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DE DOOS VAN PANDORA 

ZIEKENHUISGESCHIEDENIS: HET ARCHIEF 
VAN DE COMMISSIE FREDERIKS 

H.R van der Velden' 

Onder nummer 2.04.47 wordt in het Algemeen 
Rijksarchief te Den Haag het archief van de 
Commissie Frederiks bewaard.' Of beter gezegd de 
archieven, want er zijn in de jaren dertig twee 
commissies met deze naam geweest. De commis
sies hadden de opdracht om bezuinigingen door te 
voeren in respectievelijk het krankzinnigenwezen 
en het ziekenhuiswezen. Het archief heeft een ei
gen nummer en de stukken zijn niet in de archie
ven van één van de ministeries ondergebracht, 
omdat het een officieuze interdepartementale 
commissie betrof. Het feit dat de commissie een 
proeve van ziekenhuiswetgeving produceerde, was 
voor mij reden om haar archief te bekijken. Dat 
leverde een aantal verrassingen op. De inhoude
lijke verrassing bestond er uit dat het weliswaar 
niet tot wetgeving kwam, maar dat deze geheim
zinnige commissie wel in staat bleek om een infor
meel ziekenhuisbeleid uit te voeren. Daarnaast 
vond ik niet alleen notulen en correspondentie, 
maar ook een schat aan informatie over het toen
malige Nederlandse ziekenhuiswezen die bredere 
bekendheid onder ziekenhuishistorici verdient. 
Het archief bevat het oudste betrouwbare kwanti
tatieve overzicht van alle Nederlandse ziekenhui
zen alsmede kwalitatieve gegevens over bijna 100 
instellingen.-

In 1992 heeft H.R. Wolf een interessant artikel 
over de wetgevende activiteiten van de commissie 
gepubliceerd.* Het initiatief tot instelling van de 
commissie werd door het Ministerie van Binnen
landse Zaken genomen. Krachtens de Krankzinni
genwet droegen de gemeenten het merendeel van 
de lasten van de verpleging van on- en minvermo

genden in een psychiatrische inrichting. Toen de 
gemeenten als gevolg van de economische crisis in 
financiële problemen kwamen, zocht Binnenlandse 
Zaken naarstig naar mogelijkheden om te bezuini
gen en vond deze onder meer bij de gestichtsverple-
ging. Er werd contact met het Ministerie van Fi
nanciën en het Ministerie van Sociale Zaken opge
nomen en gezamenlijk zette men een kleine 
officieuze bezuinigingscommissie aan het werk. De 
commissie werd op den duur bekend onder de 
naam van haar voorzitter: de secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken K.J. Frederiks. 

De commissie bleek zo succesvol dat Binnen
landse Zaken na afloop van de werkzaamheden 
opperde om een tweede commissie in te stellen, die 
bezuinigingen in het ziekenhuiswezen moest door
voeren. Krachtens de Armenwet waren de gemeen
ten namelijk ook verantwoordelijk voor de verple
ging van on- en mim'crmogenden in gewone zie
kenhuizen en in de jaren twintig en dertig namen 
gemeenten ongeveer de helft van de totale kosten 
van het Nederlandse ziekenhuiswezen voor hun 
rekening. Begin 1935 begon de tweede Commissie 
Frederiks haar arbeid. Behalve de voorzitter zaten 
hierin nóg twee medewerkers van Binnenlandse 
Zaken en een vertegenwoordiger van het Ministerie 
van Financiën, terwijl de geneeskundig hoofdin
specteur R.N.M. Eijkel het geheel namens Sociale 
Zaken completeerde. L. Lietaert Peerbolte, direc
teur-generaal van de afdeling volksgezondheid, had 
zijn minister ten sterkste afgeraden om medewer
king aan de nieuwe Commissie Frederiks te ver
lenen en het lag dus niet voor de hand om hem af 
te vaardigen. 

Om te beginnen boog de commissie zich over 
een door Eijkel aangeleverde lijst van Nederlandse 
ziekenhuizen. Dit is het oudste betrouwbare over
zicht van het Nederlandse ziekenhuiswezen. Welis
waar werden al eerder dergelijke overzichten gepu
bliceerd, maar deze waren onvolledig en van ondui-

' Dr. H.F. van der Velden, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. 

