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DE ZIEKENFONDSKWESTIE ROND 1840: 
EEN AMSTERDAMS OF EEN NATIONAAL 
PROBLEEM? 
LOES VAN DER VALK" 

Tegen het eind van het bewind van Willem I (1813-1840) begon een stroom van kritiek op 
de Nederlandse gezondheidszorg op gang te komen. De Geneeskundige Staatsregeling 
van 1818 functioneerde slecht en zou grondig herzien moeten worden. Niet alleen de 
bestuurlijke inrichting van de gezondheidszorg, maar ook de kwaliteit van de geneeskun
dige opleidingen, die tot uiteenlopende bevoegdheden leidden, lag toen onder vuur.' Het 
aanzien van het medisch beroep kon volgens de critici alleen verbeteren als er eenheid 
van opleiding en bevoegdheid kwam. Het zou echter nog tot 1865 duren voor de Genees
kundige Wetten van Thorbecke de Staatsregeling van 1818 vervingen. Onvrede was er ook 
over de economische vooruitzichten van (jonge) geneeskundigen. Naarmate hun aantal 
toenam, werd het moeilijker een eigen praktijk te vestigen. Een armenpraktijk of zieken
fonds kon een basis bieden voor een geslaagde vestiging, maar onder zware omstandighe
den: de honorering was in verhouding tot het aantal patiënten laag.^ Het water stond de 
geneeskundigen aan de lippen. 

Kritiek van medici en apothekers op de ziekenfondsen en de armenpraktijk maakte een 
integraal onderdeel uit van het streven naar verbetering van aanzien en (economische) 
positie van de geneeskundige stand. Die kritiek vormt tegelijkertijd de voornaamste bron 
voor de (negatieve) historische beeldvorming over de ziekenfondsen in die tijd. De bron 
blijkt - indirect - steeds weer het onderzoek naar de ziekenfondsen van de Amsterdamse 
Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt uit 1842, verricht op verzoek van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. De resultaten van dit rapport kregen in 1846 in brede kring 
bekendheid via de bekende brochure over de ziekenbussen.' In feite wordt daarin alleen 
de Amsterdamse situatie beschreven, aangevuld met een Haags voorbeeld. In hoeverre 
dit beeld van een van de belanghebbende partijen overeenkwam met de maatschappelijke 
werkelijkheid is nauwelijks onderzocht."* Evenmin is nagegaan of de resultaten van het 

* L 03-55 FHKW, Erasmus Universiteit Rotterdam, postbus 1738, NL 3000 DR Rotterdam; e-mail: 
vandervalk@fhk.eur.nl 

1 Zie voor de kritiek en de voorgestelde oplossingen E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en votlis-
gezoniUieiti in Nederhinil 1S40-1880 (Groningen 1991) hoofdstuk II, 52-73. In navolging van Houwaart wordt 
gesproken over 'de beroepsgroep' , hoewel het in werkelijkheid een beroepsgroep in wording was. De meeste 
hervormers waren universitair opgeleide medicinae doctores. De term 'artsen' is voor die periode niet 
bruikbaar gegeven de verschillende bevoegdheden. M.1. van Lieburg, 'De tweede geneeskundige stand. Een 
bijdrage tot de geschiedenis van het medisch beroep in Nederland', Tijiischrift mor Geschiedenis 96 (1983) 

433-453-
2 Houwaart (n. 1), Hygiënisten, 61. 
3 Is eene hervorming van de ziekenbussen noodzalceliik en uitvoerbaar? Een woord van eenige aan alle genees

kundigen (Amsterdam 1846). 
4 E.L.1. van den Abeelen, Twee en halve eeuw ziekenfonds ('s-Gravenhage 1959) 115-116 plaatst kritische kantte

keningen bij de wijze waarop in de Brochure de winsten van de directies worden berekend. L.S. Godefroi, 
Het ziekenfondswezen in Nederland ('s-Gravenhage 1963) 10 vergoeilijkt de tekortkomingen als aanloop-
moeilijkheden van het commerciële verzekeringsbedrijf. 
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rapport door de auteurs van de brochure zijn gemanipuleerd. Werd het merendeel van de 
Amsterdamse fondsen bestuurd door fondsdirecties die zich over de ruggen van verze
kerden en geneeskundigen probeerden te verrijken? Schaarste aan bronnen maakt het 
moeilijk die vraag definitief te beantwoorden, maar door de commerciële fondsen, de 
zogenaamde directiefondsen, te vergelijken met de onderlinge fondsen en het door 
geneeskundigen in 1847 opgerichte Algemeen Ziekenfonds Amsterdam (AZA)' en met de 
geneeskundige armenzorg kunnen de klachten in een breder perspectief worden geplaatst. 

Daarnaast stelt zich de vraag of de situatie in Amsterdam representatief was voor heel 
Nederland en waarom als de situatie inderdaad zo zorgwekkend was de overheid geen 
ziekenfondsbeleid heeft ontwikkeld. Onderzoek in het archief van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken leverde interessante gegevens op.^ Het rapport van Noord-Holland 
gaf aanleiding het onderzoek uit te breiden tot alle provinciale commissies. Tevens vroeg 
het departement hen te adviseren over beleidsaanbevelingen van de Noordhollandse 
commissie. Dankzij dit onderzoek kan de Amsterdamse situatie met de rest van 
Nederland worden vergeleken. 

De opbouw van het artikel is als volgt. Eerst wordt nagegaan wanneer, om welke reden 
en op wiens initiatief de centrale overheid in de eerste helft van de negentiende eeuw 
aandacht besteedde aan de ziekenfondsen. Dan volgt een inventarisatie van de zieken
fondsen en hun regionale spreiding. Hierbij zal iets uitgebreider worden stilgestaan bij de 
situatie in beide andere grote steden, Rotterdam en Den Haag. Vervolgens richt de 
schijnwerper zich op Amsterdam. Welke feiten ondersteunen het overbekende oordeel 
over de ziekenfondsen en waarom ontstond er in Amsterdam al in de jaren veertig een 
ziekenfondskwestie. 

Enige toelichting op de gebruikte terminologie is op zijn plaats. In die tijd waren er 
verschillende geneeskundige bevoegdheden. De universitair geschoolde geneeskundigen, 
de doctores medicinae, worden aangeduid als doctoren. De chirurgijns worden betiteld 
met de negentiende-eeuwse term heelmeesters. De term ziekenfonds wordt hier gebruikt in 
de moderne betekenis. In de negentiende eeuw gaven veel 'ziekenfondsen' alleen ziekengeld, 
geen medische zorg. De brochure ziet - ten onrechte - geneeskundige verzorging als de 
oorspronkelijke doelstelling van een ziekenbus." Dat stemt niet overeen met de histori
sche werkelijkheid. Voorzover er een algemene lijn in de ontwikkeling van de sociale 
fondsen, ook bij de gilden, is te onderscheiden is bijstand bij de begrafenis in natura of in 
geld de oudste voorziening, gevolgd door uitkering bij ziekte. Uitbreiding naar medische 
zorg zou zijn voortgevloeid uit het ziekengeld: controle of de ziekte niet gesimuleerd is en 
bekorting van de uitkeringsperiode door een adequate behandeling. Voor een fonds 
tenslotte bestond een aantal termen - beurs, bos, bus, sociëteit - die ook hier als synonie
men worden gebruikt. 

