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In Groningen kwamen in de onderhavige periode vier ziekenhuizen tot stand. In chronologi-
sche volgorde waren dat het Nosocomium Academicum (1797), het stadsziekenhuis (1820), 
het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis1 in 1852 en het kinderziekenhuisje 
(1861). Bij epidemieën werden, naast de bestaande, ‘gevestigde’ ziekenhuizen, tijdelijk zieken-
barakken ingericht. Ten behoeve van de in Groningen gelegerde soldaten was er een militair hos-
pitaal. Dat werd door het garnizoen (het Rijk) geëxploiteerd en had eigen medisch personeel. Aan 
het begin van de negentiende eeuw werd dit hospitaal korte tijd door de burgerbevolking gebruikt. 
De context waarbinnen dit gebeurde, wordt in de paragraaf over het stadsziekenhuis beschreven. 
Verder wordt dit ziekenhuis hier niet behandeld. Een ander nieuw initiatief was de inrichting door 
de diaconieën aan het begin van de negentiende eeuw van ziekenzalen in hun armenhuizen. De 
intramurale krankzinnigenzorg bestond al lang voor 1800. Deze was tot 1844 in een stedelijk gast-
huis ondergebracht. Daarna moesten de stadjers het verderop in het land zoeken. In tegenstelling 
tot de somatische zorg was in deze sector nauwelijks enige daadkracht te zien.
 De wees- en gasthuizen in de stad verpleegden hun eigen zieken in de regel zelf. Het Roode 
Weeshuis beschikte over een ziekenzaaltje en had een ziekenmoeder in dienst. Kinderen met een 
besmettelijke ziekte werden soms uitbesteed, maar niet in alle gevallen. In 1826 kwamen zieke 
wezen in het Nosocomium terecht.2 In het hervormde Groene Weeshuis woonden tussen 1797 
en 1852 ook ouderen.3 Om die reden werd het in die periode meestal het armen- en weeshuis 
genoemd. Het opnamecriterium voor de volwassenen was de hoogte van de bedeling en niet de 
verpleegbehoefte. Integendeel, de ouderen moesten gezond zijn bij de opname. Hoewel ze buiten 
de toelatingscriteria vielen, woonden er wel ‘gebrekkigen’ en ‘invaliden’.4 In dit weeshuis werd de 
medische zorg in principe intern geregeld. Beide weeshuizen hadden voor de geneeskundige zorg 
stedelijke medici gecontracteerd. 
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 In de ongeveer twintig gasthuizen in de stad woonden ouderen. Onder hen kwam veel ziekte 
en ‘gebrekkigheid’ voor. De wees- en gasthuizen worden hier verder niet behandeld, omdat ze geen 
medische of verpleegfunctie voor tijdelijk zieke stedelingen hadden, zoals de armenhuizen van de 
diaconieën. Alleen tijdens de epidemie van 1826-1827 werd het Groene Weeshuis gebruikt voor 
externe patiënten. In een enkel geval gingen bewoners van de gast- en weeshuizen naar het stads-
ziekenhuis, het Nosocomium of het Academisch Ziekenhuis.
 Hierna worden eerst het stadsziekenhuis en de armenhuizen van de diaconieën behandeld. Deze 
instellingen ontstonden vanuit stedelijke zorgbehoeften. Het Nosocomium en het Academisch 
Ziekenhuis worden in de daaropvolgende paragrafen behandeld. Het Nosocomium was een instel-
ling van de universiteit en hanteerde andere toelatingscriteria. Het stond lange tijd grotendeels 
los van de stedelijke behoeften. Toen dat in de jaren veertig veranderde, kwam een fusie met het 
stadsziekenhuis in zicht. Hieruit kwam het Academisch Ziekenhuis voort. Het kinderziekenhuisje 
komt in de paragraaf over het Academisch Ziekenhuis aan de orde. De onderzoeksvragen in dit 
hoofdstuk zijn de capaciteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de intramurale zorgvoorzieningen. 
De krankzinnigenzorg maakte een afwijkende ontwikkeling door. Deze wordt in een aparte para-
graaf onder de loep genomen.

‘VO O R V R E E M D E N O O D L I J D E N D E N … E N I N C A S  VA N E PI D E M I E Ë N’
HE T S TA D S Z I E K E N H U I S  (1817/1820-1852)

Francina Werdekker
Op 6 januari 1820 werd Francina Werdekker per slede overgebracht van het tijdelijke noodhos-
pitaal aan de Lammehuiningestraat (nu A-kerkstraat) naar het nieuwe stadsziekenhuis aan de 
Schuitemakersstraat.5 Francina was een 29-jarige, ongehuwde dienstmeid. Haar werkgever is niet 
bekend en evenmin weten we of ze een inwonende of uitwonende betrekking had. Ze was in 
Zeeland geboren, waar haar ouders toen kennelijk verbleven. De naam Werdekker kwam in de bur-
gerlijke stand van Groningen maar een paar keer voor. Ze had nauwelijks familie in de stad. Haar 
moeder was overleden en het enige nabije familielid in de stad was haar vader Tonnis Werdekker, 
sjouwer van beroep. Tonnis woonde in de Moeskersgang, een steegje in de dichtbevolkte, vervuilde 
armenwijk R.6 Hij overleed acht jaar na zijn dochter in hetzelfde ziekenhuis.7

 Francina werd als patiënt ingeschreven op de afdeling voor inwendige zieken. De medische 
of sociale redenen van haar opname zijn onbekend. Waarschijnlijk was ze het slachtoffer van de 
tyfusepidemie, die vanaf 1816 regelmatig de kop opstak. De epidemie baarde het stadsbestuur, de 
geneeskundige stand en de armbestuurders veel zorgen. In het najaar waren ook de pokken gecon-
stateerd, maar die besmettelijke ziekte was snel de kop ingedrukt en heerste aan het begin van het 
nieuwe jaar niet meer. De slechte en bekrompen huisvesting van de vader was mogelijk de sociale 
indicatie van de opname. Het kon ook zijn dat Francina, lijdend aan een besmettelijke ziekte, als 
inwonend personeelslid als een bedreiging van de gezondheid van het werkgeversgezin ervaren 
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werd. Het verblijf in het ziekenhuis van deze van origine Zeeuwse jonge vrouw liep niet goed af. 
Ze overleed er op 5 april 1820.
 Francina was een van de veertien patiënten die van het noodhospitaal naar het nieuwe stadszie-
kenhuis overgebracht werden. Deze eerste groep patiënten bestond uit twaalf zieken met inwen-
dige kwalen en twee met uitwendige. Twee andere patiënten deelden hun lot met Francina. De 
27-jarige ongehuwde boerenknecht Berend Hofstee en de 58-jarige ongehuwde Harm Diemers 
stierven in het voorjaar ook in het ziekenhuis. Berend had geen ouderlijk huis meer, zijn ouders 
waren al overleden. Harm had geen vast adres. Van de elf andere patiënten werd het echtpaar 
Broeksema op 31 januari ontslagen en Dirk en Klaas Kamphuis (waarschijnlijk broers) op 10 
februari. Marretje Haftenkamp, die het ziekenhuis op 20 maart verliet, werd op 20 oktober 
opnieuw opgenomen. Jannetje Mulder, een van de twee uitwendige zieken, werd op 11 april 
overgeschreven naar de inwendige afdeling. Op 7 september werd ze ontslagen. Van de andere 
vijf patiënten kan nog verteld worden, dat een van hen acht maanden na het ontslag overleed: de 
63-jarige ongehuwde Berend Harms overleed in november 1820 in zijn eigen huis. De anderen 
verbleven respectievelijk 25, 92, 34 en 25 dagen in het stadsziekenhuis voor ze ontslagen werden. 
Roelfje Lammers werd in de daaropvolgende jaren nog regelmatig opgenomen en in 1825 verbleef 
ze het hele kalenderjaar in het ziekenhuis. Deze veertien patiënten werden in 1820 niet door de 
hervormde diaconie bedeeld.
 De samenstelling van de groep patiënten bleef de eerste week hetzelfde. Daarna kwamen de 
eerste nieuwe patiënten binnen. De eerste bedeelde van de hervormde diaconie, Klaas Wallis, werd 
op 26 januari opgenomen en een dag later zijn dochter Sina. Het gezin van Klaas werd sinds 2 
augustus 1817 permanent ondersteund.8 Klaas was de drieëntwintigste patiënt die in het zieken-
huis werd opgenomen.
 Het stadsziekenhuis was een noviteit in de Groningse gezondheidszorg. Verschillende kenmer-
ken van de eerste groep patiënten bleven in de ruim 30 jaar van het bestaan van het ziekenhuis in 
meer of mindere mate herkenbaar. Het ziekenhuis bestond van januari 1820 tot en met septem-
ber 1852. In die periode wijzigde het admissiebeleid enkele keren. Ook de wens van zieken om 
opgenomen te worden was een variabele die de omvang en het karakter van de patiëntenpopulatie 
bepaalde. De capaciteit werd twee keer uitgebreid om de opname van bepaalde groepen te kunnen 
garanderen. Deze ontwikkelingen worden hierna beschreven.

Voorgeschiedenis van het stadsziekenhuis
Er was sinds de zestiende eeuw geen algemeen (armen)ziekenhuis meer in de stad. Tot het begin 
van de nieuwe tijd werden in het Heilige Geestgasthuis en het Sint-Jurgensgasthuis in Helpman 
melaatsen en zieke reizigers verpleegd. In de loop van de zestiende eeuw transformeerde het 
Heilige Geestgasthuis geleidelijk naar een ‘woon- en verzorgingstehuis’ voor ouderen. Het Sint-
Jurgensgasthuis verdween.9 In de zeventiende eeuw waren, evenals elders, af en toe tijdelijke 
pesthuizen in de stad.10 Hierin werden pestlijders geïsoleerd, om de verspreiding van de besmet-
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telijke ziekte te voorkomen. Isolatie in intramurale voorzieningen raakte sinds het midden van de 
zeventiende eeuw in onbruik. Het stadsbestuur probeerde sindsdien zieken in hun eigen huis te 
isoleren. Door merktekens op de buitendeuren te bevestigen werd aan het publiek kenbaar gemaakt 
dat een besmettelijke ziekte heerste. Maatregelen op het gebied van de openbare hygiëne zoals 
importverboden op kleding en graan – men vermoedde dat deze goederen gemakkelijk smetstoffen 
overdroegen – moesten verhinderen dat ziektes de stad binnenkwamen.11

 In de tweede helft van de achttiende eeuw waren de eerste geluiden weer te horen dat er in 
Groningen een ziekenhuis moest komen. Verschillende initiatieven werden ondernomen, maar 
leden schipbreuk, totdat het stadsziekenhuis in 1820 realiteit werd. In vergelijking met andere 
grote steden kwam het in Groningen pas laat tot de oprichting van een ziekenhuis. Helemaal 
exceptioneel was het ook weer niet, want in Den Haag werd pas in 1823 een algemeen ziekenhuis 
gerealiseerd en in Utrecht was van 1812 tot 1817 ook geen algemeen ziekenhuis.12 Tijdgenoten 
gaven drie verklaringen voor het uitblijven van een ziekenhuis: het grote aantal gasthuizen voor 
ouderen in de stad, het gezonde klimaat van de stad en de aanwezigheid van gilden die ziekengeld 
uitkeerden, wat als een vervangende voorziening werd gezien. In de eerste helft van de twintigste 
eeuw werd de excentrische ligging van de stad op de handelsroutes als reden aangevoerd. Er kwam 
maar weinig reizend volk en daardoor bestond geen behoefte aan intramurale zorg. De reizende 
bevolking was traditioneel een belangrijke doelgroep van ziekenhuizen.13 Deze verklaringen zijn 
gebaseerd op de opvatting dat voor de kwetsbare groep ouderen voldoende voorzieningen beston-
den. Voor andere bevolkingsgroepen was intramurale hulp niet noodzakelijk. In de laatste drie 
decennia van de achttiende eeuw veranderden de meningen. Onder invloed van de Verlichting 
werd gesproken over vooruitgang en het bevorderen van het welzijn en de beschaving van de bevol-
king.14 Gaandeweg ontstonden andere opvattingen over de gezondheidszorg.
 In 1770 drong professor Van Doeveren aan op het inrichten van een algemeen ziekenhuis, 
omdat onder de armen grote nood heerste.15 Zijn pleidooi heeft geen effect gesorteerd. De grote 
epidemieën van malaria en rode loop (dysentrie) (1779-1784) hebben ook niets opgeleverd. De 
isolatie werd geregeld zoals dat sinds twee eeuwen gebruikelijk was.16 Nieuw was de verstrek-
king van gratis geneeskundige hulp en medicijnen aan mingegoeden – de ‘niet bedeelde geringe 
lieden’ – door de stad.17 Het was de eerste keer dat curatieve gezondheidszorg door de stedelijke 
overheid werd bekostigd. Het paste in de tijdgeest. In deze periode werd druk gecorrespondeerd 
over de relatie tussen geneeskunde, staat en overheid.18

 Na 1800 drong men van verschillende kanten aan op het creëren van ziekenhuiszorg voor 
bepaalde bevolkingsgroepen. Het oude motief van het isoleren van besmettelijke ziekten kwam 
weer naar voren. Nieuwe argumenten van medische, sociale, morele en financiële aard kwamen 
eveneens op tafel. De maatschappelijke constellatie was veranderd. De door de centrale overheid 
ingestelde geneeskundige commissies en overheidsdienaren mengden zich ook in de discussie. Een 
ander aspect was dat het door de toegenomen mobiliteit onmogelijk werd om een besmettelijke 
ziekte buiten de stad te houden.
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 De hervormde diaconie liep in 1803 tegen het probleem aan dat ‘zieke reizigers’ een te zware 
last werden voor de kluften die aan de stadspoorten grensden.19 De Hervormde Kerk had lange 
tijd een monopoliepositie als publieke kerk gehad. Hierbij hoorde stilzwijgend de verplichting om 
voor zieke, vreemde behoeftigen te zorgen.20 Twee jaar later richtte de diaconie een ‘lokaal’ voor 
zieke reizigers en uitbestede weeskinderen in. Het ‘lokaal’ werd voorlopig voor een jaar opgezet.21 
Waarschijnlijk was deze voorziening onderdeel van het armenhuis aan de Steentilpoortenwal, dat 
in 1805 is opgericht.22 Er waren eerst maar twee kamers. In de notulen van de diaconie is tot 1814 
niets meer te vinden over dit huis. In 1814 was sprake van een huis op de Beulstoren, waar zieken 
ter genezing werden opgenomen. De aanleiding tot de discussie was, dat de kluft waar het huis in 
gesitueerd was, te zwaar werd belast door de kosten van de zieken. De opnamekosten van zieken 
werden daarna opgebracht door de kluft waar ze het laatst hadden gewoond. Uit deze vermelding 
is op te maken dat het armenhuis uit 1805 na het proefjaar in stand is gebleven en dat er in 1814 
ook stedelingen werden opgenomen. Mogelijk was de tyfusepidemie van 1814 de oorzaak van een 
verhoogde toestroom van stedelijke zieken.23 De toename van het aantal opnames was de aanlei-
ding tot een herbezinning op de kostenverdeling.
 Bij de hervormden kwamen morele en financiële motieven naar voren en bij het stadsbestuur 
leefde verontrusting over besmettelijke ziekten. Hoe slecht het stadsbestuur op de hoogte was van 
de gezondheidszorg in de stad blijkt uit de vraag aan de hervormde diaconie in 1809, of zij haar zie-
ken ergens onderbracht.24 In april van dat jaar correspondeerde de stad met de plaatselijke genees-
kundige commissie over een mogelijk ernstig ziektegeval. De commissie stelde haar gerust over 
de besmettelijkheid.25 Desalniettemin vroegen Burgemeesteren en Raad hoogleraar Thomassen à 
Thuessink om in het Nosocomium, het enige ziekenhuis in de stad, enkele bedden vrij te houden 
om patiënten op stadskosten te kunnen opnemen.26 Men hoefde er bij nader inzien geen gebruik 
van te maken. Dit was de eerste keer na anderhalve eeuw dat de stad weer bereid was om de kosten 
van intramurale zorg op zich te nemen.
 Verschillende voorstellen over het opzetten van een ziekenhuis kwamen hierna op tafel. Er was 
weinig uniformiteit in de plannen. Over voor wie en waarvoor het ziekenhuis moest dienen, werd 
verschillend gedacht. In 1811 verzocht de provinciale geneeskundige commissie de prefect om voor 
‘behoeftige mensen en in zonderheid vreemdelingen’ een zieken- of gasthuis in te richten, zodat 
ze een goede verzorging konden krijgen.27 De nationale overheid, in de persoon van de minister 
van Binnenlandse Zaken, wilde in 1812 de verloskundige hulp aan behoeftige, zwangere vrouwen 
verbeteren. De gouverneur verzocht medicus Busch hiervoor een plan te maken. Deze ontwierp 
een plan voor een ‘hospice’ voor zwangeren en behoeftige kraamvrouwen met een capaciteit voor 
100 patiënten. Het moest gesitueerd worden op een ‘lugtigen en hoogen grond gelegen’ plek, het 
liefst in het zuiden of het oosten van de stad. De gerenommeerde Parijse kraamkliniek was het 
voorbeeld waarnaar hij zijn hospice, met een interne opleiding voor vroedvrouwen, modelleerde.28 
Busch dacht aan 20 ‘paviljoens’ voor zwangeren en kraamvrouwen. Een modern aspect in zijn plan 
was de scheiding van patiënten. Verzwakte vrouwen, vrouwen met complicaties en vrouwen die 
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snel weer op de been waren, moesten in verschillende zalen liggen. Tevens diende er een aparte 
kraamkamer te komen en een leslokaal. De ‘hedendaagse vorderingen volgens de grondbeginselen 
van den Heer Baudelocque’ – Baudelocque was de vroedmeester die aan de Parijse kraamkliniek 
was verbonden – konden dan worden toegepast. De exploitatiekosten werden begroot op f 6920,- 
per jaar.29

 Het ambitieuze plan voorzag in de behoeften van maar een beperkte bevolkingsgroep. De 
behoeftige zieken verdwenen naar de achtergrond. In het revolutionaire Parijs leefde de idee, dat 
armen opgevoed moesten worden tot ‘burger-patiënt’. Daartoe moesten goede en gratis toeganke-
lijke medische voorzieningen worden geschapen. Als tegenprestatie voor het ontvangen van gratis 
zorg moest de zieke onder andere als leerobject dienen. Het ziekenhuis kreeg een rol toebedeeld 
in de opvoeding van de bevolking tot ‘burger-patiënt’. Busch roerde in zijn plan geen ideologische 
achtergronden aan. In de praktische invulling van het plan sloot hij echter volledig aan bij het 
Franse gedachtegoed. Kwalitatief goede zorg voor de lagere sociale groepen en een opleiding voor 
vroedvrouwen voegde hij samen in één project. De politieke constellatie was al weer veranderd 
voordat het plan voldoende onderzocht was.
 Een ander geliefd Frans thema betrof de zorg voor de zintuiglijk, verstandelijk beperkte en 
psychiatrisch gestoorde medeburger. De maire wilde in 1813 van de geneeskundige commissie 
weten hoe het met deze inwoners was gesteld.30 De wisselvallige politieke omstandigheden moeten 
gemaakt hebben, dat de zaken op hun beloop zijn gelaten.
 In hetzelfde jaar vond men voor een actueel probleem een tijdelijke oplossing. Het departe-
mentale en het stedelijke bestuur lieten eind november, met hulp van de politie en chirurgijn 
Hendriksz, ‘de meisjes die ’s avonds op straat lopen’ in het militaire hospitaal opnemen. Hendriksz 
visiteerde hen op venerische ziekten. Hij onderzocht de meisjes in de ‘huizen van debauche’ 
ook. Bij een positieve uitslag volgde een gedwongen opname.31 Het gedwongen karakter van de 
hospitalisatie was nieuw. Dit kon op basis van een Franse wet uit 1811. Door de inlijving bij 
Frankrijk was de wet hier ook geldig.32 Geslachtsziekten vormden een bedreiging voor legers, ook 
de Napoleontische. De opname in het militaire hospitaal was in dit verband wel pikant. Het hoofd 
van de politie kreeg de opdracht een reglement voor het toezicht op de vrouwen en een ontwerp 
voor een ‘etablissement’ te maken. Het politionele element woog zwaar. In de tweede helft van 
maart 1814 verklaarde de dokter verscheidene vrouwen genezen en de stad besloot toen om geen 
‘etablissement’ meer in te richten. De stadsfinanciën stonden het niet toe. De wekelijkse visitatie 
stopte ook, hoewel nog enkele vrouwen in het hospitaal verbleven. Korte tijd later begon men 
opnieuw met de visitatie, maar al snel stopte men hier weer mee.33

 De invloed van het Franse gedachtegoed is duidelijk te markeren. De plannen waren echter te 
ambitieus en de periode te kort om structurele intramurale zorg te realiseren. Na het vertrek van 
de Fransen bleef het enige jaren stil rond de opzet van een ziekenhuis. In het najaar van 1816 brak 
evenwel tyfus uit die een epidemische vorm aannam. Dit activeerde de overheden en de geneeskun-
dige commissies opnieuw. De provinciale commissie wees Gedeputeerde Staten nogmaals op de 
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noodzaak van een gasthuis voor behoeftige zieken en kraamvrouwen. Zij was voorstander van een 
hospitaal voor de stedelijke en de provinciale bevolking. Maar zij aarzelde om een plan te maken, 
omdat alle tot dusverre ‘ingeleverde plannen zonder gevolg [waren] gebleven’.34

 In april 1817 stak de tyfus opnieuw de kop op. Nu pleitte de plaatselijke geneeskundige com-
missie bij het stadsbestuur voor een ‘lokaal in een afgelegen oord van de stad’.35 De provinciale 
commissie maakte alsnog een ontwerp voor Gedeputeerde Staten.36 De minister reageerde met 
tevredenheid op de Groningse plannen, maar liet de uitvoering over aan de plaatselijke overheid.37 
Pas in het najaar werd een noodlokaal aan de Kattenhage ingericht. Dat was niet afgelegen, maar 
midden in de stad. De grote nood onder de arme tyfuspatiënten was niet meer te ontkennen.
 De status van een nieuw ziekenhuis riep op twee fronten problemen op. De provincie voelde 
om financiële redenen niet voor een gecombineerd initiatief van stad en provincie38 en negeerde het 
ontwerp van de provinciale geneeskundige commissie.39 Tegelijkertijd deed zich in de stad een con-
flict voor rond het ziekenhuis. Tussen armendokter Baart de la Faille en hoogleraar Thomassen à 
Thuessink was verschil van mening over de toelating van patiënten tot het Nosocomium. Baart de 
la Faille, midden in de problematiek van de zich uitbreidende tyfus, had de isolatie van patiënten 
en de sociale zorg voor ogen, terwijl de hoogleraar onderwijsdoelen voorop stelde.40 Het stadsbe-
stuur hakte uiteindelijk de knoop door en besloot tot de oprichting van een stadsziekenhuis.41 Met 
dat besluit schoof zij de twee andere vraagstukken aan de kant.
 ‘Opeengestapeld in hunne enge woningen’ was de ‘behoeftige volksklasse’ bevattelijk voor tyfus, 
meldde Baart de la Faille in het najaar van 1817 aan de geneeskundige commissie. Uitbreiding 
van de ziekte en een grotere verspreiding door de stad lag op de loer.42 Baart de la Faille was een 
belangrijke pleitbezorger voor het nieuwe ziekenhuis. Hij toonde aan dat de zieken die in 1817 in 
het tijdelijke lokaal waren opgenomen, allemaal genazen, terwijl de thuisgebleven patiënten waren 
overleden. Het nut van de separatie in een ziekenhuis was bewezen. Hij wist zich verzekerd van de 
steun van de plaatselijke geneeskundige commissie, die zich ook uitsprak voor een ‘lokaal’.43 De 
vierde belanghebbende actor was de hervormde diaconie. Die had grote financiële problemen door 
het groeiende aantal armen. In 1819 waren de reserves op.44

 Het stadsziekenhuis opende in januari 1820 zijn deuren in een pand in de Schuitemakerstraat. 
Bij ernstige epidemieën van malaria en cholera was het te klein en werden noodhospitalen inge-
richt. De gebouwen van het leger boden dan uitkomst. Tweemaal, in 1824 en 1828, stelden 
Gedeputeerde Staten de vraag of voor ‘blinden, kreupelen, en verdere ongelukkigen’ een aparte 
instelling moest komen. Maar in de jaren twintig waren de idealen uit de Franse tijd vervlogen. 
Het stadsbestuur was van mening dat dit ‘zoo min nuttig als noodzakelijk [was] … terwijl hetzelve 
daar en boven aanzienlijke sommen zou moeten kosten’.45 Een kwart van deze patiënten werd al 
verzorgd in kinder- en armenhuizen of was uitbesteed46 en dove kinderen konden naar het Guyot-
instituut. Een kraamkliniek kwam er niet. Kraamvrouwen die voor ziekenhuisopname in aan-
merking kwamen, gingen naar de bestaande ziekenhuizen. Voor de reguliere, niet gecompliceerde 
verloskundige hulp werd de ambulante zorg nieuw leven ingeblazen (1817). Voor zieke kinderen 
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werd in 1861 een klein kinderhospitaaltje gesticht, maar dat was voor een andere doelgroep dan 
de uitbestede weeskinderen die men in het begin van de eeuw op het oog had.
 Resumerend kunnen we constateren dat de verschillende gremia niet dezelfde bevolkingsgroe-
pen en gezondheidsproblemen voor de intramurale verzorging en isolatie op het oog hadden. De 
‘armen’ en ‘behoeftigen’ waren ruim omschreven groepen. Specifieke doelgroepen waren: reizigers, 
vreemdelingen, weeskinderen, kraamvrouwen, lijders aan besmettelijke ziekten, personen met een 
lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking en aan syfilis lijdende, publieke vrouwen. Vóór 
1820 werd voor reizigers, vreemdelingen, lijders aan besmettelijke ziekten en syfilitische vrouwen 
(tijdelijke) intramurale verzorging gecreëerd. Het isoleren van besmettelijke ziektes was de belang-
rijkste motivatie om patiënten ergens onder te brengen, net zoals dat voorheen bij lepra en pest 
het geval was. In het uiteindelijke besluit om het stadsziekenhuis op te richten gaf de omvang 
en besmettelijkheid van tyfus de doorslag. De zorg voor zieke reizigers en tyfuslijders legde een 
zware financiële druk op de hervormde diaconie. Het ontlasten van deze diaconie was de tweede 
motivatie voor de oprichting van het ziekenhuis. Ondanks de dringende noodzaak die rond 1820 
werd gevoeld, stond het ziekenhuis in de jaren dertig nog twee keer op de tocht. De uitvoering 
en financiering van de intramurale ziekenzorg door de stad bleek in financieel kritieke tijden een 
wankele basis te zijn.