:. Algemeen Rijksarchief [ARA|, tweede afdeling, .'\rchief Commissie tot bezuiniging op de kosten van het 
krankzinnigenwezen [Cie. Frederiks I], 2.04.47.01; ARA, tweedeafdeling. Archief Commissie tot bezuiniging op de 
kosten van het ziekenhuiswezen |Cie. Frederiks II], 2.04.47.02. 

2. ARA, Archief Cie. Frederiks 11, kwantitatief overzicht nr. 17, kwalitatieve gegevens nrs. 27-115. 
3. H.R. Wolf, 'Een wissel op de toekomst. Mislukte ziekenhuiswetgeving', in: W.R Blockmans en L.A. van der 

Valk, Van particuliere naar openbare zorg en terug? Sociale politiek in Nederland sinds 1880 (Amsterdam 1992) 195-
208. 
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delijke kwaliteit.'' Pas vanaf de jaren twintig verza

melde het Staatstoezicht systematisch gegevens over 

het Nederlandse ziekenhuiswezen. Helaas werden 

de resultaten slechts in geaggregeerde vorm in 

Verslagen en mededeelingen betreffende de volksge

zondheid gepubliceerd, terwijl het basismateriaal 

reeds lang uit de archieven is verdwenen. In een 

enkel boek of ziekenhuistijdschrift vinden we een 

overzicht dat op deze gegevens is gebaseerd, ' maar 

de informatie in het archief van de Commiss ie 

Frederiks is veel uitgebreider: naam, aard van de 

instelling, beddental , verpleegden, verpleegdagen, 

verpleegkosten, omvang van het personeel , enzo

voorts. Met behulp van deze gegevens kon de com

missie vaststellen hoe efficiënt de verschillende zie

kenhuizen werkten en hoe de ziekenhuiscapaciteit 

over Nederland was verspreid. 

De meeste commissieleden wilden aanvankelijk 

niet meer dan snelle bezuinigingen op de exploi

tatiekosten van de ziekenhuizen, zoals bij de krank

zinnigengestichten zo goed was gelukt. Eijkel toon

de echter aan dat dit niet gemakkelijk zou zijn. 

Naar zijn mening was het niet mogelijk o m voor 

veel minder dan ƒ 3,25 per verpleegdag een goed 

ziekenhuis te exploiteren en 80 procent van de zie

kenhuizen functioneerde al goedkoper. Slechts acht 

procent van de ziekenhuizen was duurder dan ƒ 4 

per verpleegdag en hieronder waren de academi

sche ziekenhuizen en andere instellingen die een 

goede reden voor de hogere verpleegprijs hadden. 

Er was veel meer te bereiken met maatregelen die 

de organisatie van het ziekenhuiswezen raakten: 

uitbreiding van de verzekering tegen de kosten van 

ziekenhuisverpleging, een betere opname- en ont

slagcontrole en vooral inperking van de vrijheid tot 

bouw en uitbreiding van ziekenhuizen. 

Daarmee zag Eijkel kans o m ideeën die al veel 

langer bij het Staatstoezicht leefden op de agenda 

van de commissie te plaatsen. Juist in de late jaren 

twintig en de vroege jaren dertig was het zieken

huiswezen te snel en te onsamenhangend gegroeid. 

Dat leverde met n a m e problemen op waar het lo

kaal, religieus en medisch enthousiasme onder de 

initiatiefnemers groter was geweest dan de behoefte 

aan ziekenhuiszorg onder de bevolking. De provin

cie Zeeland was een notoir voorbeeld. De bevolking 

woonde verspreid over de eilanden en vormde een 

staalkaart van de Nederlandse levensbeschouwelij

ke s t romingen die bij voorkeur allemaal overal een 

eigen ziekenhuis wilden. 15at was niet alleen aanlei

d ing tot telkens terugkerende conflicten geweest, 

maar had ook tot een fikse overcapaciteit geleid. 

Aan de hand van beddental en verpleegdagen kon 

de commissie narekenen dat de gemiddelde bezet

t ingsgraad in de Zeeuwse ziekenhuizen in 1934 

slechts 40 procent had bedragen; 60 procent van de 

ziekenhuiscapaciteit werd niet als zodanig benut . 

