode. Gijswijt-Hofstra veronderstelt dat de beperkte vraag bij de bovenlaag van 
de bevolking een van de redenen was voor de magere ontvangst.78 Van een tweetal stedelingen is 
bekend dat ze naar de Duitse homeopaat Von Bönninghausen in Stuttgart trokken. Koopman 
Andreas Wijchers zocht in 1835 en 1836 hulp bij hem79 en Anna G.J.M. Woldringh, dochter van 
een advocaat en inspecteur van de directe belastingen, in 1854.80 Deze twee hoorden tot de boven-
laag van de lokale gemeenschap. Wat hen dreef om het zover te zoeken en of ze beter werden, is 
uit de geschriften niet te ontcijferen. Zo het zich nu laat aanzien, was in Groningen slechts een zeer 
beperkte vraag naar homeopathische behandelingen. In 1861 kwam de Rotterdamse homeopaat S. 
van Royen naar de stad. Na een paar jaar vertrok hij weer. Ook toen was nog niet genoeg werk te 
vinden in deze sector.
 In de jaren dertig promoveerden verscheidene Groningse medische studenten op een verlos-
kundig onderwerp. Verloskunde was in die periode populair. De sterke toename van de obstetriae 
doctores na 1838 werd gestimuleerd door een grotere vraag naar meer ‘kunde’. De geneeskundige 
commissie vond het ‘niet ongepast om deze loflijke volksgeest enigermate te favoriseren’. Zij oor-
deelde dat dit kon door aan het publiek een grotere keuze aan verloskundige hulp aan te bieden.81

 Na het midden van de eeuw waren de specialismen van een andere soort. Lokalistische opvattin-
gen over ziektebehandeling82 of specifieke gezondheidsproblemen van een bevolkingsgroep bepaal-
den toen de keuze. H. Reilingh trainde zich in de pediatrie. Dit was toen nog geen specialisme.83 
De interesse van Cramer ging uit naar de oogheelkunde. Hij construeerde een opthamaloscope 
(oogspiegel).84 Ali Cohen verdiepte zich in de openbare hygiëne. Swaagman verwierf internationale 
bekendheid vanwege zijn kennis van de oorheelkunde. Hij was twintig jaar lang de enige specialist 
op dit gebied in Nederland. Patiënten uit het westen van het land en zelfs uit Berlijn kwamen naar 
hem toe. Er school een pionier in hem, want hij brak met de opvatting dat doofheid ongeneeslijk 
was.85 Hij gebruikte de stemvork en een ‘audiphone’, onder andere in het Doofstommeninstituut.86 
Deze laatste specialismen werden ontwikkeld in de periode dat het onderwijs aan de universiteit 
op een laag pitje stond. Wat opvalt is dat deze ‘specialisten’ verbonden waren aan andere instel-
lingen. Reilingh was als medicus aan het Groene Weeshuis en het kinderziekenhuis verbonden 
en Swaagman aan het Doofstommeninstituut. Deze instellingen boden een nieuwe infrastructuur 
voor onderzoek en kennisverwerving, die ook ten goede kwam aan de stedelijke bevolking.
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 Voor zover valt na te gaan, is de impuls tot deze specialismen niet uitgegaan van de bevolking, 
maar maakte men, als dat mogelijk was, er wel ruimschoots gebruik van. Bij Swaagman bijvoor-
beeld was dat duidelijk zichtbaar. De gebieden waar Cramer, Reilingh en Ali Cohen zich in speci-
aliseerden, waren actuele thema’s. De grote kindersterfte begon een toenemende bron van zorg te 
worden, blindheid kwam veel voor onder armen en openbare hygiëne begon hét gespreksthema te 
worden binnen de medische stand. Maatschappelijke problemen waren van invloed op de keuze 
van het specialisme. Als motief om zich te gaan specialiseren werd in necrologieën de wetenschap-
pelijke belangstelling benadrukt.87 Het zich onderscheiden van anderen op de in deze periode, 
overvolle medische markt zal evenzeer een rol hebben gespeeld, al heb ik daarvan geen concrete 
aanwijzingen gevonden. Deze eerste ‘specialisten’ uit de tweede helft van de negentiende eeuw zijn 
een voorafspiegeling van de specialisten die aan het eind van de eeuw naar voren traden. Door Juch 
worden ze nog niet als echte specialisten aangeduid, maar als ‘wegbereiders’.88 Opmerkelijk genoeg 
was na het uitdoven van het mesmerisme geen van de Groningse medici nog specifiek geïnteres-
seerd in de krankzinnigenzorg. Die begon landelijk juist meer onder de aandacht te komen. Er was 
op dit gebied van de gezondheidzorg geen instelling in de stad waar een stimulerende invloed van 
uit ging.
 De Groningse medici publiceerden in niet geringe mate. Van 23 medici zijn een of meerdere 
titels bekend.89 Meestal sloten ze aan bij de hiervoor genoemde specialistische belangstelling. 
Maar ook over de cholera- en malaria-epidemieën in de stad werd geschreven. Huber haalde 
landelijke bekendheid met zijn dissertatie over een epidemie van een hartziekte onder militairen 
in Delfzijl.90 S. Tresling ontving een prijs voor zijn verhandeling over een zenuwkoortsepidemie 
in 1808 en 1809 in Peize. De publicaties verschenen vooral vóór 1832 en na 1850. Na de cho-
lera-epidemie van 1832 tot begin jaren vijftig werd weinig gepubliceerd. Dit viel samen met de 
periode van neergang op de universiteit. Met uitzondering van de hoogleraren heelkunde en Ter 
Borgh, publiceerden de chirurgijns niet. Van Ter Borgh is bekend dat hij ook nog een reductor 
heeft ontworpen.91

 Kennisverhoging en kwaliteitsverbetering van de hulpverlening waren ook thema’s van de 
geneeskundige commissies. Het inrichten van een bibliotheek die toegankelijk was voor alle 
medici, bood de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vak.92 
De controle op de praktijkuitoefening droeg bij aan de kwaliteit van de feitelijke hulpverlening. 
Tijdens epidemieën verspreidden de geneeskundige commissies informatie over de behandeling 
van de ziekte en riepen ze de stedelijke medici bij elkaar om informatie uit te wisselen. De con-
trole op de praktijk van de beroepsbeoefenaren van de tweede stand was veel strenger dan op die 
van de medici. Kwam de commissies iets ter ore wat niet leek te deugen, dan konden de medici-
nae doctores volstaan met een schriftelijke toelichting op de zaak. Die werd altijd geaccepteerd. 
De anderen moesten in persoon voor de commissie verschijnen om ondervraagd te worden. 
Verschillende keren sprak die een waarschuwing of ernstige vermaning uit.
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 Wanneer we de kwaliteitsaspecten op een rijtje zetten en we betrekken daarbij het gegeven dat 
ook de hoogleraren medische hulp verleenden aan de bevolking, dan was, naar negentiende-eeuwse 
maatstaven, het niveau van de meeste hulp goed. De Groningse medici waren geen marginale 
figuren in de Nederlandse medische wereld. De universiteit bood ook aan de tweede stand moge-
lijkheden om onderwijs te ontvangen en kennis te vergaren. Zij droeg bij aan de kwaliteit van de 
aangeboden medische hulp in de stad. Toen de faculteit in de periode 1830-1850 verslofte, was 
dit merkbaar. Een aantal medici wist echter eigener beweging, buiten de universiteit om, nieuwe 
mogelijkheden te vinden om kennis op te doen. Naast de goed gekwalificeerde hulp van medi-
cinae doctores en chirurgijns stond de laaggekwalificeerde hulp van aderlaters. Deze vorm van 
hulpverlening was formeel zelfs uitzonderlijk voor Nederland. De beoordeling van hun werk door 
medicinae doctores en chirurgijns was niet consistent, vanwege onderlinge belangenconflicten. Het 
stadsbestuur, dat deze laagopgeleide hulpverleners toestond en zeer gunstig tegemoet trad, stelde 
lagere eisen aan de kwaliteit van medische hulp dan zij.
 Beroepsverenigingen besteedden eveneens ruimschoots aandacht aan het kennispeil en de ont-
wikkelingen binnen de geneeskunde. 

BE RO E P S V E R E N I G I N G E N

In de hele negentiende eeuw waren in de stad georganiseerde intercollegiale contacten, die zich 
onder andere bezighielden met de verhoging van het kennispeil. Rond 1800 was de meerderheid 
van de medici aangesloten bij een vrijdagavondgezelschap en een medisch leesgezelschap. Op de 
bijeenkomsten werden praktijkzaken, literatuur en casuïstiek besproken.93 In 1875 bestond er nog 
steeds een medisch leesgezelschap, maar het is niet bekend of dit hetzelfde was.94 Vanaf 1835 zijn 
er drie beroepsverenigingen van medici geweest. Voor 1850 was men vrijwel uitsluitend gericht op 
de verspreiding van kennis. Een sociale functie hadden de verenigingen natuurlijk ook.
 In 1835 werd door Baart de la Faille het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen opge-
richt en in 1846 door Ali Cohen de Vereeniging van Groninger Genees- en Heelkundigen.95 Deze 
twee verenigingen werden de ‘wetenschappelijke’ verenigingen genoemd. Bij beide hielden de leden 
‘voorlezingen’, bespraken zij casuïstiek en er werden patiënten gedemonstreerd. Dat laatste was 
binnen verenigingsverband nieuw. Zulke demonstraties vonden voordien alleen in het onderwijs 
plaats. Deze methodiek werd ook gebruikt om behandelingsadviezen van collega’s te krijgen.96

 Tot het Gezelschap werd men toegelaten op voordracht van leden.97 Medicinae doctores, heel-
meesters en één apotheker (Van Ankum) waren lid. Drie medici stelden geen prijs op het aange-
boden lidmaatschap. Van de langer praktiserende medicinae doctores en chirurgijns werden negen 
niet voorgedragen voor een lidmaatschap. Zij werden kennelijk niet geacht tot deze gelederen te 
behoren.98 Bij de toelating van de 26-jarige Ali Cohen (1843) werd ‘kunde’ als toelatingscriterium 
genoemd.99 Het tijdstip van oprichting van deze vereniging viel midden in een roerige periode 
in de medische stand. Het doel was weliswaar de bevordering van ‘het wetenschappelijke’, maar 
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een ander argument heeft ook een rol gespeeld. De nieuwe chirurgijns uit de jaren dertig (Jonxis, 
De Mulder, Middel) en de medicinae doctores Smith de Klemp (van lagere sociale afkomst) en 
Bleekroode werden niet uitgenodigd om lid te worden. De twee chirurgijns van de oude garde 
die goed genesteld waren in de top van de medische wereld, Einthoven en Ter Borgh, werden wel 
toegelaten. In 1853 stelde Ali Cohen het selectieve lidmaatschap aan de orde, maar hij deed dat 
ietwat verhuld. Hij vroeg of alleen ‘Geneeskundigen ... in den strengsten zin des woords’ als lid 
toegelaten konden worden. Dat werd eenstemmig ontkend: ‘het woord Geneeskundige [kon] in 
den ruimsten zin ... worden opgevat’.100 Het lukte hem niet het verenigingsleven opener te maken. 
In 1882 werd het Gezelschap opgenomen in de lokale afdeling van de Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunde.101

 De Vereeniging102 was kleiner dan het Gezelschap. Bij de oprichting telde het elf leden, van 
wie acht uit de stad kwamen. Uit de vergelijking van de ledenbestanden blijkt, dat met uitzon-
dering van oprichter en secretaris Ali Cohen, de leden bij de oprichting geen lid waren van het 
Gezelschap. Vijf van de tien anderen werden daar later nog toegelaten. Aan het eind van de eeuw 
werd de Vereeniging de ‘kleine doctoren vereeniging’ genoemd. Idema stelde terecht dat het 
onderscheid met het Gezelschap niet werd bepaald door de toelating van chirurgijns, omdat die 
ook bij het Gezelschap werden toegelaten. De Vereeniging richtte zich op degenen die (nog) niet 
in de kring van het Gezelschap werden opgenomen. Alleen Schreuder koos zijn eigen weg: hij 
weigerde het lidmaatschap van het Gezelschap, maar werd wel lid van de Vereeniging.
 De meeste leden van de Vereeniging waren jonge medici. Maar dat was niet het enige onder-
scheid. Ali Cohen was nog maar pas afgestudeerd toen hij in het Gezelschap werd opgenomen. 
Voor zover bekend hanteerde de Vereeniging geen ballotagesysteem. Wanneer het lidmaatschap van 
deze vereniging voor iedere nieuwe beroepsbeoefenaar mogelijk was, dan kunnen we vaststellen dat 
acht Groningse medici die langer dan een jaar in de stad praktiseerden, voor de oprichting van de 
Groningse afdeling van de Maatschappij (1849) van geen enkele vereniging lid zijn geweest.103 Het 
lidmaatschap van een beroepsvereniging was voor 1850 dus nog niet vanzelfsprekend. In weerwil 
van de doelstellingen van het Gezelschap, kennisverbreiding en verbetering van het peil van de 
medische hulpverlening, vonden de leden het niet nodig (of wenselijk?) dat jonge beroepsbeoe-
fenaren, met name jonge chirurgijns, via deze route profiteerden van de kennis en ervaring van 
oudere collegae. Een en ander neemt niet weg dat de meerderheid van de Groninger medici, door 
het lidmaatschap van een beroepsvereniging, regelmatig geïnformeerd werd over ontwikkelingen in 
de geneeskunde. De Vereeniging maakte ook enkele afspraken over behandelingen of onderzoek bij 
bepaalde ziekteverschijnselen: protocollering avant la lettre.104 Zij betoonde zich daarin moderner 
dan het Gezelschap.
 De Groningse verenigingen uit de eerste helft van de negentiende eeuw hadden een lokaal 
bereik, zij het dat enkele medicinae doctores en heelmeesters uit de naaste omgeving van de stad 
ook lid werden.105 Van de eerste landelijke vereniging van medici, de Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunde (1849), kwam direct een afdeling in Groningen. In de Groninger 
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Courant van 10 juli 1849 riep Ali Cohen zijn collegae op om deel te nemen aan de eerste, tevens 
oprichtingsvergadering van de afdeling Groningen. Naast zijn aandeel in de twee bestaande vereni-
gingen vervulde Ali Cohen ook een belangrijke rol bij de oprichting van deze vereniging, en naar 
zou blijken zou hij in de loop van de jaren vijftig en zestig nog een stempel drukken op de ontwik-
kelingen binnen de afdeling (zie hierna). Het initiatief tot een landelijke vereniging werd vooral 
ingegeven door de wens van een groot deel van de medici om een eenheidsstand te creëren, het 
onderwijs te verbeteren en het toezicht op de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor was nieuwe 
wetgeving nodig en dat was een van de belangrijkste agendapunten voor 1865. Uit de vlotte 
oprichting van een Groningse afdeling en de hoge deelnamegraad van de stedelijke medici zou men 
kunnen afleiden dat de genoemde doeleinden door de Groningse stand werden onderschreven. De 
twee bestaande verenigingen gingen, in tegenstelling tot wat elders veelal wel gebeurde, niet op 
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in de afdeling van de Maatschappij. Vanuit Gronings perspectief betekende de aansluiting bij een 
landelijke organisatie een versterking van de integratie in nationaal verband. Maar men vond het 
kennelijk ook nog wenselijk om de lokale verbanden in stand te houden.
 Er ontstond een scheiding in activiteiten tussen de al langer bestaande verbanden en de afde-
ling van de Maatschappij. Omdat de twee oude ‘wetenschappelijke’ verenigingen bleven bestaan,106 
richtte de afdeling van de Maatschappij zich op standszaken en sociaal-medische ontwikkelingen 
en niet op medisch-wetenschappelijke themata.107 Dit laatste bevreemdde het landelijke bestuur 
van de Maatschappij omdat, zo meende zij, Groningen een ‘Academieplaats’ was, waar men toch 
‘zin voor de Wetenschap’ mocht veronderstellen.108 Die was er ook wel, maar bleef dus lokaal 
gericht. Op dit vlak was er vanuit Groningen geen inbreng in het nationale verband.
 Uit de ledenlijst van de afdeling van de Maatschappij blijkt dat de deelnamegraad van 
Groningse medicinae doctores en chirurgijns van 1849 tot 1862 zeer hoog was. De Maatschappij 
kende geen ballotagesysteem. Alle chirurgijns, inclusief de plattelandsheelmeester uit Haren, waren 
vanaf het eerste jaar lid en bleven dat zonder onderbreking.109 Van de medicinae doctores werd 
Wolthers pas na vier jaar lid en is Wichers als enige nooit lid geweest. Enkelen waren in de eerste 
jaren wisselend aangesloten. Maar vanaf 1852 kwam er consistentie in het lidmaatschap en tot 
1862 was bijna 90% van de medici zonder opzegging lid. In feite was het lidmaatschap onder de 
Groningers gebruikelijk. Nieuwelingen werden direct of uiterlijk binnen twee jaar lid.110 Hieruit 
kunnen we concluderen dat voor de Groningse medici standszaken een belangrijk thema waren. Er 
gingen echter wel verschillende visies achter schuil. Het al langer, sinds medio jaren dertig, smeu-
lende lokale spanningsveld kwam begin jaren zestig in de afdeling van de Maatschappij tot uiting 
in de bespreking van de nieuwe wetgeving. Het besluit van het hoofdbestuur om de voorgestelde 
wetgeving als gegeven te beschouwen, werd door driekwart van de leden als usurpatie bestempeld. 
Zij haakten af en er bleven slechts zeven leden over. Men vreesde dat de eenheid van stand bereikt 
zou worden ten koste van de universitair opgeleide medicus111 en dat de universiteit benadeeld zou 
worden ten opzichte van de andere vormen van medisch onderwijs in het westen. De professoren 
hadden een belangrijke stem in deze kwestie. Hun prominente rol binnen de lokale stand kwam op 
dit moment scherp naar voren.112 De kleine groep van zeven die overbleef, bestond uit heelmeesters, 
pas afgestudeerde medici en buitenstedelijken. In feite tekende zich de al langer bestaande scheiding 
tussen het Gezelschap en de Vereeniging af. Ali Cohen, adviseur van minister Thorbecke inzake 
de wetgeving, bleef bij het restant van de afdeling. Hij vervreemdde zich hierdoor van een deel van 
zijn stedelijke collegae, onder meer van enkele met wie hij binnen de beroepsverenigingen contacten 
onderhield.113 De zeven kregen natuurlijk de steun van het hoofdbestuur, die hen zag als 