Capaciteit en inrichtings- en verzorgingscondities
De raadscommissie die zich over de opzet van het nieuwe ziekenhuis boog, maakte aanvankelijk 
een plan voor 75 bedden. Een berekening van de kosten wees echter uit dat dit een te zware 
financiële last zou gaan vormen en het plan werd aan de kant geschoven. De capaciteit werd tot 
25 à 30 bedden teruggebracht.47 Wel werd een stadsapotheek aan het ziekenhuis verbonden. De 
verlaging van de capaciteit leek reëel, omdat het aantal opgenomen zieken in het noodlokaal in de 
zomer van 1819 niet meer dan drie à vier was. Op het moment dat de beslissing werd genomen 
wist men niet, dat in het najaar de tyfus opnieuw hevig zou losbarsten en de pokken zich weer 
zouden laten zien.
 Uit de rekeningen van de inrichtingskosten bij de opening in 1820 blijkt, dat niet meer dan een 
stoel per patiënt en personeelslid in het ziekenhuis voorradig was. Het was beslist niet ‘overbemeu-
beld’. Dat men rekende op de komst van kinderen blijkt uit de aanschaf van zes kinderstoeltjes. 
Twaalf ‘waterpotten’, een per twee bedden, en één tinnen ondersteker vond men aanvankelijk 
voldoende. Kennelijk was het toch wat weinig, want in april 1821 werd de voorraad aangevuld 
met nog eens twaalf ‘rode waterpotten’. In totaal werden bij de opening 387 kledingstukken voor 
volwassenen en kinderen in de kasten geborgen. Voor de potentieel 25 à 30 patiënten was dat, 
omdat het dragen van ziekenhuiskleding verplicht was, niet veel. Bovendien vergden de veelvuldig 
toegepaste agressieve therapieën zoals aderlatingen, purgaties en zweetkuren – naar men mag ver-
onderstellen – regelmatig extra verschoning.
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 In 1833 droeg de stad de kosten van de medische armenzorg, na een intermezzo van dertien 
jaar, weer over aan de diaconieën (zie hoofdstuk 8). Armbesturen die vanaf toen hun clientèle in 
het ziekenhuis lieten opnemen, moesten daarvoor betalen. De noodzaak van het voortbestaan van 
het ziekenhuis werd aan de vooravond van de overdracht in overweging genomen. Dit geeft aan 
dat ziekenhuiszorg nog niet stevig verankerd was in de stad. Maar uiteindelijk vond de raad ‘in een 
stad met de omvang en de bevolking als Groningen’ een ziekenhuis noodzakelijk voor ‘vreemde 
noodlijdenden’, onkerkelijken en ‘in cas van epidemieën’.48 Isolatie van besmettelijke ziekten bleef 
een belangrijke bestaansreden. In de formulering klinkt ook het element van stedelijke trots door. 
Kennelijk hoorde een ziekenhuis bij de noodzakelijke voorzieningen en wilde men het verzorgings-
niveau in de stad op peil te houden. De idee dat Groningen een gezonde en beschaafde stad was, 
werd in deze jaren meer gehoord (zie de hoofdstukken 7 en 9). Men moet gedacht hebben dat een 
ziekenhuis voor behoeftige, zieke vreemdelingen en lijders aan besmettelijke ziekten daar toe bij 
kon dragen.
 Het ziekenhuis verhuisde in augustus 1834 naar de voormalige gevangenis. Die had tijdens 
de cholera-epidemie als noodhospitaal gefungeerd. De capaciteit werd uitgebreid tot 50 bedden. 
Cholera-epidemieën en ‘een zeer voortkruipende tyfus … [die] veele gemoederen verontrustte’, gin-
gen aan deze uitbreiding vooraf.49 In de nieuwe huisvesting kwamen twee kamers voor mannen (18 
bedden) en drie voor vrouwen (27 bedden). Kennelijk kwamen meer vrouwen dan mannen in de 
intramurale zorg terecht. In één kamer konden eventueel vier of vijf personen worden gesepareerd. 
Voor een onverwacht hoge toestroom van zieken waren twee reservezalen en de zolder beschikbaar. 
De apotheek werd afgestoten. De medicijnen werden in het vervolg bij de stedelijke apothekers 
betrokken. De stadsapotheek bleef nog lang in de herinnering als een geldverslindend project.
 In 1839 werd voor de tweede keer de vraag gesteld of het ziekenhuis niet gesloten kon worden. 
De exploitatiekosten werden te hoog door het lage aantal patiënten dat eind jaren dertig werd 
opgenomen. De vrees voor besmettelijke ziektes deed het stadsbestuur andermaal besluiten de 
instelling open te houden. Als oplossing voor het financiële probleem koos men voor een verlaging 
van de bijdrage voor diaconiepatiënten. Men verwachtte door een verlaging van 50 naar 35 cent 
een hogere bezettingsgraad en een lagere gemiddelde verpleegprijs per dag te bereiken. Het effect 
was dat een groter deel van de exploitatie door de diaconieën werd gedragen. Het voorstel om voor 
particuliere patiënten een verlaagd tarief vast te stellen, is niet doorgegaan.
 Een pokkenepidemie in 1840 bewees het nut van het ziekenhuis weer. Deze markeerde het 
begin van een hogere instroom in de jaren veertig. De gezondheidstoestand van de bevolking ver-
slechterde in dit decennium. Epidemieën volgden elkaar snel op en het sterftecijfer steeg. Slechte 
voedselomstandigheden door misoogsten droegen bij aan de slechte leefomstandigheden van de 
lage sociale groepen.50 De druk op de opnamecapaciteit werd vooral vanaf 1846 gevoeld. In 1847 
raakte het ziekenhuis verstopt door de vele malaria- en tyfuspatiënten. De capaciteit werd toen 
uitgebreid tot 80 à 100 bedden. Ook deze keer viel het besluit tot uitbreiding in een periode, 
waarin de stijging van het aantal lijders aan endemische koortsziekten substantieel was en grote 
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zorgen opriep. Sluiting werd al helemaal niet meer overwogen, maar wel moest een verhoging van 
de verpleegprijzen de instroom afzwakken. Voor de stedelijke bevolking gold vanaf 1846 weer een 
dagprijs van 50 cent. De verpleegprijzen voor personen van elders en krankzinnigen werden in 
1849 naar respectievelijk 75 cent en f 1,25 verhoogd.51 Geografische afkomst en zwaarte van de 
verpleging werden criteria voor de hoogte van de verpleegprijzen. Voor de stedelijke bevolking was 
de drempel lager dan voor buitenstedelijken. In tien jaar was veel veranderd.
 De stad zocht verder naar goedkopere intramurale zorg, omdat de verpleegprijs in het 
Nosocomium Academicum lager was. In beide hospitalen was de capaciteit in de jaren veertig te 
gering. De tijd was nu ook rijp om voor de provinciale bevolking ziekenhuiszorg beschikbaar te 
stellen. Er werd besloten tot een fusie van het stadsziekenhuis en het Nosocomium. Het nieuwe 
ziekenhuis was ook bestemd voor de provinciale bevolking. In 1852 werd het Algemeen Provinciaal 
Stads- en Academisch Ziekenhuis geopend en sloot het stadsziekenhuis zijn deuren.
  Het verzorgingspeil van het stadsziekenhuis werd vooral bepaald door de vader en moeder, 
die verantwoordelijk waren voor de huishouding en de verzorging van de patiënten. Ze werden 
bijgestaan door meiden en knechten. Als de toestand van de patiënt dat vereiste, moest de vader de 
zieke van huis ophalen en naar het ziekenhuis brengen. Een draagbaar hoorde bij de uitrusting.52 
In de praktijk werden de zieken ook wel door een koetsier, die niet in het ziekenhuis werkte, met 
een koets naar het hospitaal gebracht.53 Dit was een relatief goede voorziening. Bij de opname 
werd de patiënt gewassen, ontdaan van ongedierte en in ziekenhuiskleding gestoken. Dat het een 
armenziekenhuis was, blijkt onder meer uit het feit dat aan de patiënten geen materiële eisen voor 
toelating werden gesteld. In sommige Groningse gasthuizen en Engelse ziekenhuizen, waar men 
een andere doelgroep op het oog had, was dat wel het geval.54 
 Een patiënt in het Groningse stadsziekenhuis kreeg een ‘afzonderlijke kribbe’ toegewezen.55 Men 
beperkte daarmee het gevaar van ziekteoverdracht. De gewoonte om meer patiënten in een (een-
persoons) bed te stoppen of om grote meerpersoons bedden te gebruiken, was in veel ziekenhuizen 
nog gebruikelijk. De keuze voor eenpersoons bedden was van invloed op de toelating, omdat de 
maximale capaciteit daardoor kleiner was. In Parijs waren eenpersoons bedden de symbolen van de 
modernisering van het ziekenhuiswezen. Ze werden de ijkpunten in het veranderingsproces naar 
moderne hospitalen.56 Het Groningse ziekenhuis sloot op dit vlak bij de nieuwste ontwikkelingen 
aan. Volgens de voorschriften moesten de zieken, met of zonder hulp, dagelijks worden gewassen en 
moesten hun haren gekamd zijn. Volgens de rekeningen werden de mannelijke patiënten één keer 
per week geschoren. De kamers, voor elk geslacht één, dienden elke dag door het personeel te wor-
den schoongemaakt. De secreten werden echter maar eenmaal per week schoongemaakt. Op verzoek 
van de geneeskundige commissie was er een operatiekamer gekomen, omdat het voor gewone zieken 
niet doenlijk was om op dezelfde kamer te liggen als waar operaties werden verricht.
 De vader en moeder zagen toe op het gedrag van de zieken.57 Voor aderlatingen en operaties was 
veel ‘plukzel’ en ‘oud linnen’ als verbandmateriaal nodig en herstellende patiënten werden ingezet 
om dit te maken. Alleen na schriftelijke toestemming van de medicus kon er bezoek langskomen. 
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Ook aan de bejegening van de patiënt werd gedacht. Het personeel mocht de zieken niet ruw of grof 
behandelen, maar diende ‘betamelijk [en] mededogend zonder te toegeeflijk’ jegens hen te zijn. De 
bejegeninginstructies leken sterk op die van het Nosocomium. In 1834 werd het aantal personeels-
leden relatief groter. Er kwamen op iedere ziekenzaal een oppasser en twee bedienden voor de alge-
mene ‘huisdienst’ en de keuken. ‘s Nachts hielden een of meer oppassers de wacht bij de zieken.58 
In 1836 werd een nieuwe regenbak gegraven waardoor de drinkwatervoorziening verbeterde.59

 Bij de opening werden geen specifieke attributen ten behoeve van het stellen van de diagnose of 
de medische behandeling aangeschaft. In een later stadium werd een elektriseermachine gekocht.60 
Waarschijnlijk gebruikten de medici hun eigen instrumentarium, wat in de negentiende eeuw 
gebruikelijk was. Voor de apotheker werden een Pharmacopoea Batava en diverse flessen en weeg-
instrumenten aangeschaft.
 In 1820 werden de armendokters van de hervormde diaconie benoemd tot stadsdokter. Ze 
kregen voor het ziekenhuiswerk en de armenzorg een traktement uit de stadskas. Baart de la Faille 
kreeg, mogelijk als waardering voor zijn inspanning tijdens de tyfusepidemie, het ‘oppertoezigt’ over 
de medische behandeling, de verpleging en de voeding in het ziekenhuis. De hulp van de stadsdok-
ters en de medicijnen van de stadsapotheek waren ook beschikbaar voor thuisverblijvende bedeelden 
en onbedeelden die in behoeftige omstandigheden waren geraakt (mingegoeden). Deze ambulante 
zorg leek veel op die van de ‘dispensaries’ in Engeland en Amerika.61 Voor het voorschrijven van 
medicijnen (aan thuisverblijvende zieken en ziekenhuispatiënten) gold als gedragsregel, dat 

de doctoren … zooveel … mogelijk de geneesmiddelen spaarzaam voorschrijven en vooral de eenvou-
digheid in acht nemen met achterlating van al het nodige. 

Alleen de stadsdokters en de stadschirurgijn mochten de ziekenhuispatiënten behandelen. In het 
herziene reglement van 1833 werd de behandeling van zieken door leerling-chirurgijns en medi-
sche studenten verboden. Kennelijk was dit gebruik (in navolging van de armenzorg?) ingeslopen 
en wilde men dit weer terugdraaien. Alleen in uitzonderlijke situaties werd het nog getolereerd.62 
 In de verslagen van de raadscommissie voor het ziekenhuis en de verslagen van de geneeskun-
dige commissie werd doorgaans een positief beeld van de verzorging geschetst. Aan het eind van de 
jaren veertig omschreef men het gedrag van het personeel als goed en kregen de vader en moeder 
zelfs zeer goede beoordelingen.63 Wel werden enkele tekorten aan het gebouw gemeld.64 De medici 
hadden ook geen kritiek. Men was eerder verbaasd dat zieken soms niet naar het ziekenhuis wilden. 
Het gebrek aan motivatie bij de zieken had onder meer te maken met het admissiebeleid.

Het formele admissiebeleid
In de eerste plannen voor het ziekenhuis werd de doelgroep ruim omschreven: ‘de diakoniearmen, 
maar niet alle behoeftigen in de stad’.65 Uit de formulering kan worden opgemaakt dat men restricties 
aan de opname wilde stellen. Het ziekenhuis was niet bestemd voor alle bedeelden en mingegoeden 
die geneeskundige armenzorg kregen. De formulering was echter niet exact en rekbaar. 
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De bevolking zag het al vroeg als een ziekenhuis voor ‘bedeelde en onbedeelde zieken’.66 Toen het 
ziekenhuis een half jaar later werd geopend, werden de medische indicaties nader omschreven. 
Driekwart van de bedden was bestemd voor lijders aan epidemische ziekten. Daarnaast kwamen 
‘zij die aan andere zware ziekten lijden’ in aanmerking.67 Wat betreft de isolatie van besmettelijke 
ziekten werd aangehaakt bij een oude traditie, zij het dat nu aan andere ziekten werd gedacht dan 
in vroeger eeuwen. Rond 1820 had men met name ‘koortsende ziekten’ op het oog, meer speci-
fiek: tyfus, pokken en malaria. Nieuw was dat men anticipeerde op endemische ziekten. Voorheen 
dacht men uitsluitend aan het weren van ziekten die door vreemdelingen in de stad werden 
gebracht. Een langdurige verzorging of een moeizame genezing kon ook een reden voor opname 
zijn. Sociaal-economische motieven wogen in de negentiende eeuw in feite altijd het zwaarst bij 
ziekenhuisopnames. Slechte woonomstandigheden en een hoge bewoningsdichtheid waren syno-
niem met besmettingsgevaar. Als de huisvesting goed was en het inkomen voldoende ruimte bood, 
konden zowel de isolatie als de behandeling en verzorging in de eigen woonomgeving goed worden 
geregeld. Men had het ziekenhuis dan niet nodig.
 Bij de oprichting van het ziekenhuis kregen de stadsdokters de instructie, dat het uitgangspunt 
was dat zieken thuis moesten worden behandeld. De ‘vreemdelingen’ werden in dit verband niet 
genoemd. Een opname in het ziekenhuis kwam pas in tweede instantie in aanmerking. Op voor-
hand werden geen groepen om medische of sociale redenen uitgesloten van opname. Elders werden 
kraamvrouwen, krankzinnigen of prostituees wel geweigerd.68 Een belangrijke opnamevoorwaarde 
was de schriftelijke toestemming van een van de stadsdokters. De vader en moeder moesten zich 
hier strikt aan houden. 
 In de regelgeving van 1833 bleven de doelgroepen dezelfde, maar aan de toelating van ‘vreem-
delingen’ werden strengere eisen gesteld. Zij moesten een bewijs van de diaconie en een genees-
kundige inleveren en toestemming hebben van de burgemeester of de algemene onderstand. De 
stad stelde toen ook striktere ontslagregels op. Het verblijf mocht niet langer dan noodzakelijk 
duren. Als de patiënt aan de beterende hand was, moest deze zo snel mogelijk ontslagen worden. 
Chronisch zieken konden niet langer rekenen op een verlenging van de opname, met uitzondering 
van degenen die zelf betaalden of waarvoor werd betaald.
 Met de oprichting en financiering van het stadsziekenhuis, de stadsapotheek en de stadsdocto-
ren nam de stad een taak in de intramurale en ambulante curatieve zorg op zich. Het ziekenhuis 
was een nieuwe voorziening in de zorg voor de lagere sociale groepen. Daarvoor was de medische 
armenzorg, met uitzondering van de korte epidemieperiode rond 1780, uitsluitend een diaconale 
zaak. Uit de formele toelatingscriteria blijkt dat het ziekenhuis vooral een rol moest gaan vervul-
len in de bestrijding van besmettelijke ziekten. Het zwaarste accent lag op de isolatiefunctie. Het 
ziekenhuis kreeg een belangrijke functie in de openbare gezondheidszorg. Haar plaats lag op het 
snijvlak van preventie en indamming van besmettelijke ziekten enerzijds en curatie van de lagere 
sociale groepen anderzijds.
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 Voor de stad was het ziekenhuis een dure voorziening. Het moeten belangrijke en zwaarwe-
gende factoren zijn geweest die het besluit tot de oprichting rechtvaardigden. De recidiverende en 
‘voortkruipende’ tyfus, de onmogelijkheid van de hervormde diaconie om het toenemende aantal 
armen te kunnen helpen en erbarmelijke woon- en verzorgingsomstandigheden onder de arme 
bevolking vormden de aanleiding. Armendokter Baart de la Faille vertaalde het laatste in huma-
nitaire termen: hij vond een betere verzorging van de armen noodzakelijk. Toen het ziekenhuis 
eenmaal een plaats had gekregen in de stedelijke samenleving, kwam een zekere mate van civic pride 
naar voren. De achterliggende motieven om het ziekenhuis in stand te houden, waren de besmet-
tingsangst onder gegoeden, de noodzaak om de diaconieën te ontlasten c.q. de draaglast van de 
medische armenzorg te spreiden en het voorkomen van nog grotere armoede onder de bevolking 
(preventie verpaupering en bedeling). Achter het isolatiemotief school mogelijk ook de gedachte 
om handel en nijverheid niet te veel te belemmeren. Een actief stedelijk beleid om zieke elementen 
af te zonderen, kon de angst voor besmettelijke ziekten keren. Dat die vrees onder het publiek 
dat de stad bezocht leefde, bleek maar al te zeer in 1826. Het onderzoek naar het gebruik van het 
ziekenhuis en de analyse van de patiëntengegevens werpt nader licht op de toelatingspraktijk en de 
rol die het ziekenhuis vervulde in de Groningse samenleving.

De toelatingspraktijk
In bijlage VI is het kwantitatieve verloop van de toelating weergegeven. Het verloop was onregel-
matig. De pieken waren het gevolg van epidemieën van malaria, cholera, tyfus en pokken. Een 
combinatie van medische en sociale redenen bepaalde de instroom. In de eerste zes jaren varieerde 
de toelating tussen de 160 en 196 patiënten per jaar. Het piekje van 1822-1824 kwam niet door 
een ernstige epidemie. Mogelijk heerste er iets meer malaria, gezien de opnamepiek in september, 
de blijvende hogere bezettingsgraad in de maanden daarna en de enorme hoeveelheid bloedzuigers 
die werd verbruikt. Het aanzetten van bloedzuigers was een veel gebruikt middel bij malaria. 
 Na het uitbreken van de epidemie in juli 1826 raakte het hele toelatingspatroon in het onge-
rede. Alle stedelijke en van elders gekomen dokters konden tijdens de epidemie naar de intramurale 
zorg verwijzen, zonder dat een schriftelijke verklaring werd vereist. De reden van de massale hos-
pitalisatie was het tekort aan ambulante geneeskundige hulp. Het was onmogelijk om alle zieken 
thuis te behandelen. De bevolking legde zich niet neer bij onvoldoende hulp. Ze dwong hulp af 
door voor de dokterskoetsen te gaan liggen als de armendokter niet binnen wilde komen.69 Het 
versoepelen van de admissieprocedure gebeurde op instigatie van de plaatselijke geneeskundige 
commissie. De commissie drong bij het stadsbestuur aan op meer intramurale zorg, want:

Wie ijst niet op het denkbeeld, dat in eene voorname en welvarende stad als Groningen menschen 
zouden kunnen sterven zonder geregelde geneeskundige hulp.70 

Het stadsbestuur honoreerde de voorgestelde wijziging. Het advies van de minister om lokalen 
buiten de stad in te richten, vond de geneeskundige commissie niet nodig. Dat was zowel voor 
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patiënten als medici niet praktisch. Een andere reden waarom de zorg volgens de commissie in de 
stad kon blijven was dat een ziekenhuis wel geschikt was om de genezing te bevorderen (met name 
bij het terugkomen van de ziekte) en nuttig was in verband met het weren van smetstoffen, maar 
geen epidemie voorkwam.71 De medische stand relativeerde de te hoog gestemde verwachtingen 
van de bestuurders. Met ingang van februari 1827 werd, als voorheen, een briefje van de stads-
dokter gevraagd en verviel de verwijzingsmogelijkheid van andere dan de stadsmedici weer.72 De 
bijzondere opnameprocedure gold een half jaar.
 De opnamecijfers van de jaren 1826-1828 zijn niet precies te achterhalen. In de vier grote 
ziekenhuizen, het stadsziekenhuis, het Arsenaal, de kazerne en het diaconieweeshuis, werden dui-
zenden mensen opgenomen. Van begin september 1826 tot en met half januari 1827 werden in het 
Arsenaal 1451 en elders 1553 mensen verpleegd.73 Zieken die ook aan tyfus of ‘slepende ziekten’ 
leden, gingen naar het stadsziekenhuis. De zwaarst zieken, die naar men vermoedde in verband 
met het besmettingsgevaar de grootste bedreiging vormden voor anderen, kwamen in het stadszie-
kenhuis terecht. In de kazerne werden de herstellenden verzorgd.74 Door het scheiden van patiën-
tenstromen probeerde men interne besmetting tegen te gaan. Men was beducht op overdracht van 
tyfus op de gewone zieken en op terugval van herstellenden.75 
 In januari 1828 verbleven 133 patiënten in het stadsziekenhuis en in februari nog 110 à 120 
in de tijdelijke ziekenhuizen.76 In 1829 werd het weer overzichtelijker. Over het hele jaar werden 
361 mensen opgenomen. De bezettingsgraad was toen nog steeds ver boven die uit de eerste jaren 
van het ziekenhuis. De gevolgen van de epidemie waren lang merkbaar. In hoofdstuk 1 bleek al 
dat zieken soms meer dan een jaar intramuraal werden verpleegd. Tot welk moment de epidemie 
van invloed was op de toestroom naar het ziekenhuis, is niet vast te stellen. In dezelfde periode 
werd de financiële verantwoordelijkheid van de armenzorg overgedragen aan de stad (1827), zodat 
we niet kunnen bepalen wat de afzonderlijke invloed van twee verschijnselen op de toelating was. 
In de nasleep van de epidemie bleef de coulante opstelling in de toelating tot de intramurale zorg 
voor de stedelijke bevolking. Een snelle heropname bij het opnieuw uitbreken van koortsen was in 
1827 snel geregeld.77 Voor de Ommelanders lag dat anders: 

Het is bekend dat onvermogenden ten plattelande, wanneer zij door ziekte worden aangetast, zich 
dikwijls terstond naar de stad begeven om, zonder daarop regt te hebben, in het stadsziekenhuis te 
worden verpleegd. Dit misbruik is zeer moeyelijk voor te komen, en het zou zoowel met de mensch-
lievendheid, als met de bestaande orders strijden om de bedoelde zieken, eenmaal hier aangekomen 
zijnde, weder naar hunne gemeente terug te sturen.78 

Het gebrek aan verpleegmogelijkheden op het platteland dreef de mensen in de jaren twintig naar 
de stedelijke zorg. De centrale rol van de stad was soms een last, maar de binnengekomen zieken 
werden niet naar huis teruggestuurd. De admissiepraktijk jegens de zieken die uit andere plaatsen 
afkomstig waren, komt hierna nog aan de orde.
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 Op grond van het aantal verpleegdagen, berekend aan de hand van de uitgaven aan voeding 
en op basis van het kwartaalgemiddelde van de bezettingsgraad, kunnen we concluderen dat het 
aantal opgenomen patiënten in 1830 en 1831 tussen de 270 en 300 lag.79 In 1832 werden 281 
patiënten opgenomen, van wie 123 aan cholera leden. In dat jaar werden dus ongeveer 160 zieken 
met ‘reguliere’ kwalen opgenomen, hetzelfde aantal als in de beginjaren. Cholera was vanaf de 
eerste keer dat de ziekte voorkwam een reden voor opname. De angst voor deze ziekte zat er diep 
in.80 De choleralijders werden in de opnamecijfers van het stadsziekenhuis meegenomen, maar de 
verpleging gebeurde in een apart ‘hulpziekenhuis’ of ‘lokaal’. In het besluit van 1833 om het zie-
kenhuis in stand te houden, hebben de cholera- en tyfusepidemieën van 1832 waarschijnlijk een 
belangrijke rol gespeeld. Hoewel tyfuspatiënten zich in 1833 verzetten tegen een opname omdat 
er enkele cholerapatiënten voor de nazorg verbleven, was het nut van het isoleren van tyfuslijders 
in het ziekenhuis voor medici, diakenen en stadsbestuur onomstreden. Volgens de medici duurde 
de tyfusepidemie in 1833 langer door de weigering van patiënten om opgenomen te worden.81

 De omvang van de verstrekkingen door de stadsapotheek (1820-1833) is niet bekend. In de 
eerste helft van de jaren twintig werden ‘in gewone tijden’ 40 à 50 recepten per dag voor buiten-
patiënten klaargemaakt. Wanneer er meer ziekte voorkwam liep het op tot 75 à 85.82 In oktober 
1826, toen de malaria-epidemie op zijn hoogtepunt was, werden dagelijks 500 à 600 recepten 
bereid. Dat was kennelijk de maximumcapaciteit, want wat nog meer nodig was, werd elders 
klaargemaakt.83 Uit de medicatieverstrekking blijkt dat de gevolgen van de epidemie begin 1828 
nog niet waren overwonnen. Alleen voor de buitenzieken werden toen nog ongeveer 330 à 350 
recepten klaargemaakt.84 Begin jaren dertig was de toestand genormaliseerd. In een gezond jaar 
(1831) werden aan de buitenpatiënten gemiddeld 112 recepten per dag verstrekt. Het jaar daarop 
(met 517 choleralijders) werd minder beslag gelegd op de apotheek en meer op de intramurale 
verpleging. Het gemiddelde aantal verstrekte recepten per dag lag toen lager. Uitgaande van een 
gemiddelde prijs van 20 cent per recept, werden 78 recepten per dag door de dokters uitgeschreven, 
inclusief die voor de klinische patiënten.85