Overheid, artsen en ziekenfondsen 
Hoewel met de opheffing der gilden het grootste deel van de aan hen gelieerde steun-
fondsen ten onder ging en de economische malaise veel onderlinge verzekeringen de das 

5 De brochure was een directe voorbereiding op de oprichting van AZA, dat aan de veronderstelde 'misstan
den' een eind moest maken. 

6 Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage (ARA), Binnenlandse Zaken, tweede afdeling, 1832-1848. In dit archief 
was geen spoor van een staatscommissie voor de ziekenfondsen, waarvan J.A. Verdoorn, Volksgezondheid en 
sociale ofitivikkcling (Utrecht/Antwerpen 1965) 161 als eerste melding maakt. 

7 Hervorming van de ziekenbussen, 4. 
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omdeed, slaagden verschillende steden erin de sociale fondsen door te laten functione
ren. De grootste kans op succes hadden die fondsen, waar het beheer al tijdens de 
Republiek relatief los van het gilde was georganiseerd. Andere werden bij de opheffing 
der gilden verzelfstandigd. Sommige wisten te overleven door ondergronds te gaan. In 
1820 gaf de koning richtlijnen voor de bestemming der gildenkapitalen, waarmee de 
opheffing van de gilden definitief werd. Daarbij bleven de verzelfstandigde fondsen buiten 
schot, evenals de algemene fondsen die buiten gildenverband waren opgericht. De 
koning stelde er niets tegenover, maar spoorde alleen de gemeenten aan de oprichting 
van algemene fondsen te stimuleren, mits zij op vrijwillige basis georganiseerd werden. 
Daarvan kwam weinig terecht.* 

De Geneeskundige Staatsregeling van 1818 zweeg over een mogelijke rol van zieken
fondsen in de geneeskundige zorg. Volgens sommigen was daarin, zij het impliciet, toch 
een richtlijn gegeven. Omdat artsen en apothekers geen prijsafspraken mochten maken, 
zouden zij geen ziekenfonds mogen oprichten. Dit argument werd met enige regelmaat, 
ook in de jaren veertig gehoord.' Toch speelden zij in sommige gemeenten een belangrijke 
rol bij de oprichting van ziekenfondsen."' Lang niet iedereen zag dus in een ziekenfonds 
van geneeskundigen en apothekers een overeenkomst waarmee zij 'voor zichzelven eenige 
winst, of voordeel' beoogden te verkrijgen." 

In 1827 stelde de afdeling Armwezen van Binnenlandse Zaken een onderzoek in naar de 
instellingen ter voorkoming van armoede, waaronder de zieken- en begrafenisfondsen. 
Het doel van de uitvoerende ambtenaar, Prévinaire, was duidelijk: hij wilde via richtlijnen 
en overheidstoezicht de fondsen een betere grondslag geven. Wie opdracht had gegeven 
een beleid hiervoor te ontwikkelen is niet meer te achterhalen.'^ De ideeën van Prévinaire 
werden nooit uitgevoerd. Integendeel. Toen de overheid in 1830 toezicht op weduwen-
fondsen en levensverzekeringen invoerde, werden de zieken- en begrafenisfondsen op 
aandrang van Justitie van dit toezicht uitgezonderd. 

In het begin van de jaren veertig gaf de overheid opnieuw blijk van interesse in de 
ziekenfondsen. Nu vroeg het geneeskundig toezicht, eveneens ondergebracht bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, nadere informatie. Dat bleek geen voorbode van een 
actief ziekenfondsbeleid, maar een - gedeeltelijk succesvolle - manipulatie van de 
Amsterdamse beroepsgroep om de aandacht van de centrale overheid op de ziekenfondsen 
te richten. Het departement wilde meer informatie over de onbevredigende situatie op 
ziekenfondsgebied in Amsterdam, waarover de Provinciale Commissie in het jaarverslag 
over 1841 sprak. Er bestond twijfel over de goede samenstelling van de geneesmiddelen en 

8 Details in L. van der Valk, 'Gilden, gildenbussen en vrijwillige contracten. De ontwikkeling van de verzeke-
ringsmarkt 1780-1850', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 27 (2001) 175-200. 

9 ARA, Binnenlandse Zaken, Afdeling .Armwezen, 1832-1878, inv. nr. 301, 23 juli 1838, 144. Een Amersfoortse 
apotheker vroeg toestemming voor een ziekenfonds, maar B&W vond dit op gespannen voet met art. 20 en 
21 van de Staatsregeling staan. De geneeskundige commissie was het daar niet mee eens, maar achtte het 
strijdig met het KB van 1830 (toezicht op de levensverzekeringen). Het departement ging niet principieel 
op de zaak in: er was geen toestemming nodig. In Handelingen Tweede Kamer 1844/45, Bijlage XIII, 360 en 
373 worden ziekenfoncisen als ongeoorloofde overeenkomsten gezien. 

10 De Rotterdamse fondsen, opgericht door artsen, gaven geen van allen een ziekengelduitkering. 'Vrijmoe
dige bedenkingen, over de uitoefening der geneeskunde in de stad Rotterdam', Vaderlandsche Letter
oefeningen (1817) 2'' stuk, 463-475. De auteur tekende protest aan tegen de onderlinge overeenkomsten via 
de bussen. 

11 Handelingen Tweede Kamer 1844/45, Bijlage XIII, art. 33. 
12 L. van der Valk, 'Zieken- en begrafenisfondsen in de negentiende eeuw: traditie en vernieuwing', NEHA-

Jaarhoek voor Economische, Redrijfs- en Techniekgeschiedenis 59 (1996) 162-210,165-167 en 172-173. 
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de geneesheren zouden voor de ziekenbussen, oorspronkelijk bedoeld voor de 'minge-
goeden' , leden uit allerlei kring werven. Die ontwikkeling was volgens de commissie wel 
niet geheel in strijd met de wet, maar werd aangemerkt als 'een toch onvoegzame overeen
komst' tussen geneesheren en apothekers. Zij waren niet langer 'ten dienste van den min
vermogenden, maar geheel ingerigt op het voordeel der kunstoefenaren in de verschillende 
takken der Geneeskunst.' '•' De plaatselijke commissie stelde daarop een grondig onderzoek 
in. Op basis van dit rapport bracht de Provinciale Commissie verslag uit aan het departe
ment en adviseerde een ziekenfondsbeleid te ontwikkelen.''* De situatie in de apotheken 
werd hierin negatiever aangezet dan in het Amsterdamse rapport. In de rapportage 
kwam een nieuw element op de voorgrond: de commercialisering van de ziekenfondsen. 
Over mogelijk onwettig handelen van geneesheren en apothekers door het afsluiten van 
onderlinge contracten werd niet meer gesproken. De commissie kreeg door haar onder
zoek oog voor de dwangpositie waarin geneeskundigen en apothekers verkeerden: van 
brekers der wet werden zij slachtoffers van op winst beluste directeuren. 