flinke mannen, … die de Maatschappij niet verloochenden ter wille van de Akademie, [en] … die 
algemeene … belangen niet voorbijzagen.114 

Flink, maar vooralsnog vormden ze een minderheid. In deze visie stonden de ‘algemeene belangen’ 
tegenover de lokale standsbelangen, te weten de gevestigde medische elite en de universiteit.
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 Na deze affaire was er enige tijd onduidelijkheid rond de afdeling. De weggelopen leden vorm-
den aanvankelijk een eigen afdeling. De oude (kleine) hief zich op. Er kwam een nieuwe afdeling 
voor in de plaats, waarbij na een paar jaar de afvalligen zich weer aanmeldden. Vanaf 1867 nam 
het ledental weer langzaam toe. In 1870 was 60% van de stedelijke medici al weer lid, maar het 
duurde tot eind jaren zeventig voordat de deelname weer net zo groot was als voor 1862.
 Het laat zich raden dat een fusie van de drie lokale verenigingen, die in de jaren vijftig al op de 
agenda stond, in deze sfeer niet mogelijk was. Rond 1880 waren de oude wonden geheeld. Tegen 
die tijd stierven de chirurgijns als stand uit en omdat de Maatschappij geen ballotage kende, wer-
den alle jonge medici toegelaten. In 1882 fuseerde de afdeling Onderdendam van de Maatschappij 
met die van Groningen, waardoor de stemverhoudingen ook veranderden. Er was in 1882 een 
meerderheid voor de fusie van het Gezelschap en afdeling van de Maatschappij. Hoe het verder 
met de Vereeniging is verlopen, is niet bekend. In de jaren tachtig ontstond enige saamhorigheid 
in de stand.
 In de spanningen en tegenstellingen die in de periode 1835-1880 binnen de stedelijke medi-
sche stand heersten, speelden de hoogleraren een essentiële rol. Zij bezetten de bestuursposten in 
het Gezelschap, dat lange tijd de belangrijkste en grootste beroepsvereniging was. De universiteit 
was, omdat alle medicinae doctores dezelfde achtergrond hadden, een bindend element binnen de 
lokale medische stand, maar ze had ook een splijtend effect, omdat de hoogleraren niet inhaakten 
op de moderne ontwikkelingen. De meeste niet-gegradueerden en een nieuwe generatie jonge 
medici van lagere komaf werden uitgesloten van deze beroepsvereniging. De elite onder de medici 
hield binnen de beroepsgroep een sociaal onderscheid in stand. Het afwijzen van de wetgeving met 
het argument dat een wetenschappelijke opleiding voor medici noodzakelijk was, vormde maar 
een deel van de motivatie. De elite wilde de verworven, sociale positie vasthouden. De jongere 
generatie medici was voorstander van een eenheidsstand.
 De Groningse afdeling van de Maatschappij beperkte zich in de eerste vijftien jaar niet uitslui-
tend tot standszaken. De sociaal-medische onderwerpen waarmee zij zich bezig hield, waren een 
onderzoek naar het gebruik van voedingsmiddelen in de stad,115 het verzamelen van epidemiologi-
sche gegevens, de reorganisatie van de armenzorg, het voorstel om te komen tot een gezondheids-
commissie, de oprichting van een bureau voor vaccinatie, het bepleiten van een cholerabureau, het 
bevorderen van dezelfde samenstelling van geneesmiddelen en farmacopees en het oprichten van een 
weduwefonds voor ‘nagelaten betrekkingen’. De laatste is er overigens niet gekomen. De afdeling 
kon zich in 1858 vinden in het idee van de Vereeniging tegen het Pauperisme om ziekenfondsen op 
te richten in het belang van zieken en geneeskundigen, maar ze ondernam daar geen actie toe.
 Met het oog op de interne disciplinering van de beroepsgroep is de oprichting van een Raad van 
Toezigt, een soort tuchtraad, vermeldenswaard (1853). Men wilde de waardigheid van de stand 
bevorderen door conflicten tussen leden te beslechten en klachten over medici te behandelen.116 
Deze raad is in 1854 en 1855 ‘nuttig geweest’, maar het is niet bekend welke kwesties behandeld 
zijn. In de tweede helft van de jaren vijftig was hij niet actief. Vlak daarna kwam het interne con-
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flict. De Raad van Toezigt was nog onvoldoende verankerd, dat moge duidelijk zijn. De Raad kon 
nog niet gefundeerd worden op gemeenschappelijke visies en verdween uit het zicht.
 ‘Wetenschappelijk’ is een te grote term voor het beperkte aantal activiteiten van de afdeling 
dat gericht was op de verhoging van het peil van het medisch handelen van de leden. Zij betreffen 
het demonstreren van nieuwe ‘werktuigen’ en enkele patiëntendemonstraties. Het bepleiten van 
onderwijs in de chirurgische anatomie aan de universiteit valt hier ook onder.
 De spanningen binnen de stand krijgen meer reliëf door de sociale kenmerken van de leden van 
de beroepsgroepen nader te onderzoeken.

SO C I A L E K E N M E R K E N:  A F KO M S T,  M O B I L I T E I T  E N S O C I A L E N E T W E R K E N 

Afkomst en mobiliteit
De medicinae doctores behoorden tot de bovenlagen in de lokale samenleving. Hun afkomst en aca-
demische opleiding waren belangrijke ingrediënten in de plaatsing binnen de sociale structuur. De 
meeste medici hadden een plaats juist onder de toplaag, die bestond uit de bestuurlijke top van de 
stad, hoogleraren, rechters en rijke kooplieden en fabrikanten.117 Van de 50 medicinae doctores die 
meer dan vijf jaar praktiseerden, kon van 41 het beroep van de vader worden opgespoord. De rekru-
tering uit de medische sector was groot (30%). De academische achtergrond was bij 65% aanwezig. 
De juristen hadden veelal tevens een ambtelijke functie of een functie in het openbare bestuur.

Tabel 3.1 Beroepen van de vaders van de medicinae doctores, vestigingsduur > 5 jaar

medici, hoogleraren geneeskunde 11

chirurgijn, apotheker, drogist, tandmeester 4

juristen, bestuurders, ambtenaren, leger 11

predikanten 5

handel en nijverheid 10

onbekend 9

totaal 50

Bronnen: doop-, trouw- en begraafregisters en -boeken; burgerlijke stand; bevolkingsregisters

De sociale homogeniteit was in feite nog groter door de vele familiale bindingen. De Stratinghs, 
Treslings en Keisers waren aan elkaar gelieerd (zes personen). De families Tellegen en Reynders 
waren elk met twee medici vertegenwoordigd. De Vries Reilingh werd door zijn zoon opgevolgd en 
Schutter was zijn neef. Folkertsma was de schoonzoon van Swaagman en Busch introduceerde zijn 
neef Van Geuns in de stad. De familie Munniks was met drie generaties vertegenwoordigd. Bij 20 
personen was sprake van een nabije familierelatie.118 De leden van de medische toezichtsorganen en 
de bestuursleden van de beroepsverenigingen zijn onder de hoogleraren en in deze groep van ruim 
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30 personen te vinden. Ali Cohen en Swaagman waren de enigen uit koopmansfamilies die (vanaf 
ongeveer 1850) tot de bestuurskringen doordrongen. De medicinae doctores wier vader een lager 
gekwalificeerd medisch beroep uitoefende, en de anderen uit de handels- en nijverheidsfamilies 
konden niet doordringen tot deze functies.
 De sociale en geografische mobiliteit binnen de stand zien we in de carrières vanuit het lagere 
medisch echelon – drogist, apothekersleerling en tandmeester – en de geslaagde vestigingen van 
personen van elders, al waren de meesten van hen verwant aan bekende Groningse namen uit de 
gegoede burgerij.119 In het hier behandelde tijdsbestek vond de opwaartse sociale mobiliteit binnen 
een of twee generaties plaats. Anderzijds verdwenen Groningse, pas afgestudeerde medici uit gere-
nommeerde (medische) geslachten direct na het behalen van de bul uit de stad.120 De beroepsgroep 
was dus niet helemaal afgesloten, zij het dat het bestuurlijke netwerk werd onderhouden door 
een groep waarin de aspecten afkomst, familierelaties en professionele of bestuurlijke achtergrond 
doorslaggevend waren.
 De Groningse ‘vertrekkers’ zijn vrij scherp in drie groepen te verdelen. De eerste bestond uit tien 
zonen van gerenommeerde medici en hoogleraren. Zij hadden op grond van hun afkomst een goede 
uitgangspositie om een praktijk op te bouwen in de stad. Maar afkomst was kennelijk niet de enige 
factor in het selectieproces. Vanuit stedelijk perspectief was de verzadiging van de markt, die door 
deze toplaag werd bediend een mogelijke verklaring.121 De andere vertrekkende stadjers kwamen uit 
de kring van lage ambtenaren en ambachtslieden of uit bekende nijverheids- of handelsfamilies.122 
De medici afkomstig uit de ambachtskringen verwierven geen plaats in de stad. Ze vertrokken allen. 
Niet alle zonen uit de handels- en nijverheidsfamilies vestigden zich elders. Een deel van deze groep 
slaagde er in een praktijk op te bouwen in de stad. Dit was de groep die als nieuwelingen een plaats 
wist te verwerven op de medische markt in de stad. Maar kennelijk was het aanbod van deze groep 
te hoog, omdat enkelen zich elders vestigden.123 Van de tien uit de handels- en nijverheidsfamilies 
die wel slaagden, behoorden zeven tot de niet-hervormden: vier waren katholiek en drie waren van 
joodse origine. Voor ‘dissenters’ waren de beste kansen om als nieuweling te slagen op de lokale 
medische markt. Met name vanaf de jaren veertig werden de mogelijkheden voor hen ruimer. De 
verhoogde instroom aan medici moet voor een flink deel in deze groep gezocht worden.
 In deze groep zien we ook de stijging vanuit de lagere medische beroepen. Koets, Sasse en 
Swaagman zijn daarvan mooie voorbeelden. De katholieke winkelierszoon Koets werd op 17-jarige 
leeftijd chirurgijnsleerling bij Verschuir.124 Hij was een vlotte leerling, want drie jaar later (1837) 
slaagde hij al voor zijn examen van stedelijk heelmeester en vroedmeester. Een jaar later was hij zelf 
leermeester,125 en had hij een aanstelling als chirurgijn van het katholieke armenhuis verworven. 
In 1844 studeerde Koets af als medicinae doctor. In de armenzorg kreeg hij vervolgens ook de 
inwendige geneeskunde als taak. In de jaren vijftig deed hij de financiële administratie voor het 
armenhuis. De 11-jarige Sasse kwam in 1812126 als leerling bij de lutherse apotheker J.C. Sasse 
in dienst.127 Zijn vader was oeconomus.128 In 1816 volgde hij scheikunde- en botanielessen aan de 
universiteit, wat onder apothekersleerlingen gebruikelijk was. In 1818 slaagde hij als apothekers-
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bediende. Hierna maakte hij de stap naar de universitaire studie. In 1825 haalde hij zijn bul in de 
geneeskunde en in 1828 in de wis- en natuurkunde. Door de epidemie van 1826-1827 bleef hij 
nog een paar jaar in Groningen. In 1828 vertrok hij naar de kolonie Veenhuizen, waar hij een aan-
stelling als geneeskundige kreeg.129 Eenzelfde carrière doorliep Swaagman. Hij begon op 14-jarige 
leeftijd in de apotheek en groeide uit tot een internationaal gerenommeerde geneeskundige.
 De afkomst van de chirurgijns was divers. De drie chirurgijns die medicinae doctor werden, 
zijn in tabel 3.1 opgenomen. Van de andere zes kon van vijf het beroep van de vader worden 
gevonden. Dat was respectievelijk: chirurgijn (2x), landbouwer, collecteur en aannemer. Het 
traditionele beeld dat chirurgijns veelal hun vader opvolgden, ging voor Groningen niet op. Deze 
groep is te klein om een conclusie te trekken over op- of neerwaartse sociale mobiliteit. De positie 
van de chirurgijns binnen de stand laat zich aflezen aan de hand van hun deelname in de toezichts-
organen en besturen van de beroepsverenigingen. Aan het begin van de eeuw hadden nog twee 
chirurgijns zitting in de plaatselijke en een in de provinciale geneeskundige commissie. Na het 
overlijden van Ter Borgh in 1842 – hij was toen nog de enige in de commissies – koos men voor 
een extra apotheker in de plaatselijke commissie en niet voor een nieuwe chirurgijn. Men vond dat 
de heelkundige kennis wel door de medici ingebracht kon worden.130 Het was opnieuw een punt 
in de neergang van het chirurgijnsberoep. Schreuder had zitting in het bestuur van de afdeling van 
de Maatschappij. Hij was de laatste Groningse chirurgijn met een bestuursfunctie.
 In de sociale stratificatie van Van der Woude van 1830 komen de barbiers, waaronder de 
aderlaters zich bevonden, in de laagste sociale laag voor. Enige differentiatie lijkt er wel geweest te 
zijn, al hebben we hier maar een paar summiere aanwijzingen voor. F. Nijman eindigde zijn leven 
in het katholieke armenhuis.131 A. Moes had een gunstiger reputatie en werd door armbesturen 
ingeschakeld voor ‘chirurgisch werk’.132 Maar er waren ook jaren dat hij het inschrijvingsgeld niet 
kon betalen. 

Maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten die Baart de la Faille ontplooide, hadden ook de belangstelling 
van andere medicinae doctores. Tussen de heelmeesters en medicinae doctores waren echter grote 
verschillen te zien. De heelmeesters ondernamen nagenoeg geen bestuurlijke activiteiten in sociale, 
culturele, politieke en kerkelijke organisaties. Quaestius was voogd van het Geertruidsgasthuis en 
Einthoven zat in de commissie van toezicht op het gymnastiekonderwijs van de Maatschappij tot 
Nut van ‘t Algemeen.133 Daar bleef het bij. Bij de medici was de deelname juist erg hoog. 
 De lang gevestigde medicinae doctores van wie de maatschappelijke activiteiten over langere 
periode konden worden gevolgd, waren in ruime mate op alle genoemde maatschappelijke terrei-
nen actief. Een inventarisatie van de vermeldingen van bestuursfuncties in de regeringsalmanak-
ken laat zien, dat de sociale instellingen de voorkeur genoten. Politieke activiteiten, met name het 
raadslidmaatschap, kwam in de eerste helft van de negentiende eeuw maar één keer voor. In de 
jaren vijftig zaten drie medici in de raad.
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Tabel 3.2 Bestuurlijke participatie van de medicinae doctores, exclusief beroepsorganisaties

sociale instellingen, pensioenfondsen, verzekeringen 22

cultuur, onderwijs, wetenschap, nijverheid 14

kerkelijke instellingen 8

overheid, openbare orde (exclusief raadslidmaatschap) 4

Bron: regeringsalmanakken 1809-1870 (met hiaten)

Medici zochten bij voorkeur toegang tot drie soorten activiteiten: het voogdschap van gast- en 
weeshuizen en het Doofstommeninstituut, het ouderlingschap, en bestuursfuncties in het Nut 
en het Natuurkundig Genootschap. Het voogdschap werd door zeven medici op twaalf posten 
bezet.134 Het waren dezelfde personen die in de medische hiërarchie ook een goede positie hadden 
verworven. Acker Stratingh en Huber treffen we het vaakst aan.135 Functies in kerkenraden waren 
voorbehouden aan medici die zich in de top van de medische hiërarchie bevonden. Zes medici 
waren ouderling in de hervormde gemeente en een was parnassijn (joods kerkmeester). In de acht-
tiende eeuw kwam dit nog maar sporadisch voor. Toen waren medici wel diaken,136 terwijl dat op 
één uitzondering na, in de negentiende eeuw niet meer voorkwam. Dit is een indicatie van een 
sociale stijging van het beroep van medicus. Nieuw was bij de hervormden dat een strikte scheiding 
werd aangehouden van uitvoerend medicus in de armenzorg en de bestuursfunctie. Bij de kleinere 
kerkgenootschappen werd de combinatie armendokter en bestuurder niet bezwaarlijk gevonden.
 Enkele personen hadden een voorkeur voor een bepaald soort activiteiten. Wolthers had voor-
keur voor het besturen van onderwijsinstellingen.137 Oudeman, Paping, Loewe en Cohen namen 
verplichtingen op zich op kerkelijk gebied. J. Munniks zat dicht bij overheid en openbare orde.138 
Hij was later ook raadslid. Swaagman, met zijn wetenschappelijke belangstelling, beperkte zich 
tot functies in medische gezelschappen, verenigingen en raden. Bij een aantal zien we echter een 
bredere belangstelling. Ze bewogen zich in allerlei sociale instellingen, kerkbesturen en culturele 
en onderwijsinstellingen. De Stratinghs, Huber, Folkertsma en Ali Cohen zijn daarvan uitgespro-
ken voorbeelden. Keiser was ook op veel gebieden actief, echter met uitzondering van één gebied: 
de sociale sector. In overlijdensadvertenties en redactionele artikelen werd ruimschoots aandacht 
besteed aan de sociale activiteiten van de overledene. Aan Rein Mesdag werd in een herdenkings-
bijeenkomst van het Natuurkundig Genootschap aandacht aan zijn leven en werk besteed. Deze 
jong gestorven medicus werd postuum zeer gewaardeerd, want ‘Hij was bereid de maatschappij ook 
in andere zaken te dienen dan zijn post en ambt alleen’.139

 Vanaf 1845 nam de bestuurlijke deelname van nieuwe beroepsbeoefenaren in maatschap-
pelijke organisaties duidelijk af. Een tiental nieuwe medici nam geen enkele bestuurlijke taak op 
zich.140 Dat is vergeleken met hun beroepsgenoten uit de eerste helft van de negentiende eeuw een 
opmerkelijke verandering. De nieuwe generatie zette een andere strategie uit om een praktijk op 
te bouwen. Zij concentreerde zich op activiteiten op het beroepsterrein, zoals het verwerven van 
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medische functies in sociale instellingen, medisch bestuurlijke taken en deelname aan beroeps-
verenigingen. Het verschil tussen D. de Vries Reilingh en zijn zoon Harm is illustratief. Vader 
Derk (en zijn vrouw) waren actief in vele stedelijke sociale en kerkelijke organisaties. Zoon Harm 
was alleen een korte tijd collectant in de hervormde gemeente. Verder concentreerde hij zich op 
zijn taken binnen het Groene Weeshuis, de specialisatie in de pediatrie, het lidmaatschap van de 
Geneeskundige Raad en de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid. Ook Swaagman 
was een exponent van deze nieuwe generatie. Hij was actief in dezelfde instellingen als Harm 
Reilingh en besteedde zijn tijd aan zijn vele medische publicaties. Deze generatie wilde zich profi-
leren als deskundige beroepsbeoefenaar en bekommerde zich om professionele onafhankelijkheid 
ten opzichte van bijvoorbeeld armbesturen en hoogleraren.
 Door de bestuurlijke participatie in maatschappelijke instellingen kon men een sociaal netwerk 
en reputatie opbouwen of bestendigen. Uit het hiervoor geciteerde over Mesdag valt op te maken 
dat men er prestige mee kon verwerven. In de beginfase van de vestiging, wanneer een praktijk 
opgebouwd moest worden, kon dit van belang zijn. Door en in deze besturen kwam de medicinae 
doctor in contact met stedelingen uit 
de midden en hogere sociale groepen. 
Daar was een belangrijke potentiële 
klantenkring voor hem te vinden.
 Voor heelmeesters liep de toegang 
tot de consumenten via de medici. De 
onbezoldigde inspanning in bestuursta-
ken was voor chirurgijns minder effec-
tief dan voor medicinae doctores. Voor 
de chirurgijns was het zinvoller om 
goede relaties met medicinae doctores 
op te bouwen dan allerlei bestuurstaken 
op zich te nemen. De huwelijkspolitiek 
van de chirurgijns sloot hier in een 
aantal gevallen bij aan. Drie van hen 
trouwden in een medische familie.141

 Sociale kenmerken (afkomst, 
familierelaties, opleiding, deelname 
aan maatschappelijke activiteiten) en 
professionele posities (deelname aan 
beroepsverenigingen, toegang tot lei-
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dinggevende posities binnen de stand) stonden niet los van elkaar. Sociale status en professioneel 
succes waren met elkaar verbonden. Het professionele succes en de economische positie die men 
wist te bereiken, werden door nog een aantal aspecten beïnvloed, die in de volgende paragraaf aan 
de orde komen.

PR A K T I J KO P B O U W E N M E D I S C H E F U N C T I E S

Het viel niet mee om in een gemeenschap waar de medische markt overbezet was, als beginnend 
medicus een praktijk op te bouwen. Medische hulp was voor een groot deel van de bevolking een 
relatief duur consumptiegoed. Ook voor jongemannen uit een gerenommeerd (medisch) geslacht 
was het pad naar een succesvolle praktijk niet op voorhand geëffend. Dat laat het verhaal van Jacob 
van Geuns zien. Hij was een zoon van de landelijk bekende medisch hoogleraar Matthias van 
Geuns, die ook nog in de stad een goede reputatie als medicus had opgebouwd. Desalniettemin 
moest zijn vader nog enige jaren aanvullend in het onderhoud van Jacob voorzien. In de eerste 
drie jaar verdiende hij niet meer dan ongeveer f 10,- per week. Dat was nauwelijks meer dan het 
inkomen van een geschoolde ambachtsman. Om financiële redenen kon Jacob pas zes jaar na zijn 
vestiging een huwelijk overwegen.142 Zijn collega J. Munniks verkeerde in een gunstiger positie. 
Hij was van huis uit niet onbemiddeld en een van de weinige medici die al op jonge leeftijd tot de 
‘zeer welgestelden’ behoorde.143 Hij verleende zonder beloning diensten aan de armenzorg.144

 Aan het einde van de loopbaan kon de maatschappelijke en financiële positie zeer verschillend 
zijn. De weduwe van W. van Hulten verhulde niet dat het onverwachte overlijden van haar man 
– hij was toen al 25 jaar medicus geweest – het achterblijvende gezin in diepe droefheid en ‘van alle 
middelen van bestaan … berooft’ achterliet.145 Ze kreeg eenmalig f 25,- van de diaconie waaraan 
Van Hulten verbonden was geweest.146 Ter vergelijking zijn de omstandigheden van Fellinga en  
J. Reynders in dezelfde periode illustratief. Fellinga verkocht een deel van zijn inboedel.147 Gezien 
de kostbare artikelen die daarbij waren, mag geconcludeerd worden dat hij niet onbemiddeld was. 
J. Reynders liet zijn kinderen in 1814 een huis na aan de Vismarkt, een huis aan de Folkingestraat 
en stukken land in de provincie.148

 De toegang tot de hogere sociale lagen die de hoogste tarieven voor medische hulp betaalden, 
was van groot belang om een rendabele praktijk op te kunnen bouwen. Zoals uit het geval van 
Van Hulten blijkt – hij was ook tuchthuismeester – kon men alleen van een armenpraktijk niet in 
zijn onderhoud voorzien, laat staan enige reserve opbouwen. Betalende patiënten moesten voor het 
inkomen zorgen, wanneer men niet, zoals Munniks, een vermogen achter de hand had. Voor de 
particuliere praktijk waren – een voorwaarde was natuurlijk dat men professionele hulp van medici 
als een zinvolle oplossing voor gezondheidsproblemen zag – drie aspecten van belang: hoe groot 
was de groep patiënten die de dokter zelf betaalde, hoe vaak en waarvoor consulteerde men hem en 
hoe hoog waren de tarieven. Geen van de Groningse medici heeft ons bronnenmateriaal nagelaten 
dat inzicht verschaft in de samenstelling van zijn patiëntenkring of de inkomsten uit de praktijk.
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 De hoogste sociale groepen, de aanzienlijken, gegoeden en de hogere middengroepen, betaal-
den de dokter zelf. Deze groepen maakten ongeveer 10 à 12% van de bevolking uit.149 We mogen 
aannemen dat zij de hoogste tarieven betaalden. De tien tot 20 medici die in de stad gevestigd 
waren, probeerden allemaal zoveel mogelijk klandizie te krijgen onder deze groep van 3000 à 4000 
inwoners. Dit aantrekkelijkste deel van de praktijk werd ook in de provincie gezocht. Voor veel 
medici lag het werkgebied tot ver buiten de stad. De omliggende dorpen Hoogkerk, Noorddijk, 
Haren en Eelde hoorden in feite tot het verzorgingsgebied van de stedelijke medici. Maar men ging 
nog veel verder. Tellegen bezocht zieken in Delfzijl en Busch kwam tot in Friesland. De actieradius 
van Swaagman was ook groot, zoals hiervoor al bleek. Een van de twee vroedmeesters die medio 
jaren dertig in de stad waren gevestigd, praktiseerde dagelijks buiten de stad en de tweede was 
ook regelmatig buiten de poorten aan het werk. De gegoede patiënten uit de provincie en Noord-
Drenthe zochten de medici ook in de stad op. We moeten daarbij denken aan mensen uit de adel, 
gegoede burgerij en boerenstand. Jonkheer Scato Lewe van Nyensteyn bijvoorbeeld, consulteerde 
in de winter de dokter uit Zuidbroek en ging in de zomer naar Oudeman in de stad.150 Jacob van 
Geuns had graag boeren onder zijn clientèle, want van hen ontving hij grif f 40,- à f 45,- voor hulp 
bij een bevalling. Maar hij hielp op het platteland ook arme mensen ‘om niet’, als hij in de buurt 
was.151 A.O.H. Tellegen deed hetzelfde. Die vaccineerde op verzoek van de burgemeesters de hele 
jeugdige bevolking van Roden, Hoogkerk en Leegkerk (500 kinderen).152