 Tussen het aantal opgenomen patiënten en het aantal buitenzieken dat medicijnen van de 
stadsapotheek kreeg, lag in 1831 en 1832 een verband. Een lage opnamegraad ging samen met 
veel buitenpatiënten. Bij meer opnames daalde het gebruik van medicijnen.86 Begin jaren dertig 
steeg het medicijngebruik ten opzichte van de jaren twintig – de epidemieperiode niet meegere-
kend – substantieel. In de tweede helft van de periode waarin de stad de armenzorg financieel 
afdekte (1830-1832) – de invloed van de epidemie was toen weggeëbd – was het medicijngebruik, 
vergeleken met de eerste helft van de jaren twintig, verdubbeld. Het stadsbestuur maakte zich hier 
ernstig zorgen over. De toename kon worden toegeschreven aan de buitenpatiënten. De toelating 
tot de geneeskundige armenzorg verliep via de diaconieën (zie hoofdstuk 8).87 
 In 1833 werd een flink deel van de lasten van het ziekenhuis naar de diaconieën overgeheveld. 
De opnames van de niet-diaconie-armen, de meerkosten boven de verpleeggelden van de diaconie-
armen en andere exploitatiekosten bleven voor rekening van de stad. De toestroom van clientèle 
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van de diaconieën naar het ziekenhuis nam fors en abrupt af. De beoogde daling van het zieken-
huisgebruik was gelukt. De diaconieën – die ook nog werden geconfronteerd met teruglopende 
subsidies van de stad – pasten hun beleid bij de lagere inkomsten aan door het armenhuis een 
grotere rol te geven in de ziekenzorg.
 Voor de daling van het aantal opnames in de jaren dertig is nog een tweede oorzaak aan te 
wijzen: de afwezigheid van epidemieën in de tweede helft van de jaren dertig.88 Een belangrijke 
reden waarvoor het ziekenhuis in stand was gebleven deed zich eenvoudigweg niet voor. De jaren 
veertig laten een ander beeld zien. De pieken van 1840 en 1844 kunnen gerelateerd worden aan 
pokkenepidemieën, die van 1846 en 1847 aan tyfus, mazelen en malaria en die van 1848 en 1849 
aan cholera-epidemieën. In 1849 werden 194 cholerapatiënten opgenomen. Het aantal ‘reguliere’ 
patiënten was 177. De arme choleralijders gingen naar het hulpziekenhuis en zij die voor eigen 
rekening opgenomen wilden worden naar het Nosocomium.89 Bedeelden en particuliere patiënten 
kwamen in aparte ziekenhuizen terecht. Het was voor het eerst dat de scheiding van patiënten langs 
sociale lijnen verliep.
 Het promillage van de bevolking dat in het ziekenhuis terechtkwam (asyleringscoëfficiënt of 
hospitaliseringsgraad), geeft een nauwkeuriger bepaling van het gebruik van het ziekenhuis.90 Dat 
is met uitzondering van de jaren 1826-1831 berekend. De coëfficiënt was hoog in de jaren 1820-
1825 (gemiddeld 6.8), in 1832 (9.0) en de laatste jaren: 1846-1849 en 1851 (6.4, 8.2, 8.3, 11.1 en 
7.8; gemiddeld 8.4). Zonder de cholerazieken zouden de cijfers van 1832 en 1849 respectievelijk 
5.1 en 5.3 zijn geweest. In alle andere jaren lag het promillage tussen de 1.2 en 4.9.91 Hieruit blijkt 
dat ondanks hogere aantallen opnames in 1840 en 1844, het promillage nog ver onder dat van 
de beginjaren lag. Ook blijkt uit deze cijfers dat vóór 1852 cholera maar twee keer een merkbare 
invloed op het aantal opnames had.
 In 1846 was, na een laag opnamecijfer gedurende bijna anderhalf decennium, weer een sub-
stantiële stijging te zien. Maar ook toen was de toelating aanvankelijk nog lager dan in de begin-
jaren. De conclusie is, dat in de eerste vijf jaar een zeer coulant toelatingsbeleid is gehanteerd. Van 
1833 tot en met 1846 was, zelfs met inachtneming van de pieken door epidemieën, de coëfficiënt 
lager dan begin jaren twintig. Pas vanaf 1847 lag het cijfer boven dat van de periode voor 1832, 
de periode van de ernstige epidemie niet meegerekend. In 1850 was weer een forse daling te zien. 
Het hogere aantal opnames van 1851 werd veroorzaakt door de tijdelijke opname van de bevolking 
van het hervormde armenhuis wegens een verbouwing.92 De armoedegolf van 1845 en 1846 had 
nauwelijks invloed op het toelatingspatroon. Hetzelfde gold voor de omvangrijke griepepidemie in 
1837.
 De gemiddelde opnameduur was in de periode 1820-1825 43 dagen. Begin jaren dertig waren 
de zieken gemiddeld het langst in het hospitaal. Tussen 1832 en 1850 daalde de verpleegduur van 
64 naar 43 dagen (vier- respectievelijk vijfjaarlijkse gemiddelden). Tot 1840 gingen hoge opname-
cijfers samen met een hoog totaal aantal verpleegdagen (en een hoge gemiddelde opnameduur per 
zieke) en een daling van het aantal opnames ging samen met een daling van het totale aantal ver-
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pleegdagen. In de eerste vijf jaar van de jaren veertig werd dit verband zwakker. De correlatie van 
voor 1840 werd vanaf 1846 doorbroken. We zien dan hoge aantallen opnames, een hoog aantal 
verpleegdagen en een lagere gemiddelde verpleegduur. Het capaciteitsprobleem in de jaren veertig 
wordt hieruit duidelijk, evenals de relatief gemakkelijke toelating tussen 1820 en1833.
 De opname-indicaties en de grote lijn met betrekking tot het gebruiksniveau zijn in drie punten 
samen te vatten. Ten eerste: de endemische ziekten malaria en tyfus waren het vaakst en het meest 
verantwoordelijk voor de toestroom in de piekperiodes (1822-1823, 1826-1831, 1846-1848). 
Buiten de piekperiodes waren deze ziektes eveneens een veel voorkomende reden voor opname. 
Cholera speelde vier keer een substantiële rol, maar kwam in de piekjaren slechts twee keer voor: in 
1848 en 1849. De pokziekte was, doordat ze nog maar weinig voorkwam, nauwelijks een zieken-
huisziekte. Ten tweede: voor 1833 was er een coulante admissiepolitiek. Het stadsbestuur heeft de 
diaconieën ontzien door de twee duurste vormen van de medische armenzorg, de medicijnverstrek-
king en de intramurale ziekenverpleging, over te nemen. Voor de diaconieën was het ziekenhuis 
voor 1833 een aantrekkelijke optie. In de jaren dertig werd het ziekenhuis voor de stad een (te) 
dure voorziening. Sinds 1827 moest zij ter bestrijding van de kosten van de malaria-epidemie en de 
armenzorg driemaal hoge leningen afsluiten.93 Het werd tijd om zuiniger te worden met de zieken- 
en armenzorg. Ten derde: van 1833 tot en met 1845 hanteerde de stad een stringent toelatingsbe-
leid en schafte ze de dure stadsapotheek af. De diaconieën beperkten daarna de ziekenhuisopnames 
voor hun clientèle en stuurden zieken ook naar de armenhuizen. Daardoor begon vanaf de jaren 
dertig de scheiding van de zieken langs sociale lijnen te verlopen (zie paragraaf hierna). 
 We zullen proberen het beeld van de admissie nog wat scherper te krijgen. De sterftecijfers 
geven zicht op de toestand van de personen die in het ziekenhuis terecht kwamen. De ziekenhuis-
mortaliteit was in de steekjaren 1820 en 1825 respectievelijk 16.6 en 13.9%. In deze eerste jaren 
waren de opnamecijfers hoger en de sterftecijfers lager dan in de volgende decennia. Van 1834 
tot en met 1844 steeg het sterftecijfer naar gemiddeld 18.5%. Van 1837 tot en met 1839, toen 
de opnamecijfers het laagst waren, was de sterfte het hoogst (23%). Kennelijk hadden de ‘zware 
zieken’ in deze periode de overhand. De lichtere gevallen kwamen niet meer binnen. In 1839 
constateerde de raadscommissie die belast was met het toezicht op het ziekenhuis, dat steeds meer 
ernstige zieke personen in het ziekenhuis belandden.94 Rond het midden van het vijfde decennium 
(1844-1847) was het sterftecijfer eveneens hoog (20 à 22%). In deze jaren verslechterde de con-
ditie van de bevolking en dat spiegelde zich af in de hogere ziekenhuissterfte. De sterfte was niet 
zo hoog dat men kan zeggen dat het ziekenhuis uitsluitend een ‘sterfhuis’ was. De bewering dat 
de negentiende-eeuwse ziekenhuizen vrijwel uitsluitend sterfhuizen waren, is inmiddels in andere 
studies weerlegd.95 De ziekenhuispopulatie was desalniettemin een zwakke bevolkingsgroep. Dat 
blijkt uit de vele herhalingsopnamen: respectievelijk 14, 29 en 17% van de opnames uit 1820, 
1825 en 1846. De afname in 1846 was het gevolg van de verplaatsing van de nazorg en de lichtere 
gevallen naar het armenhuis.
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 Eind jaren twintig probeerde het stadsbestuur het medische element van de opname te ver-
sterken. De verwijzende dokter moest schriftelijke informatie geven over de diagnose, zodat de 
behandeling in het ziekenhuis daarop kon aansluiten. De patiënt moest de ‘verwijsbrief ’ afgeven 
bij de opname.96 De stad zocht ook een medicus die zich uitsluitend beschikbaar wilde stellen voor 
het ziekenhuis en daarnaast hooguit met een kleine particuliere praktijk genoegen nam. Maar daar 
zou niemand voor te vinden zijn, dacht de geneeskundige commissie. 

Tabel 6.1 Aantal patiënten dat meer dan een keer per jaar werd opgenomen in het stadsziekenhuis 

aantal opnames per patiënt

2x 3x 4x

totaal aantal patiënten totaal aantal opnames

1820   6 2 1   9 22

1825 21 2 23 48

1846   8 1   9 19

Bronnen: bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie (1846)

Toelichting: 1820 en 1825 alle patiënten, 1846 uitsluitend patiënten hervormde diaconie.

Die schatte de gemoederen binnen de stand beter in.97 Het valt te begrijpen dat de stad in deze 
periode voor een scherpere selectie op de toelating aansluiting zocht bij de medici en niet bij de 
diakenen. Medici hadden meer belang bij een grotere groep particuliere patiënten, terwijl de dia-
conie het liefst zo veel mogelijk zorg afwentelde op de stad.
 Vanaf 1833 werden de meeste opnames door een armbestuur betaald.

Tabel 6.2  Betalende instellingen en personen van de opnames in het stadsziekenhuis,  

1836-1839, 1840-1844, 1846-1847, nominaal en procentueel

betalende instelling

of persoon

1836-1839

nom. proc.

1840-1844

nom. proc.

1846-1847

nom. proc.

diaconieën 194   64 487   68 272   55

algemene onderstand   51   17 126   18 119   24

andere gemeenten   49   16   79   11   82   17

eigen rekening     8     3   15     2   13     3

Rijk + provincie     2     1     4     1     5     1

totaal 304 100 711 100 491 100

Bronnen: tabellen van de instellingen voor weldadigheid; rapporten van de raadscommissie voor het ziekenhuis.
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De meeste opnames – gemiddeld ruim 62% – werden door de stedelijke diaconieën betaald. De 
hervormde stuurde relatief meer zieken naar het ziekenhuis dan de andere. Van alle diaconie-
opnames werd 81% door het hervormde armbestuur betaald. De kleinere kerkgenootschappen 
waren ondervertegenwoordigd. De katholieken stuurden in de jaren dertig niet meer dan twee tot 
zes patiënten per jaar, 7% van de diaconie-opnames. De lagere toestroom in 1838 en 1839 was 
hoofdzakelijk het gevolg van de daling van het aantal verwijzingen door de hervormde diaconie. 
De verwijspraktijk vanuit de diaconieën wordt in hoofdstuk 8 beschreven. De ziekenhuispopulatie 
bestond eind jaren dertig voor meer dan de helft uit mensen van elders of cliënten van de burger-
lijke armenzorg. De oorzaak van de lagere instroom van hervormde armen in 1838 en 1839 en van 
katholieken en lutheranen na 1845, kan gerelateerd worden aan de ontwikkelingen in de armen-
huizen en komt in de volgende paragraaf aan de orde. De toename van de instroom van zieken via 
de diaconieën in de eerste helft van de jaren veertig was bij alle armbesturen te zien, met uitzonde-
ring van het doopsgezinde. Na 1845 was bij het hervormde nog een lichte stijging te zien.
 De verhoogde instroom in de jaren veertig werd vrijwel geheel door de diaconieën en de burger-
lijke armenzorg (vanaf 1844) geïnitieerd. De epidemieën die zich van 1840 tot 1844 openbaarden 
waren: twee keer pokken, roodvonk, rode hond, twee keer mazelen en ‘bronchopneunomie onder 
kinderen’. Tyfus en kinkhoest waren niet epidemisch, maar heersten ‘meer dan gewoon’.98 Ziekten 
die onder kinderen en adolescenten veel voorkwamen, hadden de overhand. De burgerlijke armen-
zorg hield tot 1844 vast aan een restrictieve toelating. De stadsarmenzorg zag in deze ziekten en 
epidemieën (uitgezonderd pokken) dus geen redenen om tot opname te besluiten. De gegevens in 
de raadsrapporten over de opname-indicaties en de mededelingen die daarin gedaan worden over 
de aanwezigheid van kinderen en jongeren in het ziekenhuis bevestigen dat de diaconieën wel tot 
opname overgingen. In 1844 en 1846 werden veel meer patiënten via de burgerlijke armenzorg 
opgenomen. Pokken, tyfus en malaria kwamen in deze jaren veel voor en dat was een reden voor 
de stad om de admissie te verruimen. De toelating van in Groningen geboren patiënten nam in 
relatieve zin af na het midden van de jaren veertig.
 Het aantal patiënten van elders, immigranten en vreemdelingen nam vanaf 1844 relatief toe. 
Eind jaren veertig was dat een substantieel deel (bijna de helft) van de ziekenhuispopulatie. Met 
name in jaren waarin epidemieën heersten, werd duidelijk dat het aantal mensen dat thuis onvol-
doende of geen verzorging kreeg, toenam. Het sociale netwerk van de mensen die recentelijk of 
mogelijk enige jaren in de stad woonden, zoals Francina Werdekker, was waarschijnlijk kleiner dan 
dat van de geboren Groningers. De in de stad verblijvende, migrerende arbeiders waren ook een 
belangrijke oorzaak van de verhoogde instroom. In logementen verbleven rondtrekkende arbeiders, 
die bij ziekte niet werden verpleegd. Dat werd eind jaren veertig niet meer geaccepteerd. Toen het 
ziekenhuis in 1847 dichtslibde, werden noodgedwongen veel koortspatiënten in het Nosocomium 
opgenomen. Hieronder waren vooral ‘mensen die alhier geen thuiskomst hebben, militairen en 
arbeiders uit andere provincies’.99 Men tolereerde niet meer dat zieke vreemdelingen niet onder 
doktershanden waren of onvoldoende werden afgeschermd van gezonden. De vraag naar intramu-
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rale verpleging nam daardoor toe. Het aantal mensen dat voor eigen rekening werd opgenomen, 
was redelijk stabiel. In 1848 zien we een kleine toename, wat een voorafspiegeling kan zijn van de 
groei van het aantal particuliere patiënten in het Academisch Ziekenhuis.
 In 1833 werd een raadscommissie voor het ziekenhuis ingesteld, die een toezichtsfunctie kreeg 
en jaarlijks aan de raad rapporteerde. In de rapportages werden fragmentarisch medische oorzaken 
van de gang naar het ziekenhuis beschreven. In 1841, een ‘regulier’ jaar, leden de meeste zieken 
aan tyfus, pokken, roodvonk en uitwendige kwalen. De pokken waren een nawee van de epidemie 
van 1840. Van 1840 tot en met 1842 werden verscheidene roodvonkpatiënten opgenomen, die 
over het algemeen goed genazen. Koortsen, borstkwalen en venerische ziekten kwamen ook regel-
matig voor. De borstkwalen waren in de regel longontsteking of longtuberculose. Ook uit deze 
bron blijkt dat in het ziekenhuis veel zieken met besmettelijke kwalen terechtkwamen. Uit het feit 
dat geregeld verschillende leden uit één gezin werden opgenomen, wordt eveneens duidelijk dat 
besmettelijkheid niet zelden in het geding was.
 Rond 1828 werd in de geneeskundige commissie enkele keren over controle op syfilis gespro-
ken. Dat was een actueel onderwerp, nadat in Den Haag een speciaal ziekenhuis voor lijders aan 
venerische ziekten was ingericht.100 Deze patiënten kwamen in Groningen in het stadsziekenhuis. 
Waarschijnlijk was dat de reden dat een moeder haar dochter, die aan pokken leed, niet naar het 
ziekenhuis liet gaan.101 Ook het feit dat voor vrouwen meer bedden beschikbaar waren dan voor 
mannen, kan te maken hebben gehad met de opname van vrouwen met geslachtsziekten. Toch had 
men die liever niet in het ziekenhuis. De raadscommissie vond dat dit een schadelijke invloed had 
op de jeugdige patiënten en ze vond het onaanvaardbaar dat een ‘arm maar goed zedelijk mens’ 
in hetzelfde vertrek moest verkeren met ‘wegens ontucht opgenomen wezens’. De heelmeester zag 
er een aanleiding in om voor een aparte lokaliteit te pleiten, maar dat was voor 1861 niet haal-
baar.102

 Vanaf 1844 werden krankzinnigen opgenomen omdat het Anthony-gasthuis, waar ze voorheen 
verbleven, werd gesloten. Het ziekenhuis fungeerde soms als wachtstation totdat vervoer naar een 
krankzinnigeninstituut elders in het land was geregeld. Deze zieken gaven overlast, onder andere 
omdat personen van beide geslachten op één zaal verbleven. Ongeremd gedrag zal de reden van 
de overlast zijn geweest. Hinder noch opvoedingsaspecten waren voldoende reden om krankzin-
nigen of prostituees binnen het ziekenhuis af te zonderen van de andere patiënten. Mogelijk wilde 
men geen te gunstige condities scheppen voor deze groepen. In dezelfde tijd overwoog men om de 
opname voor particuliere patiënten aantrekkelijker te maken, maar dat ging niet door.
 Operatieve behandelingen behoorden tot de ziekenhuispraktijk. Op de rekening van het nood-
hospitaal (1819) stonden al houten voeten. Heelmeester Ter Borgh werd voor amputaties apart 
betaald. Bij Johannes Assé en Pieter Steffens amputeerde hij in 1824 en 1825 een been. Beide 
patiënten overleefden de operatie. Beenamputaties waren risicovolle operaties met een sterftekans 
van ongeveer 25%.103 Pieter kreeg ook nog twee krukken en een kunstbeen. Ter Borgh kreeg per 
operatie f 7,60.104 Amputaties vielen in de tarievenlijst van de medici van 1818 onder de zwaar-
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dere heelkundige operaties, de ‘gewigtige kunstbewerkingen’ van de zesde soort. Volgens de lijst 
mocht voor een derde-klassepatiënt f 40,- per operatie in rekening worden gebracht. ‘Heelkundige 
bewerkingen van enig belang’ werden in 1844 eveneens verricht. Breukbanden en rugmachines 
om ‘kromming in de rug’ te verhelpen, stonden regelmatig op de rekening. Het ziekenhuiswerk 
was, net als de huispraktijk, voor medici volgens de tarievenlijst een onderbetaalde bezigheid. Het 
insisteren op het behandelen van de ziekenhuiszieken door de medici en niet door de assistenten 
(reglement 1833), kan hier zijn oorsprong hebben.
 Van de eerste zes jaar zijn de namen van de patiënten, de opname- en ontslagdatum en de afde-
ling waar ze waren opgenomen in de bijlagen van de gemeenterekeningen bewaard gebleven. De 
opnames die in 1846 onder verantwoordelijkheid van de hervormde diaconie plaatsvonden, zijn 
eveneens beschikbaar.105 Van de zieken van 1820 en 1825 en de hervormde patiënten van 1846 is 
de opnameduur onderzocht om het toelatings- en ontslagbeleid nader te kunnen specificeren.

Tabel 6.3 Opnameduur van de patiënten in het stadsziekenhuis in 1820, 1825 en 1846, procentuele verdeling

aantal dagen 1820

N=167

1825

N=159

1846

N=110

  1-  7 15   8 10

  8-14 15   7 12

15-30 21 30 22

31-61 28 30 26

62-91 11 11 11

> 92 10 14 19

Bronnen: bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie

De meeste patiënten werden tussen de twee weken en twee maanden opgenomen (respectievelijk 
49, 60 en 48%). Het aandeel van de kortdurende opnames (< 15 dagen) nam af en de langdurig 
zieke patiënten namen steeds meer bedden in beslag. Het aandeel van de patiënten dat langer dan 
drie maanden in het ziekenhuis verbleef verdubbelde bijna. Zware gevallen en langdurig zieken 
bepaalden steeds meer het beeld. De meeste patiënten behoorden niet tot de chronisch zieken, 
waar men zo beducht voor was. De groep die langer dan drie maanden opgenomen was, bestond 
uit 15 tot 30 personen per jaar. Onder de patiënten die maar korte tijd werden opgenomen, was 
een extreem hoge sterfte. Respectievelijk 52, 39 en 47% van de overleden patiënten stierf binnen 
acht dagen. Een deel van de zieken werd dus in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. 
In 1846 betaalde de hervormde diaconie voor 46 van de 110 patiënten draagloon. Deze zieken 
konden het ziekenhuis niet meer op eigen kracht of met hulp van familie of naasten bereiken. 
Overleefde men de eerste twee weken, dan was de sterftekans daarna een stuk kleiner. Ook dit pleit 



202

IN T R A M U R A L E V E R P L E G I N G E N B E H A N D E L I N G

er voor dat het ziekenhuis geen sterfhuis was. De overledenen waren in hoofdzaak zieken die in een 
zeer beroerde toestand binnenkwamen.
 Sociale kenmerken van de totale populatie zijn niet op te sporen, omdat geen geboortedata of 
adressen bekend zijn. Door de uitschrijfdatum te koppelen aan de overlijdensakten, werden de 
overleden patiënten opgespoord. Via hen kunnen we indicatief iets te weten komen over de zie-
kenhuispopulatie. Deze groep is niet representatief, omdat we kunnen aannemen dat dit de meest 
ernstige zieken waren. De overledenen kwamen uit de kring van knechten en arbeiders. Zeven 
personen hadden een ambulante bezigheid. Het waren ‘vreemdelingen’, die elders woonden of geen 
vaste woonplaats hadden.

Tabel 6.4 Beroepen van de overleden patiënten in het stadsziekenhuis, 1820, 1825 en 1846 (N=65)

beroepen c.q beroepssectoren aantal patiënten

ambachten / ambachtsknechten 14

sjouwer / (boeren)arbeider(ster) 17

koopman / kramer / varensgezel   5

soldaat   2

werkster / dienstmeid   3

spinster / naaister   4

vroedvrouw   1

dozenmaakster   1

bedelares   1

zonder beroep   5

onbekend 12

Bronnen: overlijdensakten burgerlijke stand; bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie (1846)

Het onderzoek naar de burgerlijke staat van deze groep patiënten wees uit dat het percentage dat 
uit een kerngezin kwam sterk in de minderheid was. De ongehuwden en weduwes/weduwnaren 
waren oververtegenwoordigd (62%). Wanneer we de burgerlijke staat als maatstaf nemen, dan was 
het aantal patiënten zonder of met een gering familienetwerk sterk vertegenwoordigd. De meeste 
ongehuwden waren ouder dan 27 jaar (voor 1820 en 1825 samen: 16 van de 23). Van hen waren 
de ouders meestal overleden of was de woonplaats onbekend. De geboorteplaatsen van deze perso-
nen waren ook nogal eens ‘van verre’.106 Deze factoren dragen bij aan de conclusie dat het vaak ging 
om mensen met een gering sociaal verband. Immigranten, niet in Groningen geboren inwoners 
en tijdelijk in de stad verblijvende, ambulante arbeiders/sters waren bovenproportioneel aanwezig 
onder de ziekenhuisbevolking.
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Tabel 6.5 Burgerlijke staat van de overleden patiënten in het stadsziekenhuis, 1820, 1825 en 1846 (N=65)

1820 1825 1846 totaal

ongehuwd 18   5 6 29

gehuwd   6 11 3 20

weduwe/weduwnaar   2   6 3 11

kind   1   1

onbekend   1   1 2   4

Bronnen: overlijdensakten burgerlijke stand; bijlagen gemeenterekeningen; staten van verpleegden hervormde diaconie (1846)

In 1846 werd van elf overledenen het laatste woonadres opgegeven. Zeven ervan lagen in de 
bekende armenwijken R, S, P en Y. Het profiel van de ziekenhuispatiënt is als volgt te schetsen: 
meestal lijdend aan een besmettelijke ziekte of endemische kwaal als tyfus of koortsen, wonend in 
een armenwijk of zonder vast adres, niet vast bedeeld, werkzaam in een ambacht, knechtenberoep 
of huishoudelijke dienst en met een gering sociaal netwerk omdat men ongehuwd, weduwe/
weduwnaar of elders geboren was. De instroom van geboren Groningers was tijdens epidemieën 
waarschijnlijk relatief hoger.107

 Alle medische problemen die aan het begin van de eeuw als redenen voor de oprichting van een 
ziekenhuis werden genoemd, waren ook daadwerkelijk opname-indicaties. Alleen de heelkundige 
behandelingen werden niet genoemd, maar behoorden wel tot het behandelrepertoire. Cholera was 
een nieuwe, besmettelijke ziekte, die men aan het begin van de eeuw nog niet kon bevroeden. De 
aanwezigheid van cholerapatiënten was voor tyfus- en pokkenlijders een reden om het ziekenhuis 
te mijden.108 Renovaties en uitbreidingen van het ziekenhuis vonden altijd plaats na een verhoogde 
prevalentie van malaria of tyfus. De endemische koortsziekten, meer dan de van buiten de stad 
ingebrachte besmettelijke ziekten, waren de aanleiding en het motief om intramurale zorg te schep-
pen, in stand te houden en uit te breiden. Cholera was dat niet. Voor cholerazieken werd een hulp-
lokaal, het Arsenaal of een apart tijdelijk verblijf in de Kleine Peperstraat (1832 en 1833) gebruikt. 
Later in de eeuw werd bij besmettelijke ziekten, onder andere tijdens de grote pokkenepidemie van 
1870-1871, voor tijdelijke barakken gekozen. Op het platteland gebeurde dat al langer. De tijde-
lijke barakken konden snel ingericht worden, en voor het isoleren hoefde het onderkomen niet een 
ziekenhuis te zijn. Het overbrengen van zieken uit de armenbuurten naar een ander verblijf werd 
een aanvaarde vorm van preventie. In de laatste fase van een epidemie werden cholerapatiënten 
soms in het stadsziekenhuis opgenomen.
 De vele ongehuwden in het ziekenhuis wijzen er op dat werkgevers (van arbeiders, knechten 
en dienstbodes) niet geneigd waren de zorg voor zieke werknemers op zich te nemen. Ze kwamen 
via de diaconie of het burgerlijk armbestuur in het ziekenhuis terecht. Voor de werkgevers was dit 
interessanter. Voor de armbesturen hoefde dat, afgezien van de administratieve rompslomp, niet 
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ongunstig te zijn. De opnamekosten werden verhaald op de armenzorginstellingen in de plaats van 
geboorte. In de jaren veertig waren dat vooral gemeenten in de provincie Groningen. De stad pro-
fiteerde van de economische activiteiten van deze Ommelanders, maar de onkosten van verpleging 
en ziekte wentelde ze af.
 Nu we het admissiebeleid scherper in beeld hebben gekregen, kunnen we de hierboven 
genoemde formele motieven om een ziekenhuis te exploiteren, enigszins nuanceren. Voor zieken 
van elders was het voorkomen van blijvende bedeling en pauperisme geen motief voor opname. Ze 
vielen niet onder de zorg van de stedelijke armbesturen. De meeste ziekenhuispatiënten waren wel 
arm, maar beroepsmatig actief en behoorden niet tot de bedeelden. Voor hen kan preventie van 
bedeling wel een motief zijn geweest. Het verlichten van de draaglast van de diaconieën was in de 
startfase van belang, maar werd vooral bereikt door de stadsapotheek en niet door de intramurale 
opnames. Op termijn bleef dit motief niet geldig voor de stad. Humanitaire motieven – een betere 
verzorging dan in de woning of het logement mogelijk was – waren volgens mij evenmin doorslag-
gevend om het ziekenhuis als collectieve voorziening in stand te houden. Dan zouden ook andere 
groepen zieken de reis naar het ziekenhuis hebben gemaakt. 
 Het weren en indammen van besmettelijke ziekten en epidemieën was de belangrijkste drijfveer 
om de dure voorziening in stand te houden. Dat had twee kanten. Onder gegoeden heerste angst 
om besmet te worden door personeel en bevolking uit de arme wijken. Het was ook van belang dat 
Groningen de reputatie van een gezonde stad hield. Alleen een gezonde stad kon een ‘voorname en 
welvarende stad’ zijn, waar kooplieden graag langs kwamen en ambachten floreerden. Van de twee 
taken die aan het ziekenhuis werden toegedacht – curatie (behandeling en genezing) en preventie 
– woog die van de preventie het zwaarst. De rol binnen de openbare gezondheidszorg was van meer 
gewicht dan de verzorging van armen en behoeftigen.
 Halverwege het bestaan van het stadsziekenhuis veranderde de toelating en de samenstelling van 
de populatie. In de jaren dertig daalde het aantal verwijzingen door de diaconieën en nam de zwaarte 
van de ziektegevallen toe. De vraag is waar de lichte gevallen en de geboren stadjers bleven.

