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 Liefdadigheidsinstellingen 

IN L E I D I N G 

Albert Hensema en Egbert Geersinga1 kregen in 1826 en 1827 materiële hulp van de 
Volksziektecommissie. De ondersteuning heeft waarschijnlijk een gunstige invloed gehad op het 
peil van de verzorging in de gezinnen, het genezingsproces en de omstandigheden waarin ze de 
gevolgen van de ziekte te boven moesten zien te komen. De doelgroep van deze liefdadigheids-
instelling bestond uit onbedeelden. Renske Wolf behoorde als vastbedeelde niet tot de doelgroep. 
Haar verzoek om kleding werd niet gehonoreerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij na de beval-
lingen van de kinderen die ze van haar tweede echtgenoot Jacob Langendijk kreeg, wel hulp kreeg 
van een andere liefdadigheidscommissie, het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid. Haar 
dochter Debora kwam, omdat ze ongehuwd was, niet in aanmerking voor hulp van dit genoot-
schap.
 Wijbe Wouters zat, zoals we in hoofdstuk 1 zagen, in het bestuur van de Volksziektecommissie. 
De vrouw van zijn kleinzoon Gerbrand, Alida Wouters-Dijk, was in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw bestuurslid van het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid. De echtgenotes van 
de medici J. Baart de la Faille, R.J. Tellegen en P. Tresling zaten in de jaren vijftig eveneens in het 
bestuur van het Genootschap.
 In de negentiende eeuw, vooral vanaf het midden van de eeuw, groeide het aantal liefdadig-
heidsorganisaties in Groningen substantieel. Ze boden materiële en immateriële ondersteuning aan 
bedeelden en mingegoeden. Het lenigen van nood ging samen met het opvoeden van de hulpbe-
hoevenden tot nette en vlijtige burgers. Het verstrekken van hulp bood mogelijkheden om armen 
en behoeftigen te disciplineren.2 De katholieke Vincentiusvereniging, het hervormde patronaat en 
de hulpkas voor joodse minvermogenden bijvoorbeeld, stelden aan de hulpontvangers eisen op 
het gebied van arbeid, sparen, het volgen van onderwijs en huiselijke netheid. Deze liefdadigheids-
instellingen waren gelieerd aan een kerkelijke gemeente. Bij andere liefdadigheidsinstellingen zoals de 
Volksziektecommissie en het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid, was dat niet het geval.



394

‘HE N T E B E H O U D E N A L S  E E N E N U T T I G E S C H A K E L I N D E BU RG E R M A ATS C H A P PI J ’

 Sommige verenigingen hadden verschillende vormen van hulp of een brede doelstelling, ande-
ren hadden maar één vorm van hulp, een beperkte doelstelling of duidelijk omschreven doelgroep. 
De spijscommissie (1802) is een voorbeeld van een niet kerkelijk gebonden liefdadigheidsinstelling 
met maar een vorm van hulp: de uitdeling van soep aan armen en behoeftigen in de winter.3 Het 
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid richtte zich uitsluitend op kraamvrouwen en hun 
pasgeboren kinderen. De vrouwenvereniging die in 1839 werd opgericht, ontwikkelde verschil-
lende soorten activiteiten. Ze deelde voedsel en kleding uit, bood naai- en breiwerk aan vrouwen 
aan en stimuleerde het naar school gaan van kinderen. De vereniging was opgericht na een strenge 
winter waarin veel arme gezinnen ernstige tekorten hadden gevoeld. Zij stelde zich ten doel de situ-
atie in arme gezinnen te verbeteren. Binnen de joodse gemeente waren verschillende verenigingen 
actief. Die verleenden financiële steun, verschaften voedsel of andere hulp in de winter of boden 
praktische hulp bij geboorte, ziekte en overlijden. Voor joden was het verrichten van goede daden 
een godsdienstige plicht.4

 De liefdadigheidsinstellingen richtten zich op stedelingen in kommervolle omstandigheden. 
Soms werden die door ziekte veroorzaakt. In dit hoofdstuk worden vijf organisaties onderzocht, 
die zich specifiek bezighielden met omstandigheden rond en gevolgen van gezondheidsproble-
men. Het zijn de Volksziektecommissie, het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid, de 
Choleracommissie, de Tyfuscommissie en het Gesticht voor Pleegzusters en Toevlugtsoord voor 
Verwaarloosden. De aard en omvang van de hulp, het toelatingsbeleid en het bereik van de vijf 
instellingen worden behandeld.

DE VO L K S Z I E K T E C O M M I S S I E ,  1826-1828

In de eerste helft van september 1826 werd niet alleen duidelijk dat het aantal inwoners dat door 
malaria en tyfus werd getroffen heel hoog was, maar dat veel zieken ook lange tijd nodig hadden 
om weer op krachten te komen.5 Een behoorlijke groep inwoners die zich voor het uitbreken 
van de ziekte zelf redde, dreigde af te glijden naar de bedeling. Stedelingen uit de aanzienlijke 
en gegoede standen namen het initiatief om deze inwoners te helpen om verpaupering te voor-
komen. Men wilde hen ‘voor hunnen geheelen ondergang ... bewaren’ en ‘bevrijden van de 
vernedering der volslagene armoede’. Het ‘eergevoel ... van nimmer eenigen onderstand van de 
Diaconie te hebben ontvangen’ moest intact blijven. Uitdrukkelijk werd gesteld dat de hulp van 
de Volksziektecommissie geen bedeling was. Men had ‘het toekomstig lot’ van de gezinnen op het 
oog en streefde er naar ‘hen te behouden als eene nuttige schakel in de burgermaatschappij’.6 De 
motivatie tot het opzetten van hulp was gebaseerd op zedelijke, psychologische en sociaal-econo-
mische argumenten.7

 De doelgroep van de Volksziektecommissie was de ‘geringe stand’, uitgezonderd bedeelden. 
Donateurs van elders drongen aan op het verstrekken van hulp aan bedeelden, maar de commis-
sie gaf hier geen gehoor aan.8 Alleen een kleine groep inwoners die nooit diaconiebehoeftig was 



395

‘HE N T E B E H O U D E N A L S  E E N E N U T T I G E S C H A K E L I N D E BU RG E R M A ATS C H A P PI J ’

geweest maar vlak voor de oprichting van de Volksziektecommissie, vanwege de grote nood waarin 
ze terecht gekomen waren door de ziekte, eenmalig stro of kleding had gekregen van de kerkelijke 
armenzorg, werd door de commissie overgenomen. Bij hen kon een duidelijke relatie met de ziekte 
worden gelegd.
 De commissie besliste zelf wie hulp kreeg. Voor de opsporing van hulpbehoevenden werden 
– met instemming van het stadsbestuur – de wijkmeesters ingeschakeld.9 Ook via medici, com-
missieleden en andere stedelingen kwamen aanmeldingen binnen. Laatstgenoemden en hulpbe-
hoevenden die zichzelf aanmeldden, werden naar de wijkmeesters verwezen. Toen het werk voor 
de wijkmeesters te veel werd en ook onder hen de ziekte toesloeg, werden betaalde ‘ambtenaren’ 
aangesteld die het meeste werk overnamen.
 De wijkmeesters en ‘ambtenaren’ maakten een rapport op van de aangemelde gezinnen. Een 
subcommissie controleerde vervolgens of ze op de lijsten van bedeelden van de diaconieën voor-
kwamen. Als dat het geval bleek te zijn, weigerde de commissie hen te helpen. Niet-bedeelde hulp-
behoevenden die door de Volksziektecommissie werden geaccepteerd, werden op de uitdelingslijst 
geplaatst. Op volgorde van inschrijving kreeg het betreffende gezin een houtje waar een nummer 
in was gekerfd. Hiermee konden ze de toegewezen goederen afhalen van het Ommelanderhuis. De 
meeste ondersteunden kregen hulp via deze route. Het werd hulp ‘op nummerhoutje’ genoemd.
 Sommige inwoners meldden zich uit ‘eergierigheid’ niet aan. Zij konden een ‘buitengewone 
uitdeling’ ontvangen. Deze groep kreeg een bijzondere status en behandeling. De subcommissie 
die over de toelating van de hulpbehoevenden ging, bemoeide zich niet met hen. Commissieleden 
gaven hun naar eigen oordeel aardappelen en turf. Ze werden ‘privaat gedisponeerd’ en niet op 
naam geregistreerd, maar onder een nummer. Ze kregen geen hulp ‘op nummerhoutje’, maar ‘op 
briefje’. De commissieleden kregen wel de opdracht om goed op te letten of het geen diaconiebe-
deelden waren.10

 Een derde groep ondersteunden waren de stedelingen die aan het eind van de epidemie eenma-
lig een geldbedrag ontvingen.11 Het geld was bedoeld om een bedrijf te (her)starten of schulden 
af te lossen die een zelfstandig functioneren in de weg stonden. Het waren inwoners die door de 
ziekte hun inkomstenbronnen kwijt waren geraakt. Van het geld konden ze gereedschap, grond-
stoffen of handelswaar kopen, schulden bij de dokter en apotheker aflossen of niet nagekomen 
hypotheekverplichtingen inlossen. Sommigen hadden al ‘op nummerhoutje’ of ‘privaat’ ondersteu-
ning gekregen. Een substantiële groep kreeg echter alleen deze eenmalige uitkering. Niet zelden 
woonden ze valkbij een commissielid die hen bij de commissie had aanbevolen.
 De uitdeling van hulpgoederen vond groepsgewijs plaats. Op 16 oktober kreeg de eerste groep 
van 150 gezinnen hulpgoederen uitgereikt. De eerste 917 gezinnen werden op volgorde van 
inschrijving geholpen. De daaropvolgende uitdelingen werden per wijk uitgevoerd. Op 25 oktober 
waren al 1014 gezinnen geholpen en eind januari 1827 ongeveer 3000. Dat was volgens de com-
missie de helft van de bevolking.12 Bejaarden en vrouwen die door de epidemie weduwe waren 
geworden en een ‘talrijk kroost’ hadden, kregen meer toegeschoven.
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 Medio november – inmiddels waren 2300 gezinnen geholpen – wilde de commissie de 
inschrijving van hulpbehoevenden stoppen. Er meldden zich stedelingen aan die niet door de 
ziekte, maar om andere reden behoeftig waren geworden.13 Dat was op dat moment niet zo 
verwonderlijk. Deze gezinnen werden niet door de ziekte getroffen, maar verarmden omdat het 
economische leven in de stad nagenoeg stil lag door de epidemie. Deze hulpbehoevenden werden 
door de Volksziektecommissie buiten de deur gehouden. De commissie bleef uitsluitend gericht op 
inwoners die door de ziekte in nood waren gekomen. De wens om niet te vervallen tot een bede-
lingsinstelling overheerste. Maar de ziekte was in november nog niet gestopt en men voelde zich 
gedwongen door te gaan met de inschrijving. Op 27 december werd opnieuw besloten de inschrij-
ving te sluiten. Maar nóg was het daar te vroeg voor. Juist degenen die zich zo lang mogelijk zelf 
probeerden te redden, vroegen in een later stadium hulp. Hen weigeren vond de commissie ‘hard 
[en] onaangenaam’.14 Tot het eind van de winter onderkende men de nood onder de mingegoede 
bevolking en tot 8 maart werden nieuwe hulpvragers ingeschreven, onder de steeds herhaalde voor-
waarde dat ‘geen vroeger geleden armoede ondersteund wordt’.15 Begin april 1827 kon eindelijk 
met de afsluiting van de werkzaamheden worden begonnen.16 In de loop van 1827 en in de winter 
van 1828 werden alleen nog eenmalig enkele geselecteerde groepen geholpen. In december 1828 
sloot de commissie de werkzaamheden definitief af. Het batige saldo werd aan het Genootschap 
van Moederlijke Weldadigheid geschonken.17