 De medicus kreeg de armen en onvermogenden via de diaconie in zijn praktijk. Hier vielen in 
ieder geval de vast en tijdelijk bedeelden onder. De minvermogenden, de groep tussen de boven-
lagen en de onvermogenden, betaalden minder voor de medische hulp, betaalden niets of kregen 
hulp via de medische armenzorg. We moeten hierbij denken aan laag vier, vijf en zes, de drie laagste 
sociale lagen, van de sociale stratificatie die door Kooij is opgesteld van de Groningse bevolking in 
de negentiende eeuw. Ze hadden een inkomen van minder dan f 500,- tot f 1000,- per jaar.153 De 
groepen uit laag vier (in 1830 en 1870 respectievelijk 14.5 en 11% van de bevolking) behoorden 
vrijwel zeker tot de particuliere praktijk. Tot deze lage middenstand behoorden zelfstandigen, 
geschoolde arbeiders en lagere ambtenaren. De medicus ontving, afhankelijk van de draagkracht, 
een (gering) bedrag voor de verleende hulp. Bakker Hensema behoorde tot deze sociale groep. 
Sommige minvermogenden deden een beroep op de medische armenzorg. De omvang van de 
bevolkingsgroep die door de medische armenzorg geholpen werd, schommelde. Wie precies door 
de diaconie werden geholpen, wordt in hoofdstuk 8 nader uitgewerkt.
 De meeste medici ondersteunden de pogingen van de diaconieën om de toegang tot de gratis 
medische hulp voor mingegoeden te bemoeilijken. Ze deden in de jaren dertig en veertig voorstel-
len over goedkopere leveranties van bloedzuigers en medicijnen. Potentieel zou het aantal particu-
liere patiënten door de uitstoot uit de armenzorg toenemen. In 1856 gaven ze opnieuw aan mee te 
willen werken aan het uitschrijven van personen die volgens hen ten onrechte gratis hulp kregen.154 
Dat de medici in dit tijdsbestek waarin het aantal medici snel groeide, mee wilden werken aan de 
inkrimping van de gratis hulpverlening is niet verwonderlijk.
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 Sommige inwoners zochten geen professionele hulp als ze die zelf moesten betalen. In 1816 was 
de provinciale geneeskundige commissie de mening toegedaan dat ze dan ‘jammerlijk verwaarloosd’ 
werden. Een alternatief was dat, ten onrechte volgens deze commissie, de dokter de kosten droeg dat 
wil zeggen zonder honorarium hulp verleende.155 Het weigeren van hulp door de medicus was aan 
het begin van de eeuw kennelijk nog acceptabel,156 maar werd door de medische stand in de jaren 
twintig niet meer gepast gevonden. In ‘een zoo voorname en welvarende stad als Groningen’ mocht 
het niet, zoals in 1826 was gebeurd, voorkomen dat mensen zonder geneeskundige hulp stierven.157 
De medische stand zag het creëren van meer collectieve voorzieningen voor de verpleging van 
ernstig zieken en de aanstelling van meer bezoldigde medici door de stad of andere instellingen als 
oplossing voor dit probleem.158 Na de epidemie bood het stadsbestuur bij een omvangrijke epide-
mie van een endemische ziekte en bij besmettelijke ziekten aan de bevolking gratis medische hulp 
aan. De medici kregen een dankwoord, oorkonde of snuifdoos, en in een enkel geval een financiële 
vergoeding. Dat was niet de opzet die in de jaren twintig werd bedoeld. Ook de diaconieën kwamen 
aanvankelijk niet tegemoet aan de wensen. Die hadden chronisch geldgebrek.
 Het alternatief voor de armenzorg, gratis hulp door de dokter of ‘verwaarlozing’ was een zie-
kenfonds. De medici wilden die wel, zagen we hiervoor. Eind jaren vijftig waren er enkele kleine 
fondsen in de stad, maar voor de medici waren dit geen belangrijke intermediairs naar (nieuwe) 
patiëntengroepen.
 Het niet inroepen van medische hulp was niet ongewoon,159 alleen weten we niet bij welke 
groepen dit precies voorkwam. Er zijn enkele mededelingen over gevonden. Voor krankzinnigen 
werd soms geen hulp ingeroepen, omdat men vreesde dat het zieke familielid uit het gezin zou 
worden gehaald.160 Ook prostituees ontweken de reguliere medici maar het liefst.161 Angst voor een 
gedwongen opname of het bekend worden van hun bezigheden speelde hierbij een rol. Lichtere 
vormen van chirurgie, zoals het aanleggen van een Spaanse vliegpleister,162 purgaties en aderlatin-
gen werden regelmatig verricht zonder consult van een medicus.163 De aderlaters opereerden nog 
al eens buiten hun bevoegdheid, dat wil zeggen zonder opdracht van een medicus.164 De bevolking 
richtte zich rechtstreeks tot hen. Ook apothekers en drogisten gaven regelmatig consulten aan het 
publiek. Ze gingen daarmee buiten hun boekje en werden daarvoor herhaaldelijk door medici 
bij de geneeskundige commissies aangeklaagd wegens onbevoegde beroepsuitoefening. Financiële 
motieven of angst voor zwaardere behandelingen kunnen hier in het geding zijn geweest. Men 
zocht dan wel hulp, ook wel bij geadmitteerde hulpverleners, maar er werd ‘geschipperd’ met de 
bevoegdheden om wat goedkoper uit te zijn of om ongewenste gevolgen te ontlopen.
 Uit het grote aantal onbekende doodsoorzaken in een overzicht over 1838 kan eveneens de 
conclusie worden getrokken, dat men bij een ernstige ziekte nog vaak afzag van een medisch 
consult. Dit gebeurde toen met name bij zuigelingen en jonge kinderen: van 64% van de overle-
den zuigelingen en van 38% van de een- tot vierjarigen was geen doodsoorzaak bekend. Van alle 
overledenen (exclusief doodgeboren zuigelingen) was van 30% geen doodsoorzaak bekend. Dit 
duidt op het niet inroepen van medische hulp.165 In 1871, kort na de wettelijk verplichting om 
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de doodsoorzaak aan te geven, werden nog 38 overlijdens (2.6%) gemeld zonder geneeskundige 
behandeling.166 Er was toen inmiddels een forse daling te zien van de sterfte zonder medische hulp. 
In 1870 was het percentage overlijdens zonder medische bijstand in de provincie Groningen een 
van de laagste van het land.167

 Tegenover het niet inroepen van medische hulp staat dat de bevolking ook niet schroomde om 
hulp van een medicus af te dwingen. Bijvoorbeeld door, zoals in 1826, voor de dokterskoetsjes te 
gaan liggen of door medische hulp van de dokter te eisen en die van de studenten af te wijzen. In 
1827 klaagden inwoners over het niet kunnen krijgen van lavementen. 
 Acker Stratingh constateerde begin jaren zeventig dat in de periode waarin hij had gepraktiseerd 
(vanaf 1826), in toenemende mate in ‘niet buitengewone gevallen’ geneeskundige hulp werd inge-
roepen. De armen wensten vaker en sneller hulp. Hij meende dat de ‘meerdere beschaving’ van de 
bevolking hier de oorzaak van was.168 Acker Stratingh gaf hiermee aan dat er zijns inziens sprake was 
van een toegenomen medicalisering, dat wil zeggen dat er meer gebruik werd gemaakt van medische 
hulpverlening. Het kan zijn dat men hulp vroeg voor gezondheidsproblemen waarvoor voordien 
geen hulp werd ingeroepen. Een andere oorzaak van de toegenomen medicalisering is dat nieuwe 
activiteiten binnen het domein van de medische hulpverlening terechtkwamen. Voorbeelden hier-
van in de onderhavige periode zijn de keuringen van soldaten en het vaccineren. Zowel een toename 
van het gebruik van de medische dienstverleners, als een annexatie van nieuwe gebieden was gunstig 
voor het groeiende aantal medici. Het betekent tevens dat al voor het eind van de negentiende eeuw 
sprake was van een toename van het gebruik van de medische dienstverlening.
 Van een paar onderdelen van de medische hulpverlening kan de omvang en samenstelling van 
de patiëntengroepen bij benadering worden vastgesteld. De vaccinatie is vrij goed gedocumen-
teerd.169 De armendokters en de vaccinateur entten gratis op bepaalde dagen op vastgestelde loca-
ties. De bovenlagen van de bevolking lieten de dokter thuis komen en betaalden de behandeling 
zelf.170 Deze vaccinaties werden geregistreerd als: ‘met beloning’. Vanaf 1837 werden de vaccinaties 
‘met beloning’ jaarlijks in de opgaven genoteerd. Voordien werden ze alleen in de piekjaren, wan-
neer een besmettelijke ziekte dreigde en het aantal vaccinaties hoog was, in de staten opgenomen. 
Het is aannemelijk dat het percentage voor de periode 1827-1837 iets hoger was dan in tabel 3.3 
naar voren komt. Uit de opgaven blijkt dat het aandeel van de gezinnen dat de vaccinaties zelf 
betaalde, vanaf 1837 toenam. Over de hele periode was het 10.4% van alle vaccinaties. 

Tabel 3.3 Aantal vaccinaties, 1827-1855

periode totaal waarvan met beloning

1827-1836 8256   455 (  6%)

1837-1846 7925 1066 (14%)

1847-1855 6707   860 (13%)

Bron: notulen en jaarverslagen van de plaatselijke geneeskundige commissie
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Het aantal zelf betaalde vaccinaties kwam ongeveer overeen met de omvang van de twee hoogste 
sociale groepen. Nu zullen ook in de hogere sociale lagen ouders zijn geweest die hun kinderen 
niet lieten vaccineren. De stijging zou kunnen wijzen op een toename van de inentingen door de 
groepen juist onder de elite. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de stad de toegang tot gratis 
vaccineren heeft beperkt, bijvoorbeeld door bepaalde groepen uit te sluiten. In de provincie werd 
in de jaren veertig 38% van de vaccinaties door de bevolking zelf betaald. In verhouding tot de 
bevolkingsomvang werd daar niet minder gevaccineerd dan in de stad. De bevolking droeg daar 
dus veel meer zelf bij aan dit deel van de medische zorg.171

 Van enkele kortdurende periodes zijn de lijsten met namen van de kinderen, die door de stads-
vaccinateur gratis ingeënt zijn, bewaard gebleven. Daarvan zijn de geboorteakten opgezocht, waar 
de beroepen van de vader in genoteerd staan. Deze gegevens worden hier gebruikt als indicator 
van de sociale positie van de gratis gevaccineerden. Tevens is gekeken of de namen voorkwamen 
in de protocolboeken van de bedeelden van de hervormde diaconie. De vaders van de kinderen 
die in het vierde kwartaal van 1825 werden ingeënt,172 waren arbeiders en knechten (sjouwer, 
blauwverver en metselaar). Geen van hen werd bedeeld. In de periode 1-10-1831 tot 1-10-1832 
entte Huber 126 kinderen in, waarbij 43 vaccinaties door de ouders zelf werden betaald.173 Huber 
had dus betrekkelijk veel particuliere patiënten. Aan de hervormde diaconie werden de namen van 
71 kinderen doorgegeven, zodat de diakenen bij een mogelijke vraag om ondersteuning konden 
controleren of de kinderen van het betrokken gezin al ingeënt waren.174 Van 43 van deze 71 kin-
deren kon het beroep van de vader worden opgespoord. Zij kwamen uit dezelfde sociale groepen 
als die van 1825. De vaders waren arbeider, knecht, lage ambtenaar of (kleine) middenstander. In 
de bedeeldenboeken kwam geen van deze gezinnen voor onder de vast bedeelden (tot 1847). Deze 
gezinnen behoorden dus tot de minvermogenden. Zij konden een beroep doen op de gratis hulp 
van de stadsvaccinateur. Waarschijnlijk zag men ze als (potentieel) medische bedeelden, gezien de 
melding bij de diaconie. Voor het vaccineren was de drempel voor gratis dienstverlening lager. Van 
de medici werd verwacht dat zij aan meer inwoners voor een laag tarief diensten verleenden, dan 
bij andere hulp. Een gratis vaccinatie werd door de stad met 30 cent betaald.175 Een gewone visite 
‘in de derde klasse’, waar een zelf betaalde vaccinatie aan huis onder viel, kostte in deze jaren 50 
cent. Medicinae doctores en chirurgijns mochten deze behandeling uitvoeren.
 Hoe ging het met andere delen van de medische hulpverlening? De verloskunde was voor 
medici in de achttiende en negentiende eeuw een groeisector. Dit was een algemeen verschijnsel 
in de West-Europese landen.176 Aangenomen wordt dat deze ontwikkeling aanvankelijk vooral 
aanbodgestuurd was. Het zoeken naar nieuwe arbeidsmarkten en de verspreiding van kennis over 
instrumentaria worden als verklaring gezien.177 In Groningen speelden bij Busch en Van Geuns 
economische motieven een belangrijke rol om verloskunde te praktiseren.178 Van de kant van de 
hulpzoekenden weten we dat het in Groningen aan het begin van de eeuw nog gebruikelijk was 
dat gegoeden een vroedvrouw inriepen. Jacob van Geuns riep voor de bevalling van zijn eigen 
vrouw een vroedvrouw in. Ook scheepskapitein Siccama schakelde toen geen medicus in, maar 
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een vroedvrouw.179 In de jaren dertig werd een kentering zichtbaar. De ‘beschaafde stand’ vroeg 
steeds meer naar verloskundige hulp door medici. Op grond daarvan kregen twee medici in het 
midden van de jaren dertig een ontheffing van het verbod op dubbele praktijkuitoefening. Branca 
veronderstelde dat de toegenomen vraag vooral uit de middengroepen kwam. Die zouden hogere 
eisen stellen aan de zorg voor de gezondheid. Het verschijnsel moet in Groningen waarschijnlijk 
worden gekoppeld aan de hogere middenstand. Lagere middengroepen bleven een beroep doen op 
de vroedvrouw (zie hoofdstuk 4). Ter illustratie: de vrouw van jonkheer De Savornin Lohman, in 
1832 eerste luitenant bij de mobiele schutterij, ‘thans in garnizoen te Nijmegen’, werd door Baart 
de la Faille geholpen. De vrouw van schutter Hendrik Jan van Vale, tezelfdertijd in Nijmegen gele-
gerd, werd in dezelfde maand door vroedvrouw Stegeman verlost.180 De toegenomen vraag naar 
verloskundige hulp betekende een aantrekkelijke uitbreiding van de particuliere praktijk voor de 
medici, mede omdat deze hulp relatief goed werd betaald. De snelle groei van het aantal medici 
dat zich na 1838 in de verloskunde schoolde, maakte echter ook dat dit werkgebied al snel door 
velen moest worden gedeeld.
 De groeiende vraag van de middengroepen was belangrijk voor de medici, maar een patiënt 
uit de bovenlaag was en bleef voor een medicus een belangrijke relatie. De vele visites tijdens een 
langdurig ziektegeval konden de rekening al gauw tot een paar honderd gulden doen oplopen. De 
toegang tot de bovenlaag was ongelijk verdeeld. De gegevens uit de vaccinatielijsten verschaffen 
hierover ook inzicht. De medici die de meeste door de ouders betaalde inentingen deden, waren 
vader en zoon Tellegen, Huber, Baart de la Faille sr., De Vries Reilingh, Keiser, Acker Stratingh, 
W. Verschuir en Wolthers. De medici afkomstig uit de handels- en nijverheidsfamilies hadden 
veel minder vaccinaties ‘met beloning’, soms maar enkele. Van hen deden Paping en Koets nog de 
meeste. Zij verwierven ook de meeste medische functies binnen (hoofdzakelijk katholieke) instel-
lingen.
 De bovenlaag van de bevolking werd door de professoren en een waarschijnlijk beperkt aantal 
medici geholpen. De laatsten waren de hiervoor genoemde medici die veel particulier betaalde 
vaccinaties deden en daarnaast nog een paar: Busch, J. Munniks, Oudeman, de Stratinghs en 
Folkertsma. Kwalitatieve bronnen bevestigen deze veronderstelling. De twee hiervoor genoemde 
jonkheren Scato Lewe van Neyesteyn en De Savornin Lohman zochten medische hulp in deze 
kring. Busch behandelde enkele professorengezinnen.181 De familie Van Iddekinge consulteerde 
professor Munniks en hun schoondochter werd door Busch geholpen.182 Oudeman had goede 
toegang tot de elite, omdat hij over de sociale vaardigheden beschikte om bij hen aan te sluiten.183 
Deze medici bezetten in de maatschappelijke organisaties, de medische toezichtsorganen en de 
beroepsverenigingen ook de meest prestigieuze posten. Ze waren binnen de stand na de hoogle-
raren de leidende figuren. Het is niet waarschijnlijk dat sommige medici uitsluitend patiënten in 
de bovenlaag hadden. Ten tijde van epidemieën weigerde niemand om de armen te helpen. En 
al was de armenzorg niet altijd een gezochte functie, de meesten waren wel geneeskundige van 
een gast- of weeshuis. Enkelen hebben niet of slechts heel kort in de armenzorg gewerkt: Keiser, 
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Wolthers, Bleekroode en J. Munniks. Ze ontplooiden ook geen of nauwelijks activiteiten in de 
sociale sector.
 De tarieven van de medici waren op verschillende momenten onderwerp van gesprek voor de 
stand, de toezichtorganen en de overheden. In 1800 besloten de gezamenlijke stedelijke medicinae 
doctores in volle harmonie om de prijzen op elkaar af te stemmen. Er was ‘eenen onaangename 
onzekerheid en dispariteit in het declareren’ ontstaan. De tarieven voor visites werden met twee 
stuivers verhoogd.184 De gegoeden zouden nu 40 cent gaan betalen.185 In dezelfde periode was de 
betaling in de provincie ook ‘ongeregeld en willekeurig’. Voor de medici in het Hunzingokwartier 
was dit de reden om eveneens tot afspraken te komen.186 Men spande zich aan het begin van de 
eeuw alleen in om tot overeenstemming te komen over de tarieven van de meest betalenden. Enige 
harmonisatie werd bereikt, al was daarmee de prijsconcurrentie niet uit de wereld, zoals blijkt uit 
de brieven van Jacob van Geuns aan zijn vader. Pas gevestigde medici werden geconfronteerd met 
een ‘zekere klasse van mensen’ die niet wilde betalen. Ze meldden zich bij elke nieuwe dokter die 
zich vestigde aan. En er waren lastige patiënten, die eisten dat de dokter wel driemaal daags langs 
kwam. Het deed Jacob verzuchten dat hij soms een slaaf was van anderen.187 
 In 1818 stuurde de regering aan op een betere regeling van de honoraria.188 De provinciale 
geneeskundige commissie ontwierp daarop een tarievenlijst, waarin een drie-klassensysteem werd 
aangehouden.189 Helaas weten we niet welke normering voor de classificatie gold. In 1821 stelden 
Gedeputeerde Staten de tarieven voor de hele provincie formeel vast. Deze waren aanzienlijk hoger 
dan die welke eigener beweging in 1800 door de medici waren vastgesteld. De hoogste klasse zou 
voor een visite 70 cent gaan betalen en de derde klasse 50 cent.190 Het tarief voor de derde klasse 
was in 1821 hoger dan dat van de eerste klasse in 1800. Nieuw was dat de lagere klassen in het 
honoreringssysteem werden opgenomen. Hieruit blijkt het toegenomen belang van middengroe-
pen in de particuliere praktijk. In de praktijk bleek dat de bedragen te hoog waren,191 en hield men 
zich niet aan deze tarieven. Vaak werd in rekening gebracht wat de medicus dacht dat de patiënt 
kon betalen.192 Dit was een algemeen aanvaard gebruik.193 De medici waren in 1800 realistischer 
dan de geneeskundige commissie in 1818 en Gedeputeerde Staten in 1821. Wanneer bakker 
Hensema het tarief voor de derde klasse moest betalen voor de borstdoorboring die hij in 1826 
onderging, dan kostte hem dat volgens de tarievenlijst f 12,-. Dat was een behoorlijk bedrag voor 
de jonge bakker, te meer omdat de nodige visites van de dokter en de chirurgijn en de medicijnen 
er nog bijkwamen. 
 De tarieven werden regionaal vastgesteld. De tarieven in Groningen lagen tussen die van het 
naburige Friesland en Den Haag in. In Den Haag was medische hulp duurder, met uitzondering 
van de heelkundige hulp voor de tweede- en derde-klasse-patiënten. Die was in Groningen duur-
der.194 Het tekort aan heelkundigen en de aanwezigheid van aderlaters die de eenvoudigste en 
goedkoopste ingrepen deden, lag waarschijnlijk hieraan ten grondslag.
 In 1843 werd, op verzoek van de medici, de lijst van 1821 aangepast. De tarieven voor de laag-
ste klassen waren te hoog. Het gevolg was dat de controlerende organen bij onenigheid over een 
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rekening het laagste tarief aanhielden. De tarieven werden met 10 tot 60 cent verlaagd. De meeste 
wijzigingen werden in de twee laagste klassen aangebracht. Er werd bij bepaald dat een beroep op 
het laagste tarief alleen mogelijk was met een attest van het lokale bestuur. In de stad is deze regel 
niet geëffectueerd en bleven de diaconieën bepalen waar de grens werd getrokken tussen medische 
armenzorg en particuliere praktijk. Voor de hoogste klasse werd het meest voorkomende tarief, de 
gewone visite, met 10 cent verlaagd. De lijst werd aangevuld met vergoedingen voor vaccinaties 
en een ‘slechte-wegen-regeling’.195 Al met al werd het verschil tussen de eerste en de derde klasse 
groter.
 Het feit dat rond 1840 de hervormde diaconie haar bestanden uitdunde, moet de toestroom 
van derde-klasse-patiënten naar de particuliere praktijk hebben vergroot. Waarschijnlijk was dit 
ook de aanleiding tot de herziening van de tarieven. Maar de eerste-klasse-patiënten vergaten in 
de nieuwe prijslijst hun eigen belangen ook niet. De medici konden nu gemakkelijker de rekening 
voor de laagste klassen opmaken dan voorheen. 