ZI E K E N V E R P L E G I N G I N D E A R M E N H U I Z E N VA N D E D I AC O N I E Ë N

De hervormde, katholieke en lutherse armenhuizen, door armbesturen en stedelingen ook wel 
(verzorgings)gestichten genoemd, namen eveneens zieken en ‘gebrekkigen’ op. De kleinere gezind-
ten, de joodse, doopsgezinde en Waalse gemeenten en de Afgescheidenen, hadden een dergelijke 
voorziening niet.109 De Waalse gemeente besteedde zieken die verpleeghulp nodig hadden uit bij 
anderen of huurde iemand in, die verzorging thuis bood. Zo werd de ziekelijke Anna Fransen in 
1815 voor f 2,- per week in Leek ondergebracht.110 Weduwe Van der Kamp werd verzorgd door 
de gereformeerde weduwe Grégoire (1851). Uit waardering voor haar goede zorg betaalde de 
Waalse diaconie later een deel van de verzorging die weduwe Grégoire zelf nodig had.111 Slechts 
enkele Waalse zieken bereikten het stadsziekenhuis of het Academisch Ziekenhuis. Johannes Pieters 
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Wolthuis was de enige die, in zijn geval vanwege een beenbreuk, in het stadsziekenhuis werd 
opgenomen. Hij verbleef er 119 dagen.112 Kennelijk was dit geen grond voor uitbesteding of was 
voor de man geen adres te vinden. Van 1858 tot en met 1861 kwamen vier Waalse patiënten in 
het Academisch Ziekenhuis terecht. Dat is alles wat van deze gemeente aan intramurale verpleging 
is gevonden. De Walen hadden waarschijnlijk een afkeer van instituten als zieken-, armen- en 
weeshuizen. Particuliere ziekenverpleging verving institutionele verpleging en medische hulp werd 
aan huis gegeven.
 De doopsgezinde gemeente liet ook slechts bij wijze van uitzondering een zieke in het stads-
ziekenhuis of het Academisch Ziekenhuis opnemen. Uitbesteding bij particulieren kwam binnen 
deze gemeenschap voor, evenals het toewijzen van een waker of oppasser. Men bracht ook bedeel-
den bij elkaar onder of de ene bedeelde deed werkzaamheden voor de andere. Anneke Heuning, 
die jarenlang ambulante medische hulp kreeg, naaide voor de familie Woudmans. Op haar beurt 
verpleegde deze de zieke Jantje Bos. Tyfus was bij de doopsgezinden een opname-indicatie voor 
het ziekenhuis.113 De joodse gemeente bood via vrouwenverenigingen en het begrafenis- en zieken-
fonds verpleging en waakhulp aan zieken en kraamvrouwen aan.114 Daarnaast verwezen ze naar de 
ziekenhuizen, maar welke indicaties daarvoor werden aangehouden, is niet bekend. Waarschijnlijk 
werd, zo valt op te maken uit de doelstellingen van de verenigingen, wel onderscheid gemaakt in 
verplegen, waken en medische behandeling.
 Van de Afgescheidenen is nauwelijks bekend hoe zij ziekenverpleging regelden. Waarschijnlijk 
werd dit binnen eigen kring gedaan. Ze hadden ook niet veel op met ziekenhuizen. In 1845 lag 
een zekere Groenwold in het stadsziekenhuis, maar meer weten we hier niet van. In 1856 en 1861 
werden ook zieken in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. In 1862 kreeg deze gemeente een 
wees- en oude liedenhuis.115 Mogelijk bood dit gesticht, evenals die van de grotere denominaties, 
ook verpleeghulp. Het oprichtingsmoment viel vlak na de eerste ervaringen met het Academisch 
Ziekenhuis en mogelijk was het nieuwe initiatief hier een reactie op.
 De armenhuizen van de hervormde, katholieke en lutherse gemeenten namen tijdelijke zieken 
op, naast de min of meer vaste bewoners. Over het algemeen gingen de lichtere gevallen en de 
zieken die ‘curabel’ waren, naar het armenhuis. In het armenhuis was de medische begeleiding 
minder intensief dan in het ziekenhuis. De armendokter kwam een of twee keer per week langs. In 
het ziekenhuis was een dagelijkse visite gebruikelijk. Over het bijhouden van een ziektegeschiede-
nis, zoals dat in het ziekenhuis gebeurde, is in de gegevens over de armenhuizen niets gevonden. 
In 1845 kwam professor Ermerins met studenten voor de medische begeleiding in het hervormde 
armenhuis langs. Omdat hij de medicijnen niet in rekening bracht, was dit voor de diaconie finan-
cieel gunstig.116

 Operaties werden in de armenhuizen niet verricht. Lichte gevallen van mentale stoornissen 
kon men aan. Voor ernstige vormen van krankzinnigheid week men uit naar het ziekenhuis of 
het Anthony-gasthuis.117 Het beleid inzake de toelating van lijders aan besmettelijke ziekten en 
zwangere vrouwen was niet consistent en er waren verschillen tussen de kerkgenootschappen. Over 
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het algemeen lag het accent in de armenhuizen meer op verpleging, terwijl in het ziekenhuis meer 
behandelingselementen waren. Het hedendaagse onderscheid tussen behandeling (cure) en verple-
ging (care) was echter nog niet uitgekristalliseerd. Medische, sociale, (ped)agogische en financiële 
aspecten (van diaconie en zieke) speelden vaak tegelijkertijd een rol. Enkele lutherse diaconiecliën-
ten illustreren de verschuivingen in de keuze voor een opname in het ene of het andere instituut. 
‘Vrouw Hommers’ verzocht de lutherse diaken in 1852 om een opname in het ziekenhuis omdat 
ze een open been had,. De armendokter vond dat ze evengoed in het verzorgingsgesticht verpleegd 
kon worden. Een maand later besloot het Academisch Ziekenhuis dat de diaconieën 25 cent per 
dag moesten betalen voor een opname. De diaconie en armendokter wijzigden toen hun beleid 
voor deze vrouw. Ze was al in het gesticht opgenomen, maar kon naar het ziekenhuis ‘aangezien er 
meerdere kans van betering aldaar van dezelve zal zijn dan in het Gesticht en dien tengevolge het 
eerste nog wel het goedkoopste zal zijn’.118 De verpleegprijs, de verwachte genezingsmogelijkheden 
en de zwaarte van de medische kwaal werden tegen elkaar afgewogen. 
 Bij Johannes Deelman, een van de kinderen uit het probleemgezin Deelman, speelden medi-
sche, financiële en pedagogische aspecten. Johannes werd, onder andere omdat hij last had van 
nachtelijke incontinentie, in het armenhuis verpleegd. Omdat hij onwillig was om wat aan zijn 
kwaal te doen (!), stuurde de diaconie hem naar de landbouwkolonie Mettray. Hij werd daar 
voor zijn kwaal medisch behandeld en kreeg er arbeidstraining.119 Bij Elisabeth Stutz bepaalde 
een onzekere prognose en de verplegingsduur de keuze voor de instelling. ‘Wegens ongesteldheid 
en min of meer krankzinnigheid’ werd ze verschillende keren in het lutherse verzorgingsgesticht 
opgenomen.120 Daar tussendoor was ze kort in het stadsziekenhuis en in 1854 in het Academisch 
Ziekenhuis.
 In 1824 werd door de lutheranen een verzorgingsgesticht opgezet.121 Zij waren de laatste van 
de drie grootste kerkgenootschappen met een dergelijk initiatief. Bij de start van het gesticht werd 
in de reglementen niets opgenomen over zieken, ziekenzorg of de inrichting van ziekenzalen. Bij 
de herziening in 1833 gebeurde dat evenmin.122 Er kwamen wel zieken binnen, maar die werden 
klaarblijkelijk tussen en met de andere, meest oudere bewoners onder dezelfde condities verzorgd. 
Voor een opname werd het advies van de armendokter gevraagd. Het medische oordeel woog zwaar. 
Lutherse zieken kwamen voor 1850 nauwelijks in het ziekenhuis, het gesticht deed hoofdzakelijk 
de intramurale ziekenzorg. Het inschakelen van hun eigen armendokter lag dus wel voor de hand. 
Als officieel standpunt deelde de diaconie in 1844 aan de plaatselijke geneeskundige commissie 
mee, dat lijders aan besmettelijke ziekten naar het ziekenhuis gingen.123 Veel vaker vinden we in de 
notulen van de diaconie vermeldingen van de opname van zieken in het verzorgingsgesticht. Een 
andere aanwijzing voor de verpleegfunctie van het gesticht is, dat de trend van de opnamecijfers tot 
1860 correleert met die van de ziekenhuizen en overeenstemt met het voorkomen van epidemieën. 
De pieken duiden op de aanwezigheid van meer zieken ten tijde van epidemieën.
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Tabel 6.6 Gemiddeld aantal opnames per jaar in het lutherse verzorgingsgesticht, 1845-1864

1845-1849 25.4 1855-1859 27.2

1850-1854  21.2 1860-1864 16.6

Bron: rekeningen lutherse diaconie

In 1826 werden zeven patiënten opgenomen.124 In de jaren vijftig gingen pokkenpatiënten naar 
het gesticht en niet naar het ziekenhuis.125 Dit was wellicht een uiting van de afgenomen angst 
voor de ziekte (zie hoofdstuk 7).126 De hoogste opnamecijfers waren in 1857. Na 1860 verkoos 
men een opname op kosten van de burgerlijke armenzorg in het Academisch Ziekenhuis boven 
een opname in het gesticht.
 De katholieke diaconie was het eerste kerkgenootschap dat de ziekenzorg in het armenhuis 
institutionaliseerde (1774). Deze taak werd in 1792 formeel aan de vader van het huis toegewezen. 
Toen alle armenzorg in één stedelijk centraal katholiek armbestuur werd ondergebracht (1798), 
bleef dit zo. De diaken besliste of een zieke thuis bleef, voeding uit het armenhuis thuis bezorgd 
kreeg – tafeltje dekje avant la lettre – dan wel naar het armenhuis werd overgebracht.127 Elisabeth 
Bernard werd voor de duur van haar ziekte opgenomen (1805) en haar kinderen werden voor die 
periode uitbesteed.128 Bij de herinrichting van het armenhuis in 1815 werden twee ziekenkamers 
ingericht (voor elk geslacht één) met elk vijf bedden.
 Hoeveel zieken in de eerste helft van de negentiende eeuw werden opgenomen, is net als bij de 
lutheranen en hervormden, niet precies na te gaan. We moeten het doen met enkele aanwijzingen. 
Klaasje Breda werd na een ziekenhuisopname van 78 dagen overgeplaatst naar het armenhuis, waar 
ze vervolgens nog ruim een jaar bleef.129 Over de jaren twintig bestaan geen schriftelijke mede-
delingen over zieken in het armenhuis. Dat lag mogelijk aan de laagdrempelige toelating tot het 
stadsziekenhuis. Vanaf 1833 zond de katholieke armenzorg, evenals voor 1820, weer zieken naar 
het armenhuis. In 1833 werden 17 zieke huiszittende armen in het huis verpleegd. Gemiddeld 
bleven ze bijna 98 dagen, 12 dagen langer dan in het stadsziekenhuis.130 In datzelfde jaar werden 
slechts twee patiënten naar het stadsziekenhuis verwezen.131 Gezien de opnameduur en de aard 
van de ziekteverschijnselen in dat jaar, vermoed ik dat tyfusgevallen naar het gesticht gingen. De 
cholerapatiënten werden op stadskosten behandeld in het Arsenaal. De enige andere prominent 
aanwezige ziekte in dat jaar was tyfus.132 In 1835 werden acht katholieke zieken in het armenhuis 
en slechts twee in het stadsziekenhuis opgenomen en twee jaar later (1837) eveneens acht in het 
armenhuis en maar vijf in het ziekenhuis.133 De meeste zieken gingen na 1833 naar het armenhuis 
en niet meer naar het ziekenhuis.
 Bij de katholieken werden de ‘gebrekkigen’ het nauwkeurigst en apart vermeld in de tabel-
len van de instellingen voor weldadigheid. In 1811 waren twee en in 1824 vijftien gebrekkige 
kinderen in het armenhuis.134 In 1826 was het een fors aantal, namelijk 26, maar daar waren ook 
volwassenen bij. Gebrekkige kinderen hoefden, in tegenstelling tot andere grote kinderen in het 
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armenhuis, niet te werken. Waarschijnlijk betrof het jongeren met ernstige beperkingen, die niet 
thuis verzorgd konden worden. Het lijkt er op, dat het onder katholieken meer dan bij de andere 
kerkgenootschappen gewoonte was om kinderen met beperkingen in het armenhuis te plaatsen en 
niet uit te besteden bij andere gezinnen.
 In 1846-1847 werd het huis verbouwd, beter ingericht en namen geestelijken, de Zusters van 
Liefde uit Tilburg, de ziekenzorg van de vader en moeder over. De ziekenzalen werden voor negen-
tien patiënten ingericht en eventueel konden meer vertrekken voor de ziekenzorg worden bestemd. 
Voor de inrichting van de zalen werden speciale voorzieningen getroffen en de behandeling van de 
zieken werd gescheiden van die van de andere bewoners. De voeding werd door de zusters apart 
klaargemaakt en, anders dan voor de andere bewoners, gebudgetteerd op 15 cent per dag en een 
half brood per week.135 Het onderscheid tussen huishoudelijke taken en ziekenzorg en tussen gewo-
ne bewoners en zieken werd overal doorgetrokken. De voogden hadden met het aantrekken van de 
zusters en de nieuwe inrichting zich ten doel gesteld, dat de ‘zieken en gebrekkigen … volmaakt 
verzorgd [zullen] worden’. Vroeger was, naar hun zeggen, sprake van een ‘slechte behandeling’.136 
 In dit armenhuis werd de ziekenzorg het meest gemoderniseerd en geprofessionaliseerd van alle 
armenhuizen. De verpleging en voeding in het ‘Liefdesgesticht’, zoals de instelling door de bevol-
king werd genoemd, genoot een goede reputatie.137 De opzet van de slaapzalen diende het Roode 
Weeshuis tot voorbeeld (1851).138 Waarschijnlijk kon het gesticht de vergelijking met het stadszie-
kenhuis met glans doorstaan. De toelating verliep via de diakenen. De voogden konden formeel 
nog een afwijkend standpunt innemen, maar dat zij dit ooit deden is niet gebleken, evenmin als 
een rol van de armendokter in het opnameproces. Bij de katholieken hadden de diakenen meer te 
zeggen. 
  Volgens het verplegingsboek van het armenhuis werden van 1847 tot en met 1866 ruim 1100 
tijdelijk zieken verpleegd. Dat was 81% van alle opnames van het huis.139

Tabel 6.7 Gemiddeld aantal opnames per jaar van tijdelijke zieken in het RK Liefdesgesticht, 1847-1866

1847-1849 97.6 1860-1864   3.0

1850-1854 62.8 1865-1866 14.0

1855-1859 80.4

Bron: register opgenomen personen RK Liefdesgesticht

De hoogste opnamecijfers waren tijdens de cholera-epidemieën van 1848 en 1849 en de pokken- en 
malaria-epidemieën in de periode 1857-1859. De hoge instroom bij cholera wijst op de voorkeur 
van katholieke minvermogenden voor hun eigen ziekenzalen boven het Academisch Ziekenhuis. 
Tijdens de tyfusepidemie van 1856 nam het aantal opnames niet toe. De diaconie autoriseerde 
toen de Tyfuscommissie om katholieke tyfuszieken naar het Academisch Ziekenhuis te sturen.140 
In 1847 brak onder de kinderen in het huis mazelen uit. De twee licht zieke mannen die toen op 
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de zalen lagen, werden elders in het huis ondergebracht en de mannenzaal werd ingericht voor 
de kinderen. Bij besmettelijke ziekten onder de eigen bewoners werden de zalen wel voor isolatie 
gebruikt. Ook hier valt de uitzondering op die gemaakt werd bij tyfus. In het huishoudelijke regle-
ment van 1855 stond dat voor een zieke die niet thuis behandeld kon worden, plaats was in het 
armenhuis. Lijders aan besmettelijke ziekten en krankzinnigen werden uitgesloten van opname.141 
Uit de praktijk blijkt dat minder gevaarlijke besmettelijke ziekten als mazelen daar niet onder vie-
len en dat men ook flexibel was in het creëren van isolatiemogelijkheden binnen het huis.
 De opnameduur en de leeftijd van de zieken maken duidelijk dat de ziekenzalen een substitutie 
waren voor het stadsziekenhuis. Het chronische karakter van de ziekte en hoge leeftijd speelden 
nauwelijks meer dan in het ziekenhuis. Van de 1104 zieken waren 714 (65%) jonger dan 50 jaar.142 
De opnameduur van 89 patiënten (18%) was langer dan drie maanden. Het laatste cijfer was maar 
een fractie hoger dan dat van het stadsziekenhuis in 1846. De meest voorkomende opnameduur, 
twee tot zes weken, kwam 181 keer (37%) voor, wat hetzelfde was als in het ziekenhuis.143 Na 1860 
slonk de betekenis van het armenhuis voor de ziekenzorg drastisch. De katholieke zieken gingen 
daarna naar het Academisch Ziekenhuis of bleven thuis. Daar gingen na 1859 andere armbezorgers 
over. Het gesticht werd weer een huis voor ouderen en wezen.
 De sociale laag waartoe de zieken behoorden, waren de (huiszittende) armen en mingegoeden. 
In het inschrijvingsboek staan van 1854 tot en met 1870 van 297 zieken de beroepen genoteerd 
(bijlage VII).144 Onder hen waren 30% ‘arbeiders’. De smeden, schoenmakers, kleermakers en 
timmerlieden zonder de toevoeging knecht, maakten gezamenlijk 16% van de beroepen uit. In de 
bouwsector waren de katholieken oververtegenwoordigd, wat we hier terugzien.145 Beslist afwijkend 
ten opzichte van de ziekenhuispopulatie was, dat maar vijf dienstmeiden en drie naaisters onder 
de zieken waren. Onder dienstboden waren veel immigranten te vinden. Deze groep behoorde in 
het stadsziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis tot een ‘kerngroep’. Ook beroepen met een 
duidelijk ambulant karakter waren ondervertegenwoordigd. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat 
de toegang tot dit gesticht bestemd was voor de kern van de Groningse katholieke gemeenschap. In 
de jaren zestig nam het aantal arbeiders drastisch af. Toen werden beroepen met een hogere sociale 
status in het verplegingsboek vermeld: apotheker, kantoorschrijver, blikslager, zilver- en goudsmid, 
landbouwer en opzichter van een spinnerij. Mogelijk kregen de ziekenzalen een minder pregnant 
armoedestempel door het verplaatsen van de armenzorg naar de burgerlijke overheid. Het lijkt op 
een voorafschaduwing van de keuze van particuliere patiënten voor confessionele ziekenhuizen, 
zoals in de jaren tachtig zou ontstaan. Wat hiertegen pleit, is de moeite die de katholieken aan het 
eind van de eeuw hadden, om een eigen(tijdse) katholieke ziekeninstelling te stichten.146

 Het armenhuis van de hervormde diaconie aan de Steentilpoortenwal fungeerde ook als zieken-
verblijf. Uit de periode voor de start van het stadsziekenhuis (1805-1820) vond ik één vermelding 
van de opname van een zieke reiziger.147 Een licht geestesgestoorde, jonge vrouw – Annegien van 
Dam was ‘niet wel bij ’t hoofd’ – kwam er ook terecht.148 Voor de verpleging van zieken en gebrek-
kigen werd in 1809 iets meer aan de diakenen in rekening gebracht dan voor niet-zieke bewo-
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ners.149 Dit duidt op geregelde aanwezigheid van zieken. Er werden voor hen enige aanpassingen, 
onder andere voor voeding, gemaakt. De armendokters die in de betreffende wijk praktiseerden, 
hadden de zieken onder hun hoede.150 In 1812 kreeg een inwonend echtpaar de leiding van het 
huis in handen.151 Ongeveer tegelijk met het katholieke armenhuis werd een steviger basis gelegd 
voor dit huis. In deze periode werd in de stad veel gesproken over de noodzaak van een ziekenhuis. 
Zolang dat er niet was, waren de armenhuizen van de diaconieën een alternatief.
 Omdat de zieken niet apart werden geregistreerd, is het gebruik van dit armenhuis voor zieken-
verpleging niet na te gaan. Uit de jaarrekeningen van de diaconie is op te maken, dat de exploita-
tiekosten van het huis niet hoog waren. In 1816 werd f 304,- uitgegeven. In de jaren twintig, toen 
de hervormde zieken naar het stadsziekenhuis gingen, schommelden de uitgaven tussen f 275,- en 
ruim f 500,-. De verpleegprijs was in het begin van de eeuw ongeveer f 1,- per week. Hieruit valt 
te concluderen dat er niet veel stedelingen terechtkwamen. Na 1820 namen de uitgaven nauwe-
lijks af, zodat de veronderstelling dat het stadsziekenhuis (vanaf 1820) een reële en substantiële 
uitbreiding van de intramurale zorg betekende, staande kan blijven. Ook tijdens de grote epidemie 
van 1826 liet de exploitatierekening van het armenhuis geen verandering zien. De bijdrage van de 
hervormde diaconie aan de ziekenverpleging tijdens de epidemie werd gerealiseerd in het Groene 
Weeshuis.
 Na de aanscherping van de opnamecriteria in het stadsziekenhuis in 1833 en de overdracht van 
de medische armenzorg aan de diaconieën, kreeg het hervormde armenhuis een duidelijker stempel 
als ziekenzorginstelling. De diaconie bezuinigde op het ziekenhuis door zieken in de ziekenzalen 
van het armenhuis op te nemen.152 Een opname in hun eigen instelling kostte in deze periode 
ongeveer f 0,55 per week.153 De grotere toestroom van zieken naar het armenhuis was de pendant 
van de verminderde instroom naar het ziekenhuis. Het armenhuis werd uitgebreid, zodat zieken 
en gezonden zoveel mogelijk gescheiden konden worden.154 Twintig jaar na de katholieken gingen 
de hervormden over tot scheiding van vaste bewoners en zieken. De ziekenzorg werd losgemaakt 
van de leefwereld van de doorgaans bedeelde, vaste bewoners.
 Al gauw raakte het armenhuis te vol en werd de exploitatie te duur, zodat men begin jaren 
veertig tot dezelfde maatregelen werd gedwongen als tien jaar daarvoor door het stadsziekenhuis 
waren genomen. De opname- en ontslagprocedures werden aangescherpt en op de voeding werd 
bezuinigd.155 De condities voor de zieken waren niet al te best. De patiënten sliepen aanvankelijk 
op zolder, direct onder het pannendak, waar het in de winter koud was en tochtte. De kwaliteit 
van enige belangrijke verzorgingsaspecten bleef achter bij die in het stadsziekenhuis en het katho-
lieke armenhuis. Eenderde van de beddencapaciteit bestond uit tweepersoons bedden. Tot in de 
jaren vijftig werden nog tweepersoons bedden aangeschaft. Het ‘gemak’ voor de zieken was in het 
turfhok. Indien nodig werden zieken met een overdekte draagbaar van huis gehaald. De voeding 
was ook veel slechter dan in het ziekenhuis: slechts eenmaal per week kreeg men een stukje vlees. 
Vergeleken bij de twee ons die in de jaren twintig in het stadsziekenhuis per dag werd genuttigd, 
was dat aanmerkelijk schraler.156 In 1847 werd het broodrantsoen voor het ontbijt ingeperkt van 
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125 naar 100 gram. De ziekenoppassers – ex-zieken of bedeelden – wisselden elkaar in hoog tempo 
af. Ontslag wegens dronkenschap, diefstal of wangedrag was eerder regel dan uitzondering. De 
vader en moeder die met het toezicht op de ziekenzorg waren belast, hadden slechts de plicht een-
maal per dag de zaal te bezoeken. De zieken waren niet helemaal aan zichzelf overgeleverd. Ze had-
den formeel het recht om één keer per maand klachten in te dienen bij de voogden. Dit gebeurde 
een enkele keer. De klachten gingen vaak over de oppassers. Nieuwe oppassers werden echter op 
dezelfde wijze gerekruteerd als de vorige. De wantoestanden bleven daardoor lang bestaan.157

 De druk op het armenhuis werd in de jaren veertig steeds groter. In de jaren dertig waren 20 à 
30 opnames per jaar gebruikelijk en begin jaren veertig ongeveer 50. Vanaf juli 1846 liepen deze 
op tot ongeveer 110 en dat bleef enkele jaren zo.158 Dat was ook het maximaal mogelijke. De ver-
hoging van de verpleegprijs in het stadsziekenhuis was een extra motief om in de tweede helft van 
de jaren veertig voor het armenhuis te kiezen. Men stelde opnieuw een uitbreiding van het huis 
voor. De diaconie voorzag, dat wanneer die doorging, zich een grotere behoefte zou manifesteren. 
En die zou moeilijk terug te draaien zijn, schatte men in. De voorzitter van de diakenen was wel 
voor een vergroting van het armenhuis, maar het moest niet groter worden dan volstrekt nodig was, 
want ‘de drang naar en het aantal (bewoners) wordt vergroot naarmate het huis groter wordt’.159 
De behoefte aan intramurale ziekenzorg was sinds de start van het ziekenhuis niet meer weg te 
denken uit de stad, al verschoof in de loop van de jaren dertig het leeuwendeel van de zorg naar de 
armenhuizen. De hervormde diaconie bevond zich tussen twee moeilijke keuzes: ze belette opname 
in het ziekenhuis, maar het armenhuis werd een even grote financiële druk.
 De doelgroepen van de hervormde ziekenzaal werden medio jaren veertig nauwkeurig omschre-
ven. In aanmerking kwamen patiënten die in het ziekenhuis lagen en aan de beterende hand waren, 
zieken die niet veel medicamenten of de buitengewone zorg van het ziekenhuis nodig hadden, 
patiënten die niet ernstig ziek waren of die uitsluitend wegens gebrek aan goede thuisverpleging 
naar het ziekenhuis gingen.160 Kortom, lichte gevallen, zuiver sociaal geïndiceerde gevallen en 
patiënten die nazorg behoefden, hoorden volgens de hervormde diaconie niet in het ziekenhuis. 
Die hadden voldoende aan de beperktere zorg die het armenhuis bood. Uitgesloten werden ook 
lijders aan kwaadaardige, besmettelijke ziekten en zwangere vrouwen.161 Dit laatste kwam overeen 
met de katholieke regels uit 1855, zij het dat de hervormden door het begrip ‘kwaadaardig’ toe te 
voegen, ruimte lieten om de lichtere gevallen van besmettelijke ziekten toe te laten. De katholieken 
deden dat in de praktijk ook.
 Bij de eerst genoemde doelgroepen zien we een splitsing van patiënten waarbij het accent op de 
verpleging lag en die waarbij behandelingsaspecten ook een rol speelden. De laatsten gingen naar 
het ziekenhuis. De hervormde diaconie maakte een iets andere verdeling dan de katholieke. De 
katholieken onderscheidden de bewoners van het armenhuis op basis van behoeften aan onderdak 
en verpleging en legden minder accent op behandelingsaspecten. De hervormden maakten een 
onderscheid tussen het armenhuis en het ziekenhuis op basis van verpleging en behandeling.
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 Er kwamen zoveel zieken naar het hervormde armenhuis, dat de zaaltjes in november 1846 al 
weer te klein waren.162 Professor Ermerins kwam de diaconie in het moeilijke jaar 1847 tegemoet, 
door zieken te laten overbrengen naar het Nosocomium. Het aanbod werd ‘met blijdschap’ aan-
vaard.163 In 1853 werd geklaagd over de medische begeleiding, maar nader onderzoek wees uit dat 
armendokter Nanninga bijna dagelijks langs kwam en medicijnen voorschreef.164 Tyfus- en pok-
kenpatiënten werden naar het ziekenhuis gestuurd en armenhuisbewoners met een besmettelijke 
ziekte gingen daar ook naar toe.165 Een zwangere vrouw werd uitgeplaatst. De reglementen werden 
nageleefd. Overplaatsing van het stadsziekenhuis of het Academisch Ziekenhuis naar het armen-
huis kwam voor wanneer het om chronische patiënten ging. Het beleid ten aanzien van besmet-
telijke ziekten was in de jaren vijftig bij de hervormde diaconie consequenter dan bij de lutheranen 
en katholieken. De vaste bewoners van het armenhuis kwamen vooral uit ‘de laagste stand’. De 
zieken werden daar door de diakenen niet onder geschaard, maar gezien de entourage zal menige 
zieke, als het kon, voor een andere oplossing hebben gekozen. De aanwezigheid van zieken was een 
van de reden om af te zien van opname van weeskinderen. Het zou hun lichamelijke ontwikkeling 
kunnen verstoren.166

 Begin jaren vijftig werd het armenhuis opnieuw verbouwd en ingericht – het werd vanaf dat 
moment consequent een gasthuis genoemd – waarbij getracht werd het peil te verheffen. Men 
kwam niet voor een opname in de ziekenzalen in aanmerking wanneer een ziekte was veroor-
zaakt door een slecht en losbandig leven.167 In de boeken van het gasthuis werd geen onderscheid 
gemaakt tussen permanente bewoners en zieken. Wanneer we de personen die niet het hele jaar 
waren opgenomen, beschouwen als zieken, dan vielen in 1856 128 van de 215 opgenomen perso-
nen binnen de categorie tijdelijk zieken. Dat was 60% van de populatie en dat cijfer benadert het 
percentage dat we bij de katholieken vonden. Dat het iets lager was, kan te maken hebben met een 
strakker verwijsbeleid bij besmettelijke ziekten. Veertien personen (6.5%) waren op eigen rekening 
opgenomen. Een deel van hen behoorde niet tot de tijdelijke zieken. Sommigen kochten zich in of 
betaalden voor hun verblijf een vastgesteld bedrag uit een pensioen of vermogentje. De 65-jarige, 
ongehuwde Wubbelina K. Wolthuis kocht zich in 1862 in met het tegoed op haar spaarbankboekje 
(f 175,-) en de verkoop van haar inboedel (f 25,-).168