 De hulp van de Volksziektecommissie was divers. De eerste gift bestond meestal uit een ‘basis-
pakket’ van eerste levensbehoeften: geld voor huur of hypotheek, aardappelen, turf en stro. Later 
volgden vaak andere verstrekkingen: beddengoed, huisraad, kleding, begrafeniskosten, gereed-
schappen, reisgeld en ‘verkwikkingen’. ‘Verkwikkingen’ waren luxe voedingsmiddelen om aan te 
sterken: rijst, gort, soep, citroen- en bessensap, thee, beschuit, rookvlees, wijn, confitures, vruch-
ten en chocola. De levensmiddelen werden ook aan het ziekenhuis en aan het Genootschap van 
Moederlijke Weldadigheid geschonken. Het tekort aan kleding werd aan het eind van de epidemie 
steeds groter, omdat veel kleding verbrand was. Ziekenhuispatiënten die werden ontslagen, konden 
ook kleding krijgen.
 De aard en omvang van de hulp hing af van de nood. Velen kregen meer dan een keer hulp. 
Gemiddeld werd aan een huishouden (gezin of alleenstaande) f 6,63 besteed, de giften in natura 
niet meegerekend. De commissie ontving veel goederen, die onder de ondersteunden werden ver-
deeld. In januari zette de commissie een werkhuis op voor breisters, naaisters en spinsters, omdat 
die zich in groten getale aanmeldden. De vrouwen kregen enkele opcenten over het geleverde werk. 
Maar het werkhuis was niet populair en werd eind maart al weer gesloten. De commissie bood geen 
medische hulp. De stad financierde de medische zorg voor wie die niet zelf kon betalen. Wel werd, 
als gezegd, geld gegeven om schulden bij de dokter en apotheker af te lossen.
 Er zijn door de commissie geen andere toelatingscriteria gehanteerd dan de twee die bij de 
oprichting werden geformuleerd: in nood gekomen door de ziekte en nooit bedeling hebben 
ontvangen. Voor zover bekend werden vier personen wegens fraude uitgeschreven.18 De selectie 
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naar beneden toe was streng, naar boven veel soepeler. De rapporten van de wijkmeesters en 
‘ambtenaren’ over de hulpvragers zijn een mooie bron om inzicht te krijgen in de clientèle van de 
Volksziektecommissie. De geholpen inwoners worden daartoe in twee groepen voor het voetlicht 
gebracht. Eerst wordt een steekproef van de totale groep ondersteunden gepresenteerd. Daarna 
komt de groep die aan het eind van de epidemie een eenmalige gelduitkering kreeg aan de orde. 
Deze groep is interessant, omdat die het langst op eigen benen kon staan.
 Op 20 september begon de commissie met haar werk. Vanaf die datum werd van 3178 huis-
houdens een rapport opgemaakt.19 Hieruit is een steekproef getrokken van 1:7. Dat leverde een 
bestand op van 455 huishoudens.20 Het betrof 1647 personen: 326 mannen (20%), 429 vrouwen 
(26%) en 892 kinderen (54%). Van de volwassenen hadden 30 mannen (9%) en 103 vrouwen 
geen echtgenoot (24%). De gemiddelde gezinsgrootte was 3.62 personen. Er waren weinig oude-
ren en alleenstaanden onder. Het merendeel bestond uit gezinnen met kinderen.

Tabel 9.1 Beroepen c.q. beroepsgroepen ondersteunden Volksziektecommissie, nominaal en procentueel

nominaal procentueel

sjouwers   44 10

arbeiders, knechten, turfdragers   81 18

ambachten + knechts   73 16

bouw + knechts   33   7

textiel, zonder naaisters en breisters   59 13

naaisters, breisters   38   8

handel   24   5

vervoer   18   4

land- en tuinbouw     2   1

geen, zonder beroep, onbekend   56 12

diversen   27   6

totaal 455

Bron: rapportboekjes Volksziektecommissie

De verdeling naar gezindte was een afspiegeling van de totale bevolking.21 De meeste ondersteun-
den woonden in de wijken G, L, P, R en S.22 Ruim een kwart bestond uit dagloners, (losse) arbei-
ders en niet-ambachtelijke knechten, zoals pakhuisknecht, zolderknecht, turfstouwer, turfdrager 
etc. Naaisters en breisters vormden ook een aanzienlijke groep. Zij meldden zich vooral in de 
tweede fase van de epidemie aan. De toename van het aantal aanmeldingen van deze vrouwen was 
voor de commissie aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijkheden om hen aan een inkomen 
te helpen. Dat resulteerde in het voornoemde werkhuis. De meeste vrouwen waren weduwe en 
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het was van belang om juist hen buiten de armenzorg te houden. Dienstbodes waren nauwelijks 
onder de doelgroep van de Volksziektecommissie te vinden. De arbeiders uit de bouwsector en de 
sjouwers kwamen het eerst in de problemen. Zij waren oververtegenwoordigd in de eerste groep 
hulpzoekenden. De beroepen in de textielbranche en het vervoer kwamen later relatief meer voor 
bij de inschrijvingen. De meest voorkomende beroepen in het totale bestand waren schoenmaker 
en kleermaker.
 Een vergelijking van deze gegevens met die van de totale beroepsbevolking van 1830 laat enkele 
verschillen zien (tabel 9.2). In de steekproef van 1830 kwamen geen turfdragers en spinners voor, 
terwijl die beroepsgroepen in 1826-1827 regelmatig onder de cliënten van de Volksziektecommissie 
te vinden waren. Hier moet sprake zijn van een verschil in registratie. Het meest opmerkelijke is 
dat zichtbaar wordt hoe groot de oververtegenwoordiging van de meest voorkomende beroepen 
onder de clientèle van de Volksziektecommissie – kleermakers, schoenmakers, arbeiders, sjouwers, 
naaisters en breisters – was. Deze beroepen maakten ruim 45% van de cliënten van de commissie 
uit en nog geen 19% van de totale beroepsbevolking.23 Het verschil was feitelijk nog groter, omdat 
niet iedere beroepsbeoefenaar uit deze beroepsgroepen ziek werd en niet alle zieken die deze beroe-
pen uitoefenden door de Volksziektecommissie ondersteund werden.

Tabel 9.2  Omvang van de vijf meest voorkomende beroepen ondersteunden Volksziektecommissie  

vergeleken met de totale beroepsbevolking 1830, procentueel aandeel

Volksziektecommissie

1826-1827 1830

arbeiders 16.7 7.6

sjouwers   9.8 3.6

naaisters, breisters   8.1 1.1

kleermakers   5.3  3.3

schoenmakers   5.5 2.9

Bronnen: rapportboekjes Volksziektecommissie; Van der Woude, ‘Stadjers in 1830’

De ‘buitengewoon bedeelden’ die uit ‘schroom’ geen hulp vroegen, kregen aan huis kaartjes uit-
gereikt en hoefden niet naar het Ommelanderhuis om goederen te halen. Deze groep bestond uit 
92 huishoudens.24 Zes ervan kregen twee keer hulp. Velen kwamen later toch nog op de gewone 
uitdelingslijsten terecht. Een van hen was Albert Hensema, die via commissielid professor Nienhuis 
aardappelen en turf ontving.
 De ‘buitengewoon’ ondersteunden onderscheidden zich in twee opzichten van de totale groep 
ondersteunden, die hiervoor is gepresenteerd. Het vestigingspatroon en de beroepen verschilden. 
Deze groep woonde grotendeels in andere wijken en meer verspreid over de hele stad.25 De meesten 
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woonden in de wijken F (10), A (9), P (9) en K (7). In de wijken M en N woonden zes ‘buitenge-
woon’ ondersteunden en in O en S vijf. Verder ingezoomd op de kaart zien we dat bijna de helft 
(47%) langs de grote straten en markten woonde.26 Een minderheid woonde in de typische armen-
wijken waar de meeste ondersteunden van de commissie woonden. En zo deze ‘buitengewoon’ 
bedeelden daar al woonden, dan had men doorgaans een plek gevonden langs de hoofdstraten 
of diepen. De ‘buitengewoon’ ondersteunden woonden vrijwel altijd op plekken waar doorgaand 
verkeer was, waar allure en status een rol speelden en vlakbij de hogere standen.
 Van 43 huishoudens (49%) kon het beroep van het gezinshoofd worden gevonden.27 Slechts 
drie waren dagloner of arbeider en van de 20 ambachtslieden werden slechts drie als knecht of gezel 
genoteerd. De omvang van de vijf meest voorkomende beroepen uit de totale groep ondersteunden 
maakte in deze groep slechts 20% uit. De lagere sociale groepen die in de totale groep ondersteun-
den zo markant aanwezig waren, waren hier veel minder vertegenwoordigd. Ook de bouwsector 
werd slechts twee keer geturfd. Opvallend was de aanwezigheid van een aantal beroepen uit de 
ambtelijke en kerkelijke sfeer. Deze beroepen waren alleen in deze groep vertegenwoordigd. Het 
betrof commies (2x), Ommelander bode, koster en organist. Fokko ten Hoorn bijvoorbeeld, had 
een winkel en was daarnaast ook nog catechiseermeester.28 Voor behoeftigen uit deze sectoren 
was een openlijke vraag om hulp niet gepast en de gang naar het ‘loket’ werd hun bespaard. Ook 
waren er twee commissionairs bij. In de commissiehandel is vertrouwen in de solvabiliteit van 
de commissionair een voorwaarde om handelsopdrachten te krijgen en een duidelijke blijk van 
hulpbehoevendheid en onvermogendheid zou een negatief imago kunnen oproepen. Onder de 
ambachtslieden waren enkele waarvan duidelijk is dat ze vrijwel uitsluitend de hogere standen als 
klant hadden (zilversmid, gouddraadwerker, hoedenmaker), dan wel tot de meer gekwalificeerde 
ambachten behoorden (beeldhouwer, bakker, lijstenmaker, letterzetter, knoopmaker, koperslager). 
De joodse vroedvrouw Roosje Perels kreeg ook hulp ‘op briefje’.29