Bijna anderhalf jaar later vroeg het departement de andere geneeskundige commissies 
naar de situatie in hun district. Het onderzoek wees uit dat ziekenfondsen alleen in de 
grote steden in de kustprovincies een omvang van betekenis hadden. De adviezen over de 
beleidsvoorstellen van Noord-Holland waren over het algemeen positiefs Vooral het feit 
dat de geneeskundige commissies een sleutelrol zouden krijgen bij de erkenning van 
ziekenfondsen moet hen als muziek in de oren hebben geklonken. Alleen het maximum 
van 200 leden per fonds stuitte op enige kritiek: dat was te weinig. Niet per fonds, maar 
per geneeskundige zou een maximum aantal moeten worden ingevoerd, waarbij de 
gedachte uitging naar 300 gezinnen. Ondanks de positieve reacties liet het departement 
de zaak rusten. Een verzoek van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de 
Pharmacie (NMP), die het verval van de apothekersstand voor een deel toeschreef aan 'de 
bovenmatige uitbreiding der ziekenbussen', kon daarin evenmin verandering brengen."* 

De Staatscommissie die de Staatsregeling van 1818 moest herzien liet de ziekenfondsen in 
feite links liggen. Alleen het minderheidsrapport wees in een voetnoot de ziekenfondsen 
aan als een van de onderwerpen, die de wetgever nog moest regelen.'^ In het wetsontwerp 
van 1844 kwam dit onderwerp dan ook niet voor. Bij de behandeling in de Kamer kreeg 
het toch de nodige aandacht en ook de Minister sprak zijn zorg uit over de ontaarding 
van de ziekenfondsen, die object van winstbejag zouden zijn geworden. 'Maar juist om 
het hooge belang, dat de Regering in het heil der lagere standen stelt, moest deze zaak 
niet als in 't voorbijgaan geregeld worden.'"* De zaak had al de aandacht van de regering. 
Daarmee refereerde hij aan zijn opdracht na te gaan of een wettelijke regeling mogelijk 

13 ARA, Binnenlandse Zaken, 2e afd., 1832-1848, inv. nr. 2782, 29 april 1842, 26, Jaarverslag. 
14 Ibid., inv. nr. 2789, 29 dec. 1842, 23 rapportage Provinciale Commissie; het oorspronkelijke rapport is te 

vinden in Gemeente Archief Amsterdam (GAA), Collegium Medicum, inv, nr. 115. In het archief van de 2e 
afd. is het Amsterdamse rapport niet aangetroffen. 

15 ARA, Binnenlandse Zaken, 2e afd. 1832-1848, inv. nr. 2801, 3 mei 1844,115; inv. nr. 2802, 21 juni 1844,12; 12 juni 
1844,14; inv. nr. 1803, 6 juli 1844,19; 9 juli 1844, 9; 29 juli 1844, 24; inv. nr. 1805,15 okt. 1844,19; 26 okt. 1844,11; 
inv. nr. 2807,10 jan. 1845,13; 15 jan. 1845,13; inv. nr. 2810,18 april 1845.17; inv. nr. 1811,10 mei 1845,19. 

16 D.A. Wittop Koning, De Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie. 1842-1942 
(Amsterdam 1948) 88, rekwest 21 nov. 1846. In 1844 hadden Amsterdamse apothekers zich al tot de minister 
gewend. ARA, Binnenlandse Zaken, 2e afd. 1832-1848, inv. nr, 2805, 8 nov. 1844,16. 

17 Stukken betreffende de geneeskundige wetten 1S41-1842. Minderheidsrapport, 101 opgesteld door R Hendriksz, 
I. van Deen en l.P. Heye, die in Amsterdam aan enkele ziekenbussen verbonden was, 

18 Handelingen Tweede Kamer 1844/s, 386. 
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was.'' Over het resultaat daarvan is niets terug te vinden. Het heil der lagere standen 
stond dus toch niet erg hoog op de politieke agenda. De overheid toonde slechts spora
disch interesse in de ziekenfondsen. In de jaren veertig, toen de medici interventie van de 
overheid nastreefden, leken zij gehoor te krijgen, maar tot beleid kwam het uiteindelijk 
niet. 

In 1846 sloegen de Amsterdammers daarom zelf de hand aan de ploeg en maakten de 
(veronderstelde) misstanden publiek in de brochure over de ziekenbussen. Een jaar later 
richtten zij het AZA op, waardoor op billijke voorwaarden een ziekenfondspraktijk kon 
worden opgebouwd zonder een dienstverband met commerciële directeuren te hoeven 
aangaan. Enkele jaren later formuleerde de Amsterdamse geneeskundige kring de volgende 
uitgangspunten: de reglementen mochten niet strijdig zijn met het algemeen belang en 
evenmin met de waardigheid van de geneeskundige stand; ziekenfondsen moesten onder 
bestuur van geneeskundigen staan en mochten alleen mensen uit de geringe burgerij ver
zekeren.'" Wie zich hieraan niet hield werd als lid geroyeerd. Daarmee was een beleid 
geformuleerd, dat landelijk pas een halve eeuw later zou worden ingevoerd. 

Begin jaren vijftig boog de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de 
Geneeskunst (NMG), in 1849 opgericht, zich over de ziekenfondsproblematiek. In 1853 
werd dat onderzoek gestaakt, omdat het verkrijgen van een juiste statistiek onmogelijk 
bleek, wettelijke bepalingen weinig of niets aan het weren van misbruik konden doen en 
alleen een verhoging van het peil van het beroep en betere samenwerking tussen de 
beroepsgenoten voor werkelijke verbeteringen zouden kunnen zorgen.^' De bezwaren 
richtten zich primair tegen commercialisering van de ziekenfondsen, waartegen met wis
selend succes actie werd gevoerd. Vooral pogingen landelijke ziekenfondsen te stichten 
riepen verzet op.^- Het ziekenfonds moest een lokale aangelegenheid blijven. 

Pas toen de herziening van de geneeskundige staatsregeling in de jaren zestig weer op 
de politieke agenda stond, deed de NMG een - zwakke - poging de belangstelling van de 
overheid voor de ziekenfondsen nieuw leven in te blazen. Hun verzoek belandde bij de 
afdeling Armwezen, die conform de eigen beleidslijn afwijzend reageerde.-' In 1830 waren 
immers de zieken- en begrafenisbussen expliciet uitgezonderd. Zelfs de gevraagde publieke 
verslaglegging vond de minister te ver gaan: particuliere instellingen konden daartoe niet 
worden gedwongen. Die benadering paste naadloos in de liberale politiek, dat de overheid 
zich zo min mogelijk in het maatschappelijk leven moest mengen. 