 In de tweede helft van de jaren vijftig had de diaconie weer financiële problemen en werd een 
tijdelijke opnamestop afgekondigd.169 De functie van ziekenverpleging als vervanging van zieken-
huisopnames raakte het gasthuis in de jaren vijftig kwijt. In de jaren zestig kwamen vrijwel uit-
sluitend nog bejaarden binnen.170 Veel bewoners waren in een ziekelijke toestand,171 maar ‘geheel 
invaliede personen’ werden niet toegelaten.172 Eind jaren zestig was het imago van het gasthuis 
slecht. Verschillende keren weigerden potentiële kandidaten om opgenomen te worden.173

 De drie grootste diaconieën breidden rond het midden van de eeuw de ziekenzorg in hun 
armenhuizen uit en verbeterden die zorg. De raadscommissie voor het ziekenhuis trok de conclusie 
dat de uitbreiding geen invloed op de toestroom naar het ziekenhuis had, omdat er zieken terecht-
kwamen die anders thuis bleven en omdat de toestroom naar het ziekenhuis eind jaren veertig niet 
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afnam.174 Vanuit haar perspectief klopte deze redenering. Vanuit het perspectief van de diaconieën 
en de behoefte van de zieken was dit maar de helft van het verhaal. De vraag naar intramurale zorg 
groeide en die werd ook in de armenhuizen gerealiseerd.
 Over een langere periode bezien, is ook een relatie tussen het bestaan en het opnamebeleid van 
het ziekenhuis en de armenhuizen te signaleren. In 1812-1815 was dit voor het eerst het geval: bij 
gebrek aan een ziekenhuis werden ziekenzalen in de armenhuizen ingericht. Toen de toelatingsmo-
gelijkheden in de eerste jaren van het bestaan van het stadsziekenhuis (1820-1832) ruim waren, 
waren waarschijnlijk helemaal geen zieken in de armenhuizen. Door een strengere selectie bij de 
poort van het ziekenhuis verschoof met ingang van 1833 een groot deel van de ziekenzorg weer 
naar de armenhuizen. Het hoogtepunt van de ziekenzorg in de armenhuizen lag in de periode 
1840-1860. Het toelatingsbeleid was in deze jaren betrekkelijk soepel en ruim. Hierna stootten de 
diaconieën deze taak grotendeels af.
 De armenhuizen behoorden als instellingen waar zieken werden verpleegd tot de collectieve 
voorzieningen in de betekenis die De Swaan er aan gaf. Ze vervulden echter nauwelijks een rol in 
de openbare gezondheidszorg, omdat bewoners met ernstige besmettelijke ziekten doorgezonden 
werden. De belangrijkste rol was de verzorging en verpleging van zieke arme en mingegoede lidma-
ten van de eigen gezindte. Een kleinere rol vervulden ze in de opvang van zieke, reizende arbeiders. 
In de jaren dertig werd om financiële redenen voor deze vorm van ziekenverpleging gekozen. Het 
was een alternatief voor de duurdere ziekenhuiszorg. Maar al snel kreeg deze zorg een eigen dyna-
miek: er ontstond vraag naar, naast wat het ziekenhuis bood. De omvang van de zorg voor lichte 
gevallen groeide en een ruimere interpretatie van het begrip ‘sociale indicatie’ voor de intramurale 
zorg valt op. In feite betekende dit een uitbreiding van zorgmogelijkheden. De katholieken ver-
woordden het meest expliciet de zorg en bekommernis om de zieke medemens. 
 De kwaliteit van deze zorg verschilde nogal. De katholieke ziekenzaal bood de beste zorg ter-
wijl op die van de hervormden nog genoeg aan te merken viel. Het oogmerk van de diaconieën 
om een grotere groep inwoners betere verzorging te bieden dan thuis mogelijk was, is wel gelukt. 
Voorkomen dat zieken afhankelijk van de armenzorg werden, was ook een motief. De katholieken 
verpleegden vooral mingegoede arbeiders die kennelijk weer goed opgelapt moesten worden. Bij 
de hervormden kan met name waar het ging om de lichte gevallen en nazorgpatiënten verdedigd 
worden, dat de zorg bedoeld was om de zelfredzaamheid weer op peil te krijgen. Het ontbreken 
van onderscheiden patiëntengegevens van dit armenhuis hindert ons hier. Ook de tijdelijkheid van 
de opnames is een aanwijzing voor het bereiken van genezing.
 We kunnen bij dit zorgarrangement niet spreken van een ‘arbeidsmarktmotief ’ in de zin van 
het in stand houden van een reservebataljon arbeiders voor het moment dat er weer meer vraag 
naar arbeid was. Daarvoor waren de opnames te kortdurend en het ontslag was niet gekoppeld aan 
tewerkstelling maar aan de gezondheidstoestand. De opnames in de armenhuizen waren geen ver-
vanging van de gewone bedeling. Eerder gold het rendementsmotief: investeren in gezond worden 
was beter dan bedeling verstrekken.



Het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis aan de Munnikeholm werd in 1852 geopend.
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 Ziekenzorg was een dure zaak voor de diaconieën. In de loop van de jaren vijftig kregen de grote 
diaconieën, net als voor 1820, de begroting van de armen- en ziekenzorg niet meer rond. Toen de 
stad de armenzorg in 1858-1860 overnam, kwam ook een eind aan de korte periode, waarin de 
kerkelijke armbesturen zich intensief met de intramurale ziekenzorg bemoeiden.

HE T NO S O C O M I U M AC A D E M I C U M

Doelstelling en kwaliteitsaspecten
De eerste vrouwelijke patiënt in het Nosocomium Academicum, de 24-jarige dienstmeid Anna 
Portmans, verging het beter dan Francina Werdekker in het stadsziekenhuis. Anna was na een week 
of zes hersteld en werd ontslagen.175 De antecedenten van de twee vrouwen zijn verrassend gelijk, 
evenals de medische reden tot opname. Onder de koortsziekten waarvoor Anna werd opgenomen, 
werd ook tyfus gerekend waarvoor Francina waarschijnlijk in het ziekenhuis terecht kwam. 
 Hoogleraar Thomassen à Thuessink had drie reden voor de oprichting van het Nosocomium: 
de noodzaak van klinisch onderwijs voor de medische studenten, het bieden van ziekenzorg en kos-
tenbesparing voor de studenten. Dezen hoefden, om eigentijds onderwijs te volgen, dan niet meer 
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een (dure) buitenlandse reis te ondernemen. Aanvankelijk vond het Nosocomium onderdak in 
enkele kamers in het Groene Weeshuis. In 1803 kreeg het een eigen lokaliteit aan de Munnikeholm 
en ging het een zelfstandige plaats binnen de universiteit en in de samenleving innemen.
 In de praktijk bleek dat de onderwijsfunctie meestal op de eerste plaats kwam. In het verslag 
van het studiejaar 1816-1817 werd het leren van ‘de juiste en oplettende behandeling van de meest 
voorkomende ziekten’ nog eens als hoofddoel genoemd. Om die reden streefde men naar vol-
doende doorstroming van zieken. De opzet was dat een opname niet langer dan twee à drie weken 
duurde. Dat was voldoende voor het leeraspect. Het stellen van een termijn voorkwam tevens dat 
het ziekenhuis dichtslibde met chronische patiënten. Chronisch zieken waren niet interessant voor 
de studenten. Die konden de aspirant-medici in de polikliniek van het Nosocomium zien. Een 
didactisch argument completeerde het streven naar kortdurende opnames: het vasthouden van de 
aandacht van studenten ging nu eenmaal beter bij een wisselend patiëntenbestand.176

 Hiervoor bleek al dat de eerste poging om het Nosocomium ook als stadsziekenhuis te laten 
fungeren, mislukte (1817). Het Nosocomium bleef in de eerste plaats een leerinstelling en voor de 
medisch-sociale zorg kwam er een stadsziekenhuis. Van rijkswege werd in 1825 een poging onder-
nomen om een samenwerking tussen de twee ziekenhuizen op gang te brengen, maar deze tweede 
poging strandde ook. Zowel de hoogleraren als de stad waren tegen.177 De hoogleraren hadden, 
zoveel klinkt wel door in hun woorden, geen hoge pet op van het stadsziekenhuis.178 
 Het onderwijsdoel van het Nosocomium werd af en toe naar de tweede plaats verdrongen. De 
medisch-sociale zorg speelde op sommige momenten een doorslaggevende rol in de toelating. In 
1804 waren veel zware en langdurige (!) koortszieken opgenomen, waarvoor extra wakers werden 
aangetrokken. Vijf jaar later konden lijders aan besmettelijke ziekten en koortspatiënten worden 
opgenomen onder de voorwaarde dat dit niet schadelijk was voor andere patiënten. Lijders aan 
epidemische of besmettelijke ziekten behoorden niet tot de doelgroep van het Nosocomium. Bij 
gebrek aan een algemeen ziekenhuis werd de vrees voor verspreiding van besmettelijke ziekten op 
dat moment gekanaliseerd door het Nosocomium te vragen de isolatie van zieken te verzorgen. 
Ook ongehuwde kraamvrouwen konden in dit ziekenhuis terecht. Het onderwijs in de verlos-
kunde stond op de voorgrond, maar sociale aspecten telden mee. In het studiejaar 1816-1817 was 
tweederde van de opgenomen kraamvrouwen ongehuwd. Verschillende kraamvrouwen waren van 
elders afkomst. Waarschijnlijk waren het vrouwen uit de provincie, die in de stad een betrekking als 
dienstbode hadden of zochten. Alleenstaand en zwanger was het voor hen moeilijk om verloskun-
dige hulp en onderdak tijdens de kraamtijd te vinden. Het Nosocomium was dan ook een ‘weldaad 
voor deze stad’, meenden de hoogleraren.179

 Het Nosocomium vulde ook in 1830 en 1847 leemten in de stedelijke verzorging aan. In 1830 
werden zeven bouwvakkers na een bedrijfsongeval naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Het 
stadsziekenhuis was vol en de mannen werden vrij kritiekloos allemaal naar het Nosocomium 
getransporteerd. De vraag naar hun nut voor het onderwijs werd niet gesteld.180 In 1846-1847 
heerste, zo zagen we al, veel tyfus en malaria. De opnamemogelijkheden in alle andere lokaliteiten 
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waren in de herfstmaanden van 1847 helemaal benut en zieken kwamen in het Nosocomium 
terecht. De hoogleraren namen toen te veel patiënten op, waardoor financiële tekorten ontstonden. 
De curatoren van de universiteit wezen de hoogleraren daarop op het onderwijsdoel.181 Maar ook 
buiten deze bijzondere gebeurtenissen was de hervormde diaconie in de jaren dertig, vanwege de 
lagere verpleegprijs, eerder geneigd voor haar clientèle een opname in het Nosocomium te zoeken 
dan in het stadsziekenhuis.182

 Door Van der Woude en Van der Schuit wordt gesuggereerd dat de introductie van de medisch-
sociale zorg abrupt was, nadat Thomassen à Thuessink werd opgevolgd door zijn vroegere oppo-
nent Baart de la Faille.183 Ik meen dat dit te stellig is geformuleerd. Ook vóór 1832 waren in het 
opnamebeleid sociale motieven aanwezig. Anderzijds werd in de jaren veertig het onderwijsaspect 
weer geaccentueerd, toen het sociale argument het instituut in financiële problemen bracht.
 Het Nosocomium leed voortdurend een sukkelend bestaan. Geldgebrek tastte de kwaliteit van 
de behandeling en verpleging aan. Regelmatig was er een tekort aan beddengoed, kleding, instru-
mentarium en soms ook aan geneesmiddelen. De verhuur van gedeelten van het gebouw deed een 
aanslag op de hygiënische omstandigheden – de privaten werden naar de open lucht verplaatst – en 
de rust voor de patiënten. Overigens werden de privaten in het midden van de jaren twintig enige 
tijd helemaal niet schoongemaakt. Op verzoek van hoogleraar Stratingh werd de ‘onderhoudsaan-
nemer’ weer op zijn plichten gewezen.184 Ook naar toenmalige begrippen was de kwaliteit onder 
de maat. In de jaren twintig lagen in het Nosocomium nog twee patiënten in één bed. De interne 
besmetting was moeilijk te bestrijden. Kraamvrouwen besmetten elkaar met huidziekten. Zo nu 
en dan werd extra geld gefourneerd om de voorraden aan te vullen. Op een aantal punten had het 
stadsziekenhuis enige voorsprong. Andere aspecten van de materiële inrichting leken op die in het 
stadsziekenhuis. Er was een stoel, bord, lepel en drinkbeker voor elke zieke. De messen- en vor-
kenvoorraad was kleiner dan in het stadsziekenhuis, maar er waren twee keer zoveel waterpotten en 
steekbekkens. Mogelijk had dit te maken met het feit, dat de medicus de urine en faeces van iedere 
patiënt afzonderlijk moest kunnen onderzoeken. In 1806 werd kinderkleding aangeschaft.185

 De instructies voor de vader en moeder waren de gebruikelijke. Het verschil met het stadszie-
kenhuis was dat het toezien op het zuiveren van ongedierte nadrukkelijk werd genoemd, evenals 
de verplichting om te waken bij ernstig zieken. De gedragsregels voor de zieken waren dezelfde, 
maar in het Nosocomium lag de verantwoordelijkheid voor de naleving bij de vader en moeder. 
Zij moesten er op toezien, dat de zieken zich ‘ordelijk, betamelijk en zedelijk’ gedroegen. Voor 
de zieken bestond niet, zoals in het stadsziekenhuis, een afzonderlijk reglement met gedragsvoor-
schriften.186 Er was dus een andere visie op de verhouding tussen personeel en patiënten dan in het 
stadsziekenhuis. Voor de verzorging werden een of twee mannelijke bedienden en een vrouwelijke 
bediende aangenomen. Het personeelsbestand was betrekkelijk constant. Dit had te maken met 
het voorspelbare patiëntenaantal. Incidenteel (1804 en 1847) werden, in verband met het hoge 
aantal zieken, meer bedienden aangenomen. Aan het ziekenhuis was een baakster verbonden, die 
bij bevallingen assisteerde en de zorg voor de kraamvrouwen en zuigelingen had. F. Dijkhuizen 
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en J.M. van Houten vervulden deze functie jarenlang. Behalve een vast traktement, kost en inwo-
ning kregen ze een vergoeding van f 1,50 per bevalling. In de periode 1835-1838 kregen ze deze 
vergoeding niet. In deze jaren werden, uit bezuinigingsoverwegingen, de functies van medicus en 
chirurgicus academicus ook niet vervuld.
 Op een aantal punten onderscheidde het Nosocomium zich qua behandelingsmogelijkheden 
van het stadsziekenhuis. De aanwezigheid van instrumentarium, al was het in de ogen van de 
hoogleraren lange tijd te weinig, was een opvallend verschil. In 1836 werd aan de hoogleraar in 
de chirurgie, Sebastian, f 7500,- ter beschikking gesteld om de voorraad instrumenten en verband 
aan te vullen. Dit geld kwam uit de traktementen van de ontslagen medicus en chirurgicus aca-
demicus en de salarisverlaging van de baakster.187 Het Nosocomium had een monopoliepositie 
in badbehandelingen. Een bad was een populaire negentiende-eeuwse therapie.188 In 1805 werd 
een ‘bad met een koper kaggel’ aangeschaft.189 De twee badkamers die bij de verbouwing in 1817 
werden gemaakt, waren de enige in de stad en ‘kunnen warm gebruikt worden’.190 Kennelijk was 
dat een belangrijke vernieuwing. Enige tijd later kwam er een ‘waterdampsbad’ bij (1832).191

 In het Nosocomium waren verschillende soorten elektriseermachines en galvanische instrumen-
ten.192 In het stadsziekenhuis was maar één soort aanwezig. Het Nosocomium kon op dit gebied 
verschillende therapieën aanbieden. Er werd ook een stethoscoop aangeschaft. Sebastian had graag 
een kraamstoel willen hebben, maar dat moest waarschijnlijk bij een wens blijven, want hij is in de 
rekeningen niet terug te vinden.
 Waar het Nosocomium ook mee voorop liep, was de dagelijkse visite van de medicus, de ver-
plichte rapportages van de ziekte en de bijstand die de medicus in moeilijke gevallen van de pro-
fessor kon krijgen. Het medische aspect was nadrukkelijker aanwezig dan in het stadsziekenhuis. 
Dit blijkt eveneens uit de wijze waarop de patiënten afleiding werd geboden. In het Nosocomium 
mocht niet gedobbeld, gekaart en gerookt worden. Er was een klein bibliotheekje met stichtelijke 
boeken voor de zieken. In het stadsziekenhuis werd al vrij snel na de opening voor speelkaarten, 
tabak en snuif gezorgd. In het Nosocomium werd men medisch geobserveerd, bestudeerd en 
behandeld, in het stadsziekenhuis waren veel meer ‘verblijfsaspecten’. De grotere aandacht voor 
medische aspecten en het cultuurverschil, onder andere te zien in hiërarchische verschillen tussen 
personeel en zieken, onderscheidde dit hospitaal van het stadsziekenhuis.
 De medische behandeling stond onder toezicht van twee of drie hoogleraren, die tot 1835 
werden geassisteerd door een medicus en een chirurgijn. De meeste inwendige zieken leden aan 
koortsziekten. Het gebruik van medicijnen was substantieel lager dan in het stadsziekenhuis. In 
1823 en 1824 bestond 6% en van 1839-1848 13% van de exploitatie uit de kosten van de medi-
cijnen. De meeste geneesmiddelen werden van 1846 tot en met 1848 gebruikt. Dit was ook de 
periode dat de toelating anders verliep. In het stadsziekenhuis was het aandeel van de medicijnen 
in de exploitatie in de genoemde jaren veel hoger: 25, 26 en 22%. Mogelijk lag, doordat in het 
Nosocomium meer therapieën toegepast werden, het accent minder eenzijdig op de behandeling 
met medicijnen. Op de afdeling uitwendige ziekten lagen veel patiënten die zware operaties had-
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den ondergaan, zoals amputaties, borstafzettingen, oogoperaties, schisis-operaties en verwijdering 
van gezwellen. Van de 23 uitwendige patiënten in 1817 ondergingen veertien dergelijke zware 
operaties. Op de instrumentenlijst uit de jaren dertig staan ook werktuigen ten behoeve van schedel-
boringen. Zware chirurgische ingrepen kwamen waarschijnlijk in het Nosocomium meer voor dan 
in het stadsziekenhuis.
 Bij de bevallingen waren drie of vier studenten aanwezig om onderricht in de verloskunde te 
krijgen. In 1819 vond men dat voor 20 studenten ongeveer 50 vrouwen opgenomen moesten 
worden. Dit aantal werd toen niet bereikt. De hogeschool wilde graag meer kraamvrouwen als les-
materiaal hebben, maar de stad wilde voorkomen dat arme, ongehuwde, kraamvrouwen van buiten 
de stad hun kind in het ziekenhuis baarden. Het kind zou dan het Groningse domicilie krijgen. 
Maar het lukte het stadsbestuur niet om Gedeputeerde Staten hier een verbod tegen te laten uit-
vaardigen.193 Met de komst van Baart de la Faille als hoogleraar (1832) – hij had de verloskunde 
als leeropdracht – nam de toelating van kraamvrouwen korte tijd sterk toe. Vóór 1835 werden 
jaarlijks 70 à 80 vrouwen opgenomen. In het financieel sombere jaar 1835, toen de subsidie van 
het Rijk inkromp, daalde het tot 50.194 Door het aantrekken van meer kraamvrouwen werden de 
opleidingsmogelijkheden van aspirant-geneeskundigen in de verloskunde gunstiger. Het zieken-
huis heeft indirect meegewerkt aan de verslechterde praktijkomstandigheden van de chirurgijns en 
vroedvrouwen.
 De levering van medicijnen was tot 1845 in handen van twee apothekers: L.W. Stratingh en 
F.O. Cleveringa. De laatste was de enige hervormde apotheker die niet aan de hervormde diaconie 
leverde. De levering aan het Nosocomium was voor hem een prima alternatief. Na een verzoek 
daartoe van verschillende farmaceuten, werden vanaf het midden van de jaren veertig meerdere 
apothekers ingeschakeld.195 

Capaciteit en admissiepraktijk
De capaciteit van het ziekenhuis werd tweemaal uitgebreid. Door de toename van het aantal 
beschikbare bedden konden meer patiënten worden geholpen. 

Tabel 6.8 Opnamecapaciteit Nosocomium Academicum, 1797-1852

periode totaal aantal

beschikbare bedden 

mannen vrouwen kraamvrouwen

1797-1803   8 4 4

1803-1817 18 8 7 3

1817-1852 35 à 40

Bronnen: Tonckens, ‘Een eeuw ziekenhuis’; Tammeling, Honderdvijfenzeventig jaar. 
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In de polikliniek werd aanvankelijk één keer en vanaf 1808 twee maal per week een uur spreekuur 
gehouden door de medici.196 De patiënten kregen medisch advies en/of medicijnen voorgeschre-
ven. Bij ‘behoeftigheid’, wat vaak het geval was, was de hulp gratis. De polikliniek was bestemd 
voor mensen met langdurige, inwendige ziekten. In de eerste twee jaar werden respectievelijk 43 
en 31 ‘buitenpatiënten’ geholpen. De meesten waren kinderen uit het Groene Weeshuis.197 Na 
de eeuwwisseling kwamen er meer andere patiënten. Volgens Jacob van Geuns, die vlak na 1800 
medicus academicus was, was er veel aanloop bij de polikliniek. Dat viel nog wel wat mee, maar het 
leek al gauw veel omdat deze hulp daarvoor niet bestond. Aan het begin van de eeuw werden jaar-
lijks 50 à 70 patiënten geholpen.198 Dat liep langzaam op: in 1817 kwamen er al 85199 en in 1823 
ongeveer 163.200 In de tweede helft van de jaren veertig groeide de toeloop spectaculair: van 1846 
tot en met 1848 werden 4077 mensen geholpen (respectievelijk 1363, 1195 en 1519 per jaar).201 
De polikliniek werd voor steeds meer inwoners de plek waar men gratis geneeskundige hulp kon 
krijgen. De koortsziektes en de toenemende armoede waren directe de aanleiding dat eind jaren 
veertig meer patiënten voor de deur stonden. Een belangrijke achterliggende oorzaak was de uit-
stoot van mingegoeden uit de medische armenzorg in de eerste helft van de jaren veertig. Voor de 
universiteit was het Nosocomium in de eerste plaats een leerinstituut, maar de bevolking moet het 
vooral gezien hebben als een instelling waar gratis medische zorg te krijgen was. Inwoners uit de 
provincie kwamen ook op deze hulp af. Bij gebrek aan patiëntenlijsten van de polikliniek kunnen 
we niet nagaan hoeveel niet-stedelijke patiënten er kwamen. De hulp in de polikliniek was in de 
jaren veertig substantieel van omvang en dat bleef vanaf 1852 in het Academisch Ziekenhuis zo.
 Het ziekenhuis kreeg subsidie van het Rijk. In 1819 daalde deze met f 1000,-. De stad vulde de 
inkomsten vanaf 1821 met hetzelfde bedrag aan. In de jaren dertig daalde de bijdrage van het Rijk 
opnieuw. De stad verhoogde de hare toen tot f 2000,-. De exploitatie, exclusief extra uitkeringen 
voor kachels, kleding en instrumenten, was lange tijd f 4400,- per jaar. De verpleegprijs kwam uit 
op 43 cent per dag. Een van de oorzaken van de, in vergelijking met het stadsziekenhuis, lagere 
verpleegkosten was het lagere gebruik van medicijnen. Het budget bepaalde het aantal patiënten 
dat opgenomen werd. Een tweede beperking op de toelating van patiënten was de sluiting in de 
zomervakantie. Alleen de kraamafdeling bleef dan open. 
 In de tweede helft van de jaren veertig namen de exploitatiekosten fors toe. Het lukte niet het 
aantal patiënten te beperken zodat men binnen het budget bleef. Voor een deel waren de hogere kos-
ten in deze jaren gerelateerd aan het gebruik van meer medicijnen, de hogere toestroom van patiën-
ten naar de polikliniek en de opnames van koortspatiënten die elders geen plek konden vinden. Die 
kregen, net als in het stadsziekenhuis, meer medicijnen. Het Nosocomium nam de behandelmethode 
van het stadsziekenhuis over en de verschillen tussen de twee ziekenhuizen werden kleiner.
 De hoogleraren verwachtten aan het begin van de negentiende eeuw dat er onder de stedelingen 
niet veel belangstelling voor een opname zou zijn. Dat was in de eerste jaren ook het geval. Om vol-
doende patiënten dat wil zeggen lesmateriaal te hebben, werden zieken uit het armen- of weeshuis 
gehaald. Na de verhuizing naar de Munnikeholm, in 1803, toonden zieken meer belangstelling. 
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De meeste patiënten waren armen en minvermogenden, net als in het stadsziekenhuis. Af en toe 
werd een doodzieke vreemdeling binnengebracht.
 De hoogleraar of de medicus of chirurgicus academicus beslisten over de toelating van patiën-
ten, zowel de klinische als de poliklinische. Ze selecteerden in de eerste plaats op gevallen die voor 
het onderwijs interessant waren. De zwangere Margje Jans Rosema vroeg professor Hendriksz om 
een opname, maar die weigerde haar op te nemen, omdat ze schurft had. Zij was ‘geen sujet’ voor 
het Nosocomium. Schurft was, in verband met de besmettelijkheid, een contra-indicatie voor een 
opname. Tot twee keer toe werd ze afgewezen. De contra-expertise die het stadsbestuur liet uit-
voeren, bevestigde de schurftdiagnose niet. Hendriksz bleef echter bij zijn besluit. Margje kwam 
daarop in het stadsziekenhuis terecht. Het stadsbestuur voerde als argument voor een opname in 
het Nosocomium aan, dat zij subsidie aan dit ziekenhuis verstrekte. Op grond daarvan hadden 
de stedelijke inwoners voorrang bij een opname, meende het.202 Het stadsbestuur probeerde meer 
stedelijke patiënten in het Nosocomium te krijgen, met uitzondering van kraamvrouwen die elders 
geboren waren.
 Het Nosocomium adverteerde in de Groningse kranten wanneer het na de vakanties weer open 
ging. Wie aan ‘hevige of doorgaande ziekten’ leed en in het ziekenhuis behandeld wilde worden, 
kon zich vervoegen bij professor Thomassen à Thuessink, luidde het bericht in de Groninger en 
Ommelander Courant in september 1808.203 Elk jaar verscheen een aantal van dit soort berichten in 
de kranten. Men probeerde een ruime groep te bereiken, zowel in de stad als in de provincie. Het 
lezerspubliek van de kranten bestond in hoofdzaak uit de midden- en bovenlagen van de bevol-
king. Werkgevers die een opnamemogelijkheid of gratis hulp voor hun personeel zochten, konden 
zich daarvan via deze berichten op de hoogte stellen. Al vrij snel na de opening betaalden sommige 
patiënten zelf de opname, al zullen dit niet veel geweest zijn. Verschillende keren moesten patiën-
ten die graag opgenomen wilden worden, geweigerd worden wegens plaatsgebrek. Dit suggereert 
dat voor een deel van de bevolking het Nosocomium niet al te afschrikwekkend was. Of zij gingen 
– Margje Rosema was een van hen – liever naar het Nosocomium dan naar het stadsziekenhuis.
 Particuliere patiënten maakten gebruik van de badgelegenheid. Vanaf 1817 werd een van de 
baden structureel ter beschikking gesteld voor poliklinische behandelingen ‘tegen betaling’. In 
1835 ondergingen 54 particuliere patiënten een poliklinische badbehandeling. Hieronder waren 
prominente figuren: in 1847 de gouverneur en de professoren Ermerins, De Groot en Philipse.204 
De kosten van een particulier bad waren toen 60 cent. Deze personen maakten binnen korte tijd 
verschillende keren gebruik van deze behandelingen. Klassenbehandeling was in de kliniek niet 
mogelijk. Aan het begin van de eeuw probeerde professor Mulder om speciale kamers voor zelf-
betalende patiënten te krijgen, maar dat lukte niet. De tijd was er nog niet rijp voor.
 Het beoogde beleid om uitsluitend kortdurende opnames toe te staan, werd uitgevoerd. In 1823 
en 1824 was de gemiddelde opnameduur respectievelijk bijna 26 en ruim 28 dagen, wat veel korter 
was dan in het stadsziekenhuis. Daar was het in dezelfde jaren 39 en 41 dagen.205 Het ontslagbeleid 
kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van de uitstroom in de tweede helft van 1823.206 Meer 
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dan de helft van de patiënten (55%) werd korter dan drie weken opgenomen. Driekwart vertrok 
binnen een maand weer. Naar negentiende-eeuwse begrippen waren dat kortdurende opnames. 
In de tweede week van het verblijf vielen de meeste besluiten over het ontslag en daarna aan het 
eind van de eerste maand. In de opnameperiode van 27-29 dagen werden zes patiënten ontslagen. 
Een verblijf langer dan drie maanden kwam helemaal niet voor. De gemiddelde opnameduur van 
inwendige zieken was 20 dagen en van uitwendige 36. Uitwendige kwalen vereisten een langduriger 
behandeling in de negentiende eeuw. De zware operaties waren er mee verbonden. De zes kraam-
vrouwen werden gemiddeld 25 dagen opgenomen.207 De verblijfsduur van de uitwendige patiënten 
en kraamvrouwen in de tweede helft van 1827, toen de nasleep van de ernstige epidemie nog volop 
merkbaar was, was respectievelijk ruim 35 en 21 dagen.208 Dat was nagenoeg hetzelfde als in 1823. 
Epidemieën beïnvloedden het beleid ten aanzien van de opnameduur niet.