 Na afloop van de epidemie kregen 113 gezinnen eenmalig een gelduitkering. Het waren vooral 
neringdoenden en ambachtslieden, die grondstoffen, winkelvoorraad, gereedschappen, huis of 
winkelpand te gelde hadden gemaakt om in hun levensonderhoud te voorzien of om medische 
hulp in te kunnen roepen. Ze zetten daarmee hun beroepsmatige toekomst en bestaanszekerheid 
op het spel. Anderen hadden forse schulden bij de dokter en apotheker of huur- of renteschulden, 
waardoor ze dreigden te moeten verhuizen naar een armenwijk. Ze kregen de gift om ‘zich ... in 
hun bestaan en woonplaats [te] kunnen handhaven’.30 Naaivrouw Krebs kreeg geld om in haar 
huis, dat tevens haar naaiwinkel was, te kunnen blijven wonen. Catechiseervrouw Annigje Smit 
kon met de gift (f 40,-) huur- en doktersschulden aflossen. Het gezin van Zacharias Boomgaard 
wilde ‘uit ambitie’ geen beroep doen op de gratis hulp van de stadsdokter en -apotheker. De gift 
van f 50,- moest hen onder andere van de schulden aan de dokter en apotheker verlossen. Ook 
moesker Wolter Wolters kreeg f 50,- om de dokter te betalen. Om het bedrijf te kunnen herstarten 
kregen de slagers Kosses, Van Rijn en Sluiter f 50,- of f 100,-. Van het geld konden ze slachtvee 
kopen. Bakker Pieter Valk had zijn huis en bakkerij aan de Poelestraat moeten verkopen. Hij was 
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buiten het Klein Poortje een winkeltje begonnen en van de gift van f 50,- kon hij winkelwaar aan-
schaffen. Schoenmaker Wagenaar mocht voor f 40,- leer kopen. Goud- en zilversmid Van Lingen 
ontving f 75,- om ‘enig goud en zilver’ te kopen en kleding terug te halen uit de lommerd. Albert 
Hensema kreeg geld voor bakkersgrondstoffen.
 Van de 113 gezinnen kregen 48 alleen deze eenmalige hulp. Zij hadden zich steeds zelf gered. 
De andere 65 hadden eerder hulp van de commissie gehad. Het meest kenmerkende van deze 
groep ondersteunden is het hoge aantal zelfstandigen onder hen. Met name bakkers en slagers zijn 
relatief ruim vertegenwoordigd. In de steekproef van het totale bestand ondersteunden ontbraken 
deze beroepen.

Tabel 9.3 Beroepen groep laatst ondersteunden Volksziektecommissie

A B

bakkers   6   5

slagers   6   3

ambachten 13 29

winkel/handel/tapper/kastelein   9 14

naaister/dienstmeid/arbeidster/spinster   3   5

schrijver   1   1

voerman   1

moeskers   3

catechiseervrouw   1

commissionair   1

onleesbaar en onbekend   4

dagloner   1

weduwen zonder beroepsvermelding   6

huisonderwijzer   1

totaal 48 65

Bron: Volksziektecommissie, register personen aan wie geld is gegeven ter voortzetting van hun beroep of kostwinning

Toelichting:

A = eenmalig geholpen

B = eerder geholpen

De clientèle van de Volksziektecommissie behoorde tot de brede laag inwoners die net boven of 
in goede tijden ruim boven de grens van de armenzorg leefden. De eersten die in nood kwamen, 
waren de randarmen. Hun omstandigheden waren tot het uitbreken van de epidemie nog enigszins 
gunstig geweest, waardoor ze (nog) niet bij de diaconie bekend waren. Hoe langer de epidemie 
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duurde, des te meer mensen met een hogere sociaal-economische positie om ondersteuning vroe-
gen. Onder de ondersteunden bevond zich een substantiële groep ambachtslieden. In de latere fase 
van de epidemie kwamen de beter en hoger gekwalificeerde ambachtslieden en mingegoeden in 
de problemen. 
 Een vraag is in hoeverre de clientèle van de Volksziektecommissie bestond uit beroepsgroepen die 
voorheen sociaal onderdak vonden in gilden of knechtsbussen. In de steekproef van de 455 gezinnen 
zaten 39 vermeldingen van knechtsberoepen, die voorheen een knechtsbus hadden.31 Aan voormalige 
gilden kunnen 75 beroepsvermeldingen gerelateerd worden.32 Deze 114 vermeldingen maakten 25% 
van het bestand uit. Van de 113 gezinnen uit de groep die als laatsten een eenmalige gelduitkering 
kregen, hadden 63 (56%) een beroep waar voorheen een gilde sociale ondersteuning bood.

Tabel 9.4  Beroepssectoren ondersteunden Volksziektecommissie gerelateerd aan voormalige knechtsbussen  

en gilden, nominaal en procentueel

A B C

nom. proc. nom. proc. nom. proc.

textiel 13 33 15 20   28 25

bouw 17 44   9 12   26 23

schoenmaker   3   8 22 29   25 22

handel   9 12     9   8

vervoer   8 11     8   7

bakker, slager   2   5   4   5     6   5

overige   4 10   8 11     2 11

totaal 39 75 114

Bronnen: rapportboekjes Volksziektecommissie; Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen; Beekhuis, ‘De gilden’

Toelichting:

A = knechtsbussen

B = gilden

C = totaal

Het wegvallen van de gilden en knechtsbussen was een verlies aan sociale zekerheid voor een 
substantieel deel van de bevolking. Degenen die aan het begin van de eeuw hadden gepleit voor 
de instandhouding van de gilden hadden een realistische visie, zo men wil een vooruitziende blik. 
Neemt niet weg, dat bij een zo grote ziekteprevalentie als in 1826, het voor een gilde ook moeilijk 
zou zijn geweest om zoveel zieken zo lang te ondersteunen. De stedelingen waren pragmatisch 
genoeg om, toen de nood aan de man kwam, een zinvol alternatief te creëren voor de mingegoe-
den, in de vorm van de Volksziektecommissie.
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HE T GE N O OTS C H A P VA N MO E D E R L I J K E  WE L D A D I G H E I D

Het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid – ook wel het Genootschap tot verleening 
van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen genoemd – werd in 1825 opgericht. Van dit 
Genootschap is geen archief bewaard gebleven. De meeste, vooral kwantitatieve, gegevens zijn te 
vinden in de jaaropgaven van instellingen voor weldadigheid, de stadsstatistieken, de gemeente-
verslagen uit de jaren vijftig en in het Twintigjarig Verslag van het Genootschap. Naar aanleiding 
van vermeldingen in deze verslagen waren enkele advertenties in kranten te vinden. De namen van 
de bestuursleden zijn in de regeringsalmanakken opgenomen.
 De meeste informatie is beschikbaar over de periode tot en met 1853. Van 1828 tot en met 
1853 maakte het Genootschap jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden voor het gemeente-
bestuur. Deze gegevens werden opgenomen in de stadsstatistieken en de jaaropgaven van de instel-
lingen voor weldadigheid. Na 1853 gebeurde dat niet meer, omdat het Genootschap niet onder de 
instellingen viel, die daar volgens de armenwet van 1854 toe verplicht waren. Het Genootschap 
heeft tot in de twintigste eeuw bestaan.33

 Het Groningse initiatief paste in een bredere beweging. De oorsprong van deze hulpverlening 
lag in Parijs in de late achttiende eeuw. Daar probeerde men het te vondeling leggen van kinderen 
te verminderen door kraamvrouwen te ondersteunen. Als tegenprestatie werd van de kraamvrou-
wen verlangd dat ze borstvoeding gaven en hun kind lieten vaccineren.34 Deze eisen waren een 
onderdeel van het streven om de Parijzenaren op te voeden tot goed burgerschap. Daar hoorde een 
gezonde leefwijze bij. De Franse ideeën over zuigelingen- en kraamzorg die in het eerste decennium 
van de negentiende eeuw de Bataafse Republiek bereikten, waren niet allemaal haalbaar. We zagen 
in hoofdstuk 6 dat een kraamkliniek naar Frans voorbeeld in Groningen niet tot stand kwam. Het 
genootschapswezen ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen vond wel een voedingsbodem 
in Nederland.
 In de eerste decennia van de negentiende eeuw kwamen in verschillende Nederlandse steden 
dergelijke genootschappen tot stand, onder andere in Rotterdam (1809), Den Haag (1818), 
Haarlem (1820), Hoorn (1828) en Leeuwarden (1830). In Enkhuizen en Breda werden in de 
Franse tijd op instigatie van de Franse keizer hulpinstellingen voor kraamvrouwen opgericht. Deze 
zijn na 1813 omgevormd naar het model dat elders in Nederland gestalte kreeg.35 In Groningen 
was men vergeleken met andere grote steden, vrij laat met het opzetten van deze hulp. Volgens de 
oprichtsters was er al langere tijd behoefte aan, maar ‘het ontbrak slechts aan eene aanleiding’.36 
Die deed zich in 1825 voor.
 De affaire die de aanleiding vormde, wordt in een reeks ingezonden brieven in de stedelijke pers 
beschreven. In de Groninger Courant van 1 april stond een ingezonden bericht waarin de erbarme-
lijke omstandigheden waarin kraamvrouw Elsje Meertens-Jans uit de Violenstraat haar tweeling ter 
wereld had gebracht, werden beschreven. Zij
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bragt die smartelijke uren door op een onzacht leger van stroo, terwijl enige oude vodden, met eene 
mat overdekt, haar krank en afgemat ligchaam verwarmden.