Waarom het in de jaren veertig niet tot wetgeving kwam en in de periode erna iedere 
kans op een wettelijke regeling verkeken was, is vrij eenvoudig te verklaren. De medici 
vroegen zowel voor het geneeskundig toezicht als voor de ziekenfondsen een corporatis
tische ordening. Hun timing was ongelukkig. Zo'ii ordening stond diametraal tegenover 
de staatsopvattingen van Thorbecke, die juist toen in het centrum van de macht kwam.^'' 

19 Aantekening van minister W.A, Baron Schimmelpenninck van der Oye op het rapport van Noord-Holland. 
In febr. eindigde zijn ambtstermijn. Zijn opvolger liet de zaak blijkbaar rusten. 

20 Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 1 (1851) 87. 
21 Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 4 (1853) 167, Jaarverslag, 
22 Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 3 (1853) 534- 544> 553; Ibid., 4 (1854) 31/2. Niet alleen de 

Amsterdamse geneeskundigen voerden hiertegen actie, maar ook de Rotterdamse apothekers. 
23 AR,\, Armwezen 1832-1878, inv. nr. 1771, 3 dec. 1864, 82; inv. nr. 1774, 31 dec. 1864, 275. Volgens de ambtelijke 

staf was het moment inopportuun: onzeker was of het KB van 1830 stand zou kunnen houden. Overheids
toezicht moest bij wet, niet bij KB geregeld zijn. 

24 Houwaart (n. i). Hygiënisten, 69. 
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Dat gold aantoonbaar voor het geneeskundig bestuur, maar ongetwijfeld ook voor de 
voorstellen om de geneeskundigen een doorslaggevende stem te geven bij de oprichting 
van en het toezicht op ziekenfondsen. Ook daar zou de vrije markt haar werking moeten 
doen. Dat ook het departementale onderzoek het enthousiasme voor landelijke zieken
fondswetgeving bekoelde, is aannemelijk omdat daaruit bleek, dat de situatie in het 
grootste deel van Nederland onvergelijkbaar was met Amsterdam. 

Ziekenfondsen in Nederland rond 1845 
In antwoord op de enquête verstrekten sommige commissies alleen gegevens over de 
steden die een lokale commissie hadden, anderen poogden ook de situatie in de kleinere 
steden in kaart te brengen.^' Er zijn dus lacunes voor de kleinere steden en de platte
landsgemeenten. Het Armverslag biedt aanvullende gegevens, maar uit die bron is niet 
altijd het aantal verzekerden over 1844 bekend. Waar mogelijk is op basis van incidentele 
gegevens het ledenaantal geschat. Ook in de enquête ontbreekt soms het ledental, omdat 
fondsdirecteuren en geneeskundigen opgave weigerden. Dat is met gegevens uit andere 
bron en schattingen eveneens zo veel mogelijk aangevuld.-'' 

In de opgaven zit een aantal doktersfondsen, maar er waren er meer. Het Armverslag 
geeft eveneens onderregistratie van doktersfondsen: pas in 1843 werden er twee gemeld. 
De desbetreffende geneeskundigen lieten duidelijk blijken niets voor het verstrekken van 
gegevens te voelen. Het was dienstverlening aan hun patiënten, geen instelling ter voor
koming van armoede. Bij de enquête, die veel meer doktersbussen opleverde, werd soms 
net zo gereageerd.-" Doktersfondsen kwamen met name voor op het platteland, een in 
1844 verwaarloosde categorie. Volgens Utrecht zouden ook abonnementen bij apotheek-
houdende artsen moeten worden onderzocht: nog een indicatie dat er meer waren.-** Er 
werd slechts één bedrijfsfonds voor geneeskundige hulp aangemeld. Voorzover deze 
fondsen bestonden gaven zij meestal alleen ziekengeld, geen medische hulp, zodat er 
hiervoor waarschijnlijk geen grote onderregistratie is. 

Veel ziekenfondsen verzekerden ook vrouwen, sommige lieten alleen mannen toe. Er zijn 
uitzonderingen op de regel dat in Nederland vrouwen zelf een verzekering moesten of 
konden afsluiten. In Nijmegen was de medische zorg voor de vrouw bij het lidmaatschap 
van de man inbegrepen, zo ook bij de traditionele Delftse bussen. De kinderen vielen dan 
niet onder de verzekering. Als de kinderen onder een bepaalde leeftijd in de verzekering 
van de ouders vielen, telden zij niet of slechts gedeeltelijk als lid mee.-'* Soms, zoals in 
Rotterdam, moest voor kinderen een (verlaagde) contributie worden betaald en telden zij 
als een half lid. Het meeverzekeren van kinderen was waarschijnlijk door de commerciële 
fondsen in de jaren twintig geïntroduceerd, maar rond 1845 nog niet algemeen gebruikelijk. 
Al met al was slechts drie tot vijf procent van de bevolking voor ziektekosten verzekerd. 

25 Zie noot 15. 
26 Van Zuid-Holland, zetel Dordrecht, zit alleen de brief, niet de lijst van fondsen in het archief. De 

Rotterdamse gegevens zijn ontleend aan Gemeente .Archief Rotterdam (GAR), Scretarie-afdeling 
Armenzaken, inv, nr, 552-557; Dordrecht aan de jaarboekjes. Voor Schiedam, waar steeds meer fondsen 
informatie weigerden op te geven zijn de gegevens over 1841 gebruikt (6 van de 10 fondsen hadden in totaal 
1784 leden). 

27 ARA, Binnenlandse Zaken, 2e afd. 1832-1848, inv. nr. 2802, 21 juni 1844,12, reactie uit Zeeland. 
28 Ibid., inv, nr. 2811,18 april 1845,17. 
29 Het Middelburgs Ziekenfonds telde nog in 1901 vier kinderen als een lid. AZA registreerde voor zover bekend 

als eerste het aantal leden en het aantal 'zielen', de gangbare aanduiding voor ziekenfondsverzekerden. 
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Tabel I: Aantal ziekenfondsen en ziekenfondsverzekerden in Nederland rond 1845 

Aantal verzekerden Leden onbekend* 

854 — 

— 1 

600 — 

2317 2 

1350 — 

18600 3 

40069 15 

529 4 

283 1 

1568 3 

67180 33 

"̂ Van 33 fondsen wa.s door gebrek aan gegevens geen schatting te maken (koloni leden onbekend). De gegevens voor Noord-
Holland, zetel .Amsterdam hebben betrekking op 1842 en betreffen de ongecorrigeerde opgaven (zie volgende paragraaf). Zie 
noot 26 voor toelichting Zuid-Holland. 
Bronnen: AR,\, Binnenlandse Zaken, 2e afd, 1832-1848. het bericht van de Provinciale Commissie Noord-Holland en de ant
woorden op de circulaire van mei 1844 (zie noot 15); Idem, Armwezen 1832-1878, opgaven Armverslag zieken- en begrafenisbus
sen; G,\A, Collegium .Medicum, inv. nr. 115. 