Tabel 6.9 Opnameduur van de patiënten in het Nosocomium Academicum, tweede helft 1823

aantal opnamedagen aantal patiënten percentage

  1-  7   4 10

  8-14 14 35

15-21   4 10

22-31   7 17.5

31-61   7 17.5

62-92   4 10

totaal 40

Bron: archief curatoren Rijksuniversiteit

Het beschikbare subsidiebedrag voor de exploitatie bepaalde voornamelijk het aantal opnames. De 
door professor Sebastian betreurde daling van het aantal opnames halverwege de jaren dertig was 
het gevolg van de verlaging van de subsidie. Twee andere aanbodfactoren, het aantal beschikbare 
bedden en de hoofddoelstelling – onderwijs bieden – zijn hiervoor al behandeld. Het beleid van de 
hoogleraren was de vierde factor, die de instroom en de verdeling van de patiënten over de verschil-
lende afdelingen bepaalde. De vraag van patiënten en diaconieën waren tot 1847 ondergeschikt.
 In het beleid van de hoogleraren speelden wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikke-
lingen en persoonlijke voorkeuren een rol. Thomassen à Thuessink was vooral geïnteresseerd in 
epidemieën en epidemiologische verschijnselen. In overeenstemming met de actuele wetenschap-
pelijke aandacht voor koortsen, nam hij vooral koortspatiënten op.209 Onder zijn opvolger Baart de 
la Faille verschoof de aandacht naar de verloskunde. De stijging van het aantal kraamvrouwen in de 
kliniek was hiervan het gevolg. Zijn positieve instelling ten aanzien van de armenzorg kan eveneens 
van invloed zijn geweest. Medio jaren dertig kon de verloskunde zich in een grote belangstelling 
verheugen binnen de wetenschap en de medische stand.210 Baart vond 50 kraamvrouwen veel te 
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weinig voor de 46 studenten die er in 1835 waren. Zwangere vrouwen die graag opgenomen wilden 
worden, moest hij afwijzen wegens geldgebrek.211 Het aantal kraamvrouwen was ook lager tijdens 
malaria- en cholera-epidemieën (1826-1828, 1832-1833 en 1847-1849). Eind jaren twintig en in 
1847 was daar een medische reden voor: lagere geboortecijfers door malaria. De aanwezigheid van 
cholerapatiënten was, net als in het stadsziekenhuis, voor het publiek een reden om het ziekenhuis 
te mijden, wat zeker voor gezonde kraamvrouwen zal zijn opgegaan.
 De instroom van uitwendige patiënten was redelijk stabiel. Alleen in het midden van de jaren 
dertig stokte de toelating. In 1835 werden slechts enkele heelkundige patiënten opgenomen. 
Wanneer Sebastian vermoedde dat kwalen een ‘vertraagde’ (lees: langdurige) genezing vergden, 
wees hij de patiënten af. Daar was geen geld voor. Patiënten die zich eigener beweging meldden, 
wees hij eveneens af. Sebastian wilde het ziekenhuis aanpassen aan de moderne wetenschappelijke 
ontwikkelingen, maar hij kon niet bereiken wat hij wilde. Bij krimpende middelen konden kraam-
vrouwen eerder op een opname rekenen dan heelkundige patiënten. De onderwijsbehoeften in de 
verloskunde gaven de doorslag.
 De ziekenhuispopulatie bestond voor het grootste deel uit inwendige zieken. Het toelatings-
beleid veranderde in de jaren veertig. Vanaf 1845 steeg de instroom van patiënten met inwendige 
kwalen (koortszieken) fors. Twee ontwikkelingen vielen toen samen. De behoefte aan klinisch 
onderwijs groeide door de vrij plotselinge toename van het aantal medische studenten.212 Het 
tweede punt was dat het sociale motief (vraagfactor) aan kracht won. De hoogleraren wilden ‘het 
lot van zooveele ongelukkigen die in andere hospitalen der stad niet konden opgenomen worden’ 
niet negeren.213 Deze factoren brachten in de tweede helft van de jaren veertig een verschuiving 
van patiëntengroepen te weeg. De patiënten met endemische, besmettelijke ziekten waarbij een 
sociale reden het doorslaggevende motief was voor een opname, verdrongen de andere zieken uit 
het Nosocomium. De kraamvrouwen vonden hun weg naar het stadsziekenhuis. Uit de geboorte-
aangiften, die in het vorige hoofdstuk in verband met de praktijk van de vroedvrouwen ten tonele 
zijn gevoerd, bleek dat in 1852 – en dit was voor het eerst in de genomen steekproef – kraam-
vrouwen in het stadsziekenhuis bevielen onder begeleiding van studenten. Daarvoor gebeurde dat 
uitsluitend in het Nosocomium. Het gevolg van deze verschuivingen was dat het toelatingsbeleid, 
de patiëntenpopulatie en, zoals hiervoor bleek ook de behandelmethoden, van het Nosocomium 
en het stadsziekenhuis meer op elkaar gingen lijken. Voor een succesvolle samenwerking ontstond 
een betere basis. De derde poging tot samenwerking lukte dan ook wel.
 In 1852 kwam de fusie tussen stadsziekenhuis en Nosocomium tot stand. Verschillende belan-
gen vielen samen. De stad zocht naar mogelijkheden om de uitgaven van het stadsziekenhuis te ver-
minderen, het Nosocomium wilde graag meer patiënten voor het onderwijs en de provincie zocht 
een opnamemogelijkheid voor de plattelandsbevolking. Het oude stadsziekenhuis werd gesloten en 
het gebouw van het Nosocomium gerenoveerd en uitgebreid. Het Algemeen Provinciaal Stads- en 
Academisch Ziekenhuis werd in 1852 geopend in het pand, waarin voorheen het Nosocomium 
gevestigd was.
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‘Uitmuntende inrigtingen’
In 1830 werd door professor Van Swinderen een boekje geschreven over de veranderingen in de 
stad in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Hij belichtte met name de verworvenheden. 
Het Nosocomium Academicum beschouwde hij als een van de belangrijkste aanwinsten uit deze 
periode. Met de recente verbouwingen en aanpassingen had het ‘academisch gasthuis’, zoals hij 
het Nosocomium noemde, ‘uitmuntende inrigtingen’ gekregen, ‘waardig vooral, om door hen 
bezigtigd te worden, die zich aan deze vakken wijden’. Met name het kabinet van waspreparaten, 
de monsters en het instrumentarium van professor Hendriksz werden door hem geprezen.214 Deze 
kwalificatie wijkt af van wat de medische hoogleraren in de jaren dertig verwoordden. Interessant 
is dat Van Swinderen het ziekenhuis voor de eigen universitaire gemeenschap van belang achtte. 
Dit kwam overeen met de bedoelingen en het functioneren van de instelling, die was opgericht 
als opleidingsinstituut. Het ziekenhuis vervulde slechts in beperkte mate een rol als zorginstelling 
voor de bevolking. Als collectieve voorziening in de gezondheidszorg kreeg het pas in de loop van 
de tweede helft van de jaren veertig een substantiële rol. Daarvoor was die rol ad hoc en gering. De 
instelling was soepel in de toelating van ongehuwde kraamvrouwen en ging daarin eigenzinnig en 
tegen de bedoelingen van het stadsbestuur in, te werk.
 Tussen het stadsbestuur en de hoogleraren was geen eensgezindheid over de toelatingscriteria. 
De universiteit bekommerde zich niet om de behoeftigheid van zieken en de onderhoudsplicht na 
de opname. Dat deed de stad wel. In termen van De Swaan kan men zeggen dat hier een gebrek 
aan consensus tussen elites was over de toelatingscriteria ongeschiktheid en nabijheid. Stad en 
universiteit dachten verschillend over de nood en het recht op hulp van de zieken.
 De stad en de diaconieën werden, als zieken in het Nosocomium werden opgenomen, ontlast 
van een deel van de zorg (al was dat niet lang). Voor hen was het ook gunstig dat een groep armen 
en mingegoeden van de hulp van de polikliniek gebruik maakte en dat hoogleraren incidenteel 
medische hulp aan het armenhuis verleenden. Wellicht ligt hierin de verklaring dat ze zich toch 
niet al te zeer verzetten tegen het toelatingsbeleid van het Nosocomium. Voor een deel nam het 
Nosocomium de regionale centrumfunctie op het gebied van de gezondheidszorg over van de 
stad.
 We kunnen uit de woorden van Van Swinderen nog een ander punt naar voren halen. Het 
Nosocomium was een aanwinst voor de universiteit én droeg bij aan de allure van de stad. De stad 
investeerde financieel behoorlijk in de instelling en liet blijken dat zij belang had bij de instand-
houding toen het Rijk er op bezuinigde.
 Aanvankelijk hadden de hoogleraren en curatoren een naar binnen gerichte blik. In de loop van 
haar bestaan werd het ziekenhuis als het ware steeds meer in de samenleving getrokken. De rol van 
het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis op de Groningse medische markt was 
dan ook een andere dan die van het Nosocomium.
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HE T ALG E M E E N PROV I N C I A A L  STA D S-  E N AC A D E M I S C H ZI E K E N H U I S ,  1852-1870

Capaciteit en kwaliteit van behandeling en verzorging
Op 30 september 1852 werden de eerste patiënten in het nieuwe Academisch Ziekenhuis opge-
nomen. Op 1 oktober werden 29 patiënten van andere locaties naar het nieuwe ziekenhuis over-
gebracht en ingeschreven in de patiëntenboeken. De commissie van toezicht karakteriseerde de 
nieuwe instelling als een
 

inrigting … [die] bestemd is tot verligting der vele menschelijke ellende, …en [waar] liefderijke 
verpleging en wetenschap en onderwijs … hand in hand gingen om te zamen en beurtelings doel en 
middel te zijn.215 

In dezelfde vergadering waarin dit zo fraai werd geformuleerd, besloot men tot de aanschaf van een 
verwarmingstoestel voor de krankzinnigenkamer, 600 bloedzuigers (voor f 12,- per 100) en een 
toestel voor stortbaden. Ook werden de tarieven voor de diaconiepatiënten aan de orde gesteld. 
Dit onderwerp rondde de commissie na enkele maanden af met het besluit dat de armbesturen 
per patiënt, inclusief de krankzinnigen, 25 cent per dag moesten betalen.216 Een jaar later werd, 
vanwege de hogere kosten voor ‘oppassing’ en verzorging, het tarief voor krankzinnigen naar f 1,25 
verhoogd. Deze prijs werd voorheen ook in het stadsziekenhuis in rekening gebracht.217 De kosten 
van de polikliniek werden door het ziekenhuis gedragen.218

 De oprichting van het Academisch Ziekenhuis kan geplaatst worden in de expansiebeweging 
van het ziekenhuiswezen in Nederland rond 1850. Het accent lag in deze periode op bouwkundige 
aanpassingen en niet op genees- en verpleegkundige verbeteringen.219 De weliswaar belangrijke 
verbouwing heeft te weinig opgeleverd. Huizinga zei het zo:
 

het bedekkende geelgrijze pleister … [gaf] den schijn, dat thans aan de eischen des tijds was  
voldaan.220

Eigentijdse voorzieningen als een laboratorium, desinfectiekamer, apotheek en was- en mangel-
kamer ontbraken. Een aparte kraamzaal en een badhuis waren er wel gekomen. Een vergelijking 
met het prachtige Coolsingelziekenhuis in Rotterdam dat een jaar later haar deuren opende, kon 
het Groningse ziekenhuis lang niet doorstaan. In 1861 werd, twintig jaar na de eerste delibera-
ties over een apart verblijf voor lijders aan venerische ziekten, een naburig pand aangekocht voor 
de verpleging van besmette prostituees (18 bedden). De vrouwen moesten volgens een nieuwe 
gemeenteverordening periodiek gedwongen onderzocht worden en gehospitaliseerd als ze ziek ble-
ken te zijn. Opname in het hoofdgebouw zou andere zieken afschrikken en weerhouden van een 
opname. Het pand werd ook gebruikt voor de isolatie van lijders aan andere besmettelijke ziekten. 
De prostituees werden dan overgebracht naar het hoofdgebouw. Een aparte ingang voorkwam 
contact met andere patiënten.221 Cholerapatiënten werden eind jaren vijftig in een pand in de 
Kruisstraat ondergebracht. Zowel de kans op besmetting van andere patiënten, als het probleem 
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dat men niet opgenomen wilde worden omdat er cholerazieken in het ziekenhuis lagen, werd 
daarmee opgelost.
 De accommodatie van het ziekenhuis bleef tot 1903 hetzelfde, alleen werden, als gevolg van 
de Besmettelijke Ziektenwet, nog een paar keer (niet zulke fraaie) barakken voor de isolatie van 
lijders aan besmettelijke ziekten gebouwd.222 In de eerste aan de Mottenberg werden pokken- en 
tyfuspatiënten opgenomen (1872).223 Het stadsbestuur was nog niet rijp voor investeringen in 
goede voorzieningen. Het prostitutiereglement (zie hoofdstuk 7) was de aanleiding om nogmaals te 
overwegen of een stadsziekenhuis, waar de verpleging goedkoper kon zijn, wenselijk was.224 Maar 
dit ging niet door.
 In het nieuwe Academisch Ziekenhuis kwamen 124 bedden. Dat was meer dan in de twee 
oude ziekenhuizen samen, maar nu moest rekening worden gehouden met meer toestroom van 
Ommelanders. In 1852 was de capaciteit één bed op ongeveer 1530 inwoners, niet meegerekend 
de vraag uit het noorden van Drenthe en van zieke reizigers en vreemdelingen. In de oude situatie 
was het een op 410. Beide cijfers kunnen genuanceerd worden, want voor 1852 verbleven ook 
patiënten van elders in de ziekenhuizen én het viel niet te verwachten dat vanaf 1852 de vraag naar 
opnames uit de provincie plotsklaps even groot zou zijn als die uit de stad. Van een grotere bedden-
capaciteit voor de stedelijke bevolking was echter geen sprake. Met de snel groeiende bevolking en 
slechts een kleine toename aan bedden, was de dichtheid in 1870 een op 1609.225 De commissie 
van toezicht vond het ziekenhuis al na een jaar te klein en óók de faculteit vroeg zich vanaf het 
begin af of het ziekenhuis wel groot genoeg was.226 Zij werden snel in het gelijk gesteld. De som-
bere vermoedens werden tijdens de pokkenepidemie van 1858 bewaarheid. In de winter van 1862-
1863 was het ziekenhuis weer helemaal vol. De krappe capaciteit bleek een klemmend probleem 
te zijn. Daarbij kwam dat men bedden vrij wilde houden voor mogelijke tyfusgevallen. Diverse 
malen werd in de onderhavige periode over de te geringe opnamemogelijkheden gesproken.227 Het 
probleem bleef bestaan tot het nieuwe ziekenhuis in 1903 werd geopend.
 Het Academisch Ziekenhuis behield de traditionele structuur. Er was een inwendige, heelkun-
dige en verloskundige afdeling. De medische staf werd uitgebreid en bestond in 1854 uit vier hoog-
leraren. Uitgezonderd Van Deen, hadden allen een conservatieve inslag. Drie waren bovendien oud 
of ziekelijk en niet (meer) in staat om voldoende toezicht op de verpleging uit te oefenen.228 De the-
rapieën bleven hetzelfde en gebaseerd op symptoombestrijding. De mogelijkheden van en variaties 
in badtherapieën werden flink uitgebreid. Begin jaren vijftig werden verschillende soorten baden 
toegepast en aangeschaft: douchebaden, zwavelbaden, druppelbaden, regenbaden en stortbaden. Er 
waren ook draagbare exemplaren die op een handwagen werden vervoerd. Het stadsbestuur maakte 
de commissie van toezicht attent op nieuwe, luxere mogelijkheden.229 Zij zag kennelijk graag dat de 
nieuwste beschikbaar waren. Voor deze badbehandelingen kon gemakkelijker een klassensysteem 
worden ingevoerd dan voor de klinische zorg. Badtherapieën waren onder gegoeden ook populair 
omdat het een veel mildere behandelvorm was dan de agressievere therapieën als aderlaten, purge-
ren en laxeren.230 Badtherapieën werden in Nederland echter nooit zo populair als in Engeland.



Achtertuin van het Academisch Ziekenhuis, waar de was werd gedroogd en de konijnenhokken van het personeel zich 

bevonden, tweede helft negentiende eeuw.
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 Waarschijnlijk heeft professor Hissink Janssen na 1850 operaties onder narcose uitgevoerd. 
Andere geneeskundige noviteiten uit deze periode, de a-sepsis en anti-sepsis, werden pas in 1878 
toegepast. In 1854 werd een ‘Electro-Magnetische inductie praeparaat’ aangeschaft.231 Het was de 
enige medisch-technische aanschaf. Rosenstein deed vanaf 1866 verwoede pogingen de toestand in 
het ziekenhuis te verbeteren, waar hij gedeeltelijk in slaagde. Hij pleitte tevergeefs voor inwonende 
medici en voor medici die in farmacie waren opgeleid. Meer succes had hij met de introductie van 
een interne apotheek. Die kwam er in 1866.232 Rosenstein werd waarschijnlijk geïnspireerd door 
het Coolsingelziekenhuis, waar deze zaken al waren gerealiseerd.233

 De voeding en patiëntenverzorging waren slecht door gebrek aan discipline en hygiëne.234 De 
voorgeschreven reiniging en het verplichte baden bij de opname werden uitgevoerd, maar geregeld 
was er te weinig ziekenhuiskleding. In 1855 werden 100 handdoeken, gemaakt van oude gordij-
nen, aangeschaft voor f 2,-. Door het ruimtetekort lagen vaak te veel patiënten op een zaal.235 In 
1856 besmetten patiënten elkaar met tyfus en in 1857 met pokken.236 Ziekenhuizen vielen in de 
negentiende eeuw niet onder het toezicht van de geneeskundige commissies of het staatstoezicht, 
zodat slordige toestanden lang bleven bestaan.237
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 Men krijgt de indruk dat het na 1852 eerder slechter dan beter was, vergeleken met de oude 
ziekenhuizen. Twee factoren spelen een rol in de beeldvorming. Ten eerste zijn van het Academisch 
Ziekenhuis meer bronnen beschikbaar. De notulen van de commissie van toezicht verschaffen 
detailinformatie, die over het Nosocomium en het stadsziekenhuis ontbreken. De relatief grotere 
hoeveelheid informatie roept een schijnbaar somberder beeld op. Het tweede aspect is, dat men na 
het midden van de eeuw langzamerhand andere maatstaven over hygiëne aanlegde. Hygiëne werd 
een agendapunt in de medische en publieke discussie.238 Dezelfde feiten werden anders beoordeeld. 
De situatie in het ziekenhuis was waarschijnlijk beter noch slechter dan die van zijn voorgangers 
en de reputatie bij de bevolking hetzelfde.239 Als derde nuancerend argument breng ik naar voren 
dat de toestanden in het Groningse instituut niet afweken van die in de meeste andere Nederlandse 
ziekenhuizen. Het Coolsingelziekenhuis was een gunstige uitzondering.240 Een situatieschets van 
de Amsterdamse ziekenhuizen in deze periode ziet er hetzelfde uit als die van het Groningse zie-
kenhuis.241

De toelatingspraktijk
De commissie van toezicht streefde vanaf de opening van het ziekenhuis naar de versterking van 
het medische element, het verminderen van opnames op sociale indicatie en het veilig stellen van 
het onderwijs. Voor het stadsbestuur was de openbare gezondheidszorg, dat wil zeggen voldoende 
bedden voor lijders aan besmettelijke ziekten, een belangrijk punt. De stad droeg in deze periode 
jaarlijks f 5800,- bij aan de exploitatie.242 De armbesturen hadden vanwege de lage verpleegprijs 
belang bij een langdurig verblijf van chronische zieken in het ziekenhuis. Voor de drie belangen die 
voorheen in drie instituten werden behartigd, was nu één instituut beschikbaar. In de eerste 20 jaar 
van het Academisch Ziekenhuis waren zo nu en dan over de toelating en geregeld over de ontslag-
criteria en -praktijk fricties. Gaandeweg werden de criteria scherper omschreven. In de jaren vijftig 
onderzocht hoogleraar Ermerins chronische patiënten, dat wil zeggen degenen die langer dan een 
jaar waren opgenomen, op de noodzaak van verder verblijf.243 In 1863 werd besloten dat, wanneer 
het ziekenhuis niet kon bijdragen aan de genezing, de patiënt ontslagen moest worden en dat

het ontslag zal dienen te volgen, ook dan wanneer het armbestuur een langer verblijf om deze of gene 
reden wenschelijk mogt achten.244 

Het ziekenhuis beloofde toen alle aangeboden patiënten, ook die niet geschikt waren voor het 
klinische onderwijs, op te nemen. Hierachter school de moeizame acceptatie van de gedwongen 
opname van besmette prostituees. Dit was door het stadsbestuur besloten zonder het ziekenhuis 
daarin te betrekken. 
 De hoogleraar had de zeggenschap over het ontslag van de patiënten, maar de armbesturen kre-
gen de nodige tijd om voor ouderen en ‘incurabelen’ ander onderdak te zoeken. ‘Gemeenschappelijk 
overleg staat steeds op den voorgrond’, was de diplomatieke formulering.245 Maar in de praktijk 
gaf het hervormde armbestuur vaak niet thuis wanneer haar gevraagd werd de verzorging over te 
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nemen. De onderhandelingen over de uitplaatsing van chronisch en ongeneeslijk zieken verliepen 
stroef. In 1866 werd de armbesturen beloofd dat ze regelmatig een overzicht zouden krijgen van 
de langdurig zieken. Dit liep echter niet altijd vlotjes.246 In 1868 werden de uitsluitingscriteria 
voor de sociale, niet-medische gevallen concreter geformuleerd. Een opname in het Academisch 
Ziekenhuis was niet geïndiceerd als alleen huisvesting, ‘goede ligging’, voeding en een ‘rustig leven’ 
vereist was om gezond te blijven of de gezondheid te verbeteren. Men vond dat deze patiënten in 
een gasthuis hoorden. Eind jaren zestig kreeg het academische karakter van het ziekenhuis een ster-
ker accent. Ook de vele uitwendig zieken – lees: besmette prostituees – werden voor het onderwijs 
‘van geen nut’ geacht.247 De komst van professor Rosenstein, die het klinische onderzoek op een 
hoger plan tilde, was een belangrijke factor in deze ontwikkeling.248 
 In de jaren zestig sloten de toelating en de doorverwijzing na ontslag niet meer op elkaar aan. 
De toelating tot het ziekenhuis verliep vanaf 1858-1860 via de burgerlijke armenzorg, maar de 
diaconieën deden de vervolgopvang van chronisch zieken in de gast- en armenhuizen. In de jaren 
vijftig speelde dit probleem nog niet. Een opname in het Academisch Ziekenhuis vond toen nog 
hoofdzakelijk plaats op verwijzing van de diaconieën, die ook de vervolgopvang regelden. Het pro-
bleem voor het ziekenhuis was toen, dat door de betrekkelijk lage bijdrage van 25 cent per zieke 
per dag, ziekenhuisopnames voor de diaconieën een aantrekkelijke keuze waren. In de jaren zestig 
was doorverwijzen complexer. Overigens betaalde de burgerlijke armenzorg in 1868 nog steeds 14 
cent onder de kostprijs.249 Het dilemma was dat een verhoging van de bijdrage, de instroom van 
patiënten die voor het onderwijs interessant waren, kon doen afnemen.
 Het moeten weigeren van zieken in 1858 en in de winter van 1862-1863 vanwege het tekort 
aan bedden, leidde tot twee maatregelen. De armbesturen werden gevraagd om de verwijzingen 
te beperken en de patiënten werden eerder ontslagen. Door middel van een beperking van de 
instroom en een versnelling van de uitstroom trachtte men het capaciteitsprobleem op te lossen. 
In 1869 werd het al bestaande systeem van prijsdifferentiatie in de verpleegprijs verder uitgebreid. 
Voor patiënten die meer toezicht en voortdurende ‘oppassing’ nodig hadden wegens gebrekkige 
verstandelijke vermogens maar (nog) niet naar een krankzinnigeninstituut hoefden, moest in het 
vervolg f 1,- per dag worden betaald. In dit verband werden met name lijders aan delirium tremens 
en manis puerperalis (kraamvrouwenkoorts) genoemd. De betaling voor deze zieken werd bijna 
gelijk gesteld aan die voor krankzinnigen.250 De aanleiding tot deze maatregel was dat een paar 
maand daarvoor twee vrouwen zich in het ziekenhuis hadden verhangen.251 Intern onderzoek 
wees uit dat het ziekenhuis niets te verwijten viel, omdat deze vrouwen geen permanent toezicht 
nodig hadden. Maar er was ongerustheid over de reputatie van het ziekenhuis ontstaan. Herhaling 
wilde men voorkomen door meer zieken aan permanent toezicht te onderwerpen. De inspecteur 
had meer twijfel over het toezicht op de krankzinnigen en vroeg zich af of voor hen in de pro-
vincie een speciaal instituut moest komen. Dit idee werd niet uitgewerkt, maar de inspecteur en 
de Commissaris des Koning drongen er bij het ziekenhuis wel op aan om de condities voor deze 
zieken te verbeteren, te meer omdat ze er soms wel enkele maanden verbleven.252
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 De tendens van het groeiende aantal ziekenhuispatiënten die in het midden van de jaren veer-
tig was ingezet, zette zich na 1850 door. Van 1845-1848 was het jaargemiddelde van het aantal 
opnames in het stadsziekenhuis en het Nosocomium samen 469. In die jaren deden zich ernstige 
epidemieën voor. Van 1853-1855 was het cijfer nagenoeg gelijk, terwijl er toen geen ernstige 
ziekten in een grote omvang waren. Na 1870 daalde de hospitaliseringsgraad weer. De asylerings-
coëfficiënt van de stedelijke bevolking in drie steekjaren waarin geen bijzondere omstandigheden 
tot een verhoogde instroom leidden, laten een voortgaande stijging zien. In 1853, 1863 en 1870 
was respectievelijk 6.9, 11.5 en 13.4 ‰ van de bevolking in het Academisch Ziekenhuis.253 De 
cijfers van 1870 zijn ontleend aan Kooij.254

Tabel 6.10 Gemiddeld aantal opnames per jaar in het Academisch Ziekenhuis, 1853-1870