De kraamvrouw en één zuigeling overleden binnen enkele dagen. Dezelfde briefschrijver – een 
‘geneesheer bij het Groninger publiek bekend’ – vroeg de armverzorgers een paar dagen later of 
de dood van de kraamvrouw niet het gevolg was van ‘het gebrek aan al het nodige’. Hij deed een 
appel op de diaconieën om iets aan dergelijke omstandigheden te doen. Maar hij vond geen gehoor 
bij de armbesturen.37 Het hervormde armbestuur antwoordde (ook in de krant!) dat het betrok-
ken gezin niet onder de criteria van de armenzorg viel. Het gezin was wel arm, maar men had nog 
steeds iets kunnen verdienen. De medicus die deze zaak aanhangig maakte, was waarschijnlijk een 
van de armendokters. Het publiek maken van deze zaak – het hervormde armbestuur was daar zeer 
aangebrand over – kan ook geplaatst worden in de pogingen tot reactivering en vernieuwing van de 
armenzorg door de armendokters in de jaren twintig. De oproep om ervoor te zorgen dat

dergelijke treurtoneelen in het midden eener Burgerij, waar beschaving en deugd en godsdienst heer-
schen, met geene mogelijkheid ooit weder ... gebeuren,38

werd wel gehoord door dames uit de gegoede stand. Zij namen het initiatief tot de oprichting van 
het Genootschap.
 De doelgroep van het Genootschap werd omschreven als: behoeftige, gehuwde kraamvrouwen 
die een christelijke godsdienst aanhingen én hun pasgeboren kind. Ongehuwd zwanger worden – in 
Haarlem omschreven als ‘slegte gedragingen’ – was een tegenindicatie voor hulp. Kraamvrouwen 
moesten hun trouwakte tonen om te bewijzen dat ze op het tijdstip van de bevalling meer dan zeven 
maanden getrouwd waren. Het Genootschap beoogde naast het lenigen van nood ook de ‘welstand 
en beschaving onder de geringe volksklasse te bevorderen’.39 Of specifieke eisen aan de kraamvrouw 
werden gesteld zoals in Parijs, is niet bekend. In de verslaggeving is er niets over gevonden.
 Het christelijke karakter van het Genootschap werd nauwlettend in de gaten gehouden.40 
Joodse kraamvrouwen werden niet geholpen. De joodse vrouwenvereniging Saädas Anious (Hulp 
in Lijden, 1848) hielp joodse kraamvrouwen.41 De clientèle van het Genootschap kwam vrijwel 
uitsluitend uit de lage mingegoede stand. Er is weliswaar geen register van ondersteunden voor 
handen, aan de hand waarvan dit met zekerheid is vast te stellen, maar een aantal aanwijzingen 
in de bronnen duiden er op. Veel kraamvrouwen waren dienstbode geweest.42 Het Genootschap 
onderhield geen relaties met de diaconieën. Er waren wel banden met de Volksziektecommissie, die 
zich ook op de mingegoeden richtte. Die commissie deed twee keer een gift aan het Genootschap.43 
De genootschappen in de andere steden beperkten zich ook tot de mingegoeden. Het Haarlemse 
genootschap had zich uitdrukkelijk tot doel gesteld om armenzorgafhankelijkheid te voorkomen. 
Een argument is ook dat onder de bedeelden nauwelijks jonge gezinnen voorkwamen en dat 
zwangerschap en kramen geen toelatingscriteria voor de armenzorg waren. Kraamspullen en beno-
digdheden voor de zuigeling moest men zelf bij elkaar zien te scharrelen.
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 Kraamvrouwen konden zich zelf bij het Genootschap aanmelden voor ondersteuning. 
Vroedvrouwen en vroedmeesters mochten het Genootschap ook attenderen op behoeftige kraam-
vrouwen. Enkele echtgenotes van medici zaten in het bestuur, en dat hielp om hulpbehoevende 
vrouwen op het spoor te komen. Nadat een aanmelding was binnengekomen, werd een door het 
Genootschap aangestelde vrouw op pad gestuurd om informatie over het gezin van de kraamvrouw 
in te winnen.44 Het bestuur besliste of en welke hulp werd gegeven.
 Uit de aard van de verstrekte hulp is op te maken dat het de bedoeling van het Genootschap 
was om de verzorging van moeder en kind te verbeteren. Men bood geen medische of verpleeghulp. 
De verstrekkingen bestonden hoofdzakelijk uit kleding. Het kledingpakket voor het eerste kind 
bestond uit ‘een hemdje, doekje, luur, pakjaponnetje, wollen borstrokje en mutsje’. Bij het tweede 
kind kon het pakket verdubbeld worden.45 Aan de moeder werd een hemd en een doek gegeven 
en in de winter ook een borstrok, deken, twee à vier pond gort en 25 à 50 turven. De hulp werd 
naar behoefte verstrekt en uitsluitend in natura. Als niet alles nodig was, werden onderdelen weg-
gelaten. Het kindergoed moest weer ingeleverd worden als het kind binnen zes weken overleed. 
Aanvankelijk kregen de vrouwen een linnen hemd, maar vanaf 1836 een katoenen. Dat was goed-
koper, waardoor meer vrouwen konden worden geholpen.46

 Al snel na de oprichting van het Genootschap verstoorde de malaria-epidemie het stedelijke 
leven. Het Genootschap heeft toen wel gefunctioneerd. Van de giften van de Volksziektecommissie 
is extra voedsel en turf voor kraamvrouwen gekocht. Maar kennelijk werkte het Genootschap in 
deze jaren in betrekkelijke stilte, want in 1828 onderzocht de raad op verzoek van Gedeputeerde 
Staten of er niet een genootschap voor de ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen in de stad 
opgericht moest worden!47 Mogelijk slokte de epidemie de aandacht van de overheden zo op, dat 
andere initiatieven in deze hectische periode uit het zicht verdwenen.
 In de eerste 20 jaar werden niet minder dan 39.336 stukken textiel uitgedeeld.48 Daarbij 
kwamen nog de giften aan voedsel en turf. Het kindergoed vormde verreweg het grootste deel 
van de kledingverstrekking. Niet minder dan 74% van het genoemde aantal bestond uit kinder-
goed. Ieder kind kreeg gemiddeld negen kledingstukken, iedere moeder ruim 2 1/2. De helft van 
de kraamvrouwen ontving een laken of deken. De ondersteuning was dus vooral gericht op een 
betere verzorging van het kind. Van 1825 tot en met 1844 werden 3350 kraamvrouwen met 3230 
kinderen geholpen en in de eerste 25 jaar 4813 kraamvrouwen met 4676 kinderen (1825-1849).49 
Het verschil tussen het cijfer van de moeders en de kinderen (respectievelijk 3.6 en 2.8%) geeft 
een beeld van de postnatale kindersterfte onder deze groep kraamvrouwen. De beschikbare jaarge-
gevens (met enkele hiaten) over het aantal ondersteunde kraamvrouwen geven een nauwkeuriger 
inzicht in de omvang van de hulpverlening. Deze cijfers zijn gerelateerd aan de geboortecijfers en 
aan de uitgaven van het Genootschap.
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Tabel 9.5  Aantal ondersteunde kraamvrouwen door het Genootschap van Moederlijke Weldadigheid, percen-

tage van het geboortecijfer, gemiddeld besteed bedrag per kraamvrouw, 1828-1853, 1898

A B C

1828-1829, 1831    145 13.3    7.08

1832-1836    189 18.4    6.05*

1837-1841    192 17.4    4.80**

1842-1846    229 20.6    4.83

1848    214 21.6    5.17

1850-1853    251 22.0    ?

1898 ± 200 ± 3.50

Bronnen: stadsstatistieken; jaaropgaven instellingen voor weldadigheid; Verslag van den toestand der gemeente Groningen, 

diverse jaargangen; Suringar, Groningen.

Toelichting:

A = aantal ondersteunde kraamvrouwen, nominaal

B = percentage van het aantal geboorten

C =  gemiddeld besteed bedrag per kraamvrouw, exclusief administratiekosten. Over 1828 en 1829 zijn geen specificaties van 

de uitgaven bekend. Voor die jaren is hetzelfde bedrag aan administratiekosten aangehouden als over 1831.

*  exclusief 1836

** uitsluitend 1837 en 1838

In de eerste helft van de negentiende eeuw steeg het percentage kraamvrouwen dat ondersteund 
werd (kolom B). De besteding per kraamvrouw nam af. Men kreeg voor het midden van de eeuw 
gemiddeld al gauw voor ongeveer een weekloon aan goederen uitgereikt.
 Er zijn twee duidelijke cesuren in het bereik van de hulpverlening te traceren. In 1833 en 
1842 nam het aantal hulpgevallen substantieel toe. Uit 1830 en 1831 stammen berichten dat het 
Genootschap haar activiteiten wilde uitbreiden. Dit resulteerde inderdaad binnen een paar jaar in 
een groter bereik van de hulp. In 1835 meende het bestuur dat het inmiddels een ‘algemeen erkend’ 
genootschap in de stad was.50 In de jaren dertig werden voorraden hulpgoederen aangelegd.51 Die 
waren begin jaren veertig op. Juist toen nam de vraag weer toe. Dit deed het Genootschap er toe 
besluiten om stadssubsidie aan te vragen. De stad vond echter dat dit werk tot het particuliere 
initiatief behoorde en wees het verzoek af. De stad gaf eenmalig f 100,- als aanmoediging en uit 
waardering voor het werk.52 Uit 1863 stamt ook nog een bericht over een grotere behoefte aan 
ondersteuning.53

 Rond het midden van de negentiende eeuw kreeg ongeveer eenvijfde deel van de Groningse 
kraamvrouwen hulp van het Genootschap. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw 
nam het belang van de instelling af. Zowel het aantal ondersteunden als de omvang van de hulp 
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liep terug. De verhoging van het welvaartspeil, waardoor de noodzaak van ondersteuning minder 
werd en teruglopende inkomsten van het Genootschap waren hiervoor de verklaring.
 Het Genootschap verwierf haar vaste inkomsten in hoofdzaak uit bijdragen van contribuerende 
leden en begunstigers. Men mocht zich lid noemen wanneer minimaal f 2,- per jaar werd bijge-
dragen. Schonk men minder dan was men begunstiger. In de periode 1828-1847 vulden tussen de 
216 en 296 en aan het eind van de eeuw nog ongeveer 150 leden en begunstigers de kas van het 
Genootschap. Verder had het Genootschap inkomsten uit rente van geschonken waardepapieren 
en ontving zij giften van de koninklijke familie. De echtgenotes van de vorsten waren van 1829 tot 
en met 1877 beschermvrouwe van het Genootschap en zij schonken jaarlijks f 200,-. Eenmalige 
natura- en geldgiften vormden maar een klein deel van de inkomsten. In 1834 werd een collecte 
langs de huizen gehouden. Met ministeriële toestemming werd in 1863 een loterij gehouden om 
de kas te vullen.54 Men verstrekte zoveel hulp als er geld binnenkwam, ongeveer f 1000,- per jaar.
 Het Genootschap heeft een rol van betekenis gespeeld in de negentiende-eeuwse kraamzorg. 
Die betekenis was tweeledig. Ze bereikte een belangrijk deel van de arme kraamvrouwen en zui-
gelingen en de gegeven hulp was van een omvang die er, naar negentiende-eeuwse begrippen, toe 
deed.