De 241 ziekenfondsen (zie tabel I) waren in slechts 61 gemeenten gevestigd. In tabel II en 
III zijn de gegevens uitgesplitst naar regionale verdeling en naar de drie grote steden en 
de rest van Nederland. 

Provincie 

Groningen 

Friesland 

Drente 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

Nederland 

Aantal fondsen 

— 
u 

1 

6 

u 

5 

83 

106 

7 

3 

8 

241 

Tabel II 

Regionale verdeling ziekenfondsen en verzekerden rond 1845 

Provincie percentage fondsen percentage verzekerden 

Zuid-Hol land 44 59.6 

Noord-Hol land 34 27.7 

Overig Nederland 22 12.6 

Berekend op basis van Tabel I en noot 30 

De verzekering voor medische zorg was vooral een Hollandse aangelegenheid en binnen 
Holland waren de grote steden verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de verzekerden. 
Meer dan de helft van de fondsen was daar gevestigd en daar woonde ruim 70 procent van 
de verzekerden. 

Tabel III 

Aandeel van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag^° 

drie steden 

overig Nederland 

fondsen 

51,8 

48,2 

verzekerden 

72.6 

37-4 

Berekend op basis van Tabel I en noo t 30. 

30 In Amsterdam waren in 1842 71 fondsen met 17.590 leden, In 's-Gravenhage waren 14 fondsen met 13.990 leden, 
in Rotterdam 40 en 17.181 leden. Van een fonds in Den Haag en twee in Rotterdam is het ledental onbekend. 
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In die steden hadden veel gildenfondsen medische zorg in hun verstrekkingenpakket 
gehad. Zo ook in Delft waar de fondsen zich wel in samenhang met, maar organisa
torisch afgescheiden van de gilden hadden ontwikkeld. De verzekering van medische 
zorg door de gilden kan een voorbeeldwerking hebben gehad. In Zuid-Holland en in 
Amsterdam waren al in de achttiende eeuw alternatieven ontstaan en kon het algemene 
publiek of de mingegoede een verzekering afsluiten. Er waren onderlinge fondsen van 
werklieden, die geen lid van een gilde konden worden, min of meer weldadige initiatieven 
georganiseerd door de elite of de beroepsgroep en min of meer commerciële ondernemin
gen. In Rotterdam had de geneeskundige L. Bicker het voortouw genomen en een sociëteit 
voor dienstboden en geringe ambachtslieden opgericht. Dit voorbeeld vond zoveel navol
ging bij andere medici, dat in de jaren twintig zelfs geklaagd werd, dat iedere nieuwe doctor 
weer een nieuw fonds betekende. 

Waarom alleen in sommige steden de gilden medische zorg in hun verzekeringspakket 
opnamen, is nog nooit onderzocht. De meest gangbare verklaring voor uitbreiding van 
de verzekering tot medische zorg schiet tekort: als een goed beheer van de ziekengelden 
het belangrijkste motief was, zou je het veel vaker moeten aantreffen. Waarschijnlijk 
speelde het aanbod van geneeskundigen en apothekers een rol. Alleen bij voldoende aan
bod konden de organisaties contracten met de beroepsgroep afsluiten. Daarnaast kan de 
geneeskundige armenzorg invloed hebben uitgeoefend. Bij een strikte inkomenstoets kan 
een ziekengelduitkering medische hulp via de armenzorg onbereikbaar maken. Bovendien 
lieten sommige fondsen de uitkeringsrechten vervallen bij een beroep op de armenzorg. 
Tenslotte zegt het waarschijnlijk iets over de mate van acceptatie van de reguliere genees
kundige hulp onder het gewone volk. Velen zochten verlichting voor gezondheidsproble
men bij de volksgeneeskunde of alternatieve genezers." 

De groei van de ziekenfondsen verliep traag. Bij de heersende armoede hadden veel 
mensen een te gering of een te onregelmatig inkomen om zich te verzekeren. De Genees
kundige Staatsregeling van 1818 had zoals gezegd een remmende werking op de ontwik
keling van ziekenfondsen georganiseerd door de beroepsgroep. Tenslotte is opvallend dat 
veel nieuwe fondsen opgericht werden in steden, waar al fondsen bestonden.-'̂  In hoeverre 
een gebrek aan medewerking van de beroepgroep de ontwikkeling van ziekenfondsen 
heeft belemmerd is onbekend. Dat het voorkwam staat wel vast. In Dordrecht weigerden 
de doctoren zich aan een ziekenfonds te verbinden. De fondsen vergoedden daarom een 
visite aan de verzekerde. Het probleem verdween langzamerhand omdat nieuwe doctoren 
wel bereid waren een contract af te sluiten. In Dordrecht bleek dat niet meewerken een 
gevaar inhield: heelmeesters én apothekers overschreden daar regelmatig hun bevoegd
heden en bedreigden zo de positie van de doctoren.-'-' 

Alleen Zuid-Holland, zetel 's-Gravenhage, was het hardgrondig eens met Amsterdam. 
Hier wierven begrafenisfondsen leden buiten de eigen woonplaats en probeerden contrac
ten met plaatselijke heelmeesters af te sluiten, zodat zij een volwaardig verzekeringspakket 
konden aanbieden. Zo waren B. Colet, directeur van het zieken- en begrafenisfonds Een 
ieders voordeel uit 's-Gravenhage, en A. Thomas van de Leidse sociëteit Voorzorg in de 
omgeving van Alphen actief De Provinciale Commissie adviseerde met dergelijk personen 
niet in zee te gaan. Het betrof figuren, die tot dan toe een weinig succesvolle loopbaan 

31 W, de Blécourt, Het Amazonenicger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930 (Amsterdam 1999) 31. 
32 Naast de drie grote steden gaat het om Schiedam, Delft, Dordrecht en Leiden. 
33 ARA, Binnenlandse Zaken, 2e afd, 1832-1848, inv. 2803, 29 juli 1844, 24. 
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achter de rug hadden.-"* Bovendien was in 's-Gravenhage het grootste zieken- en begrafe
nisfonds gevestigd: de nieuwe sociëteit van Voorzorg uit 1821 had in 1844 al 7700 leden. 
Dit fonds maakte volgens de geneeskundigen exorbitante winsten.-''' Concordia, in 1843 
opgericht door een medicus, had in haar korte bestaan al 760 leden weten te werven. Het 
aantal Haagse verzekerden groeide tussen 1827 en 1845 met 58 procent en hiervan kwam 
90 procent voor rekening van deze twee fondsen. Dit district werd geconfronteerd met 
agressieve verkoopmethoden van nieuwkomers op de verzekeringsmarkt. De directie van 
Voorzorg bediende zich op de Leidse markt van roddel en achterklap om collega' s in 
diskrediet te brengen en aldus nieuwe klanten te werven.'* Agressief optreden van com
merciële fondsen vormde ongetwijfeld een element in de opkomende ziekenfondsstrijd. 