Tabel 3.4  Meest voorkomende tarieven van medicinae doctores en stedelijke heelmeesters in centen,  

verlossingen in guldens

1800 1821 1843

MD gewone visite klasse 1   40   70   60

klasse 2   60   50

klasse 3   50   30

nachtvisite klasse 1 300 210 180

klasse 2 180 150

klasse 3 150 150   90

SH gewone visite klasse 1   60   60

klasse 2   50   40

klasse 3   40   30

nachtvisite klasse 1 180 180

klasse 2 150 120

klasse 3 120   90

verlossingen klasse 1   50   50

klasse 2   40   30

klasse 3   30   10

Bronnen: Groninger Courant, 30-12-1800; GA, tg. 1760, cat.nr. 1212; GA, tg. 1399, ingekomen stukken bij raad 27-6-1843.
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Desalniettemin hielpen medici de zieken nog vaak gratis en gaven ze soms geld toe, zodat de zie-
ken de voorgeschreven medicijnen konden betalen.196 De lagere tarieven voor de hoogste klasse en 
de grotere toestroom in het beroep hadden een inkomensverlagend effect. De toegenomen vraag 
compenseerde de lagere tarieven en de grotere concurrentie.
 De betalingen waren voor de medici alleen florissant bij patiënten uit de hogere sociale lagen. 
Er moesten heel wat visites afgelegd worden om een redelijk inkomen uit de praktijk halen. Bij 
vijftien visites per dag à 50 cent had de medicus een inkomen van f 45,- per week. We moeten hier-
bij in gedachten houden dat de bovenlaag niet erg groot was. In deze bevolkingsgroep waren met 
name bevallingen duurdere vormen van hulpverlening. Als de schoondochter van Wijbe Wouters 
door een medicus of vroedmeester is geholpen, dan zou de familie volgens de tarievenlijst f 50,- per 
bevalling hebben betaald. Dat medici vooral de verloskunde binnen hun werkgebied probeerden te 
krijgen is niet verwonderlijk.
 Huber ontving voor de medische zorg aan de bewoners in het Geertruidsgasthuis in 1830 
f 100,-. Toen de kas er in 1845 slechter voor stond, werd het f 75,-. Het gemiddelde aantal visites 
aan het gasthuis was ongeveer 400 per jaar.197 Dat kwam neer op 25 respectievelijk 20 cent per 
visite. In 1862 betaalde de burgerlijke armenzorg voor een visite aan bedeelden die in Groningen 
verbleven maar elders waren geboren en van wie het armbestuur in de geboorteplaats de reke-
ning moest betalen, de ‘elders armlastigen’, ook 20 cent.198 Voor deze armen (die niet onder het 
traktement van de armendokter vielen) werd minder betaald dan het laagste particuliere tarief. 
Deze voorbeelden zijn indicatief voor de lage betaling van de hulp aan een grote groep patiënten. 
Huber werd in 1870 voor de hoofdelijke omslag aangeslagen op een jaarinkomen van f 1600,-. 
Voor iemand die een prominente rol in de medische wereld had vervuld, had hij een betrekkelijk 
laag inkomen. Waarschijnlijk rentenierde de bejaarde man al. Zijn jonge collega Harm Reilingh 
had toen ongeveer hetzelfde jaarinkomen. Reilingh was aan het Groene Weeshuis verbonden en 
hij was armendokter. Bij de armenzorg verdiende hij rond de f 250,-. Ongeveer eenvijfde deel tot 
een kwart van zijn inkomen bestond uit de salariëring van de twee functies. Als we er van uitgaan 
dat hij ongeveer f 1300,- in zijn particuliere praktijk verdiende en gemiddeld 30 cent per visite 
ontving, dan heeft hij per jaar ruim 4300 visites afgelegd. Dat komt neer op ongeveer 85 visites 
per week. Bij een werkweek van zes dagen was dat 15 per dag. Ontving hij gemiddeld 40 cent 
per visite, dan zou hij gemiddeld 11 visites per dag hebben gelopen. Samen met het werk voor de 
armenzorg en het weeshuis was het een druk bestaan om aan een inkomen van f 32,- per week te 
komen (berekend op basis van 50 werkweken per jaar).
 De inventarisatie van de jaarinkomens waarvoor de medicinae doctores, chirurgijns en profes-
soren in 1870 voor de hoofdelijke omslag werden aangeslagen, is weergegeven in de navolgende 
tabel. De inkomens zijn gerelateerd aan de stratificatie van Kooij uit 1870. We zien dat 58% van 
deze beroepsgroepen bij de twee bovenste lagen (upper class) in de samenleving hoorde. Niet min-
der dan 27% hoorde bij de allerhoogste laag (upper-upper class). Zes medici (23%) behoorden bij 
de upper-middle class en vijf (19%) hadden een inkomen onder de f 1000,- (lower-middle class). 
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Tabel 3.5 Inkomen, klassenindeling hoofdelijke omslag, sociale positie medici in 1870

sociale laag belastingklasse inkomen aantal medici

laag 1 klasse 13-20 > f 4000,-   7

laag 2 klasse   9-11 f 2000,- – f 4000,-   8

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

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

laag 5/6 klasse   3 < f 500,-   2

totaal 26

Bron: kohieren hoofdelijke omslag; Kooij, Groningen

Acker Stratingh had het hoogste belastbare inkomen: f 11.000,-, waarvan hij maar 1.24% belasting 
(f 136,40) betaalde.199 Daarna kwamen R.J. Tellegen en Baart de la Faille jr. met een jaarinkomen 
van respectievelijk f 9500,- en f 7500,-. Chirurgijn Hofman en professor Hissink Janssen volgden 
hierop met f 5500,-. De twee jongeheren Jacobs (medicinae doctor) en S.F. Cohen (chirurgijn) 
verdienden het minst. Ze stonden op de lijst met een geschat inkomen van f 400,- en moesten 
f 4,96 betalen. Jacobs werkte en woonde in het ziekenhuis en Cohen woonde bij zijn ouders in. 
Sonius Mulder en Beins werden aangeslagen op een inkomen van f 800,-. Ongeveer eenderde daar-
van kwam uit een armenzorgtraktement. Hun verdiensten uit de particuliere praktijk waren niet 
meer dan ongeveer f 11,- per week. Sinds het begin van de eeuw was het voor beginnende medici 
nog niet veel gemakkelijker geworden om de eerste jaren door te komen. Wanneer we de anciën-
niteit van de praktijkvoering koppelen aan de plaatsing in de stratificatie, dan blijkt dat de langst 
praktiserende en oudste medici de hoogste inkomens hadden.200 De oude Huber die relatief laag 
uitkwam en de jonge Hofman die in de hoogste laag viel, waren de uitzonderingen. De chirurgijns 
hadden geen slechtere positie dan de medicinae doctores.
 Op grond van het aantal visites dat afgelegd moest worden om een behoorlijk inkomen te 
verwerven, kunnen we concluderen dat de medici uit de lagen 1 en 2 niet alleen inkomen uit de 
medische praktijk hadden. Dat zou eenvoudigweg niet bij te sloffen zijn geweest. Deze dokters 
hadden de meeste patiënten die de hoogste tarieven betaalden. De hiervoor genoemde medici die 
de meeste vaccinaties ‘met beloning’ deden, vinden we voornamelijk in laag 1 en gedeeltelijk in 
laag 2. De medici uit de twee hoogste sociale lagen hadden echter ook inkomen uit vermogen of 
andere bronnen. De familie Stratingh was zeer ondernemend en ook industrieel actief.201 Acker 
Stratingh was een broer van S. Stratingh Ez., die een loodwitfabriek, rederijen en boerderijen 
bezat. Baart de la Faille jr. en R.J. Tellegen hebben waarschijnlijk het nodige geërfd. Van Hofman 
is niet bekend hoe hij zijn hoge inkomen verwierf. Met name de medici uit laag 1 behoorden tot 
de toplaag, de aanzienlijken, in de lokale samenleving. Ze kwamen ook uit de gerenommeerde 
geslachten, uitgezonderd Swaagman. Bij hen vielen een hoge sociale status, een goede econo-
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mische positie en professioneel aanzien samen met een netwerk aan relaties binnen de lokale en 
provinciale bestuurselite en de universiteit. R.J. Tellegen en Ali Cohen – de hoogst geplaatsten in 
laag 2 – waren zelf raadslid (geweest) en Baart de la Faille sr. evenzo. Alleen de Stratinghs voegden 
daar nog een reeks activiteiten in de nijverheid en de agrarische sector aan toe. Een uitgebreider 
onderzoek naar het bezit en de inkomenspositie van de medici (en andere beroepsbeoefenaren) valt 
niet binnen het bestek van dit boek. De hier verworven gegevens volstaan om te kunnen constate-
ren dat de tweedeling binnen de stand die in de vorige paragraaf naar voren kwam in de deelname 
in maatschappelijke verbanden en bestuursfuncties binnen de stand, zich ook afspiegelde in de 
economische positie.
 Swaagman (laag 1) was de grootste sociale stijger. De familie Munniks daalde in de hiërarchie. 
De jonge mannen die niet op voorhand een vermogen meekregen, konden gerechtvaardigde hoop 
hebben dat wanneer ze het goed aanpakten, ze in de sociaal-economische en standshiërarchie in de 
tweede fase van hun loopbaan op een hoger plan kwamen. Wilde men tot de toplaag gaan behoren, 
dan was de medische loopbaan alleen – Swaagman is als gezegd de uitzondering – een (te) smalle 
basis. De Vries Reilingh en Folkertsma zijn daarvan de voorbeelden. Deze twee vlijtige mannen  
– naast hun uitgebreide medische werkkring deden ze zeer veel ander werk – zijn niet doorgedron-
gen tot de toplaag, maar wel gestegen tot de lower-upper class (laag 2). Wilde men echter niet mee-
doen in het patroon van het aannemen van een laagbetaalde functie in de armenzorg of een wees- 
of gasthuis zoals J.F. Munniks, dan kon een minder succesvolle carrière het gevolg zijn. Munniks 
had in 1870 nog maar een inkomen van f 1300,- en dat was in vergelijking met zijn voorvaderen 
schraal. In de paragraaf over de deelname aan maatschappelijke activiteiten is vastgesteld dat de 
generatie van na 1850 minder actief was op dit gebied. Deze groep vinden we in de stratificatie 
voornamelijk in laag 3 en 4. Over het algemeen waren dit nog jongere mannen die de top van hun 
carrière en inkomenspositie nog niet hadden bereikt. Of de grotere investering in professionele in 
plaats van in maatschappelijke activiteiten een negatief gevolg voor hun sociaal-economische posi-
tie heeft gehad, valt niet goed te zeggen. Het is best mogelijk dat ze na verloop van tijd een even 
goede positie verwierven als hun voorgangers, maar dat deze via een andere strategie werd bereikt. 
Het verloop van hun loopbaan en die van de generatie na hen zou langer gevolgd moeten worden 
om daarover meer uitspraken te kunnen doen, maar dat valt buiten het tijdsbestek van deze studie. 
Naast de gasthuis- of armenzorgfunctie waren nog enkele betaalde functies te verwerven.