DE CH O L E R AC O M M I S S I E

Op 19 juli 1849, midden in een ‘zomer vol angst en zorge’, kwamen vijf Groningers uit de kringen 
van de ‘meer vermogende ingezetenen’ bij elkaar in de eerste vergadering van de Choleracommissie.55 
De doopsgezinde dominee Gerhards werd tot voorzitter benoemd. Tot de oprichting van de com-
missie werd besloten toen de cholera ‘schrikbarend’ om zich heen begon te grijpen. Binnen twee 
weken waren bijna 300 stedelingen besmet. En anders dan bij vorige uitbraken, verspreidde de 
ziekte zich dit keer veel meer door de hele stad heen. Dat verontrustte de gegoede burgerij in hoge 
mate. Bij de vorige epidemieën bleef de ziekte nagenoeg beperkt tot de armenwijken. De commis-
sie verhulde niet dat het verlenen van hulp in het belang van de armen en ‘onszelf ’ was.56

 De commissie bestond uit tien leden, waaronder zich drie medici, twee dominees, een profes-
sor en een advocaat bevonden. De ‘professionals’ waren ruim vertegenwoordigd. Deze eenzijdige 
samenstelling werd gecompenseerd door een brede levensbeschouwelijke vertegenwoordiging. 
Alleen uit de Waalse gemeente zat niemand in de commissie. De Walen zagen ook af van hulp voor 
hun lidmaten. Zeven dames uit de gegoede kringen – waaronder drie echtgenotes van de manne-
lijke leden – werden als lid toegevoegd. Zij deden organisatorisch en uitvoerend werk. Daarnaast 
nam men vier vrouwen en een bode aan om het loopwerk in de wijken en het onderzoek in de 
gezinnen te doen. De commissie kreeg de beschikking over een kamer in het stadhuis. Van daaruit 
werden de werkzaamheden geregeld en verdeeld. De benodigde pecunia voor de hulpverlening 
verkreeg men uit giften van inwoners en een stadssubsidie.
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 De commissie stelde zich bij de oprichting twee doelen: het lenigen van nood en het beperken 
van de ziekte. Men werd gedreven door besmettingsangst en humanitaire overwegingen. Na afloop 
van de epidemie van 1849 werd een derde doelstelling geformuleerd: het voorkomen dat cholera 
de stad binnen zou komen. Om dat te bereiken ging men bij volgende dreigingen al aan het werk 
als de ziekte nog niet in de stad was, maar wel in het land of het land dreigde binnen te komen.
 De hulp van de Choleracommissie bestond uit het verschaffen van ‘het volstrekt noodige’ aan 
zieken en huisgenoten, onverschillig tot welke godsdienst zij behoorden en of ze bedeeld werden.57 
De doelgroep was dus ruimer dan bij de Volksziektecommissie. Onder ‘volstrekt noodige’ hulp 
werd begrepen: thuisverpleging, voedsel en kleding, beddengoed en stro, woningreiniging, bewas-
sing, vervoer naar het ziekenhuis en het afleggen van overledenen. Vanaf 1855 werden ook zieken 
in het cholerahospitaal verpleegd. De hulp werd naar behoefte verstrekt. De commissie bood geen 
medische hulp. Regelmatig kwam de armoede en ‘het onzuivere en ongezonde’ in de ondersteunde 
gezinnen aan de orde.58 Op verschillende manieren probeerde de commissie het hygiënebesef te 
bevorderen. De wakers en waaksters die de zieken verpleegden, werd op het hart gedrukt dat ze 
de ziekenkamers goed schoon moesten houden en veel aandacht moesten besteden aan het was-
sen van kleding. Ondersteunden die voedsel afhaalden, moesten zich gewassen hebben en zorg 
aan de kleding hebben besteed. Na afloop van de epidemie werden alle geholpen gezinnen nog 
een keer bezocht, om hen ‘te vermanen en te raden’.59 De thuiszorg die de commissie bood, werd 
aan het eind van de negentiende eeuw grotendeels overgenomen door de kruisverenigingen en de 
Gemeentelijke Geneeskundige Diensten. De Cholera- en Tyfuscommissie waren de voorlopers van 
de kruisverenigingen en gezondheidscommissies.60

 De Choleracommissie had een breed draagvlak. Ze werd gesteund door de lokale overheid, 
kreeg veel geld- en naturagiften van de stedelijke bevolking en werkte samen met medici, wijk-
meesters, armbesturen, plaatselijke geneeskundige commissie en de Bank van Lening. Er weden 
geen nauw omschreven toegangscriteria en –procedures geformuleerd. De medici waren verplicht 
dagelijks nieuwe ziektegevallen op het raadhuis aan te geven. Zij konden dan tegelijkertijd hulp-
behoevenden bij de commissie aanmelden. De armbesturen en de geneeskundige commissie infor-
meerden de commissie ook over de toestand in de gezinnen.
 De commissie liet kaartjes drukken waarmee hulpbehoevenden goederen konden afhalen. De 
kaartjes werden uitgedeeld door medici, wijkmeesters, commissieleden, bedienden van de com-
missie, armbesturen en donateurs. De hulpverlening werd door vier subcommissies uitgevoerd. 
Daarnaast waren er nog twee subcommissies, een voor de uitwisseling van gegevens met de diaco-
nieën en een voor het beheer van de financiën. De Choleracommissie heeft veel werk verzet, met 
name tussen 1849 en 1867. Daarna nam de ernst van de ziekte af. In 1912 hief de commissie zich 
op.61

 Het bereik van de belangrijkste vormen van hulp wordt hierna in kaart gebracht. De natura-
giften die bij de commissie binnenkwamen, werden naar de hulpbehoevenden doorgesluisd. Deze 
hulp is niet te kwantificeren. De thuisverpleging beschouwde men als een van de belangrijkste 
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taken. Ze kon ieder uur van de dag beginnen. De wakers en waaksters die dit werk deden, waren 
maximaal 12 uur in een gezin. Ook als in een gezin maar één kind ziek was, werd een waakster 
gestuurd, waaruit blijkt dat het belang van goede verpleging en hygiëne hoog werd geacht. Een 
zieke kon een dagwake, een nachtwake of 24-uurs hulp krijgen.62

Tabel 9.6  Thuisverpleging en ziekenhuisverpleging door de Choleracommissie

A B C D E F

1849 1449   351 24

1853     31     14 45

1854   261   149 57 34 13 76

1855   249   153 61 67 27

1859     45     28 62      gering aantal 20

1866 1753 1039 59 252 14

Bron: archief Choleracommissie

Toelichting:

A = totaal aantal cholerazieken

B = aantal zieken dat thuisverpleging kreeg

C = percentage B van A

D = aantal zieken in het ziekenhuis

E = percentage D van A

F = aantal zieken afgelegd door een waker na overlijden

Het aantal zieken dat thuis verpleegd werd, was vrij constant: vanaf 1853 bijna de helft tot 62% 
(kolom C). Het maakte nauwelijks uit of het een grote of een kleine epidemie was. Het percentage 
van 1849 is lager omdat de commissie toen niet vanaf het begin van de epidemie actief was. Als 
we in ogenschouw nemen dat een aantal patiënten al vrij snel (binnen een paar uur tot een dag na 
de eerste symptomen) overleed, dan kunnen we vaststellen dat bijna iedereen thuis verpleegd werd. 
Een minderheid werd naar het ziekenhuis gebracht. Een beperkt deel van de zieken kreeg eerst 
thuis verpleging en kwam later alsnog in het ziekenhuis terecht. In een aantal gevallen bemiddelde 
de Choleracommissie voor gezinnen die de verpleging zelf konden en wilden betalen, maar geen 
waker konden vinden. De gemiddelde duur van de thuisverpleging was in 1849 per zieke zeven en 
per gezin 12 dagen. In 1854 schommelde de verpleegduur tussen een halve dag en veertien dagen. 
Het aantal zieken dat thuis werd verpleegd en dat gratis medicijnen van de stad kreeg, was ongeveer 
hetzelfde. We mogen aannemen dat het om nagenoeg dezelfde patiënten ging.
 Van de wakers en waaksters werd verwacht dat ze ook de toestand van de gezonde huisgenoten 
in de gaten hielden. Na herstel, vertrek naar het ziekenhuis of overlijden van een zieke maakte de 
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waker of waakster de hele woning schoon, werden de muren gewit en de slaapplaatsen van schoon 
stro voorzien. De aanwezigheid van de wakers in de gezinnen had resultaat. De toestand in de 
armenwoninkjes verbeterde behoorlijk.63 De wakers en waaksters stonden onder dagelijks toezicht 
van de bode en de commissieleden. Over het algemeen was de commissie tevreden over hun inzet 
en plichtsgetrouwheid.
 Het aantal inwoners dat voedsel kreeg, was groter omdat de gezonde huisgenoten hier ook van 
kregen.