Opvallend is, dat vergelijkbare kritiek niet gehoord werd uit de regio Rotterdam, waar 
relatief veel ziekenfondsen gevestigd waren. Nergens waren zoveel mensen via een zie
kenfonds verzekerd van geneeskundige hulp als in Rotterdam. De volgende elementen 
vormen hiervoor een verklaring. In de eerste plaats hadden de Rotterdamse artsen veel 
invloed gehad op de oprichting van de fondsen. In de tweede plaats bleef het aantal 
geneeskundigen er in vergelijking met Amsterdam redelijk stabiel: in 1795 waren er 33 
doctoren, in 1849 41; voor de heelmeesters was dat respectievelijk 32 en 50, terwijl de 
bevolking met bijna 60 procent toenam.'' De verhouding fondsen/geneeskundigen was 
zoveel gunstiger dan in Amsterdam, dat bij een maximum ledental van 200 een tekort 
aan geneeskundigen dreigde. De commercialisering beperkte zich op de Rotterdamse 
markt nog vooral tot de begrafenisfondsen. Tenslotte was de bestuursstructuur in de 
regel veel beter: de Rotterdamse ziekenfondsen werden (gratis) bestuurd door mensen uit 
de hogere klassen. Alleen de boekhouder kreeg voor zijn werk betaald.̂ ** Rotterdam deelde 
de mening dat te veel mensen die zelf geneeskundige hulp konden betalen in de bussen 
waren. 

Als we deze momentopname overzien was landehjk het probleem eerder een tekort aan 
ziekenfondsen dan een overvloed. De meeste geneeskundige commissies benadrukten het 
nut van ziekenfondsen en de preventieve werking ervan op de armenzorg. Met uitzonde
ring van de regio Den Haag hadden zij geen met Amsterdam vergelijkbare ervaring. In 
theorie konden zij het eens zijn met een aantal bezwaren: de groei van de fondsen mocht 
niet ten koste kon gaan van de particuliere praktijk; commerciële exploitatie van zieken
fondsen was ongewenst en ziekenfondsen waren lokaal en moesten dat ook blijven. De 
strategie van geneeskundigen om door de oprichting van eigen ziekenfondsen een deel 
van de markt in handen te krijgen, boekte buiten Amsterdam weinig succes. Ook dat is 
een indicatie, dat de situatie daar afwijkend was en dat de Amsterdamse situatie niet 
geëxtrapoleerd kan worden naar de rest van Nederland. 

34 Ibid., inv, nr, 2810,11 april 1845,19. Men hoopte zo het ministerie van de noodzaak van maatregelen te over
tuigen. 

35 Is eene hervorming (n. 3), 6-8. Deze berekeningswijze is bekritiseerd door Van den Abeele (n. 4), Twee en 
halve eeuw, 115-116. 

36 A. de Bruin, C. de Bruin, Zoekend naar zekerheid in het Groene Hart (Hilversum 2000) 78. 
37 H. Donkersloot, Willem Donkersloot stads-chirurgijn, operateur en heelmeester te Rotterdam (Z.p. 1933) 33, 

gegevens geneeskundigen. 
38 ARA, Binnenlandse Zaken, 2e afd. 1832-1848, inv. nr. 2803, 29 juli 1844, 24. 
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Ziekenfondsen in Amsterdam 
In 1827 waren er tenminste 65 sociëteiten met 8.876 verzekerden.-''^ Tussen 1828 en 1842 
verdwenen 19 sociëteiten en werden er evenveel nieuwe opgericht, waarvan een deel com
mercieel. Het gemiddeld ledental van de nieuwe organisaties lag met 402 per fonds heel 
wat hoger dan de oudere fondsen, die toch met 36 procent (van 7.017 in 1827 naar 9.573 in 
1842) gegroeid waren en gemiddeld 152,5 leden telden. In 1842 werden er 71 ziekenbussen 
geteld met 17.590 leden. De Amsterdamse bevolking groeide in die periode nauwelijks, 
het aantal geneeskundigen daarentegen fors. In 1827 waren er 68 doctoren en één chirur
gijn-doctor. In 1843 was dit aantal bijna verdubbeld tot respectievelijk 111 en 4, een veel 
snellere groei dan het landelijk gemiddelde. Het aantal heelmeesters groeide van 109 tot 
130, hetgeen lager was dan de gemiddelde groei van de stedelijke heelmeesters.'"' Besloeg 
de opsomming van de apothekers in 1827 3 pagina' s, in 1843 had men hiervoor 4V2 bladzijde 
nodig.''' Slechts 33 doctoren, 36 heelmeesters en 48 apothekers waren in 1842 aan een zieken
bus verbonden. Geen wonder dat deze situatie zorgen baarde. De vraag is of het zo zorgelijk 
was als werd beweerd. Alvorens de gesignaleerde 'wantoestanden' aan een kritisch onder
zoek te onderwerpen, wordt eerst ingegaan op de berekeningsmethode van de commissie. 

Getal en werkelijkheid 
Volgens het rapport was het aantal verzekerden namelijk geen 17.590, maar 52.771 perso
nen.'»- In Amsterdam zou dus al in 1842 bijna 25 procent van de bevolking aangesloten zijn 
geweest bij een ziekenfonds. Dat is gegeven de heersende armoede een hoog percentage. De 
Amsterdamse afdeling van de NMG kwam ruim een halve eeuw later op een verzeke
ringsgraad van rond 40 procent. Toen was dat voor de westelijke provincies als geheel 
27,2 procent, terwijl het landelijk gemiddelde slechts 17,7 was.-*-' Dat zou op een sterke 
verzekeringstraditie kunnen wijzen. Er is reden te betwijfelen of de verzekeringsgraad in 
1842 al zo hoog was. 

De commissie heeft de leden omgerekend naar verzekerden en ging er daarbij vanuit, 
dat eenderde van de leden ongehuwd was en dat bij de gehuwden gemiddeld een vrouw 
en twee kinderen waren meeverzekerd, waardoor zij op een totaal van 52.771 verzekerden 
kwam. Of die veronderstelling realistisch is, kan worden getoetst aan gegevens van AZA, 
dat in 1850 6.461 personen, namelijk 3.802 leden en 2.659 kinderen, verzekerde."*-* Bij AZA 
waren er 1,43 volwassenen op één kind. Rekenen we de cijfers over 1842 om naar eenzelfde 
verdeling als binnen AZA, dan komen we uit op 1,25 volwassenen op één kind. Zo gezien 
heeft de commissie de verzekerde kinderen te hoog geschat. Opmerkelijk is dat de bro
chure dit cijfer overneemt, maar tegelijkertijd spreekt over het 'ingeslopen misbruik' dat 
de vader buslid wordt, maar geneeskundige hulp voor vrouw en kinderen betrekt van de 
armenzorg.'" 