ME D I S C H E A A N S T E L L I N G E N

Medische functies, in het bijzonder die in de armenzorg, vervulden voor het gros van de genees-
heren een rol in de beroepsuitoefening. Een functie in de armenzorg kon in de startfase wat opleve-
ren. Na 1850 zagen we het aantal sollicitaties bij de diaconieën en het stadsbestuur fors toenemen. 
De wens om deze functie te verwerven nam toen toe, wat overigens lang niet altijd betekende dat 
het ook een geliefde werksoort was. De armenzorg bood de beginnende medicus de gelegenheid 
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om ervaring op te doen en ‘zich enige bekendheid te verschaffen’. Het belang van de functie blijkt 
bijvoorbeeld bij de jonge medici die na een (paar) jaar uit de stad vertrokken. Geen van hen was 
het gelukt zo´n functie te verwerven.202 Een andere indicatie is dat de medici van de hervormde 
armenzorg in 1818 onderling een andere wijkverdeling afspraken, waardoor ze in meer stadsdelen 
praktiseerden en met meer dan één armenzorgapotheker te maken kregen.203 Ze probeerden hun 
bekendheid in de stad te vergroten en de contacten met andere medische beroepsgroepen uit te 
breiden. Andersom keek men er ongeveer net zo tegen aan: in de ogen van de diakenen was een 
dokter geen bekwame medicus als het hem na een aantal jaren niet was gelukt om een praktijk op 
te bouwen.204

 ´Wel gezocht, maar niet geliefd´ is de typering die het best bij een benoeming in de armenzorg 
past. Vooral aan het begin van de eeuw vroeg een medicus al gauw ontslag als de functie niet nodig 
was voor de inkomsten of de opbouw van de praktijk. In het eerste decennium en in de jaren dertig 
zegden verschillenden hun functie op, waardoor de hervormde diaconie in de problemen kwam.205 
Om vacatures vervuld te krijgen werd professor Driessen in 1801 verzocht ‘ons … een bekwaam 
sujet aan de hand te doen’,206 maar dat leverde niets op. Na het overlijden van Van Hulten in 1805 
nam Beckeringh, omdat opnieuw niemand kon worden gevonden, ad interim de post op zich, 
‘hoewel met eenigen tegenzin’.207 In 1837 was opnieuw niemand te vinden. Keiser, een van de 
laatst gevestigde medici, werd gevraagd, maar hij bedankte tot twee keer toe. Medio jaren veertig 
maakte de geneeskundige commissie een plan om de medische armenzorg te verbeteren. Daarin 
stelde zij onder andere aan het stadsbestuur voor om, als geen medicus of chirurgijn bereid was de 
medische zorg voor de armen te doen, de jongste medici daartoe te verplichten. Het plan is door 
enkele raadsleden becommentarieerd, maar tot een verdere behandeling is het niet gekomen.208 In 
de loop van de jaren veertig was de toestroom van nieuwe medici zo groot dat het geen probleem 
meer was om de posten vervuld te krijgen. Integendeel, in de jaren vijftig werd stevig geconcurreerd 
om een benoeming.
 In 1813 vroegen twee studenten de hervormde diaconie om, onder toezicht van de armen-
dokters, de bedeelden te mogen behandelen om praktijkervaring op te doen.209 Sindsdien werd de 
inzet van studenten gebruikelijk, ook bij de andere diaconieën. De taak van de armendokters werd 
hierdoor aanmerkelijk verlicht, want het werd gewoonte dat een groot deel en soms de hele medi-
sche zorg voor de armen door studenten werd uitgevoerd. Als ze er niet waren, werden de patiënten 
soms niet eens bezocht.210 Medici begaven zich niet graag in de armenbuurten. Soms nam een 
armendokter een pas afgestudeerde medicus als assistent aan om de armenpraktijk te doen. De 
diakenen werden hierin niet gekend. De chirurgijn deed de moeilijke operaties zelf. Eenvoudige 
ingrepen als aderlaten, bloedzuigers aanleggen en lavementen zetten werden door leerlingen, assis-
tenten, aderlaters, vroedvrouwen of lavementzetters gedaan. De katholieke armenzorg deed voor 
het behandelen van ‘zere hoofden’ een beroep op ‘vrouw Cio’ of ‘vrouw Beekman’. De armen-
praktijk draaide dus hoofdzakelijk op laaggeschoolden. De medici hebben het probleem dat ze aan 
groepen inwoners voor een lage vergoeding hulp moesten verlenen, op deze wijze opgelost.
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 De afstand tussen de diakenen en medici was soms groot. Van Hulten had, vanwege het over-
lijden van een collega, twee jaar een dubbele taak uitgevoerd zonder dat hij daarvoor werd betaald. 
Toen hij om meer salaris vroeg, vond men zijn klacht ‘van niet veel aanbelang’.211 Over de aanstel-
ling van een tweede medicus had men hem, naar zijn zeggen, niet eens ingelicht.
 De honorering van de armendokters was slecht. De medicinae doctor van de hervormde armen-
zorg kreeg aan het begin van de eeuw 50 gulden per jaar. De chirurgijn ontving toen nog veel meer: 
f 200,-. Hij kreeg daarnaast het werk voor het kinder- en armenhuis apart uitbetaald. De chirurgijn 
moest daarvan wel zelf de bloedzuigers die hij voorschreef betalen. Dit verlaagde zijn inkomen en 
dat kan er toe geleid hebben dat hij liever aderlatingen voorschreef. Voor de aderlaters was dat niet 
ongunstig. In de loop van de periode werd het salaris van de chirurgijn stapsgewijs verlaagd en dat 
van de medicinae doctores langzaam opgetrokken. In 1833 waren ze gelijk. De jaren dertig waren 
voor de chirurgijns in meerdere opzichten geen prettige jaren. De honoraria, een regelmatig terugke-
rend discussiepunt tussen diaconieën en medische stand, waren in de ogen van de medici veel te laag. 
De diaconieën keken er heel anders tegen aan. Het bedrag was bedoeld als ‘douceur of schadeloosstel-
ling [en] … als een blijk van erkentelijkheid’. Vanuit die optiek vond men het ruim voldoende.212 
 De Groningse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde 
zette zich in de jaren vijftig in voor een betere beloning van de armenpraktijk. Deze moest ‘in 
evenredigheid met de arbeid’ gebracht worden. En, zo vroeg zij zich retorisch af: mocht de maat-
schappij wel zoveel van de stand vragen? De reactie van de katholieke armenzorg hierop sloot aan 
bij de traditionele opvatting over het verlenen van medische hulp: 

de geneeskunst is een kunst, en deze kan niet bij guldens worden afgepast en berekend als de schoften 
van een ambachtsman, de ware geneesheer … volbrengt zijne taak even nauwgezet of hij 100 dan 
wel 500 ontvangt. 

De lutherse diaconie deelde de mening van de katholieken. De hervormde diakenen waren het eens 
met de afdeling van de Maatschappij: de beloning stond niet in verhouding tot de hoeveelheid 
werk die werd gevraagd. Veel schoten de medici niet op met dit begrip, want de diaconie meende 
dat een ‘volstrekte noodzaak van tractementsverhoging … niet [is] gebleken’.213 De diaconieën 
voerden altijd een ethisch argument aan, medici beriepen zich immer op het belang van de patiën-
ten. Bij de levensbeschouwelijke armbesturen kwamen de medici op dit punt niet veel verder. 
 De assistentie van de studenten riep na verloop van tijd ontevredenheid op bij diakenen en 
clientèle. De studenten bleken door onwetendheid over de prijzen van medicijnen en gebrek aan 
ervaring, te veel en te duur voor te schrijven.214 De armen eisten in de jaren dertig de hulp van de 
dokter en wilden niet meer door de studenten geholpen worden. Ze verweten de medici openlijk 
dat ze niet in de armenbuurten wilden komen.215 Nu waren ook voor de komst van de studenten 
de klachten over de armendokters al schering en inslag. Een diaken, ‘moede zijnde om die gedurige 
klagten te horen’, stelde voor om een nieuwe chirurgijn naast Quaestius te benoemen.216 Maar die 
beloofde beterschap, wat hij ‘aanvanglijk betoonde’.217 De klachten over het ‘niet vlijtig bezoeken 



96

‘HI J  WA S B E R E I D D E M A ATS C H A P PI J  O O K I N A N D E R E Z A K E N T E D I E N E N’

van de zieken’ bleven tot in de jaren vijftig een hardnekkig verschijnsel. Een andere klacht was dat 
de dokter de patiënten thuis liet komen in plaats van hen te bezoeken.218 De diaconie had ook 
bezwaar tegen het voorschrijven van medicijnen ‘op rapport van derden’ – studenten of familiele-
den – waardoor de armenzorg te duur werd.219

 In 1848 kwam het bij de hervormden tot een compromis. In ruil voor de aanstelling van een 
extra medicus werden de assistenten en studenten verboden. Dit gaf een tijdje rust. Maar na ander-
half jaar merkten de medici dat deze constructie een groot financieel voordeel voor de diaconie 
opleverde. De uitgaven aan medicatie waren veel lager, – de diakenen bleken dus niet naast de 
waarheid te zitten! – terwijl zij veel meer werk hadden gekregen. Ze vroegen daarop om een trak-
tementsverhoging, die zonder veel problemen werd toegezegd.220 De katholieke diaconie trok in 
de jaren dertig het salaris op tot een vergelijkbaar bedrag met dat bij de hervormden. De salarissen 
van de hervormde diaconie dienden in 1850 ook als richtlijn voor de lutherse diaconie.221

 Tot in de jaren dertig verleenden verschillende medici nog gratis diensten aan diaconieën. Een 
anker wijn ‘als douceur’ drukte de erkentelijkheid van de diaconie uit.222 Deze medici – allen zaten 
in de top van de medische hiërarchie223 – maakten het de andere medici moeilijk hun belangen 
goed te verdedigen. Het bereiken van enige overeenstemming binnen de stand over de honorering 
in de armenzorg was, in tegenstelling tot die binnen de particuliere praktijk, toen nog niet aan 
de orde. De tijd was nog niet rijp voor een gesloten front tegenover de diaconieën. Integendeel, 
de gebondenheid aan de eigen gezindte was vanaf het midden van het tweede tot het einde van 
het vijfde decennium een gewoon verschijnsel. In het begin van de eeuw waren de katholieke 
Tellegen en Paping en de doopsgezinde Van Geuns armendokter bij de hervormde diaconie. De 
impopulariteit van de betrekking en de geringe keuzemogelijkheden uit het aantal medici bin-
nen het eigen kerkgenootschap dwong de diaconie om buiten de eigen kring te zoeken. Met de 
komst van Baart de la Faille kwam na de vele wisselingen enige rust in de medische armenzorg. 
Sindsdien werden alleen nog doktoren uit de eigen levensbeschouwelijke kring aangenomen.224 Bij 
de kleinere diaconieën kon men dit uitgangspunt niet altijd vasthouden, maar waar mogelijk deed 
men dat wel. Schutter meende, na het vertrek van P. Tresling bij de lutherse diaconie, aanspraak 
te kunnen maken op de post, omdat hij de enige lutherse medicinae doctor in de stad was. De 
betrekking werd hem ‘met algemene stemmen’ gegund.225 Ook de katholieken en de joodse en 
Waalse gemeenten hadden medici uit eigen kring. Zo ontstonden netwerken van diakenen en 
medici binnen de afzonderlijke kerkgenootschappen, waarin ook de apothekers en soms drogisten 
en vroedvrouwen waren opgenomen.
 In 1855 deed de afdeling van de Maatschappij een voorstel om de medische armenzorg en de 
positie van de armenmedici te verbeteren. Zij stelde voor geen rekening meer met de kerkelijke 
bindingen te houden en de medici gelijkelijk over de stad te verdelen. Dit wezen de diaconieën af. 
Men vreesde ongelijke behandeling van zieken en verschillen in voorschrijfgedrag. Maar natuurlijk 
waren ze bang de controle over de medici te verliezen. Deze gaven aan dat ze de patiënten dan juist 
beter en vaker konden bezoeken, omdat ze dichter bij elkaar woonden. Zij hoefden dan niet meer 
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door de hele stad te reizen en werden niet meer door tijdgebrek gedwongen om ‘op bulletins van 
aanverwanten in het spreekuur dikwijls recepten … af te geven’.226 
 De leden van de afdeling van de Maatschappij waren het eens over de noodzaak van een reorga-
nisatie van de medische armenzorg, maar op een aantal punten waren er meningsverschillen. Over 
een andere wijkindeling waren ze het wel eens. Eind jaren vijftig werd de medische armenzorg 
door het burgerlijk armbestuur overgenomen. De relatie met de diaconieën was daarna nog 
maar zeer beperkt. Het burgerlijk armbestuur voerde de wijkindeling in, zoals de afdeling van de 
Maatschappij een paar jaar daarvoor had voorgesteld. Tevens werd toen vastgelegd dat armendok-
ters door het armbestuur ter verantwoording konden worden geroepen, maar dat ze ‘heer en mees-
ter’ over de behandeling waren. Hiermee kregen ze autonomie over de inhoud van hun medische 
werk. Dat werd door de wetgeving van 1865 geschraagd.
 Over het vraagstuk van de professionele autonomie ontbrandde eind jaren zestig binnen de 
armenzorg een intra-professioneel conflict. Het ‘beginsel zelfstandigheid en onafhankelijkheid’, 
zoals de armendokters het verwoordden, stond haaks op de wensen van professor Rosenstein. 
Die vroeg, ten behoeve van het onderwijs, om een dagelijkse rapportage over alle nieuwe patiën-
ten uit twee armenwijken. De armendokters waren verplicht aan de hoogleraren opgave te doen 
van nieuwe ziektegevallen, maar ze weigerden om alle patiënten te melden. Sormani was het 
stelligst in zijn verzet. Hij werd door alle armendokters gesteund in zijn handelwijze om alleen 
die patiënten te melden die hij daarvoor belangrijk genoeg vond.227 Er vielen harde woorden en 
scherpe verwijten. Raadslid Gerbrand Wouters nam het op voor de armen en de armendokters. 
Hij kreeg van Rosenstein het verwijt dat ‘eenige meerdere voorzigtigheid toch wel voor een raadslid 
noodig [was].’228 Het probleem sleepte zich nog geruime tijd voort.229 Een ander strijdpunt was dat 
Rosenstein patiënten bezocht buiten medeweten van de doktoren om. Hij deed dan ook nog eens, 
in aanwezigheid van de zieken, uitspraken over de armendokters. Dat zette kwaad bloed. Hoewel 
van een volledige eensgezindheid binnen de stand toen nog geen sprake was, werd een dergelijk 
publiek afvallen van elkaar – in de zeventiende en achttiende eeuw nog gebruikelijk – niet meer 
geaccepteerd.230 Ook rond andere thema’s deden zich intra-professionele spanningen voor. Cramer 
weigerde in de jaren vijftig Swaagman te vervangen als armendokter, als deze de stad uit was. 
De animositeit tussen hen was ontstaan nadat ze beiden hadden gesolliciteerd naar de post van 
armendokter bij de lutherse en de hervormde diaconie.231 Ze zaten elkaar daarna nog behoorlijk 
dwars. Het burgerlijk armbestuur legde eind jaren vijftig de verplichte vervanging bij ziekte vast.232 
Deze tegenstellingen en rivaliteiten konden nog niet door de afdeling van de Maatschappij worden 
gereguleerd. De Raad van Toezigt functioneerde in deze periode ook niet meer.
 Binnen de armenzorg groeide de waardering voor de expertise van de medici allengs. De 
diakenen erkenden steeds meer dat ze over de aard van de ziekte niet veel konden zeggen.233 
Armendokters werden gevraagd ‘deskundig advies’ te geven, bijvoorbeeld over de verstrekking van 
medicijnen in het ziekenhuis234 en de gezondheidstoestand van een potentiële bewoner van een 
gast- of armenhuis. Bij opnames gingen medische argumenten steeds zwaarder wegen.
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 Toen de medicinae doctores hun chirurgische en verloskundige bevoegdheden praktisch moch-
ten uitoefenen, werd dit aanvankelijk nog niet binnen de gesalarieerde functies ingevoerd. Binnen 
de armenzorg, in de gasthuizen en in het Doofstommeninstituut hield men de disciplines eerst nog 
gescheiden. In de jaren vijftig ontstonden in de armenzorg de eerste gecombineerde praktijken.235 
Het overlijden van chirurgijn Einthoven was de aanleiding om aan te sluiten bij de nieuwe ont-
wikkelingen. Goldsmith Nanninga werd in 1851 als doctor medicinae en chirurgiae benoemd bij 
de hervormden.236 Naast hem werd, op verzoek van enkele diakenen, heelmeester (sic) Swaagman 
benoemd. Binnen de lutherse diaconie nam Cramer het initiatief. Voor dat dit zijn beslag kreeg, 
was er nog wel wat over te doen. De gang van zaken rond deze benoeming geeft tevens een aardig 
zicht op de visie van leken (diakenen) en medici op de medische beroepsuitoefening rond het 
midden van de eeuw. Cramer – hij was al medicinae doctor voor de lutherse diaconie – vroeg na 
het overlijden van Einthoven om ook de heelkundige praktijk te mogen doen, met uitzondering 
van het aderlaten. Wat de diaconie betreft kon dit wel, maar dan moest hij zelf op zoek gaan naar 
iemand die het aderlaten wilde doen voor maximaal f 10,- per jaar.237 Kennelijk vond Cramer dat 
het aderlaten niet binnen zijn status van medicus hoorde.238 Maar het lukte hem niet een aderlater 
te vinden. Hij bood daarop aan de hele praktijk te doen, maar dan wel voor een hoger bedrag. De 
diakenen waren bij nader inzien kennelijk toch nog niet rijp voor de nieuwe ontwikkelingen, want 
zij waren enige tijd later 