Tabel 9.7  Voedselverstrekking door de Choleracommissie

A B C D E F

1849 1449 14282

1853     31     500

1854   261 199 160 80

1855   249 208 156 75 10600       68

1859      45   12

1866 1753 843 53290       63

Bron: archief Choleracommissie

Toelichting:

A = totaal aantal cholerazieken

B = aantal gezinnen met zieken 

C = aantal gezinnen dat voedselhulp kreeg 

D = percentage C van B

E = aantal verstrekte porties voedsel 

F = aantal porties per geholpen gezin (E:C), berekend

In deze tabel is de verstrekking van soep en rijst weergegeven, de reguliere en meest voorkomende 
voedseluitdeling. De soep was voor gezonden en zieken en bedoeld om op krachten te blijven of te 
komen. De rijst werd alleen aan de zieken gegeven als obstipans. Wanneer we van een gemiddelde 
gezinsgrootte van vijf personen uitgaan, dan kreeg iedere begunstigde persoon gemiddeld ongeveer 
13 maaltijden. Waarschijnlijk werd één maaltijd per dag verstrekt. De feitelijke duur van deze hulp 
liep van enige dagen tot een aantal weken. De gemiddelde duur van de voedselhulp was ongeveer 
even lang als die van de thuisverpleging. In 1855 kostte een portie soep 12,5 cent en een portie rijst 
10,5 cent. Dat zou betekenen dat in dat jaar per gezin gemiddeld voor f 7,82 aan voeding werd 
uitgegeven en in 1866 bij dezelfde kosten per maaltijd f 7,25. Aan herstellende patiënten werd 
soms wijn ter versterking gegeven. Aan verpleging en voedsel werd per gezin gemiddeld ongeveer 
f 13,50 besteed.
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 Kleding en beddengoed (dekens, lakens en slopen) werden aan zieken en huisgenoten gegeven, 
zowel tijdens de ziekte als na ontslag uit het ziekenhuis. Tabel 9.8 geeft een indicatie van de omvang 
van deze hulp. Niet alles werd vermeld. De kleine kledingstukken werden aangeduid als: ‘en nog 
vele andere’.64 In 1853 werden ook lakens en dekens uitgedeeld, maar het aantal werd niet vermeld. 
Uit kolom E blijkt dat deze hulp aan ongeveer evenveel gezinnen werd gegeven als de voeding en 
verpleging. Het belang dat aan een schoon en goed verzorgd bed werd gehecht, nam toe. Kleding 
werd in de late jaren vijftig minder uitgedeeld. Kleding en beddengoed werden gemerkt met de let-
ter W (van weldadigheid) om te voorkomen dat het spul werd beleend of verhandeld. Malversaties 
zijn nauwelijks geconstateerd.

Tabel 9.8  Verstrekking kleding en beddengoed door de Choleracommissie

A B C D E F G

1849 1449 609 42 3816   794

1853     31

1854   261 199 152 76   690 + vele

1855   249 208 123 59   160

1859     45   23 51

1866 1753 694 2230 1297

Bron: archief Choleracommissie

Toelichting:

A = totaal aantal cholerazieken

B = aantal gezinnen met zieken

C = aantal personen dat kleding en beddengoed kreeg

D = aantal gezinnen dat kleding en beddengoed kreeg

E = 1854 en 1855: D:B; 1849 en 1859: C:A

F = aantal verstrekte stukken kleding en klompen

G = aantal verstrekte stukken beddengoed

Aan de hygiëne in de woning werd veel belang gehecht. Tijdens de epidemie van 1849 werden 
2376 slaapplaatsen van vers stro voorzien. Ook aan gezinnen waar de ziekte (nog) niet heerste, 
werd stro gegeven. Vanaf de jaren vijftig werd voordat de ziekte in de stad kwam, al begonnen met 
het reinigen en witten van woningen en het uitdelen van vers stro. De commissie, armbestuurders 
en medici vonden dat de armen hierin zelf tekort schoten. Armen kochten niet gauw nieuw stro. 
De medici constateerden na de stro-uitdeling dat zij nog ‘nooit zoveel zindelijkheid’ hadden aan-
getroffen ‘gedurende al die jaren van hun praktijk’.65 
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Tabel 9.9  Woningreiniging en stro-uitdeling door de Choleracommissie

A B toelichting uitgaven

1853 1742* 20904 bossen stro uitgedeeld

1854 3082 1354

1855 3956 1984

1859       ‘zeer groot aantal’

1866 2046 1247

1867 1660 1012 f 966,05

Bron: archief Choleracommissie

Toelichting:

* berekend, iedere slaapplaats is 12 bossen stro

A = aantal slaapplaatsen van vers stro voorzien

B = aantal gereinigde woningen

De in kolom B genoemde cijfers betreffen alleen de op voorhand gereinigde en gewitte woningen. 
De woningen die door de wakers en waaksters werden gereinigd als ze in een gezin kwamen voor 
de verzorging van zieken, zijn er niet bij omdat deze niet apart werden geregistreerd. In de jaren 
vijftig woedde de witte tornado het hevigst in de stad. In de jaren zestig werd in 1865 en 1867 
– jaren waarin de cholera de stad niet bereikte – ook flink gewit en gepoetst. In 1867 werd aan deze 
schoonmaak gemiddeld 95 cent per woning uitgegeven. In de jaren vijftig werden echter veel meer 
woningen schoongemaakt dan in de jaren zestig. De grote nadruk die op hygiëne en zindelijkheid 
werd gelegd, blijkt in de jaren zestig in de praktijk geen stand te hebben gehouden.
 Resumerend kunnen we zeggen dat de hulp van de Choleracommissie tussen de 60 en 80% van 
alle cholerapatiënten bereikte. Daarnaast werd nog een groot aantal bewoners van de armenwijken 
in de periode vóór de ziekte geholpen met woningreiniging. In 1855 hebben 184 van de 249 zie-
ken ‘iets van de commissie genoten’ (74%). In 1859 kreeg 64% van alle zieken hulp. Van de andere 
epidemieën zijn deze cijfers niet bekend, maar op grond van hetgeen in bovenstaande tabellen is 
gepresenteerd, kunnen we concluderen dat de omvang in de andere jaren ongeveer hetzelfde was. 
De verpleging en voedingverstrekking duurden in de meeste gevallen ongeveer twee à drie weken. 
Dit was aanmerkelijk korter dan tijdens de epidemie van 1826-1827. Dat kwam door de aard van 
de ziekte. Cholera was wel heftig, maar duurde korter. Ernstig zieke patiënten waren na een paar 
weken vaak nog niet weer volledig op krachten, maar de ziekte zelf was dan wel geweken.
 Per patiënt werd financieel behoorlijk geïnvesteerd. Het kon oplopen tot enkele tientjes per 
zieke. In 1866 werd totaal f 13.903,71 uitgegeven. Wanneer 75% van het aantal zieken van de 
commissie zouden hebben ‘genoten’, dan zou gemiddeld f 10,57 per zieke zijn uitgegeven. Dit was 
meer dan de Volksziektecommissie gaf, terwijl de meeste getroffenen in 1826-1827 veel langer ziek 
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waren. Voor een deel hadden de lagere uitgaven per ondersteunde van de Volksziektecommissie te 
maken met het sociaal hogere niveau van de clientèle. Desondanks is de conclusie gerechtvaardigd 
dat de investering ten behoeve van de cholerazieken fors hoger was, dan ten behoeve van de min-
gegoede zieken in 1826-1827.
 Voor zover bekend weigerde de Choleracommissie geen zieken. Waarschijnlijk is ieder die werd 
aangemeld, ook geholpen. Wie zichzelf wilde of kon redden, meldde zich niet. Zelfselectie bepaal-
de de toelating. Clientèle die in stilte wat van commissieleden kreeg toegeschoven – zoals dat bij 
de Volksziektecommissie wel voorkwam – had men bij de Choleracommissie niet. Enkele gezinnen 
eisten in 1849 meer hulp, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Waarschijnlijk werd in de loop 
van de periode meer accent gelegd op verpleging en verzorging, de meer medische getinte zaken, 
en iets minder op kleding- en woningzorg, de zaken die meer aanhingen tegen de armenzorg. In 
die zin schoof deze vorm van liefdadigheid op in de richting die de burgerlijke armenzorg ook was 
ingeslagen.

DE TY F U S C O M M I S S I E

Het werk van de Choleracommissie werd, ook al bleef de sterfte onder de zieken hoog, steeds 
gunstig beoordeeld. Halverwege de jaren vijftig kwam de gedachte op om tyfusepidemieën op 
dezelfde manier te lijf te gaan. Beide ziekten waren besmettelijk, kwamen veel in de armenbuurten 
voor en voor de bestrijding kon eenzelfde werkwijze worden toegepast. De Choleracommissie werd 
gevraagd om ook bij tyfus in te springen, maar na ernstig gewikt en gewogen te hebben, besloot 
deze om dat niet te doen. De doorslaggevende reden was dat sommige donateurs uitdrukkelijk 
alleen voor de cholerabestrijding gaven. Dit werd gerespecteerd.66 Men was er op beducht om 
gevers niet van zich vervreemden. Daarop werd een aparte Tyfuscommissie opgericht (30 april 
1856).
 Er kwamen weliswaar twee commissies, maar in alles leken de Cholera- en Tyfuscommissie op 
elkaar. De Tyfuscommissie bestond uit twaalf leden. Hieronder waren zes medici, vier juristen en 
een dominee.67 Twee medici en de dominee zaten ook in de Choleracommissie. De doelstelling 
van de Tyfuscommissie was dezelfde als die van haar evenknie: het voorkomen van de ziekte en de 
verspreiding door de stad, en de hulpverlening aan zieken en hun gezinsleden. De Tyfuscommissie 
bood ook geen medische hulp. De doelgroepen waren eveneens dezelfde: bedeelden en onbedeel-
den, en men bemiddelde voor wie de hulp zelf wilde of kon betalen. Geld en naturaschenkingen 
van inwoners en stadsbestuur maakten de hulpverlening mogelijk. In de oproep van de commissie 
om te doneren, werd het eigenbelang van de gevers benadrukt.68