39 Zes fondsen die rond 1827 als gevolg van een malaria-epidemie ten onder gingen zijn niet meegerekend, 
evenmin de zeven fondsen opgericht voor 1827, die bij het onderzoek van 1842 boven tafel kwamen en toen 
772 verzekerden telden. 

40 H,F, van der Velden, 'Overvloed en schaarste. De verspreiding van geneeskundige hulp in Nederland in de 
negentiende eeuw', Gewina 19 (1996) 210-230, 229, tabel 1. 

41 Provinciaal blad Noord-Holland 1827, nr, 59, 23 mei 1827; Idem 1843, nr. 52,11 mei 1843. 
42 GA.A, Collegium Medicum, inv. nr. 115. 
43 NMG, Rapport over de ziekenfondsen in Amsterdam (Amsterdam 1900), 144; C. Japenga en H. van der 

Velden, 'Access to curative health care: sickness funtis versus medical relief in the Netherlands (1850-1941)' 
in: H. Binneveld en R. Dekker ed., Curing and i»s»riMj; (Hilversum 1993) 169-188,187, 

44 N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (Amsterdam 1851) 481. 
45 Hervorming ziekenbussen (n. 3), 39. 
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Problematischer is de gedachte dat de ledencijfers alleen betrekking hadden op mannen. 
De vermelding dat de meeste bussen trekkende en niet-trekkende leden hadden - 'onder 
de laatsten worden de vrouwen, waar zij als leden aangeteekend staan, gesteld' - slaat de 
basis onder de berekening vandaan. De naamgeving van veel Amsterdamse bussen ver
meldt 'mannen- en vrouwensociëteit', waaruit blijkt dat het lidmaatschap van vrouwen 
geen uitzondering was. De bos De standvastige eendragt voor mannen (1775) nam ook 
vrouwen aan, zoals blijkt uit de officiële opsplitsing op 14 oktober 1827 in een trekkend en 
een niet-trekkend deel. Meer sociëteiten hadden mannen- en vrouwenafdelingen en veel 
reglementen bepaalden uitdrukkelijk toegankelijk te zijn voor mannen, vrouwen, weduwen 
en vrijsters. Bij het onderzoek uit 1827 gaven sommige fondsen op hoeveel vrouwen er lid 
waren. Waarschijnlijk was de verruiming van het lidmaatschap naar vrouwen een relatief 
recente ontwikkeling. De protestantse sociëteit De goede verwachting (1750) stelde pas in 
1849 het lidmaatschap ook open voor de vrouwen van de leden.'*'̂  Vrouwen konden zich 
dus al in de jaren twintig voor geneeskundige hulp verzekeren. Het is onwaarschijnlijk 
dat zij niet als lid werden geadministreerd. De veel voorkomende bepaling dat de vrouw, 
als zij geen lid was, tegen een vast tarief door de bosgeneeskundige geholpen moest worden, 
wijst eveneens op registratie van vrouwelijke leden. De commissie heeft dus het aantal 
verzekerden overschat: niet alleen rekent zij de gehuwde mannen een meeverzekerde 
vrouw toe, maar ook worden verzekerde vrouwen beschouwd als man en krijgen zij een 
vrouw en twee kinderen toegedeeld. 

In sommige sociëteiten moest de aan de bos verbonden geneeskundige huisgenoten 
van de verzekerde behandelen tegen een (gereduceerd?) tarief van dertig cent voor de 
doctor en vijftien cent voor de heelmeester."*" De commissie rekende ook hen - naar mijn 
oordeel ten onrechte - tot de verzekerden. Dat is gegeven haar doelstelling - bewijzen, 
dat onder het bestaande systeem de medici teveel patiënten onder hun zorg hadden - wel 
begrijpelijk. 

Tenslotte ging de commissie er ten onrechte van uit dat in alle fondsen de kinderen 
meeverzekerd waren. Veel reglementen kennen buiten de behandeling tegen vast tarief 
geen bepalingen hierover. Er waren uitzonderingen. De commerciële Algemene Amster
damse Mannen- en Vroiiwenbus, in 1828 opgericht door A. de Roever Dz., verzekerde als 
beide ouders lid waren de kinderen onder zestien jaar tegen een contributie van 12V2 cent, 
evenveel als de contributie voor één volwassene. De 3000 verzekerden van dit grootste 
fonds bestonden dus uit mannen, vrouwen en kinderen, waarbij de kinderen als één per
soon telden. Ook bij Hulp in smarten (1810), Onderlinge hulp en troost der zieken (1822), 
Nut zij ons doel (1838) en Liefde is de grondslag (1839) waren de kinderen meeverzekerd. 
De commerciële sociëteit Voorzorg (1836) liet bij meer dan zes kinderen vijf cent extra 
betalen. Het directiefonds Tot aller heil (1841) ging nog een stapje verder en verzekerde als 
beide ouders lid waren de kinderen tot i8 jaar mee. Het fonds verwierf zo direct een 
goede concurrentiepositie. Daarmee was de trend gezet: nieuwe fondsen volgden deze 
voorbeelden. Het meeverzekeren van kinderen was een innovatie van de commerciële 
ziekenfondsen. 

Het aantal verzekerden was in 1842 dus lager dan de commissie berekende. Een alterna
tieve schatting opstellen is door de diversiteit in de contracten niet mogelijk. De meest 

46 Calisch (n. 44), Liefdadigheid, 476-477. 
47 Dit wekt de indruk, dat het niet om bet normale tarief ging. Volgens het Geneeskundig Jaarhoekie 1842 gold 

in Zuid-Holland nog de tarieventabel uit 1818, Het laagste tarief voor een visite was 30 cent, het hoogste fi,. 
Nachtvisites waren twee maal zo duur, terwijl dan het tarief van de laagste klasse niet gold. 
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recente ontwikkeling in de aangeboden contracten wordt - met name in de brochure -
weergegeven als de algemeen gangbare praktijk. Het aantal patiënten onder de zorg van 
één geneeskundige is om dezelfde reden te hoog geschat. Daar is de fout geringer, omdat 
zij die tegen vast tarief konden worden geholpen wel onder het patiënten-, maar niet 
onder het verzekerdenbestand vielen. Dit alles doet niets af aan het gekoesterde bezwaar, 
dat het aantal verzekerden ongelijkmatig verdeeld was over de geneeskundigen: de fonds
besturen contracteerden, tenzij hun ledental te groot werd, slechts één doctor, heelmees
ter en apotheker. 