van oordeel dat het toch wenschelijk is te achten om, hoeveel eerbied men ook voor de kennis en 
bekwaamheid van den Heer A Cramer moge hebben, liever een man als Heelkundige te nemen welke 
de praktijk meer praktisch uitoeffent en zoude daarom liever wenschen de vroeger door den Heer 
Einthoven waargenomen praktijk thans aan den Heer Chirurgijn Schreuder op te dragen en zal 
daarom de Boekhouder deswege met de Heren Cramer en Schreuder gaan spreken.239

Het lukte kennelijk niet met Schreuder, want in oktober herhaalde Cramer zijn aanbod. Dat werd 
uiteindelijk aangenomen.240 Uit de rekeningen blijkt dat Cramer en zijn opvolger Folkertsma 
het zetten van lavementen na 1851 wel overlieten aan anderen.241 Zowel binnen de hervormde 
als de lutherse diaconie werd nog onderscheid gemaakt tussen een heelkundige en een chirurgiae 
doctor. Voor het echte praktische werk vond men in de jaren vijftig uiteindelijk de heelmeester 
en niet de chirurgiae doctor de meest geschikte persoon. Halverwege de jaren vijftig werd bij de 
katholieke diaconie de gecombineerde beroepsuitoefening geaccepteerd.242 De Waalse diaconie 
maakte in de jaren zestig ook nog steeds gebruik van twee disciplines: Huber voor de inwendige 
geneeskunde (hij had ook geen bevoegdheid tot de chirurgie) en Schreuder voor de heelkunde. 
De afgescheiden gereformeerden hadden alleen Nanninga gecontracteerd, dus die zal beide werk-
soorten hebben gedaan. De burgerlijke armenzorg hield tot in de jaren zeventig een geneesheer 
en een chirurgijn aan. Dat de aderlater in de jaren vijftig nog afzonderlijk werd genoemd, geeft 
wel aan dat binnen de erkende medische stand oude gewoonten nog lang doorwerkten. Mogelijk 
speelden bij de katholieken en afgescheiden gereformeerden bij de keuze voor één medicus ook 



99

‘HI J  WA S B E R E I D D E M A ATS C H A P PI J  O O K I N A N D E R E Z A K E N T E D I E N E N’

financiële overwegingen een rol. De Groningse medicinae doctores die de chirurgie mochten 
doen, kozen niet voor de ‘petite chirurgie’. Dat bleek al uit de acceptatie, ja zelfs promotie, van de 
aderlaters. Binnen de armenzorg probeerden ze het ook buiten hun takenpakket te houden. De 
jongere medici als Cramer en Nanninga wilden wel graag de twee disciplines uitoefenen, maar in 
de heelkunde alleen het moeilijker werk doen. Het blijkt echter dat het lekenpubliek – als we de 
diaconie als een afspiegeling daarvan zien – niet direct klaar was voor alle vormen van uitoefening 
van een gecombineerde praktijk. Bij de chirurgie verliep het moeizamer dan bij de verloskunde. 
Een medicinae doctor die verloskundige hulp verleende, werd veel gemakkelijker door het publiek 
geaccepteerd, ja zelfs gewenst.
 In de landelijk gevoerde discussie over de combinatiepraktijk, nam de Groningse afdeling 
van de Maatschappij een traditioneel standpunt in. Het afdelingsbestuur was niet ‘jong en dyna-
misch’ en sloot niet aan bij de opvattingen van het hoofdbestuur.243 In haar voorstel om de lokale 
medische armenzorg te reorganiseren, pleitte ze voor handhaving van de scheiding van inwendige 
geneeskunde en heelkundige hulp. De meeste armendokters zouden het hier volgens het bestuur 
mee eens zijn. Er is wel enige verlegenheid te bespeuren in de opmerking dat over het nut van 
deze scheiding niet verder uitgeweid hoefde te worden. Het afdelingsbestuur ontkende niet dat een 
gelijktijdige behandeling soms nodig was. De verlegenheid is te begrijpen, want de armendokters 
met een dubbele functie waren ook lid van de afdeling. Het bestuur verwoordde niet het standpunt 
van alle betrokken leden maar voerde nog wel de boventoon,244 terwijl de jongere armendokters die 
de dubbele benoeming hadden of ambieerden een minderheid vormden.
 Het aantal plaatsen voor medici binnen de armenzorg groeide in de loop van de periode. De her-
vormde armenzorg ging in december 1848 over van drie op vier medici en in 1851 kwam de tweede 
chirurgijn er bij. De Afscheiding van gereformeerden in 1834 creëerde een nieuwe post. Nanninga 
deed op basis van betaling per visite, lange tijd het medische werk voor deze diaconie. Vergeleken met 
anderen leverde dat een riante beloning op.245 De katholieke armenzorg had begin jaren dertig maar 
één medicus en in de jaren vijftig drie. Toen de openbare armenzorg in de jaren vijftig de medische 
armenzorg van de diaconieën overnam, bleef de medische zorg in de armen- en weeshuizen bij de 
kerkelijke armbesturen behoren. Daarvoor werd deze zorg door de armendokter van de betreffende 
denominatie uitgevoerd. Hij werd er niet apart voor betaald. De diaconieën namen eind jaren vijftig 
voor de armen- en weeshuizen afzonderlijk een geneesheer aan. De lutherse armbestuurders meen-
den dat ‘het inkomen … zoo gering [is] dat zal het niet tot eene fooy afdalen, het voor geene groote 
vermindering vatbaar is’.246 Het traktement van Folkertsma voor de hulp aan het weeshuis werd op 
f 40,- gebracht. Het was een substantiële verbetering, want daarvoor werd f 50,- voor de medische 
zorg aan thuiszittende armen en het weeshuis samen betaald. Dit geval is indicatief voor de langzaam 
verbeterende beloning in de armenzorg. De doopsgezinde gemeente betaalde de medicus ook per 
verrichting.247 De lutheranen en Walen deden dat aanvankelijk ook, maar gingen in de jaren dertig 
over tot een vast traktement. De betaling per verrichting leidde er toe dat de diaconieën de declaraties 
van de medici gaandeweg zagen stijgen. In de schrale jaren dertig kwam daar dus een eind aan.
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 De burgerlijke armenzorg begon in 1858 met vijf medici, maar had er in 1866 al acht, die toen 
gezamenlijk f 2000,- verdienden. Aan het begin van de eeuw lag het gezamenlijke inkomen op 
ongeveer f 500,-, rond 1840 was het ongeveer f 1000,- en aan het eind van de onderhavige periode 
plusminus f 2500,-. Het werd beter, maar het bleef onmogelijk om een bestaan op te bouwen met 
alleen een functie in de armenzorg. Het belang van een post bij de armenzorg lag in het feit dat 
men daardoor in contact kwam met kerkbestuurders, diakenen en voogden, die veelal uit de hogere 
middengroepen en de gegoede burgerij kwamen. Men kreeg via de contacten met de kerkbestuur-
ders toegang tot de rijke clientèle uit de geloofskring.
 De medicus liet soms zelf filantropisch gedrag zien. Giften voor de diaconiekas zijn wel een 
heel directe manier om de betreffende diakenen gunstig te stemmen.248 Met de inspanning voor de 
armen werd de medicus een sociaal acceptabele figuur. Om te slagen als medicus was volgens de 
armendokters in 1870 het opbouwen van vertrouwen bij het publiek, gegrond op een goede repu-
tatie, belangrijker dan ‘kennis van feiten die dat vertrouwen wettigen’.249 De armenzorg bood de 
medicus de kans tot ‘zichtbaar worden’ in de stedelijke samenleving. Bij Baart de la Faille, als zoon 
van een professor, zal dit minder een rol hebben gespeeld. Voor hem was waarschijnlijk het aspect 
van ervaring opdoen in de praktijk en sociaal acceptabel worden van meer gewicht. Bij iemand 
als D. de Vries Reilingh is het aspect van profilering in de lokale gemeenschap beter aantoonbaar. 
Toen hij in 1837 werd benoemd tot lid van de plaatselijke geneeskundige commissie legde hij zijn 
functie als armendokter neer. De bestuurlijke post had bepaald een uitstralingseffect. Vanaf 1837 
nam het aantal vaccinaties ‘met beloning’ dat hij deed, substantieel toe.
 Aanstellingsmogelijkheden binnen de gasthuizen waren er nauwelijks. Voor de krankzinni-
gen in het Anthony-gasthuis waren chirurgijn Einthoven en medicinae doctor Acker Stratingh 
beschikbaar. Zij deden dit werk zonder beloning.250 Van de 22 stedelijke gasthuizen, hadden alleen 
het Heilige Geestgasthuis en het Geertruidsgasthuis een medicus gecontracteerd. Folkertsma, W. 
Verschuir en Nanninga waren werkzaam in deze twee instellingen. Het Doofstommeninstituut 
was jarenlang het domein van Wolthers, Baart de la Faille sr. en na hem Baart de la Faille jr. Baart 
de la Faille sr. werd medisch consulent toen zijn zoon zijn taak overnam. Een post in deze nationaal 
bekende instelling was een prestigieuze aangelegenheid. W. Verschuir was er chirurgijn. Het Roode 
Weeshuis, het best gekwalificeerde weeshuis in de stad, werd eveneens bediend door vooraan-
staande medici: de medicinae doctores Beckeringh, Baart de la Faille sr. en De Vries Reilingh en 
de heelmeesters Quaestius, P. Hendriksz en zijn zoon M.A. Hendriksz, Verschuir en Swaagman.251 
Beckeringh werd in 1819 door de voogden ontslagen nadat Baart de la Faille verklaarde dat hij een 
roodvonkepidemie had verwaarloosd.252 De Vries Reilingh deed van 1835 tot 1860 de medische 
zorg in het Groene Weeshuis. Net als Baart de la Faille droeg hij deze functie over aan zijn zoon. 
De vader-(schoon)zoon relatie was een effectief instrument om posten te verwerven.
 De aan de overheid gekoppelde functies waren aantrekkelijk vanwege de status en de relatief 
goede beloning. Vaccinateur in stadsdienst was een functie van aanzien, evenals instituteur van het 
Vroedkundig Onderwijs. De vaccinaties werden goed betaald. Gunstig was dat men dit werk op afge-
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sproken tijden kon doen. A.O.H. Tellegen, een warm pleitbezorger van de vaccinatie, kreeg als eerste 
deze post. Het was een terechte beloning voor zijn inspanningen om de vaccinatie te bevorderen. Zijn 
zoon nam de post van hem over. Huber vervulde, als derde, jarenlang de functie. De Vries Reilingh 
en P. Tresling waren vaccinateur in Hoogkerk. Een andere ambtelijke functie, die veel minder geliefd 
was, was die van visitateur van de prostituees. Chirurgijn Hendriksz vervulde deze taak van 1813 tot 
1822. Hij hield er mee op toen hij geen politiebegeleiding meer kreeg. De bezoeken in de armenbuur-
ten waren niet aangenaam.253 In 1861 werd de functie in het kader van een nieuw reglement weer 
ingesteld. Jonxis kweet zich nu van de taak. De condities waren toen beter: de vrouwen werden bij 
geconstateerde ziekten verplicht in het ziekenhuis opgenomen. De bezoldiging was ook opgetrokken 
(f 300,- per jaar).254 Functies ‘bij de gewapende Burgermagt’ werden door chirurgijns en medicinae 
doctores uitgevoerd. Bij exercities moest een chirurgijn aanwezig zijn.255 De keuringen voor de militie 
en de schutterij werden zowel door medicinae doctores als chirurgijns gedaan. In 1807 deden nog 
maar twee medici dit werk, maar later bijna allen. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat 
binnen zeer korte tijd heel veel jonge mannen gekeurd moesten worden. De meeste medici verdienden 
aan het begin van de negentiende eeuw met deze keuringen evenveel als met een betrekking bij een 
kleinere diaconie.256 Later werd de beloning lager en trok een aantal medici zich terug uit dit werk.
 De aanstellingen in het stadsziekenhuis, dat in 1820 door de inspanningen van Baart de la 
Faille tot stand was gekomen, werden aan de burgerlijke armenzorg gekoppeld en uit de stadskas 
betaald. Het Nosocomium Academicum had een medicus en chirurgicus academicus in dienst, 
naast de professoren. Deze functies werden in 1837 wegens geldgebrek opgeheven. Maar dat was 
tijdelijk want in de jaren vijftig werden ze in het nieuwe Academisch Ziekenhuis weer ingesteld. 
Aan het begin van de eeuw waren Brill en Quaestius chirurgijn van het tuchthuis. Hiervoor kon-
den ze royaal declareren, zij het dat de provinciale geneeskundige commissie hier – voor de heren 
in financieel negatieve zin – regulerend optrad. Verschillende keren verlaagde ze de rekeningen, na 
een doorrekening op verzoek van de opdrachtgever. Busch werd door de stad benoemd als archi-
ator en als instituteur voor het Vroedkundig Onderwijs. In ruil voor deze benoemingen en een 
bijbehorend goede honorering, liet hij een professoraat in Harderwijk schieten.257 Na hem werden 
Baart de la Faille sr. en De Vries Reilingh instituteur voor het vroedvrouwenonderwijs. Met deze, 
niet erg grote, deeltijdbetrekking verdienden de medici f 200,- per jaar.
 Paping was korte tijd medicus voor epidemische ziekten in de provincie (1811-1813). Deze 
functie kwam in de plaats van de archiator. Die post werd begin negentiende eeuw afgeschaft. Na 
het vertrek van de Fransen nam de provinciale geneeskundige commissie deze taak over. Wanneer 
een (vermoeden van een) besmettelijke ziekte in de provincie werd gemeld, zocht de commissie een 
stedelijke medicus uit, die ter plekke onderzoek deed en eventueel een behandeling voorschreef. 
Kundigheid en een goede positie binnen de stand bepaalden de keuze van de commissie van de 
medici, die hiervoor aangezocht werden. Vooral medici die als ‘buitengewoon bekwaam’ bekend 
stonden en medici die in het brandpunt van het sociale en professionele netwerk stonden, wer-
den uitgezonden. Wolthers, Mesdag, Huber en De Vries Reilingh hoorden hiertoe. De stedelijke 
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medici werden voor deze taak verkozen boven hun collega’s uit de provincie. Het was een mooie 
gelegenheid voor de stedelingen om tegelijkertijd hun provinciale klantenkring te bezoeken of uit 
te breiden. In de loop van de periode van haar functioneren deden de leden van de geneeskundige 
commissie dit werk steeds vaker zelf.
 In 1814 besloot de raad, op verzoek van de joodse gemeente, dat de besnijdenis voortaan onder 
medisch toezicht moest gebeuren.258 De aanleiding was de onbekwame en niet meer verantwoorde 
werkwijze van de laatste (leken)besnijder, Lazarus Perel.259 Professor Hendriksz kweet zich eerst 
van deze taak en na hem W. Verschuir. Het inzicht dat aan deze ingreep medische risico’s waren 
verbonden, lag ten grondslag aan het verplichte toezicht. Een andere taak die binnen het medische 
domein getrokken werd, was het verstrekken van medische attesten bij overlijden aan een besmet-
telijke ziekte. Deze waren bedoeld om het begraven op een vroeger tijdstip te bevorderen.260