 De werkwijze van de Tyfuscommissie was aan die van de Choleracommissie ontleend. De com-
missie was ad hoc en kortdurend actief. Omdat tyfus een endemische ziekte was, werd men pas 
actief als het aantal zieken (snel) steeg. Meestentijds was het een slapende commissie. De hulp werd 
georganiseerd vanuit het stadhuis en het werk werd verdeeld onder subcommissies. Met de stede-
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lijke medici, armbesturen en wijkmeesters werd nauw contact onderhouden. Hulpbehoevenden 
konden goederen afhalen op uitgedeelde kaartjes. In de praktische uitvoering legde men andere 
accenten dan de Choleracommissie. De Tyfuscommissie hechtte het meeste belang aan woningrei-
niging en verschoning van de slaapplaatsen. De verpleging stond op het tweede plan. De voedsel-
verstrekking was maar zeer beperkt. Alleen enkele herstellende zieken ontvingen enige versterkende 
levensmiddelen (rijst, wijn en eieren). De reden van de karige voedselverstrekking was dat men te 
weinig geld had.
 De Tyfuscommissie heeft het meest voluit gefunctioneerd in 1856. In 1864 en 1870 werd 
uitsluitend aan uitgebreide preventieve woningreiniging gedaan. In 1860 was zij ook actief, maar 
in welke omvang is niet duidelijk. In 1863 werd aan ‘enige gevallen’ thuisverpleging gegeven en 
werden na het overbrengen van de patiënten naar het ziekenhuis, hun woningen schoongemaakt. 
In 1870 is de commissie opgegaan in de Vereeniging ter Bevordering van de Volksgezondheid.
 In de vier zomermaanden van 1856 werd aan 439 patiënten in 208 woningen hulp verleend. 
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Aan 120 gezinnen (58%) werd thuisverpleging (‘oppassing’) geboden. Door oppassers of door de 
bewoners zelf, maar onder toezicht van de commissie, werden 166 woningen (80%) totaal gerei-
nigd, inclusief kledingreiniging en stroverversing van alle slaapplaatsen. Nieuwe kleding en bed-
dengoed werd aan 159 gezinnen gegeven en 65 gezinnen ontvingen gebruikte kleding die men van 
donateurs had gekregen. Deze percentages zijn ongeveer gelijk aan die van de Choleracommissie. 
De voedselverstrekking was, als gezegd, veel minder. De totale hoeveelheid verstrekte voeding 
bestond slechts uit 3 balen rijst, een anker wijn en 2200 eieren, wat onder 124 gezinnen werd ver-
deeld. De soep- en rijstuitdeling die de Choleracommissie kende, stond niet op het programma van 
de Tyfuscommissie. In totaal werden in 1856 965 woningen gereinigd en 1646 bedden van schoon 
stro voorzien. Het aantal preventieve reinigingen was lager dan dat van de Choleracommissie. Bij 
de preventieve acties in 1864 werden 781 bedden van vers stro voorzien.69

 De activiteiten van de Tyfuscommissie waren minder omvangrijk, maar wel succesvoller dan 
die van de Choleracommissie. Bij de cholera was geen verschil in sterftecijfer te zien tussen de wel 
en niet geholpen gezinnen. De Tyfuscommissie wist door een ‘grote schoonmaak’ een epidemie tot 
staan te brengen of te voorkomen. De beddenverschoning en woningreiniging waren effectief. De 
hygiëne in de woningen verbeterde en de bron van de ziekte, luizen, werd tijdelijk uitgebannen. 
Dat was bij de bron van de cholera, besmet water, niet het geval.

HE T GE S T I C H T VO O R PL E E G Z U S T E R S

Het Toevlugtsoord70 waar Gerrechien Steenblok in terecht kwam, had ook als doelstelling ‘de 
verpleging van zieken onder alle standen der maatschappij, zoo binnen als buiten deze stad’.71 
Voluit heette de instelling ‘Gesticht voor Pleegzusters en Toevlugtsoord voor Verwaarloosden’. 
Voor de verpleging werden vrouwen aangenomen die een opleiding tot pleegzuster ontvingen in 
het Nosocomium. Deze verpleegzorg is nooit tot bloei gekomen. Het Gesticht kon voor dit werk 
moeilijk geschikte vrouwen vinden. Er waren vaak niet meer dan twee zusters in dienst. Om toch 
meer hulp te kunnen bieden, werden ook waaksters aangenomen. Aan hen werden lagere eisen 
gesteld. De Choleracommissie gaf de namen van waaksters die goed bevallen waren, door aan het 
Gesticht.72 Toen in 1887 het Diaconessenhuis van de grond kwam, nam de toch al geringe omvang 
van deze hulp nog verder af.
 Het zwaartepunt lag op de thuisverpleging. In de eerste drie jaar (tot en met 1847) verpleeg-
den de zusters ook zieken in zieken- en armenhuizen. Hiermee stopte men in 1848 omdat er toen 
veel zieken thuis lagen. Zieken konden zelf hulp vragen. Er kwamen ook verwijzingen van medici 
binnen. Medici wilden in sommige gezinnen graag mannelijke verplegers, vanwege hun ‘kracht 
en kiesheid’. Mogelijk kwam deze wens voort uit de hulp die aan krankzinnigen werd verleend. 
Maar het bestuur kwam er niet aan tegemoet. Begin jaren zestig uitte het bestuur wel de wens dat 
‘psychiatrie of zielsgeneeskunde’ meer zou worden ‘toegepast’ door de verpleegsters.73 Voor zover 
bekend werd er geen praktische invulling aan gegeven.
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  De hulp werd gegeven in de vorm van een dag-, nacht- of hele wake. Een dag- of nachtwake 
duurde 12 uur, de hele wake 24 uur. Als een zuster 24 uur in een gezin verbleef, was het gezin 
verplicht om haar zes en vanaf 1857 acht uur rust per etmaal te gunnen. Het maximale verblijf in 
hetzelfde gezin werd in dat jaar van zeven naar acht dagen gebracht.74 Bij halve wakes hoefde geen 
personeelswisseling plaats te vinden. Het gezin moest de zuster ook voeding verstrekken, maar als 
dat niet mogelijk was, voorzag het Gesticht daarin. Hulpbehoevende gezinnen konden maximaal 
zes weken hulp krijgen, tenzij de behandelende medicus schriftelijk verklaarde dat de hulp nog niet 
gestopt kon worden.75 Gezien de gemiddelde verpleegduur (tabel 9.10) werd de termijn van zes 
weken waarschijnlijk niet vaak gehaald.
 Het aantal geholpen zieken bleef ongeveer gelijk. Dit moet vooral bepaald zijn door de con-
stante, maar geringe beschikbaarheid van verpleegsters. In de jaren 1855-1857 kon niet aan alle 
hulpvragen worden voldaan. Tijdens cholera-, tyfus- en malaria-epidemieën nam ook bij deze 
instelling de omvang van de verleende hulp toe. Kennelijk nam men dan meer waaksters aan. Het 
bestuur meldde met trots dat de verpleegsters niet weigerden om hulp te verlenen aan tyfuspatiën-
ten. Dit gebeurde wel door andere personen.76 Er waren pieken in het aantal geholpen zieken in 
1848 en 1849 (cholera) en in 1859 (malaria). De omvang van de hulpverlening was ook hoger in 
1855 (380 dagwakes), in 1858 (408 nachtwakes) en in 1863 (513 nachtwakes). In 1863 waren 
veel langdurig zieken in de stad.77 In 1858, 1863 en 1864 waren er meer tyfusgevallen. Mogelijk 
was de grotere vraag in 1858 en 1863 ook een gevolg van het feit dat het Academisch Ziekenhuis 
in deze twee jaren vol was.

Tabel 9.10  Omvang ziekenverpleging door het Gesticht voor Pleegzusters, vijfjaarlijkse gemiddelden over  

1847-1861, 1862-1863, 1882-1888, gemiddeld aantal wakes en verpleegduur per zieke

periode 1847-51 1852-56 1857-61 1862-63 1882-88

aantal zieken   44   41   46   43

aantal dagwakes 193 241 190 152 ± 100 

aantal nachtwakes 161 217 321 392 ± 800

aantal hele wakes 280* 125 173 149    160

wakes per zieke**   20.7   17.3   18.3   19.6

verpleegduur***   14.4   14.2   14.9   16.1

Bron: jaarverslagen Gesticht voor Pleegzusters

Toelichting:

* In 1847 en 1848 werden nog geen hele wakes aangeboden. Dit cijfer is over 1849, 1850 en 1851.

**  Voor de berekening van het gemiddelde aantal wakes per zieke is uitgegaan van een wake van twaalf uur. Een hele wake 

telt voor twee wakes.

*** Een 24-uurs wake is gerekend als één wake.
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De algemene tendens was dat het aantal hele wakes afnam en het aantal nachtwakes steeg. De zieken 
wilden graag hele wakes. Maar het bestuur vond dat te afmattend voor de verpleegsters en beperkte 
het aantal lange wakes. Het gemiddelde aantal wakes per zieke daalde iets, maar relatief minder dan 
het aantal hele wakes. De zorg per patiënt werd dus over een langere tijd uitgesmeerd.
 Er zijn geen patiëntenlijsten bewaard gebleven. De informatie over de ontvangers van hulp is 
daarom zeer summier. De meeste zieken waren stadjers, enkelen woonden buiten de poorten.78 
In 1855 werd hulp verleend aan twee ‘zeer welgestelde gezinnen in een naburige gemeente’.79 In 
1857 hielp men drie gezinnen buiten de stad en een gezin in Friesland. Het lijkt er op dat de 
buitenstedelijken vrijwel allemaal betalende patiënten waren. In de reglementen was opgenomen 
dat de hulpverlening gratis was. Maar in de praktijk deden welgestelden na de beëindiging van 
de hulp als ‘betaling’ een vrijwillige gift aan het Gesticht.80 Waarschijnlijk werd dit ook van hen 
verwacht. Aan de hand van de gegevens van de van zieken ontvangen verpleeggelden – alleen de 
totaalbedragen zijn bekend – en de lonen van de waaksters kunnen we indicatief iets zeggen over 
het aantal betalende zieken. Een waakster verdiende 30 cent tot f 4,- per week. Wanneer we het 
hoogste bedrag aanhouden en aannemen dat de particuliere patiënten dat ook betaalden voor de 
hulp, dan bekostigden in de eerste helft van de jaren vijftig ruim 30% van de zieken de hulp zelf. 
In 1856-1857 was het veel minder, namelijk 10%. Waarschijnlijk werden toen meer tyfuszieken 
in arme gezinnen geholpen. De grotere vraag in 1862-1863 kwam ook voornamelijk van minder 
draagkrachtigen. Het percentage zelf betalende zieken was toen ook laag: 13. 
 Voor de gezinnen die in betere doen waren, fungeerde het Gesticht als een ‘uitzendbureau’ van 
verpleeghulpen. Het laat zich aanzien dat de verdeling van waaksters en pleegzusters over de gezin-
nen langs sociale lijnen liep. De waaksters werden waarschijnlijk vooral ingezet in arme gezinnen 
waar tyfus of cholera heerste. De pleegzusters kwamen relatief meer in de gegoede gezinnen terecht. 
In het Academisch Ziekenhuis was geen klassenverpleging en het Gesticht was voor de gegoeden de 
enige mogelijkheid om een enigszins in de verpleging bekwame vrouw te vinden. Daar buitenom 
kon men alleen proberen op eigen houtje iemand te vinden, bijvoorbeeld via bekenden, door een 
advertentie te plaatsen of te reageren op een advertentie van iemand die zich aanbood als verpleeg-
ster of waakster.81 Kennelijk ontstond rond het midden van de eeuw onder gegoeden behoefte aan 
kwalitatief betere verpleging. Het verbeteren van de verpleging in de stad werd ondersteund door 
de stedelijke medici. De Groningse medicus G.H. Meyer schreef een handboek voor Pleegzusters 
en Ziekenoppassers. Dit theoretische initiatief was gekoppeld aan de stedelijke ontwikkelingen in 
praxis.82

 De belangrijkste verdienste van deze hulpinstelling was dat zij in epidemiejaren een deel van 
de ziekenzorg op zich nam. Zij functioneerde naast de Cholera- en Tyfuscommissie én vanaf 1847 
naast de intramurale zorg. Zij bood als enige instelling ook hulp aan gegoede gezinnen.