1853-1855 471 1861-1865 531

1856-1860 630 1866-1870 659

Bronnen: staten van verpleegden; Kooij, Groningen

De gemiddelde verpleegduur per patiënt steeg van 43 dagen in 1856 naar bijna 67 dagen in 1862. 
De stijging werd veroorzaakt door meer opnames van uitwendige patiënten.255 In de tweede helft 
van de jaren zestig daalde de gemiddelde verblijfsduur weer tot 40 à 45 dagen. Dit was ongeveer 
gelijk aan die in het stadsziekenhuis. Ook in het Academisch Ziekenhuis correleerde het aantal 
opgenomen patiënten met de verpleegduur. Als het aantal patiënten steeg, daalde de gemiddelde 
opnameduur. Het sterftecijfer daalde gestaag.256 Ten opzichte van de periode voor 1852, groeide 
het aandeel van de patiënten van buiten de stad van 15 naar 30 à 35%.257 Het voornemen om 
voor zieken uit de provincie een voorziening te creëren is bewerkstelligd.258 De oprichting van het 
Academisch Ziekenhuis heeft de centrale functie van de stad op het gebied van de gezondheidszorg 
versterkt.259

 De medische oorzaak van de toename van het aantal ziekenhuispatiënten lag in de oplopende 
frequentie van epidemieën van besmettelijke ziekten vanaf het midden van de eeuw. De hoge opna-
mecijfers van 1855, 1856 en 1864 waren te wijten aan ernstige cholera- en/of tyfusepidemieën. In 
1855 werden 59 cholerapatiënten opgenomen en in 1856 126 tyfuszieken en 25 pokkenpatiënten. 
Ook in 1858 kwamen veel pokkenlijders in het ziekenhuis terecht. In de jaren 1859-1860 leden 
enkele duizenden Groningers aan ernstige malaria, kwamen cholera en pokken tegelijkertijd voor 
en werden veel kinderen met mazelen besmet. De zwaarste cholera-epidemie die Groningen trof, 
deed zich in 1866 voor. De pieken in de opnamecijfers kunnen aan deze epidemieën gerelateerd 
worden. Het separatiemotief, in het stadsziekenhuis en in de jaren veertig in het Nosocomium van 
substantieel belang, gold ook voor het Academisch Ziekenhuis. Het bleef een belangrijk toelatings-
criterium. De toenemende bewoningsdichtheid – in de stad werden nauwelijks huizen bijgebouwd 
terwijl de bevolking voortdurend groeide – maakte verpleging en separatie thuis moeilijker. De 
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Choleracommissie drong in de jaren vijftig geregeld aan op opname. Zij vond de huisvesting van 
veel zieken te slecht voor thuisverpleging.260 Ook de Tyfuscommissie spoorde patiënten aan om 
naar het ziekenhuis te gaan.261 Een andere reden van de toename was de gedwongen opname van 
besmette prostituees vanaf 1861.
 Het aandeel van de kraamvrouwen onder de patiënten was vrij constant: 6 tot 8%. De hoge-
school vond eind jaren zestig de mogelijkheden om in de praktische verloskunde te oefenen 
– met name kunstmatige verlossingen kwamen zelden voor – te gering. Hetzelfde gold voor de 
heelkunde. Problemen die zich al vanaf het midden van de jaren dertig voordeden, waren dus nog 
steeds niet opgelost. Rond 1870 werd geprobeerd hiervoor in de ambulante praktijk (de medische 
armenzorg) een oplossing te vinden.262 Van de krankzinnigen werd ongeveer eenderde doorge-
stuurd naar gestichten elders in het land. In 1853 gingen twee kinderen van negen en zestien jaar 
naar Overijssel. Dit moeten gezien de leeftijd, kinderen met een ernstige verstandelijke beperking 
zijn geweest.263

 Van de andere opname-indicaties is alleen bekend of het om inwendige of uitwendige kwalen 
ging. Deze grove indeling biedt te weinig aanknopingspunten om een nauwkeurig inzicht in de 
medische reden van de opnames te krijgen. Enige verspreide informatie geeft een indruk van veel 
voorkomende redenen. Van 1869, een regulier jaar, werden de opname-indicaties beschreven in 
het Verslag van den toestand der gemeente. Veel patiënten leden aan ziekten van de ademhalings-
organen.264 De grote malaria-epidemie in 1859-1860 met veel complicerende ziekten leidde niet 
tot een omvangrijke hospitalisatie, zoals in 1826. Ook in 1857 was er veel malaria, maar het aantal 
ziekenhuispatiënten daalde toen. Eind jaren veertig veroorzaakten koortsen nog wel een verhoogde 
instroom in de ziekenhuizen. Malaria werd na 1850 veel minder een ziekenhuisziekte, al kwamen 
ernstige gevallen er nog wel terecht. Ziekten aan de ademhalingsorganen namen toe als reden voor 
een opname. Waarschijnlijk was longtuberculose eind jaren zestig vaak een indicatie voor een 
ziekenhuisopname. Het hoge aantal patiënten in de leeftijdscategorie 15-30 jaar, de leeftijdsgroep 
waarbinnen tuberculose veel voorkwam, is daarbij een ondersteunend argument. Een andere aan-
wijzing daarvoor is te vinden in de doodsoorzaken van de patiënten, die in 1858 en 1860 in het 
ziekenhuis overleden. Tyfus en ziekten aan de luchtwegen waren de belangrijkste doodsoorzaken. 
In 1858 stierven 14.5% aan tyfus, 22% aan longziekten en tering en 14.5% aan hydrops, een 
naziekte van malaria. Twee jaar later overleden 11 zieken (10.5%) aan tyfus en 12 (11.5%) aan wat 
omschreven werd als longtering, longtuberkels en phistis.265 Ziekten die zelden in het ziekenhuis 
voorkwamen, waren kroep, roodvonk, kinkhoest, koortsen en mazelen.266

 Het Academisch Ziekenhuis werd in hoofdzaak bevolkt door on- en minvermogenden, van 
wie de opname werd betaald door een armbestuur. Een klein deel van de patiënten bekostigde de 
opname zelf. In 1853 was dat bij 13% en in 1863 bij 10% van hen het geval.267 Enkelen werden 
op kosten van werkgevers of familieleden verpleegd. Dezen kwamen vrijwel allemaal van buiten 
de stad. De particuliere betalingen duurden in de regel (hooguit) een paar weken, waarna de arm-
besturen de lasten overnamen. Vergeleken met het stadsziekenhuis groeide het aantal particuliere 
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patiënten substantieel. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd een opname maar zelden 
door de zieke zelf betaald. De toegenomen therapeutische mogelijkheden waren geen reden voor 
particuliere patiënten om naar het ziekenhuis te gaan. Klassenverpleging, die gegoede bevolking aan 
zou kunnen trekken, bestond evenmin.268 De verschuiving van de armenzorg van de diaconieën naar 
de stedelijke armenzorg eind jaren vijftig wordt duidelijk zichtbaar in de navolgende tabel.

Tabel 6.11  Betalende instanties en personen van de opnames in het Academisch Ziekenhuis, 1853 en 1863, 

nominaal en procentueel269

betalende instanties of personen  1853

nom.  proc.

 1863

nom. proc.

diaconieën stad 115 24     1

weeshuis, gasthuizen stad     9   1

algemene onderstand en stad 106 22 206 39

overheden     8   2     6   1

‘voor het gesticht’   44   9

‘voor het huis’   56 12     8   1

eigen rekening, particulieren   61 13   65 10

diaconieën elders   56 12   23   4

gemeenten, algemene onderstand elders    26   5   95 15

gemeenten, algemene onderstand provincie Groningen 188 29

onbekend     3   1

totaal 475 650

Bron: staten van verpleegden

Toelichting: ‘voor het huis’ betekende de kraamzaal; ‘voor het gesticht’ betekende dat deze patiënten op de exploitatie van het 

ziekenhuis drukten. Gezien de subsidiestromen betekende dit, dat de betaling door de drie overheden werd gedragen.

Minder dan de helft van de opnames kwam ten laste van de stedelijke armbesturen (diaconieën 
en burgerlijk armbestuur samen). Tussen 1853 en 1863 daalde dat aandeel. Het ging om respec-
tievelijk 221 patiënten in 1853 en 157 in 1863.270 Ter vergelijking: in 1843 en 1844 verbleven 
respectievelijk 127 en 159 stedelingen in het stadsziekenhuis. In 1847 werden 175 opnames 
betaald door stedelijke armbesturen. De toegenomen bevolkingsomvang in acht genomen, daalde 
het aantal opnames waar de stedelijke armbesturen garant voor stonden fors ten opzichte van de 
jaren veertig.271 De daling in de jaren vijftig werd niet gecompenseerd door een hogere instroom 
in de ziekenzalen van de armenhuizen. In feite was er voor de stedelijke bevolking sprake van een 
dubbele toegangsbeperking tot de intramurale zorg. Voor in de stad geboren of gedomicilieerde 
Groningers was na 1852 een ziekenhuisopname, zo zij die wilden, niet gemakkelijk te verkrijgen. 
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Ze kwamen de poort maar moeilijk binnen.272 Na 1860 waren de ziekenzalen van de armenhuizen 
geen optie meer voor de stadsbevolking. Verder klaagden stedelijke medici, dat voor personen van 
wie de geboorteplaats niet bekend was, een verwijzing naar het ziekenhuis moeilijk te krijgen was, 
al werd dit ontkend.273 Het kon er op uitlopen, dat de opnamekosten van deze ‘arme vreemde en 
onbekende personen’ door het burgerlijk armbestuur moest worden gedragen.
 Achter de toename van het aantal ziekenhuispatiënten en de ogenschijnlijke soepele verwij-
zingspolitiek ging een verfijnd selectiemechanisme schuil. Ongeveer tweederde van de totale zie-
kenhuispopulatie woonde in de stad, maar van bijna de helft hiervan werd de ziekenhuisopname 
door andere gemeenten betaald. De last van deze zieke stedelingen werd op diaconieën en gemeen-
ten elders afgewenteld. In feite was het Academisch Ziekenhuis veel meer een provinciaal en veel 
minder een stedelijk ziekenhuis, dan het leek. De toegenomen bedrijvigheid trok mensen naar de 
stad. Ze kwamen in steeds dichter bevolkte wijken terecht en hadden mogelijk weinig familierela-
ties waarop ze bij ziekte konden steunen.274 Voor de stedelijke economie was de uitslag per saldo 
gunstig. Er werd geprofiteerd van de productiemogelijkheden van dit arbeidspotentieel en de toe-
genomen consumptie, maar men stond niet voor de onderhoudsplicht bij ziekte. Dit verschijnsel 
was in de eerste helft van de negentiende eeuw al aanwezig en werd na 1850 nog pregnanter.
 De populariteit van het badhuis was tot en met 1857 groot. De opgenomen zieken kregen 
badbehandelingen. Stedelingen die niet in het ziekenhuis waren opgenomen, maakten ook gebruik 
van deze voorziening. Het badhuis was de enige voorziening waar de gegoede bevolking het zieken-
huis voor op zocht. In 1853 werden door buitenpatiënten niet minder dan 770 baden gebruikt. 
Onder de gebruikers vinden we namen uit bekende vooraanstaande Groningse geslachten, al weten 
we niet precies om welke persoon uit de bekende families het ging. De ‘heer De Ranitz’ nam in 
1855 verschillende keren een bad: hij kreeg een rekening van f 8,40. De ‘heer Vos van Steenwijk’ 
is waarschijnlijk twee keer geweest: hij moest een gulden betalen. ‘Mej Juchter’ en ‘Mej Sonsbeek’ 
gingen het vaakst: respectievelijk f 13,30 en f 9,10 stond op hun rekening. De heren Van Calcar 
en Mesdag maakten ook gebruik van het badhuis.275

 In 1854 bleven particulieren, door de aanwezigheid van cholerapatiënten in het ziekenhuis, 
een korte periode weg uit het badhuis.276 Aanvankelijk meende men dat het een tijdelijk verschijn-
sel was. Uit de cijfers blijkt echter dat de particuliere gebruikers het badhuis in 1856 nog veel 
meer meden, toen pokken- en tyfuspatiënten het ziekenhuis bevolkten. Het bleek het begin van 
een dalende trend. De besmettelijke ziekten hielden de betalende particuliere gebruikers weg. De 
komst van de prostituees zal ook een motief zijn geweest om het ziekenhuis te mijden. In 1865 
werden door particulieren nog maar 186 baden genomen.
 In de zomer werd meer gebruik van het badhuis gemaakt dan in de winter. Hoge gebruikscijfers 
en een gedifferentieerde vraag gingen samen. In 1854 was de vraag zo groot, dat men er niet altijd 
aan kon voldoen. Het aantal badkuipen werd daarop uitgebreid. De daling vanaf 1858 manifes-
teerde zich zowel bij de klinische zieken als bij de externe gebruikers. De zwavel- en druppelbaden 
verdwenen eind jaren vijftig uit het aanbod. Die werden juist door de particulieren veel toegepast. 
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De particuliere aanschaf van baden speelde mogelijk een rol. Voor de prijzen die ze in het bad-
huis betaalden (50 tot 80 cent per keer), kon men bij een gebruik van enkele keren per maand al 
gauw zelf een bad aanschaffen. Voor de binnenpatiënten was de badtherapie mogelijk te duur of 
te bewerkelijk voor de oppassers. Het ritueel van baden bij de opname, om redenen van hygiëne, 
bleef wel gehandhaafd.
 Meer inzicht in de gebruikers van het ziekenhuis wordt verkregen door de analyse van de 
leeftijd van de klinische patiënten. De adolescenten en jongvolwassenen vormden de kern van de 
ziekenhuispopulatie.277 De algemene sterftecijfers in deze leeftijdsgroepen waren de laagste van alle 
leeftijdsgroepen. Dat maakt het hoge aandeel van jonge mensen in het ziekenhuis des te opval-
lender. De volgende trends vallen op: de groei van het aantal kinderen tussen 1853 en 1863, de 
relatieve daling van jongvolwassenen na 1853, maar een absolute groei tot 1863.Het aantal veertig- 
tot vijftigjarigen groeide gestaag, zowel absoluut als relatief. Het hoogste absolute groeicijfer was na 
1863 bij de vijftig- tot zestigjarigen. De algemene trend is een grotere spreiding van leeftijden. De 
vrees dat het ziekenhuis zou dichtslibben met hulpbehoevende ouderen, wordt in deze tabel niet 
bevestigd. In de jaren zestig was wel een groei bij de hoogste leeftijdsgroepen waar te nemen, maar 
het accent lag op de vijftigers en niet op de oudsten. Onder de hogere leeftijdsgroepen waren wel 
de meeste langdurige opnames.

Tabel 6.12 Leeftijd van de patiënten in het Academisch Ziekenhuis, 1853, 1863 en 1870, nominaal en procentueel

leeftijd  1853

nom. proc.

 1863

nom. proc.

 1870

nom. proc.

  1-19   50 11 109 17 138 16

20-29 180 39 219 35 210 25

30-39   88 19 116 19 151 18

40-49   55 12   85 14 135 16

50-59   51 11   54   9 124 15

> 60   31   7   31   5   65   8

onbekend     4   1     9   1   17   2

totaal 459 623 840

Bron: staten van verpleegden

Het aandeel ongehuwden en weduwes/weduwnaren was, net als in het stadsziekenhuis, groot: res-
pectievelijk 75, 77 en 69%. De koppeling van de leeftijdsgegevens met de burgerlijke staat maakt 
duidelijk, dat jonge, gehuwde mensen (< 40 jaar) nauwelijks in het ziekenhuis te vinden waren en 
dat zich onder de personen boven de dertig relatief veel ongehuwden bevonden. De toename van 
het aantal kinderen, met name zuigelingen,278 duidt op een accentverschuiving van de intramurale 
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ziekenzorg voor kinderen. Ging het in het stadsziekenhuis vooral om besmettelijke kinderziektes, 
in het Academisch Ziekenhuis ging het meer om zieke zuigelingen. Het lijkt er op dat het streven 
van de commissie van toezicht om de sociale indicatie terug te dringen, niet voor kinderen gold. 
In de zorg voor kinderen gingen sociale factoren zwaarder wegen. Een ander initiatief uit deze 
periode duidt hier ook op. In augustus 1861 werd een kinderhospitaaltje aan de Sint-Jansstraat 
ingericht. Het is niet precies bekend wie de initiatiefnemers waren. De hervormde diaconie had 
begin jaren vijftig het idee al eens geopperd, maar was in 1861 niet de initiator.279 De doelgroep 
van dit ziekenhuisje waren zwakke en scrofuleuze kinderen280 van drie tot twaalf jaar, waarvan de 
verpleging in de huiselijke kring of in het grote ziekenhuis moeilijk was.281 De kinderen werden op 
kosten van de armenzorg verpleegd voor een gulden per week. Wie er kwamen is niet bekend, maar 
het waren in ieder geval kinderen uit de lage sociale groepen. Het ziekenhuisje was niet groot. Van 
1866 tot en met 1869 werden in totaal 25 kinderen opgenomen. In 1870 werd het om onbekende 
redenen weer gesloten.282

 Uit de beroepsaanduidingen van de patiënten van het Academisch Ziekenhuis wordt duidelijk 
door welke sociale groepen het ziekenhuis werd gebruikt. Dienstboden, ambachtslieden, arbeiders 
en dagloners, sjouwerlieden en schippersknechts waren de meest vertegenwoordigde beroepen. 
Vanaf 1861 waren publieke vrouwen in ruime mate aanwezig. In 1863 werden zes ziekenoppas-
sers patiënt. Dat moet eigen personeel zijn geweest. In de leeftijdsgroep van 21 tot 30 jaar vond 
ik een groot aantal (ongehuwde) dienstbodes. Deze vrouwen kwamen vaak van elders en hadden 
kennelijk weinig andere mogelijkheden als ze ziek werden. Het aantal patiënten dat in de vervoer-
sector werkte of een beroep had met een hoge mate van geografische mobiliteit, was sterk verte-
genwoordigd. De sociale afkomst van de patiënten van het stadsziekenhuis verschilde niet van die 
van het Academisch Ziekenhuis. Tussen die van de armenhuizen en het Academisch Ziekenhuis 
waren wel verschillen.283 Het gewicht van de diensten- en vervoersector in de stedelijke economie 
weerspiegelde zich in de ziekenhuisbevolking. De ambachtelijke nijverheid was de tweede eco-
nomische pijler. Van de vier grootste beroepssectoren uit 1870 was een in de patiëntenpopulatie 
naar evenredigheid vertegenwoordigd: de confectie (naaisters, breisters, kleermakers, spinsters en 
wevers).284 Deze sector stond bekend als een ongezonde bedrijfstak. In Engeland kwam onder 
textielarbeiders veel longtuberculose voor.285 In Groningen werkten veel vrouwen in deze branche, 
mogelijk ook veel alleenstaande vrouwen van buiten de stad. De werkers uit de bouw en hout- en 
meubelbedrijven kwamen in afnemende mate binnen: respectievelijk 23 en 20 in 1853 en 1863. 
Werkers uit twee andere sectoren, smederijen en tabaks- en sigarenfabricage, werden nauwelijks in 
het ziekenhuis verpleegd. Mogelijk zitten ze voor een deel verstopt in de groep ‘arbeiders’, maar 
dan nog waren ze ondervertegenwoordigd.286

 In het katholieke armenhuis waren de bouwvakkers juist oververtegenwoordigd. We hebben 
hier een tweede aanwijzing dat de in de stad geboren bevolking steeds meer uit de intramurale zorg 
werd gehouden. In de sigarenfabricage waren de werkomstandigheden ook vaak slecht en verge-
lijkbaar met die van de textielarbeiders.287 Mogelijk werkten in Groningen, net als in Utrecht, veel 
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jonge(re) kinderen en adolescenten in deze sector. Als zij ziek werden, konden ze in de regel door 
de ouders worden verzorgd. In de bouw was de fysieke afstand iets groter en werkte men buiten, 
waardoor de omstandigheden voor de overdracht van contactinfecties ongunstiger waren. Wanneer 
longtuberculose inderdaad steeds meer een ziekenhuisziekte werd, dan ligt hiervoor een indirecte 
verklaring in de beroepen van de patiënten. De ondervertegenwoordiging van deze sectoren onder 
de ziekenhuisbevolking kan ook te maken hebben met het feit dat meer gehuwde mannen in deze 
beroepen werkten. 

Tabel 6.13 Beroepen van de patiënten in het Academisch Ziekenhuis, 1853, 1863 en 1870, procentuele verdeling

beroepssectoren 1853 1863 1870

agrarische sector, zelfstandig   0.3   0.4   0.7

agrarische sector, onzelfstandig   0.4   3.7   3.5

ambachtslieden 15.3 11.9 17.1

ambtenaren, laag   0.3   0.7

arbeiders/sters, dagloners 26.4 15.3 14.9

dienstboden 18.6 15.5 13.8

publieke vrouwen 12.6   3.8

knechten   1.1   0.4   0.7

kooplieden   3.1   1.6   2.6

naaisters   3.3   4.0   4.9

vervoer, zelfstandig   2.4   0.4   2.3

vervoer, onzelfstandig   1.1   4.5 11.7

gezondheidszorg   1.1   0.4

overige   0.4   0.4   5.5

onbekend, zonder, geen 25.9 26.6 17.7

Bronnen: staten van verpleegden; Kooij, Groningen.

Bij ziekte werden de gehuwde mannen door hun echtgenotes thuis verzorgd. Gehuwden waren, 
zoals we zagen, ondervertegenwoordigd in het ziekenhuis.
 Wie betaalden nu hun opname zelf? De boeren en landbouwers vinden we zonder uitzondering 
onder de particuliere patiënten. Bijna de helft van de boerenarbeiders, een kleine groep dienstbo-
den en ambachtslieden en andere zelfstandigen waren er bij, en verder nog: een zaakwaarnemer, 
schipper, scheepskapitein, stuurman, commissionair, commies, mulder en kooplieden. Van de 86 
particuliere patiënten uit 1853 en 1863 van wie een beroep bekend was, waren 63 (73%) van het 
mannelijke geslacht. In de sociale stratificatie van 1870 vielen de genoemde beroepen hoofdzake-
lijk in laag vier en vijf (middenstands- en ambachtsgroepen) en een enkele in laag drie, de hoge 
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middengroepen.288 Deze groepen vielen niet onder de medisch bedeelden (zie hoofdstuk 8). Er 
waren veel geografisch mobiele beroepsbeoefenaren onder de particuliere patiënten.
 Van de polikliniek zijn geen bronnen bewaard gebleven. Enkele verspreide kwantitatieve gege-
vens maken voldoende duidelijk dat de omvang van de groep mensen die gebruik maakte van deze 
hulp aanzienlijk was. In de laatste drie maanden van 1852 kregen ongeveer 500 zieken poliklini-
sche hulp en evenveel in het academiejaar 1858-1859. Van 1869 hebben we een nauwkeurig getal: 
959. In dit jaar deden zich geen bijzondere problemen voor op het gebied van de volksgezondheid. 
Het is als een regulier jaar te beschouwen. Een substantiële groep inwoners kreeg gratis medische 
hulp buiten de medische armenzorg om. Bij de start van het Academisch Ziekenhuis probeerde 
de commissie van toezicht de kosten van de polikliniek op de hervormde diaconie af te wentelen. 
Voor 1853 lukte dat, maar daarna weigerde het armbestuur te betalen en werden de kosten door 
het ziekenhuis gedragen.289

 Van het jaar 1869 is ook bekend voor welke kwalen men in de polikliniek kwam: febris inter-
mittens290 (163), voedingsstoornissen en aandoeningen van de spijsverteringsorganen (240) en 
ziekten van de ademhalingsorganen (149) kwamen in de inwendige kliniek het meest voor. In de 
heelkundige kliniek was bij 196 van de 233 patiënten iets mis met de ledematen. De poliklinische 
patiënten leden het meest aan koortsziekten, spijsverteringsproblemen en (waarschijnlijk lichtere) 
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uitwendige kwetsuren. Deze aandoeningen werden als minder bedreigend ervaren. Bij de klini-
sche zieken lag een zwaarder accent op de ziekten van de ademhalingsorganen, die als ernstiger 
werden beschouwd. In 1869 was er weinig tyfus. Het lijkt er op dat in de jaren zestig andere 
toelatingscriteria voor de poliklinische hulp golden dan aan het begin van de eeuw. Aanvankelijk 
werd alleen naar de chroniciteit van de kwalen gekeken. In 1869 werden ook de lichtere gevallen 
uit de ‘gewone’ ambulante praktijk in de polikliniek geholpen. Hierbij kunnen twee opmerkingen 
worden geplaatst. Professor Rosenstein die in 1866 was aangesteld, wilde de studenten naast de 
klinische praktijk ook in aanraking brengen met de gewone praktijk.291 Daarvoor was de polikli-
niek uitermate geschikt. De tweede verklaring voor de populariteit van de polikliniek sinds de jaren 
veertig kan zijn dat de toegang tot de medische armenzorg voor mingegoeden moeilijker werd. De 
polikliniek was voor deze groep een alternatief. De verhouding polikliniek – armenzorg was wat 
betreft het aantal geholpen personen in 1869 ongeveer 1:2. De polikliniek droeg substantieel bij 
aan de gratis medische hulpverlening. Helaas kan de sociale en geografische achtergrond van de 
clientèle van de polikliniek niet onderzocht worden. Waarschijnlijk waren het in hoofdzaak min-
gegoeden.
 Samengevat: de patiënten van het Academisch Ziekenhuis vormden geen afspiegeling van de 
Groningse samenleving. De inwoners van de stad hadden een numeriek overwicht, maar van bijna 
de helft werd de opname door andere gemeenten en armbesturen betaald, omdat ze elders waren 
geboren. Immigranten waren oververtegenwoordigd onder de ziekenhuisbevolking. De geboren 
Groningers kwamen steeds minder in het ziekenhuis terecht. De verhouding tussen mannen en 
vrouwen was 100:93.292 De sekseverdeling bij de particuliere patiënten viel anders uit: daar waren 
relatief veel meer mannen onder. De sociale indicatie voor een opname kan niet uitsluitend tot 
armoede worden teruggebracht. Aanvullende factoren waren een buitenstedelijke afkomst met 
een beperkt sociaal netwerk en gebrekkige woonomstandigheden of het ontbreken van een eigen 
onderdak. Geografisch mobiele beroepsbeoefenaren waren bovenproportioneel vertegenwoordigd, 
met name bij de mannelijke particuliere patiënten. De mannelijke gehuwde, in de stad geboren 
autochtone ambachtslieden van 20 tot 50 jaar en hun knechten vinden we nauwelijks in de 24-
uurs zorg aan de Munnikeholm. Ze hadden in de ogen van de armbestuurders geen verzorgings-
probleem. Alleen wanneer ze tyfus, pokken of cholera kregen, waren ze een bedreiging voor de 
stedelijke samenleving.
 De importantie van tyfus en longkwalen als opname-indicatie lijkt toe te nemen. Tyfus was in 
de hele negentiende eeuw een belangrijke ziekenhuisziekte, maar na het midden van de eeuw werd 
dit nog meer het geval. Tyfus kon een economisch belangrijk deel van de stedelijke samenleving 
langdurig uitschakelen. Vanuit die optiek was isolatie wenselijk. Longtuberculose kwam veel onder 
adolescenten en jong volwassenen voor. Die leeftijdsgroepen waren relatief ruim vertegenwoordigd 
in het ziekenhuis. De bovenlagen van de bevolking maakten in de jaren vijftig, meer dan voorheen 
in het Nosocomium, gebruik van de badvoorzieningen. Het uitgebreide aanbod stimuleerde de 
vraag er naar. Anderzijds leidde het ruime gebruik van het badhuis door gegoeden tot een nog 
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uitgebreider en luxer aanbod. Maar de populariteit was van korte duur, eind jaren vijftig nam zij 
al weer af. De vele besmettelijke ziekten en waarschijnlijk ook het verslechterende imago van het 
hospitaal, hielden de gegoeden weg uit de instelling.
 De polikliniek werd populair vanaf het midden van de jaren veertig. Mingegoeden zochten een 
alternatief voor de medische armenzorg. De functie van de polikliniek verbreedde ook, omdat het 
de studenten gelegenheid bood om meer met de ‘gewone’ praktijk in aanraking te komen.