De situatie verschilde sterk per regio, maar voor 

geheel Nederland bedroeg de leegstand gemiddeld 

nog altijd 30 procent. ' ' 

Het bleek al snel dat men weinig ins t rumenten 

had o m dergelijke toes tanden aan te pakken. De 

Armenwet bood , in tegenstelling tot de Krank

zinnigenwet, geen mogelijkheden om ziekenhuizen 

tot bezuinigingen of beperking van de capaciteit te 

dwingen. Daarom ontwierp de commi.ssie een 

wetsvoorstel waarin uitbreiding of nieuwbouw van 

ziekenhuizen aan ministeriële goedkeuring was 

onderworpen. Dit voorstel werd niet door het kabi

net overgenomen, maar het lokte wel een reactie 

van de verenigingen van ziekenhuisbesturen uit. In 

1938 formuleerden de neutrale, de katholieke en de 

protestants-christelijke ziekenhuisorganisaties ge

zamenlijk een alternatief wetsvoorstel, waarin de 

beslissing over de ui tbreiding van ziekenhuisca

paciteit niet aan de minister maar aan een raad 

bes taande uit be langhebbenden was voorbehou

den. Het Ministerie van Sociale Zaken pikte het 

voorste] op, maar volgens Wolf gebeurde dat vooral 

in het kader van een s tammenstr i jd met Binnen

landse Zaken met als inzet de competent ie aan

gaande het ziekenhuiswezen. Van daadwerkelijk 

beleid leek geen sprake. ' 

Nadat in de loop van 1935 duidelijk was geworden 

dat er van wetgeving voorlopig niets zou komen, 

zocht en vond de commissie echter andere midde-

4. 'Geneeskundige hulp in Nederland. Kaart, aantoonende het aantal inrichtingen tot verpleging van zieken, dat 
der geneeskundigen en der vroedvrouwen in elke gemeente des Rijks in het jaar 1886', .ARA, 4 EKR, nrs. 16-1 en 16-
2; Centrale Gezondheidsraad, Voorstellen en verslagen 6 (1907) 247-263; Maandblad voor Ziekenverpleging 22 (1912) 
11-22; Tijdschrift voor Ziekenverpleging 27 (1917) 71-85; Tijdschrift voor Ziekenverpleging ^2 (1922) 96-112; 'Overzicht 
van de hier te lande bestaande ziekenhuizen en de inrichting daarvan', bijlage bij Verslag der Commissie tot regeling 
der ziekenverzorging (Den Haag 1920); Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde [NTvG] 60 1 (1916) 1661-1674; 
NTvG 62 I (1918) 1201-1216; NTvG 63 I (1919) 1548-1553; NTVG64 I (1920) 1602-1611; NTvG 66 1 (1922) 2601-2618. 

5. Wat geschiedt er in Nederland in het belang der volksgezondheid? Handboek samengesteld door Ad. ter Cock 
(Lochem 1934-) 196-206; Het Ziekenhtns 19 (1928) 5-10; Her Ziekenhuis 20 (1929) 7-9; Het Ziekenhuiswezen 2 (1929) 
28-32; Het Ziekenhuiswezen i (1930) 827-830. 

6. Brief van de Commissie Frederiks aan de Minister van Sociale Zaken dd. 22 mei 1935, ARA, Archief Cie. 
Frederiks II, nr. 11. 

7. Wolf (n.3), 'Een wissel op de toekomst', 197-200. 
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Het Bethesdaziekenhuis te Vlissingen. 
De bezettingsgraad van het gloednieuwe 
ziekenhuis was in de jaren dertig zo laag 
dat het hoofd slechts boven water kon 
worden gehouden dankzij kapitale par
ticuliere giften, de verpleging van chro
nisch zieken en de opname van 'pensio-
naires' (gezonde ouderen), waardoor het 
ziekenhuis tevens als verpleeghuis en 
verzorgingshuis ging functioneren. Het 
ziekenhuis kreeg echter geen directe 
gemeentelijke subsidies, zodat de Com-