418

‘HE N T E B E H O U D E N A L S  E E N E N U T T I G E S C H A K E L I N D E BU RG E R M A ATS C H A P PI J ’

SA M E N VAT T I N G

Het ontstaan van drie van de vijf in dit hoofdstuk behandelde liefdadigheidsinstellingen kan aan 
epidemieën van besmettelijke ziekten worden toegeschreven. Het Genootschap voor behoeftige 
kraamvrouwen kwam tot stand, omdat een aantal dames uit de gegoede stand de grote nood 
onder arme kraamvrouwen niet langer acceptabel vond. Het vijfde initiatief, het Gesticht voor 
Pleegzusters, besteedde ook een substantieel deel van haar zorg aan hulp bij epidemieën. Daarnaast 
creëerde ze een nieuw hulpaanbod voor een brede doelgroep.
 De drie commissies, het Genootschap en het Gesticht boden hulp op gebieden waar de regu-
liere (armen)zorg niet actief was. Ze kwamen van de grond toen zich ernstige problemen in de 
volksgezondheid en tekorten in de beschikbare zorg voordeden. Om de problemen het hoofd te 
bieden waren nieuwe collectieve arrangementen nodig.
 Een significant kenmerk van deze vijf instellingen was dat een belangrijk deel van de hulp 
naar mingegoeden ging. De Cholera- en Tyfuscommissie hielpen ook bedeelden. De instellingen 
– de Volksziektecommissie was hierin het meest stringent – wilden niet verworden tot reguliere 
bedelingsinstellingen. Er werd voor gewaakt dat de doelgroepen, bedeelden en mingegoeden, 
gescheiden bleven. Bij de bedeelden werd er zorgvuldig op toe gezien dat ze geen dubbele hulp 
kregen. Het Gesticht voor Pleegzusters hielp ook gegoeden die voor de hulp betaalden. Dat deel 
van hun activiteiten kan niet getypeerd worden als liefdadigheid.
 De mingegoede ondersteunden behoorden vrijwel allemaal tot de upper-lower class en de 
lower-middle class. Dagloners, (losse) knechten en arbeiders, ambachtsknechten en zelfstandige 
ambachtslieden die een lage plaats in de sociaal-economische hiërarchie innamen (de arbeiders in 
de bouw, kleermakers en schoenmakers), waren onder de mannen het meest vertegenwoordigd. Bij 
de vrouwen waren de spinsters, naaisters, breisters en koopvrouwen oververtegenwoordigd. Er was 
een grote overeenkomst met de tijdelijk en/of medisch bedeelden. Wanneer een epidemie langer 
duurde zoals in 1826-1827, kwamen ook de beter gesitueerde middengroepen in de problemen. 
Ze gingen dan ook tot de clientèle van de liefdadigheidsinstelling behoren. Vooral onder deze beter 
gesitueerden waren de beroepsgroepen te vinden, die voorheen sociaal onderdak bij de gilden en 
knechtsbussen vonden. Voor deze groepen waren de liefdadigheidsinstellingen de vervangers van 
de voormalige gilden en knechtsbussen.
 De Volksziektecommissie en het Genootschap beperkten zich strikt tot mingegoeden. 
Belangrijke doelen waren om verpaupering en armenzorgafhankelijkheid te voorkomen, de zelf-
redzaamheid van burgers in stand te houden of te stimuleren en van hen nette burgers te maken. 
De Cholera- en Tyfuscommissie hadden de bevordering van de hygiëne om verdere ziekteversprei-
ding te verhinderen als hoofdmotief. De humanitaire reden van de Choleracommissie schoof later 
enigszins naar de achtergrond. De gedragseisen die aan de ontvangers van hulp gesteld werden, 
sloten aan bij het hygiënedoel. Aan de cliënten van de Volksziektecommissie en het Genootschap 
werden eisen gesteld op het vlak van zedelijkheid en vlijtigheid. Men moest een nuttige schakel in 
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de samenleving blijven, ‘eergevoel’ in stand houden, goed christelijk gedrag tentoonspreiden en de 
kinderen goed verzorgen. De eisen waren minder gericht op het aanleren van nieuwe zaken. Bij de 
Cholera- en Tyfuscommissie waren de eisen strenger en lag het accent op ‘reinheid en zindelijk-
heid’. Men wilde netheid leren en bijbrengen. Het zelf laten schonen van de huizen met materiaal 
van de commissie en het vervolgens controleren van het werk door commissieleden, is wel de meest 
duidelijke vorm van disciplinering.
 De geboden hulp sloot aan bij de filosofie van de betrokken filantropische instelling. De 
Volksziektecommissie deed niets aan hygiënebevordering of verpleging. Zij bood uitsluitend 
materiële ondersteuning, opdat een gezin zelf de draad weer op kon pakken. Het Genootschap 
voor kraamvrouwen trad in een vacuüm en was meer ‘zorggericht’. Zij gaf de meest noodzake-
lijke kraamspullen om het peil van de kraam- en zuigelingenzorg te verbeteren. De Cholera- en 
Tyfuscommissie boden een ruimer hulppakket: materiële ondersteuning, verzorging en verpleging 
en schoonmaakspullen die bedoeld waren om besmetting te voorkomen (preventie). Hierachter 
school een forse besmettingsangst. De hulp van het Gesticht voor Pleegzusters werd geïnspireerd 
door sociale en humanitaire motieven. Geen van de vijf instellingen bood medische hulp. Het 
Genootschap en de Tyfuscommissie werden in hun zorgverlening gehinderd door een krappe 
beurs. Het Gesticht voor Pleegzusters kon niet de hulp geven die zij wilde door gebrek aan perso-
neel. Het ontstaan van een aparte Tyfuscommissie is te verklaren vanuit de angst voor free-riders. 
De Choleracommissie wilde geen gelden ter beschikking stellen aan ‘vreemde’ doelgroepen, waar-
voor niet was gedoneerd.
 Het toelatingsbeleid werd door de instellingen zelf bepaald. Het onderzoek naar de noodzaak 
van de hulpverlening werd nooit overgeslagen. De relatie met de ziekte of het kraambed werd 
expliciet vastgesteld en in stand gehouden. Was die er niet of verviel die relatie, dan werd de hulp 
niet (meer) gegeven. De lokale overheid, diaconieën en medici toonden zich bereidwillig om mee 
te werken aan het opsporen, verwijzen en selecteren van rechthebbende hulpbehoevenden en aan 
een goede en soepele uitreiking en verdeling van goederen. Als het ontvangen van bedeling een 
uitsluitingscriterium was, dan werd daar strikt de hand aan gehouden. Het algemeen aanvaarde 
toelatingscriterium ‘ongeschiktheid om in eigen onderhoud te voorzien’ werd door de liefdadig-
heidsinstellingen anders ingevuld dan door de armbesturen. Niet de laagste grens van behoeftig-
heid of het grootste gebrek om in eigen behoeften te voorzien gold hier, maar juist een (iets) hogere 
grens.
 Uit de analyse van de gegevens over de verstrekte hulp blijkt dat de instellingen naar negen-
tiende-eeuwse begrippen in ruime mate hulp hebben verleend aan grote groepen stedelingen. Het 
bereik was groot en de hulp substantieel. De hulp van de pleegzusters was deels aanvullend op die 
van de andere commissies en van de intramurale zorg. De instellingen kregen brede steun uit de 
lokale samenleving, financieel, daadwerkelijk en moreel. 
 De bestuurders werden gerekruteerd uit de bovenlagen van de stedelijke samenleving. De 
‘professionele’ kringen waren ruim vertegenwoordigd. De beroepsbeoefenaren die binnen hun 
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beroepsgroep of de medische stand bovenaan stonden en tot de elite van de stedelijke samenle-
ving behoorden, waren de initiatiefnemers van deze zorgarrangementen. De medici vormden een 
flink deel van deze groep. In de daadwerkelijke hulpverlening lag het accent van hun rol op het 
vaststellen van de toelatingscriteria en de selectie van de hulpvragers en niet op de uitvoering van 
de werkzaamheden. Het uitvoerende werk besteedden ze uit aan vrouwen, wijkmeesters, bodes of 
‘ambtenaren’.
 Het initiatief tot deze hulpvormen kwam uitsluitend van elites. Hulpbehoevenden oefenden 
geen druk of dwang uit. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat het om mingegoeden 
en niet om de armsten uit de bevolking ging. Vier beweegredenen van de elites om deze hulp aan 
te bieden, te faciliteren en te financieren zijn hiervoor al genoemd: humanitaire en christenplicht 
(het lenigen van nood en het verzachten van het lijden), besmettingsangst (isoleren en verplegen 
van zieken, het schoonmaken van huizen, slaapplaatsen en kleding), preventie van armenzorgaf-
hankelijkheid en het bewaren van het eergevoel (zedelijkheid). Conform de tijdgeest werden aan 
de hulpontvangers gedragseisen gesteld die er toe bijdroegen dat ze nette en vlijtige burgers werden 
of zouden blijven. Het arbeidsmarktmotief dient ook nog genoemd te worden. Om de stedelijke 
economie gezond te houden was een krachtige, zelfstandige en onafhankelijke middengroep een 
vereiste. Dat was een blijvende zorg voor de stedelijke elite.
 De groei van het liefdadigheidswezen dat zich bezig hield met de gevolgen van gezondheidspro-
blemen, kan ook gerelateerd worden aan een veranderende houding ten aanzien van de zuigelingen-
zorg, het opdoemen van nieuwe besmettelijke ziekten en de toename van endemische ziekten. De 
arme diaconieën waren niet bij machte om meer zorg op zich te nemen en de elites in de lokale 
samenleving wilden ook geen grotere toevloed naar de bedeling. Omdat het verzekeringswezen in 
Groningen niet ontwikkeld was, was voor het gebied tussen de armenzorg en de verzekeringen 
vooralsnog geen andere oplossing dan een breed gedragen en omvangrijk particulier liefdadigheids-
wezen, dat zich vooral richtte op de mingegoeden.