DE I N T R A M U R A L E K R A N K Z I N N I G E N ZO RG

Capaciteit en opnamecondities
In het Anthony-gasthuis aan de Rademarkt was sinds 1702 een vleugel in gebruik voor de verple-
ging van krankzinnigen.293 De capaciteit bestond in 1821 uit 13 kamertjes.294 Na de sluiting van 
deze vleugel in 1844, beschikten Gedeputeerde Staten voor de opname van Groningse krankzin-
nigen over bedden in het gasthuis voor krankzinnigen in Zutphen. De eerste jaren konden daar 40 
personen uit de stad en de provincie worden geplaatst en vanaf 1852 45. De opnamemogelijkhe-
den werden eind jaren vijftig opnieuw verruimd, omdat toen ook nog een contract met het Sint-
Joris gasthuis in Delft werd afgesloten. De joodse inwoners maakten gebruik van het Israëlitische 
Krankzinnigengesticht in Amsterdam.295 Vanaf de jaren veertig konden aanzienlijk meer krankzin-
nigen opgenomen worden dan voorheen in het Anthony-gasthuis, zij het dat dit steeds verder weg 
moest gebeuren.
 In het Anthony-gasthuis werden particuliere patiënten en clientèle van de armenzorg opgeno-
men. Particulieren betaalden per week f 3,- à f 4,-. Financiële draagkracht en de vereiste ‘oppassing’ 
bepaalden de hoogte van de verpleegprijs. Diaconieën betaalden per patiënt f 2,25 per week, plus 
de kosten van kleding, extra voeding, beddengoed en scheren. De kwaliteit van de behandeling en 
verpleging in het Anthony-gasthuis was op een laag peil. Iedere verpleegde had een eigen ‘lokaal’ 
en ‘slaapplaats, die geregeld of na voorgevallene omstandigheden gereinigd wordt’.296 De patiën-
ten sliepen soms op los stro en hadden geen stoel. Het verblijf was er troosteloos en eenzaam. 
Contacten tussen patiënten werden zo veel mogelijk vermeden en de maaltijden werden afzon-
derlijk gebruikt. Al het nodig was, werd de patiënt bij het eten geholpen. Vanaf 1828 bezochten 
medici de patiënten. Zij konden met veel moeite enige beperkte verbeteringen bewerkstelligen. 
Eind jaren dertig hekelde de plaatselijke geneeskundige commissie de ongezonde toestand in de 
vertrekken en de bouwvalligheid van het gebouw. Ze hadden nog meer kritiek op de verpleging. 
Personeel was er amper. De patiënten moesten het in een onverwarmd vertrek in de felle winterkou 
met een hemd en deken doen. De commissie vond dat de kamers van patiënten die hun kleding 
en dekens afgooiden of verscheurden, ‘s nachts verwarmd moesten worden. De voogden bestreden 
dit: de patiënten zouden het zelf niet willen. De commissie was echter van mening dat het niet de 
taak van de medici was om toe te zien op bevriezing van tenen en bescherming tegen de kou. Het 
gevolg was dat in 1838 een politieagent kwam controleren of de kachels brandden.297
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 De geneeskundige commissie kaartte de verzorging in het gasthuis aan bij het stadsbestuur. Dit 
had uitgezocht dat de stad niet verplicht was om op eigen kosten een gesticht op te richten. De 
kwestie werd doorgeschoven naar het provinciebestuur. In 1818 kondigde koning Willem I het 
Menschlievend Besluit af. Het lag onder meer in de bedoeling de slechte krankzinnigeninrichtin-
gen te sluiten.298 In Groningen had dit besluit geen gevolg. In de beoordelingen van de stedelijke 
en provinciale overheid over het Anthony-gasthuis horen we wel een stijgende graad van kritiek. 
In 1816 vond het stadsbestuur dat in het huis ‘redelijke goede omstandigheden’ waren.299 Twaalf 
jaar later was de vleugel ‘voor enige verbeteringen vatbaar’.300 Het provinciebestuur meende in 
1832 dat de omstandigheden ‘veel te wensen overlieten’.301 De provincie, heelmeester Einthoven 
die de medische zorg onder zijn hoede had en de plaatselijke geneeskundige commissie waren de 
gangmakers in het problematiseren van de verpleging. Het stadsbestuur was aanmerkelijk lauwer 
en toonde nauwelijks initiatieven.
 De kern van het probleem was dat de voogden van het Anthony-gasthuis niet konden inhaken 
op de modernere opvattingen over krankzinnigenzorg, die in de eerste helft van de negentiende 
eeuw ontstonden. De idee groeide dat krankzinnigen behandeld en genezen konden worden. In 
de oude opvatting stond de bescherming van de maatschappij tegen onveiligheid en overlast voor-
op.302 De voogden wilden het gasthuis wel uitbreiden, maar hun visie op de zorg veranderde niet. 
Zij verdedigden hun instelling tot het laatst toe, maar streden een verloren strijd. In 1841 werd 
de nieuwe wet op de krankzinnigengestichten aangenomen en het staatstoezicht op de krankzinni-
genzorg ingesteld. Het Anthony-gasthuis mocht voorlopig nog functioneren als bewaarplaats, maar 
niet meer als gesticht. Alleen onder curatele gestelden konden nog worden opgenomen, omdat er 
geen andere opvangmogelijkheid in de stad was. In 1842 schreven de nieuwe staatsinspecteurs een 
vernietigend rapport over het gasthuis, met als gevolg dat in 1844 de deuren werden gesloten.
 Door de provinciale bestuurders werd in 1832 de noodzaak van een nieuw provinciaal krank-
zinnigeninstituut aan de orde gesteld.303 Er werd een nieuw provinciaal instituut gepland, waarvoor 
grond werd aangekocht. Maar het kwam niet tot stand. De commissie – waarin drie prominente 
medici zaten304 – die de opzet van de nieuwe instelling moest voorbereiden, kreeg voor haar plan 
de steun van Gedeputeerde Staten, maar de staatsinspecteurs hadden er kritiek op. Nog voor het 
plan herzien was, sloten de inspecteurs het Anthony-gasthuis. 
 Volgens de wet van 1841 dienden de provincies de zorg voor de krankzinnigen te regelen. In 
Groningen werd men niet gehinderd door stedelijke (of provinciale) trots zoals de Rotterdamse 
magistraat, die niet afhankelijk wilde zijn van kleinere steden.305 De Groningers sloten een contract 
met het gasthuis in Zutphen voor de opname van hun krankzinnigen, waarbij werd bepaald dat 
de diaconieën f 110,- van de opname per jaar betaalden en het Rijk en de provincie elk f 40,-. De 
provincie betaalde de kosten van het vervoer. De krankzinnigen die in 1844 nog in het Anthony-
gasthuis verbleven, werden ontslagen of overgebracht naar Zutphen. Daarna verflauwde het initi-
atief om een nieuwe Groningse instelling te bouwen. Financiële overwegingen speelden daarin de 
hoofdrol.306 Dat de provinciebestuurders hun taak in de krankzinnigenzorg toch serieus namen, 
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blijkt uit hun bezoek aan het instituut in Zutphen. Men was zeer tevreden over de behandeling 
die de Groningers daar ondergingen. De toon in de provinciale bladen over de zorg in Zutphen en 
Delft was onverdeeld positief.
 De behandeling in die gasthuizen was veel beter. Men had een positieve verwachting over 
de herstelmogelijkheden.307 Er was een mild behandelingsklimaat en de therapie was gericht op 
activering en uitsluiting van dwangmiddelen. De behandelingen waren gebaseerd op de ‘moral 
treatment’ en ‘non-restraint’ filosofie. De Groningse magistraten deelden deze opvattingen. De 
bevolking was nog niet altijd zo ver. De gedeputeerden constateerden dat 

mishandelingen aan dergelijke ongelukkigen vóor hunne opneming in Gestichten nog althoos  
voorkomen.308 

Maar dat was zeker niet algemeen. De omstandigheden voor veel Groningse krankzinnigen zijn in 
het derde kwart van de negentiende eeuw verbeterd. Gedeputeerden sloten aan bij de landelijke 
ontwikkelingen.

De opnamepraktijk
In welke mate werd van de beschikbare intramurale capaciteit gebruik gemaakt en welke factoren 
bepaalden de verwijzing en toelating? In het Anthony-gasthuis verbleven gemiddeld ongeveer 
tien à veertien patiënten. De helft kwam uit de stad, de anderen uit andere Groningse en Drentse 
gemeenten. De hospitalisatiegraad van stedelijke patiënten met mentale problemen was in de eer-
ste helft van de negentiende eeuw heel laag. De armenzorg of de burgerlijke gemeente betaalden 
doorgaans de opname. Opnames op verzoek en op kosten van de familie kwamen ook voor. Zo was 
aan het begin van de eeuw ‘landmansdochter’ Roelfje Salomons uit Gasselternijveen, wier ouders 
‘in goeden doen’ waren, opgenomen.309

 Het geringe aantal opnames doet al vermoeden dat alleen zeer ernstige gevallen in het gasthuis 
terechtkwamen. De meeste personen die in de eerste helft van de negentiende eeuw als krankzin-
nig werd beschouwd, kwamen er niet. De opnameredenen beperkten zich tot overlast en gevaar 
voor de samenleving. Niet zelden ging aan een opname een verblijf in het Huis van Arrest vooraf. 
Criminaliteit kon, ook toen al, de eerste stap zijn naar de krankzinnigenzorg. De opname in het 
gasthuis duurde 

totdat de lijder niet meer als nadelig of gevaarlijk voor hem zelve of voor de maatschappij te beschou-
wen is.310 

Krankzinnigheid of een andere mentale stoornis zoals een verstandelijke of geriatrische beperking 
op zich waren tot het midden van de jaren veertig geen redenen voor een opname. Overlast, veilig-
heid of maatschappelijke onaangepastheid waren de eigenlijke redenen.
 In 1824 werden in de stad 39 krankzinnigen geteld, van wie vier in het gasthuis verbleven en 35 
thuis of bij particulieren waren ondergebracht. Negen van de 39 werden op eigen of familiekosten 
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verpleegd. Van 1837 tot en met 1839 waren er volgens een telling 23 mentaal gestoorden. Zes van 
hen verbleven in het gasthuis en zeventien bij particulieren. In 1837 en 1838 werden drie à vier op 
eigen rekening verpleegd. Uit deze periode weten we iets meer over de prevalentie van krankzin-
nigheid, omdat men in deze jaren discussieerde over het opzetten van huizen voor ‘incurabelen’ en 
over een nieuw krankzinnigengesticht. Nieuwe voorstellen leidden altijd eerst tot het tellen van de 
zieken in de stad. 
 Volgens deze gegevens zou de hospitalisatiegraad in de jaren twintig en dertig zijn gestegen. 
Dat komt overeen met de informatie, dat in de jaren dertig de voogden mensen moesten afwijzen. 
Het percentage dat voor eigen rekening werd verpleegd, was betrekkelijk hoog, 26 en 17%. Dit 
was hoger dan bij de somatisch zieken in de ziekenhuizen. Was er onder beter gesitueerden een 
geringere bereidheid om hun geestesgestoorde familielid zelf op te vangen? De voogden namen, 
vanwege de hogere verpleegprijs, ook liever particuliere patiënten dan diaconieklanten op.
 Het voorkomen van krankzinnigheid, nog los van de definitieproblematiek, werd nooit geheel 
bekend, want alleen de uitbestede, bedeelde of in het gasthuis geplaatste personen kwamen de 
overheden ter ore. In het derde kwart van de eeuw werd de onbekendheid met de omvang van de 
problematiek ook door Gedeputeerde Staten als een probleem gezien. Toen werd een actief beleid 
van hospitalisering gevoerd, gebaseerd op de verwachting dat de beste en snelste genezing bereikt 
werd met een zo spoedig mogelijke opname. ‘Verborgen’ krankzinnigheid paste niet in dit beleid. 
In 1849 waren inmiddels 30 inwoners uit de provincie Groningen in Zutphen. Gedeputeerde 
Staten vond dat te weinig. Onderzoek had uitgewezen dat de provincie relatief weinig krankzin-
nigen opstuurde. Het onbelemmerde optimisme van Gedeputeerde Staten over de behandeling was 
de motor achter de sterk stijgende hospitalisatie. Het optimisme werd in een circulaire uitgedragen 
naar de gemeenten: 

Niets staat meer de genezing van krankzinnigheid in den weg, dan dat in den beginne, bij het  
ontstaan der kwaal, geen doelmatige geneeskundige behandeling plaats grijpt.311 

Dat een zo snel mogelijke opname het genezingsproces bevorderde, werd door de gedeputeerden 
op geen enkel moment betwijfeld. Als oorzaken van het niet laten opnemen van patiënten zagen 
zij de vrees voor hoge uitgaven bij de diaconieën en bij de bevolking de ‘gehechtheid’ aan het 
betrokken familielid. De gedeputeerden vroegen de gemeentebesturen om hun overredingskracht 
te gebruiken en bij de diaconieën vooral te benadrukken dat Rijk en provincie een fors deel van de 
opnames betaalden. Deze aansporing hielp, want een jaar later waren 37 patiënten in Zutphen. De 
stijging van het aantal opnames ging tot 1880 gestaag door. De groei van de intramurale krankzin-
nigenzorg van 1844 tot 1880 kan men gerust spectaculair noemen. Eenderde van de Groningse 
patiënten kwam uit de stad en dat was relatief iets meer dan uit de plattelandsgemeenten. De 
uitbreiding met de contractplaatsen in Delft was het gevolg van het feit dat Zutphen steeds vol zat 
en niet alle patiënten uit Groningen konden worden geplaatst.
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 De verhouding tussen de in krankzinnigengestichten geplaatste patiënten en de thuisblijvers en 
uitbestede patiënten was eind jaren vijftig structureel veranderd. Toen gingen meer zieken naar het 
gesticht dan er buiten bleven. In 1858, 1859, 1860 en 1863 werden respectievelijk 53, 59, 55 en 
65% van de in de provincie geregistreerde krankzinnigen in gestichten elders in het land geplaatst. 
Van de stedelingen was de hospitaliseringsgraad in de eerste drie genoemde jaren nóg hoger, 
respectievelijk 62, 67 en 55%.312 Hierbij zijn nog niet gerekend de patiënten die tijdelijk in het 
stadsziekenhuis of Academisch Ziekenhuis terecht kwamen en niet doorgezonden maar ontslagen 
werden. Plaatsing in de armenhuizen kwam rond 1860 nog maar sporadisch voor.
 Onder de patiënten die niet naar Zutphen en Delft overgebracht werden, was een hoog per-
centage ‘idioten’. Meer dan de helft tot eenderde van diegenen die in de stad bleven, leden aan 
‘idiotisme’.313 Dit was kennelijk niet vaak een indicatie voor opname. Het motief voor het niet 
opzenden van hen was dat ze goed werden verzorgd, niemand tot last waren en geen gevaar veroor-
zaakten. Het aspect van de geneesbaarheid gold kennelijk niet voor deze groep. Wanneer we onder 
deze personen mensen met een verstandelijke beperking kunnen vatten, dan kan de vraag gesteld 
worden of in deze periode een splitsing is ontstaan in de toegang tot de intramurale zorg voor 
psychiatrische patiënten en verstandelijk beperkte personen.314 Deze hypothese pleit voor ruimer 
onderzoek naar de personen die niet werden opgenomen.315

 De opname van krankzinnigen in de gestichten was vaak langdurig. Catharina van Doorn en 
sergeant J.C. Gravenhorst verbleven decennia lang in het Anthony-gasthuis. Van Catharina is niet 
precies bekend wanneer ze werd opgenomen, maar ze was in ieder geval van 1811 tot en met 1826 
in het gasthuis.316 Gravenhorst werd er van 1809 tot en met 1826 verpleegd.317 Het optimisme 
ten spijt waren eind jaren zestig nog steeds Groningse patiënten in Zutphen opgenomen, die er in 
1843 al waren gekomen.
 Van de in Zutphen opgenomen Groningers werden van 1858-1860 gemiddeld 19.5% en in 
1863 23% voor eigen rekening verpleegd.318 Dat was niet fundamenteel afwijkend van de situatie 
in de jaren twintig en dertig, al waren de nominale aantallen veel hoger. Het feit dat Zutphen 
klassenverpleging bood, kan op de Groningers een extra aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. 
De particuliere patiënten werden in de drie hoogste klassen opgenomen. De patiënten die voor 
rekening van de overheden en diaconieën werden geplaatst, kwamen in klasse vier terecht.
 De zedenkundige behandeling stond in deze periode niet ter discussie. Nog in 1880 pleitten 
Gedeputeerden Staten voor een snelle opname met het oog op de genezingskansen. Het aantal 
opnames groeide toen nog steeds gestaag, maar de opnameduur werd wel korter. De meeste 
patiënten bleken toch ongeneeslijk ziek te zijn. Slechts een klein aantal genas en dat van de hoge 
toestroom naar de gestichten eens een probleem gemaakt zou worden, viel te verwachten. De eerste 
geluiden over de hoge kosten werden eind jaren zestig gehoord.319 In deze periode werd echter nog 
niet tot een wijziging van het opnamebeleid besloten.
 Voor de periode 1844-1870 kan de conclusie zijn, dat op alle drie fronten – capaciteit, kwaliteit 
en toegankelijkheid – een substantiële verbetering van de intramurale krankzinnigenzorg te zien 
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was. De ernstig verstandelijk gehandicapten vielen buiten het criterium van geneesbaarheid en zij 
werden maar zelden naar Zutphen gebracht. Goede psychiatrische zorg in de naaste omgeving van 
Groningen werd pas aan het eind van de eeuw gerealiseerd.

SA M E N VAT T I N G

De stad kende aan het begin van de negentiende eeuw geen ziekenhuistraditie en nauwelijks 
intramurale verpleegmogelijkheden. Sporadisch werden zieken in de bestaande armenhuizen 
opgenomen. In de Bataafs-Franse tijd werden reizende zieken als een probleem ervaren, evenals 
prostituees die aan syfilis leden en lijders aan andere besmettelijke ziekten. De verloskundige hulp 
voor arme kraamvrouwen was bovendien nagenoeg stil komen te liggen, wat ook als ongewenst 
werd ervaren. Voor 1820 werden beperkte en tijdelijke oplossingen gecreëerd. Achteraf maken de 
vele en vooruitstrevende plannen, geïnspireerd door Franse voorbeelden, indruk. De armenhuizen 
van de diaconieën brachten in het tweede decennium beperkte verbeteringen aan. Het katholieke 
armenhuis was de voorloper van deze ziekenzorg en bood kwalitatief de beste hulp.
 Een ernstige tyfusepidemie was de aanleiding tot het oprichten van het stadsziekenhuis in 1820. 
Dit markeerde tevens het begin van structurele curatieve medische armenzorg door de stad. De stad 
haakte aan bij een oudere traditie, die van de isolatie van besmettelijke ziekten. Het nieuwe was dat 
het nu vooral ging om endemische ziekten. Ernstige zieken waren de tweede doelgroep. De tweede 
aanleiding tot de overname door de stad van de (intramurale) medische armenzorg was, dat de 
diaconieën op dat moment eenvoudigweg alle geneeskundige zorg voor on- en minvermogenden 
niet meer konden opbrengen. Dit motief gold tijdelijk, dat van de isolatie van besmettelijke ziekten 
was een blijvende zorg. Het stadsziekenhuis heeft een grotere rol gespeeld in de openbare gezond-
heidszorg dan in de preventie van verpaupering. Besmettingsangst was de uiteindelijke reden om 
de instelling open te houden.
 In de jaren twintig was de toelating tot het stadsziekenhuis soepel. De opnamecijfers waren hoog. 
De diaconieën verwezen gemakkelijk naar de intramurale zorg die ze zelf niet hoefden te betalen. 
Hier was sprake van intralokaal free-riden. Ook trok de bevolking van het platteland naar de stad, 
op zoek naar ziekenhuiszorg. Het stadsziekenhuis vervulde een centrale functie in de intramurale 
zorg. Begin jaren dertig werden de ziekenhuiszorg en de ambulante medische armenzorg voor de 
stad een te zware financiële last. Het algehele economische klimaat was niet best en de stad had grote 
schulden, onder andere als gevolg van de epidemie van 1826-1827 en de uitgaven aan armenzorg.
 In 1833 kregen de diaconieën de verantwoordelijkheid voor de medische armenzorg, waar-
onder de ziekenhuiszorg, terug van de stad. Ze moesten toen voor de intramurale zorg van hun 
clientèle betalen. Die zorg werd vervolgens grotendeels verplaatst naar de goedkopere armenhui-
zen. De opnamecijfers van het stadsziekenhuis daalden drastisch. Er ontstond een scheiding tussen 
patiëntengroepen, die duurde tot 1860. De geboren stadjers kwamen zo veel mogelijk in de zie-
kenzalen van de armenhuizen terecht of, als dat mogelijk was, in het Nosocomium Academicum. 
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Het stadsziekenhuis kwam alleen in aanmerking bij een besmettelijke ziekte en incidenteel bij een 
zware operatie. Ook elders armlastigen kwamen er terecht. Er was een scheiding volgens geografi-
sche (herkomst) en nosologische (ziektekundige) criteria. Van de drie algemeen aanvaarde toegangs-
criteria gaven de stad en de diaconieën aan de criteria ongeschiktheid en nabijheid vanaf 1833 een 
andere invulling. De stad beperkte het criterium ongeschiktheid in relatie tot het stadsziekenhuis 
tot de besmettelijke ziekten, terwijl de diaconieën aan een veel bredere groep intramurale zorg toe-
stonden, maar daarvoor wel een ander zorgarrangement creëerden: de armenhuizen. De scheiding 
volgens sociale criteria (onvermogenden en minvermogenden) is complexer en minder scherp. Ze 
liep voor een deel dwars door de geografische en nosologische scheiding heen. Minvermogenden 
kwamen waarschijnlijk meer in het stadsziekenhuis en het Nosocomium terecht. De beroepsaan-
duidingen van de patiënten geven aanleiding tot deze conclusie. Waarschijnlijk kwamen ze er 
echter alleen als ze aan een besmettelijke ziekte leden. Dan lag het stadsziekenhuis meer voor de 
hand dan het armenhuis. Bij de katholieken kwamen ze na 1847 wel meer in het kwalitatief goede 
armenhuis terecht.
 In de loop van de jaren veertig groeide de vraag naar intramurale zorg enorm door een hogere 
prevalentie aan besmettelijke ziekten en door een grotere mobiliteit en immigratie van arbeiders. 
De groei van de vraag zette in de jaren vijftig verder door. Alle voorzieningen die intramurale zorg 
boden, stonden onder druk. Elders geborenen namen steeds meer plaats in de ziekenhuizen in. De 
patiëntengroepen van het stadsziekenhuis en het Nosocomium leken steeds meer op elkaar. Het 
Nosocomium verloor het eenzijdige karakter van leerinstelling. Door de integratie van het stadszie-
kenhuis en het Nosocomium tot één ziekenhuis, het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch 
Ziekenhuis (1852), en de renovatie en uitbreiding van de ziekenzalen in de armenhuizen kon de 
stijgende vraag grotendeels opgevangen worden, al bleef het zo dat ook na het midden van de eeuw 
zo nu en dan te weinig bedden beschikbaar waren.
 Voor de diaconieën gold als motief voor het aanbieden van intramurale zorg ook de preventie 
van verpaupering. Investeren in ziekenzorg kon blijvende invaliditeit en armenzorgafhankelijkheid 
voorkomen. Soms werden ook humanitaire redenen aangegeven. De armenhuizen kregen na ver-
loop van tijd hetzelfde probleem als het stadsbestuur: intramurale zorg, hoe dan ook uitgevoerd, 
was duur. In de loop van de jaren vijftig beperkten de diaconieën de ziekenzorg in de ziekenzalen. 
De katholieken hielden het langst vast aan deze zorg. Twee ontwikkelingen vielen rond 1860 
samen. De overdracht van de armenzorg aan de stad (1858-1860) bevrijdde de diaconieën (voor 
de tweede keer) van de ziekenhuiszorg. De armenhuizen van de diaconieën namen toen ook geen 
zieken meer op. Onder het toenemende aantal patiënten in het Academisch Ziekenhuis waren de 
geboren Groningers bij nadere beschouwing ondervertegenwoordigd. In de jaren zestig werd de 
toegang tot de intramurale zorg voor de stedelijke inwoners flink moeilijker. De burgerlijke armen-
zorg hanteerde stringente verwijzingsnormen naar het Academisch Ziekenhuis en de armenhuizen 
stootten de ziekenzorg af. De geografische herkomst – het toegangscriterium ‘nabijheid’ – werd 
een steeds scherpere scheidslijn. De nosologische criteria veranderden ook: malaria en pokken (uit-
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gezonderd 1870-1871) waren na 1850 nauwelijks nog ziekenhuisziektes. Het toegangscriterium 
‘nood’ verviel in die gevallen. Tuberculose werd in toenemende mate een ziekenhuisziekte. Tyfus 
hield het bedreigende, besmettelijke karakter.
 De krankzinnigenzorg was tot 1844 het stiefkindje van de stedelijke intramurale zorg. De capa-
citeit in het Anthony-gasthuis was gering en de armbesturen beperkten de opnames tot gevallen 
die sociale overlast of gevaar veroorzaakten. De toegang werd extra belemmerd doordat de voogden 
financiële motieven boven zorgbehoefte plaatsten. Stedelingen met mentale problemen waren voor 
1844 niet best af. Het provinciebestuur, wettelijk daartoe verplicht, regelde in de jaren veertig 
opnamemogelijkheden in gasthuizen elders in het land. De kwaliteit van de zorg was daar aanmer-
kelijk beter. Aansluitend bij de Nederlandse ontwikkelingen werden de toegangsmogelijkheden 
veel ruimer, al moest men er voor naar Zutphen, Delft en Amsterdam. Rijk en provincie betaalden 
mee aan de opnames en het bereiken van genezing werd een nieuw toelatingscriterium. De zieke 
werd daardoor meer als patiënt en minder als hindergeval of onruststoker gezien. Het aantal opna-
mes elders in het land was tegen 1870 meer dan acht keer zo hoog als het aantal opnames voor 1840 
in de stad. Zowel kwantitatief als kwalitatief werd deze zorg op een hoger niveau gebracht. Van 
de idioten had men een lager verwachtingspatroon, zij bleven meestal thuis wonen. Voor tijdelijke 
opvang konden krankzinnigen en idioten in het stadsziekenhuis of Academisch Ziekenhuis worden 
geplaatst. De armenhuizen stootten de opvang van krankzinnigen rond 1850 af.
 Vrijwel overal bestond een ‘twee-lagen’ systeem in de intra-murale zorg. In Engeland en de 
Verenigde Staten kwamen de fatsoenlijke armen veelal in vrijwillige hospitalen terecht. De toegang 
verliep via inschrijvingsbrieven van plaatselijke belanghebbenden die de opname betaalden en 
waar men als patiënt een relatie mee moest hebben of zien te verwerven. Meestal was dat een werk-
gever-werknemer verhouding. De bedeelden en paupers werden in armenhuizen die als ziekenhuis 
dienden, of in andere ziekenhuizen opgenomen. Lijders aan besmettelijke ziekten of koortszieken 
kwamen, afhankelijk van plaatselijke nosologische problemen of sociaal-economische kenmerken, 
in het ene of het andere instituut terecht. 
 In Groningen vond een scheiding in patiëntenstromen plaats door de aard van de ziekte, de 
plaats van herkomst en de betalende instantie of persoon. Aanvankelijk (1820-1832) was de stad 
een ruimhartige verstrekker. Na 1860 werd ze ook karig, zoals de diaconieën dat van 1833 tot 
1858-1860 ook moesten zijn. Het principe van het domicilie van onderstand woog zwaar. De 
toegang van zowel bedeelden als mingegoeden werd steeds moeilijker. Men werd vanaf begin jaren 
dertig zo veel mogelijk uit de intramurale zorg gehouden, tenzij men een besmettelijke ziekte, met 
name tyfus en cholera, had of elders geboren was. In de jaren dertig werd nog tweemaal veronder-
steld dat het wel zonder ziekenhuis kon, in 1870 was het Academisch Ziekenhuis niet meer uit 
de stad weg te denken. De tijdelijke ziekenhuizen die bij ernstige besmettelijke ziekten als cholera 
en pokken werden ingericht, kregen een vaste plaats in de Groningse gezondheidszorg. De toene-
mende aandacht vanaf de jaren vijftig voor de openbare gezondheidszorg en publieke hygiëne lag 
hieraan ten grondslag.