' missie Frederiks kon worden genegeerd 
toen deze de bouw van een barak voor besmelleliike /.icklen afkeurde. (Zie: J.Z.S. Pel, Twee eeuwen Vlis-
singse ziekenhuizen (Vlissingen 1992) 94-101). Bron: Gemeentearchief Vlissingen. 

len. De begrotingen van de gemeenten en daarmee 
ook de uitgaven aan ziekenhuiszorg waren onder
hevig aan goedkeuring door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Wanneer de commissie uit
breiding of nieuwbouw op een bepaalde plaats on
nodig achtte, dan kon Binnenlandse Zaken de daar
voor benodigde gelden eenvoudig van de begroting 
van de betreffende gemeente schrappen. Daarmee 
kon de commissie direct invloed uitoefenen op de 
gemeenteziekenhuizen en indirect op de talrijke 
particuliere ziekenhuizen die enigerlei vorm van 
financiële steun van gemeenten genoten. 

Niet toevallig vormde het ziekenhuisbeleid van 
de gemeenten Middelburg en Vlissingen het eerste 
doelwit. In de navolgende jaren drong de commis
sie echter op veel plaatsen aan op verlaging van 
salarissen; stimuleerde partijen om een verzekering 
tegen ziekenhuisverpleging tot stand te brengen; of 
probeerde zelfs om de gehele gemeentelijke ge
zondheidszorg op de schop te nemen. Bovenal wer
den veel uitbreidings- of nietiwbouwplannen van 
ziekenhuizen aan het kritische oordeel van de com
missie onderworpen. Van ieder onderzoek is een 
apart dossier bewaard gebleven en hierin vinden we 
uitgebreide kwalitatieve gegevens over de betreffen
de ziekenhuizen. Hieruit blijkt bovendien dat de 
commissie niet alleen hulp van Binnenlandse Za
ken kreeg, maar ook op de medewerking van de 
inspecteurs van het Staatstoezicht kon rekenen. Dat 
is opmerkelijk, aangezien het directoraat-generaal 
voor de volksgezondheid de bemoeienis van Bin
nenlandse Zaken met lede ogen aanzag en ook Eij

kel zich weinig gelukkig toonde met het ad-hoc 
beleid van de commissie. De regionale inspecteurs 
waren daarentegen bijzonder ingenomen met het 
feit dat ze gedurende de jaren dertig eindelijk 
invloed op het gemeentelijk gezondheidszorgbeleid 
konden uitoefenen; zelfs al was het in het kader van 
bezuinigingen. Het leek wel of ze zeventig jaar frus
traties van zich afschudden. 

In 1938 en 1939 bereikten de activiteiten van de 
commissie het hoogtepunt. Frederiks ontvouwde 
zijn visioenen van een totale afbouw van de ge
meenteziekenhuizen en de gemeentelijke subsidies 
in tien jaan** Het wetsvoorstel werd in die zin bij
gewerkt, waarbij tevens het idee van een zieken
huisraad werd overgenomen. Eijkel zag het hoofd
schuddend aan, maar zal hebben gemeend dat der
gelijke ideeën praktisch onuitvoerbaar waren en 
iedere politieke haalbaarheid misten. Hij kreeg 
gelijk. Uiteindelijk zakten de activiteiten van de 
commissie even snel ineen als ze waren begonnen. 
In 1939 kreeg de commissie nog wel een officiële 
status, maar mobilisatie, oorlog en wederopbouw 
leidden tot direct overheidsingrijpen in de zieken
huissector, waarbij de commi.ssie aan alle kanten 
werd gepasseerd. Bovendien deed het Zieken-
fondsenbesluit van 1941 de gemeentelijke uitgaven 
aan ziekenhuiszorg aanzienlijk slinken. Het secreta
riaat maakte zich tijdens de oorlog nuttig door de 
verpiccgprijzen voor de verschillende ziekenhuizen 
vast te stellen. Een commissie was daar niet voor 
nodig en in 1946 werd ze geruisloos opgeheven. 

8. Vergaderingen 21 april, 4 mei, 14 mei, 23 mei on 1 juli 1938, ARA. Archief Cie. Frederiks 11, nr. 1. 
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