 Waren benoemingen in de sociale sector nodig om zich sociaal acceptabel te maken en reputatie 
te verwerven, aanstellingen gerelateerd aan overheid en justitie waren prestigieuzer, vaak minder 
tijdrovend en werden beter betaald. De verwerving van deze posten bleef beperkt tot de medici uit 
de top van de stand en ze werden veelal vervuld in de laatste fase van hun carrière.

SA M E N VAT T I N G

De Groningse chirurgijnsstand was aan het begin van de negentiende eeuw kwantitatief niet sterk 
meer. De opleiding en controle op de beroepsuitoefening lagen toen al grotendeels in handen van 
de universiteit en de inwendig geneeskundigen. Het Rijk ontnam de stand haar georganiseerd ver-
band, het gilde. Het Collegium Medicum verdween ook. Voor de twee standsorganisaties kwamen 
twee ambtelijke organisaties in de plaats, de provinciale en de plaatselijke geneeskundige commis-
sie. Tot het midden van de jaren dertig stonden de medicinae doctores en het kleine overgebleven 
korps(je) chirurgijns nog dicht bij elkaar. Het aantal medici dat in Groningen een ontheffing kreeg 
op het verbod van de uitoefening van meer dan één bekwaamheid was relatief groot. Dit had te 
maken met het geringe aantal chirurgijn-vroedmeesters. Het tweede lokale kenmerk, de buiten-
wettelijke toelating van aderlaters, kwam hier eveneens uit voort. Toen de medicinae doctores alle 
bekwaamheden zonder ontheffing mochten uitoefenen (1838), verdwenen de chirurgijns uit het 
lokale toezichtsorgaan. Dit is tekenend voor de teruggang van het beroep. Een apotheker nam de 
plaats van de chirurgijn in de geneeskundige commissie in. De apothekersstand verwierf daardoor 
meer invloed op het toezicht. Men zou op grond hiervan kunnen veronderstellen dat de omstan-
digheden in Groningen gunstig waren om snel tot een eenheidsstand te groeien. Maar dat ging 
toch niet zo. Vanaf de jaren dertig vestigde zich een nieuwe generatie medicinae doctores en jonge 
chirurgijns in de stad. Die was van een substantiële omvang. Tegelijkertijd doofde de vernieuwings-
sfeer aan de universiteit uit en werden de traditionele elementen in de stand sterker. De hooglera-
ren en een gevestigde groep medici vertegenwoordigden deze richting. De twee trends, die tegen 
elkaar ingingen, zetten de zaak op scherp. De traditionele krachten waren vooralsnog het sterkst.
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 De medicinae doctores waren hun belangenorganisatie formeel ook kwijtgeraakt. Deze rol 
werd overgenomen door de geneeskundige commissies, waarin de medici de overhand hadden. 
Hierin konden de medici zich ook profileren als de dominerende beroepsgroep ten opzichte van 
lagere beroepsgroepen. Ze hadden zeggenschap over de examinering, visitaties en controle op de 
praktijkuitoefening van de beroepen die tot de tweede stand behoorden. Buiten de geneeskundige 
commissies om hadden de medici ook nog een belangrijke rol in de scholing van de tweede stand. 
De medicinae doctores in de provinciale commissie overheersten bovendien hun provinciale even-
knieën. De stedelijke medici wisten de beste functies te verwerven.
 Vanuit Gronings perspectief is het niet verwonderlijk dat de integratie tot een nationaal beleid 
op het gebied van de gezondheidszorg niet tot stand kwam. Men was in Groningen niet disloyaal 
ten opzichte van het landelijke belang en werkte mee aan algemene zaken zoals de samenstelling 
van farmacopees, het formuleren van maatregelen tegen de cholera, nieuwe wetgeving en het doen 
van chemisch onderzoek. Maar het moest niet ten koste gaan van de Groningse belangen. De 
typische lokale regels (deels stammend uit de achttiende eeuw) zoals de limitering van het aantal 
apothekers en drogisten en het toelaten van de aderlaters, werden in een stedelijk reglement opge-
nomen. Wanneer een en ander van rijkswege niet meer werd geduld, werd veel in het werk gesteld 
om dit te keren.
 De medicinae doctores organiseerden zich medio jaren dertig in een lokale beroepsvereniging 
(het Gezelschap van Groningsche Geneeskundigen), samen met een select groepje chirurgijns en 
de apotheker die ook tot de top van zijn beroepsgroep behoorde. Daarmee was er weer een stands-
organisatie in de stad. In deze vereniging hadden de traditionele elementen van de beroepsgroep de 
overhand. Nieuwe chirurgijns en medici die zich nog niet hadden ‘bewezen’ of niet tot de sociale 
rangen van de gevestigde medici behoorden, werden van het lidmaatschap uitgesloten. De doel-
stelling van de vereniging was het bevorderen, voornamelijk door kennisoverdracht, van het peil 
van de medische hulpverlening. Ze legde nadruk op de kwaliteit van de medische dienstverlening. 
Kennelijk was het niet noodzakelijk alle beroepsbeoefenaren hier in te betrekken. Overigens sloten 
allen die wel lid konden worden, zich ook niet allemaal aan.
 De kwaliteit van de medische zorg was over het algemeen goed, mede door de aanwezigheid 
van de universiteit in de stad. Toen vanaf ongeveer 1830 het universitaire onderwijs achteruit ging, 
zochten enkele actieve stedelijke medici binnen andere instellingen mogelijkheden om zich verder 
te kwalificeren. De verworven kwaliteiten kwamen aantoonbaar ten goede aan de stedelijke bevol-
king. Anderzijds had het traditionalisme onder de medici tot gevolg dat men vasthield aan oude 
behandelmethoden, terwijl al nieuwe medicamenten beschikbaar waren.
 Medio jaren dertig werd zichtbaar dat de meeste Groningse medici – in het bijzonder de 
toonaangevenden in de stand – traditioneel waren ingesteld. De universiteit bood veel, maar 
remde ook af. De professoren drukten een stempel op de ontwikkelingen van het onderwijs en 
via het Gezelschap op de beroepsgroep. De meeste beroepsbeoefenaren die niet tot het Gezelschap 
toegelaten werden, kozen voor het lidmaatschap van de Vereeniging van Groninger Genees- en 
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Heelkundigen. De Groningse afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunde legde meer accent op standszaken, maar kon niet verhinderen dat de lokale tegenstel-
lingen haar afdeling binnenslopen. Het kostte de afdeling in de jaren zestig bijna haar bestaan. De 
inspanningen van de afdeling van de Maatschappij om de cohesie binnen de stand te bevorderen 
en enige harmonisatie in de beroepsuitoefening te bereiken, stokten. Onderlinge conflicten konden 
via haar niet worden opgelost. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat armendokters elkaar soms niet 
vervingen. Tekenend is ook dat binnen de afdeling overeenstemming bestond over het streven naar 
een betere beloning voor armendokters en een andere wijkindeling, maar dat over de introductie 
van één geneeskundige, die zowel de inwendige geneeskunde als de chirurgie deed (de introductie 
van de eenheidsstand in de armenzorg), geen eenstemmigheid was te bereiken. De conflicten had-
den dus wel degelijk gevolgen voor de bevolking.
 Onder deze tegenstellingen lag een aantal structurele sociale ontwikkelingen. De rekrutering 
van de medicinae doctores geschiedde voor een flink deel uit de medische en academische kringen. 
Binnen deze groep waren ook veel familierelaties, die effectief benut werden bij het verwerven 
van medische posities. Er kwamen echter steeds meer medici uit handels- en nijverheidskringen. 
Zij behoorden relatief minder vaak tot de niet-hervormden. De stand was dus niet gesloten, maar 
nieuwelingen – medici buiten de gevestigde namen en families om – hadden het wel moeilijker.
 De sociale positie van de meeste medici lag net onder de bovenlaag. Een kleine groep was gelieerd 
aan de top binnen de lokale samenleving: de bestuurselite, de universiteit en enkele industriëlen. 
Deze medici vormden ook de top in de hiërarchie van de stand. In sociale positie, inkomen en 
bezetting van functies in sociale instellingen, ambtelijke functies, bestuur van beroepsverenigingen en 
toezichtsorganen waren ze prominent en overheersend aanwezig. Bij medische aanstellingen kwam 
een vader-zoon opvolging regelmatig voor, met name in de meer prestigieuze functies. Afkomst en 
relaties hadden een belangrijke invloed op het verloop van een carrière. Wie het wat dat betreft bij de 
start met minder moest doen, kon echter even goed een goede positie verwerven. Een functie in de 
armenzorg en deelname aan maatschappelijke activiteiten waren mogelijkheden om zich te profileren 
in de stad. De aanstellingen konden later uitgebreid worden naar aantrekkelijke overheidsambten.
 Tussen medici en diaconieën ontstonden netwerken die de medici de mogelijkheid boden een 
particuliere praktijk op te bouwen van geloofsgenoten uit de middelste en hoge sociale lagen. Dat 
de lagere middengroepen steeds belangrijker werden, blijkt uit het feit dat een steeds grotere groep 
stedelingen in honoreringsregelingen werd opgenomen. Aan het begin van de eeuw werd alleen 
iets afgesproken over de betaling door gegoeden. In de jaren twintig werden de tarieven voor de 
middengroepen geregeld. En aan het eind van de periode volgden afspraken voor het armste deel 
van de bevolking.
 De bevolking stelde gaandeweg hogere eisen aan de medische zorg. De clientèle van de armen-
zorg wenste niet meer door studenten geholpen te worden. Deze mentaliteitsverandering werd 
geschraagd door de vanaf de jaren twintig onder elites en medische stand heersende opvatting dat 
inwoners met een ernstige of levensbedreigende ziekte niet zonder medische hulp mochten blijven. 
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Medische hulp bij een epidemie of ernstige besmettelijke ziekten werd gegarandeerd. Het aantal 
inwoners dat overleed zonder medische hulp nam gaandeweg af.
 Het bereik van de medische hulp werd in de behandelde periode groter, omdat er verschillende 
nieuwe betrekkingen, taken en posten bij kwamen en omdat binnen institutionele verbanden waar 
al medische zorg werd aangeboden, het aantal aanstellingen werd uitgebreid en de betaling verbe-
terde. Ook gebieden waar voorheen een lekenoordeel of lekentoezicht voldoende werd geacht, wer-
den in het medische domein opgenomen. Het ging niet altijd om indrukwekkende aanstellingen 
of activiteiten, waarmee heel veel inwoners werden bereikt, of om grote inkomensbronnen voor de 
medici. De betekenis lag in het gegeven dat de medicus op steeds meer plekken in de samenleving 
een rol ging vervullen. De belangrijkste nieuwe activiteiten die inwoners bereikten waren de vacci-
naties, de verloskunde door medici, ziekenhuishulp, enkele specialisaties, keuringen voor het leger 
en de schutterij, keuringen van prostituees en de joodse besnijdenis.
 Actieve bemoeienis van het Rijk bij de creatie van nieuwe medische taken valt te constateren 
bij de institutionalisering van de vaccinatie, de eerste poging tot visitatie van de prostitutie, de 
keuringen van de schutterij, de installaties van de twee commissies voor Geneeskundig Onderzoek 
en Toevoorzigt, de médecin des épidémies en de oprichting van het Nosocomium Academicum en 
het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis. Alleen de laatste twee activiteiten 
waren specifiek op de stad (en de provincie) Groningen gericht. De provincie medieerde, maar 
creëerde geen voorzieningen. Het lokale bestuur bemoeide zich met de installering van de burger-
lijke armenzorg, het vroedvrouwenonderwijs en het toezicht op de joodse besnijdenis, de tweede 
prostitutiecontrole, extra aanstellingen bij epidemieën en het stadsziekenhuis. De nieuwe posten in 
de armenzorg en de gast- en weeshuizen werden door particuliere initiatieven, meestal van kerkelijke 
oorsprong, in het leven geroepen. Er kwamen meer mogelijkheden voor medici om een praktijk op 
te bouwen. De betekenis van maatschappelijke activiteiten voor de naamsbekendheid en het aanzien 
in de stad en de opbouw van een praktijk nam af, ten gunste van medisch uitvoerende functies.
 De medische stand vervulde twee keer een expliciete rol in het tot stand brengen van collectieve 
voorzieningen. Dit was het geval bij het opzetten van de vaccinatiepraktijk en het tot stand brengen 
van het stadsziekenhuis. De aanpassingen in de armenzorg hadden veeleer een andere uitwerking. 
In de armenzorg verslechterde het aanbod in het begin van de negentiende eeuw, doordat de 
stand het werk overdroeg aan studenten. Rond het midden van de eeuw streefde men kwalitatieve 
verbetering na. De medici kregen een prominente rol in het onderwijs aan vroedvrouwen en ze 
verwierven een dominante positie ten opzichte van deze beroepsgroep.
 De perioden van uitbreiding van aanstellingsmogelijkheden vielen in het eerste kwart van 
de negentiende eeuw en vanaf ongeveer 1848. Die uit het eerste kwart van de eeuw zijn vooral 
gerelateerd aan rijksinitiatieven. De toename van het aanbod van medici vanaf 1835 viel dan ook 
niet samen met de toename aan institutionele betrekkingen. Toen het aanbod van medici groeide, 
beperkte de armenzorg juist de toegang tot de gratis medische hulp voor de lagere middengroepen 
en was er nauwelijks groei in de institutionele medische zorg.