Wantoestanden? 
In het Amsterdamse rapport was het ziekenfonds als 'onvoegzame overeenkomst' tussen 
geneesheren en apothekers geheel buiten beeld geraakt en de (ongewenste) commerciële 
exploitatie volop in de schijnwerpers gezet. Slechts zeven door de commissie bij naam 
genoemde fondsen kenden een beloning in geld voor de directie."*" De andere 64 hadden 
meestal wisselende besturen, die voor de bestuursperiode vrijstelling van de contributie 
kregen en/of gratis behandeling van gezinsleden. Van deze onderlinge fondsen hielden er 
tenminste 25 hun bijeenkomsten in een kroeg of wijnhuis, een belangrijk aspect van het 
verenigingsleven, maar een bron van kritiek voor de geneeskundige commissie. Op het punt 
van een veronderstelde verrijking van de directies is de commissie redelijk voorzichtig. Over 
misbruiken ten koste van de kunstoefenaren stelt zij: 'minder zeker en officieus en als gissing 
uit deze en gene omstandigheden opgemaakt' krijgen deze waarschijnlijk niet altijd waar zij 
recht op hebben, maar moeten een deel afstaan 'ten voordeele van de Bus zelve of ten 
particuliere voordeele van den Directeur'. Naar verluidt werd ook wel een inkoopsom 
gevraagd. Door de grote concurrentie moesten de betrokkenen er wel mee akkoord gaan. 

In de brochure zijn de vrijwillig bestuurders tot een zeldzaamheid geworden en tracht 
de meerderheid 'ten koste van leden en geneeskundigen, een middel van bestaan in deze 
betrekking te vinden'."'s Bovendien zou het inkomen van de directeuren van commerciële 
fondsen uit veel meer bestaan dan de reglementaire vergoeding per lid. Hoewel de bro
chure - indirect - een betere administratie bepleit door de verschillende verzekeringen 
gescheiden te beheren, houdt zij geen rekening met noodzakelijke reserveringen voor 
begrafenisuitkeringen en voor geval van omvangrijke ziekte. Alles wat er per jaar binnen
komt en niet aan ziekengeld, begrafenisuitkeringen en geneeskundige hulp wordt uitge
keerd, zou persoonlijk gewin zijn van de ondernemer. Dat weerspiegelt hun opvatting, 
dat de bussen in de eerste plaats bedoeld zijn voor medische zorg.^" 

Of de directiefondsen zich inderdaad over de ruggen van verzekerden en kunstoefena
ren verrijkten is moeilijk met zekerheid vast te stellen. De mogelijkheden dit ten koste 
van de verzekerden te doen waren niet groot. De hoogte van de contributie was bij niet-
commerciële en commerciële fondsen meestal 12V2 cent voor een niet-trekkend, twintig 
cent voor een trekkend lid. Daarvoor verkreeg eerstgenoemde medische zorg en een 
begrafenisuitkering, het trekkend lid bovendien een ziekengeld van vijftig cent per dag. 

48 Inclusief de bus Onderlinge hulp en troost der zieken, waar het resultaat van de dertig cent administratiekos
ten jaarlijks met de bus werd verrekend. Hervorming ziekenbussen (n. 3), 39 en Bijlage A, 2; GAA, 
Collegium Medicum, inv, nr, 115 (p, 10). In de kladversie van het rapport was bij sommige fondsen aanvan
kelijk financieel belanghebbend ingevuld, maar dat was later doorgehaald. Uit die versie blijkt ook, dat de 
apothekers een belangrijke bron van informatie vormden. 

49 Hervorming ziekenbussen {n.i), 5. \ 
50 Ibid., 4. 
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AZA was voor een vergelijkbaar pakket duurder. Voor geneeskundige zorg betaalde men 
tien cent en voor elk kind onder de 16 jaar twee cent tot een maximum van vijf kinderen. 
Daarnaast konden de mannen tegen een afzonderlijke premie van vijf of tien cent een 
ziekengeldverzekering afsluiten. Voorts had AZA een afdeling voor begrafenisuitkeringen 
met afzonderlijke premieheffing. Het verzekerde bedrag was met ƒ 25,- off 50,- lager dan 
bij de meeste sociëteiten.'' Ten aanzien van intreegelden en betaling voor reglement en 
rekening konden de commerciële fondsen zich waarschijnlijk evenmin grote afwijkingen 
permitteren. Hoewel enig misbruik niet is uit te sluiten, was het nakomen van de aan
gegane verplichtingen een eerste voorwaarde voor het voortbestaan van het bedrijf. Het 
onderscheid tussen eigen vermogen en fondsvermogen, ook aan het eind van de eeuw 
nog een 'misstand' bij veel fondsen, is meer te zien als een primitieve bedrijfsvoering die 
wel eens een bedrijfsongeluk opleverde dan een systematische poging tot oplichting. De 
levensduur van commerciële fondsen week eerder in gunstige zin af van die van onderlinge 
fondsen. Continuïteit van de onderneming verdraagt zich slecht met oplichtingspraktijken. 

Anders lag het met de afrekening van het geneeskundig personeel. Dat zou voor het 
voorrecht de bus te mogen bedienen moeten betalen in de vorm van een inkoopsom 
en/of een korting op het salaris. Dat was geen nieuw fenomeen en zou ook voorlopig nog 
niet verdwijnen.'- Volgens Nieuwenhuys moest rond 1815 de geneeskundige 'zoodanige 
bossen de eerste drie maanden voor niet... bedienen, en zich voor eiken dooden een' gulden 
... laten korten'.'-' In de armenzorg werkten geneeskundigen soms zonder vergoeding, met 
alleen het vooruitzicht op een aanstelling als armendokter bij een vacature.5'* Het verzet 
van de geneeskundigen tegen oude gewoontes duidt op een mentaliteitsverandering, de 
vraag is in welke richting. Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een zakelijker bena
dering: tegenover de door hen aan de gemeenschap verleende diensten moest een 
behoorlijke beloning staan. Er is ook een tegenovergestelde interpretatie mogelijk. De 
geneeskundigen vielen als iedere zakelijke onderneming onder de patentbelasting. Vanuit 
die benadering is het niet onbegrijpelijk dat fondsbestuurders betaling vroegen: zij leverden 
immers een grote omzet aan. De medici hadden grote bezwaren tegen hun patentplichtig-
heid. Zij meenden, dat hun werk wezenlijk verschilde van andere zakelijke ondernemingen. 
Zo gezien ging het om een mentaliteitsverandering, die onderdeel uitmaakte van hun 
professionaliseringsstreven. De geldelijke beloning was in die visie belangrijk als afspie
geling van de maatschappelijke waardering voor het beroep. 

Uit de discussie over de salariëring blijkt waar de pijn werkelijk zat. Commerciële 
fondsen wilden zo veel mogelijk leden en beperkten zich niet tot de minvermogenden. 
Een ziekenfondsverzekering stond echter op gespannen voet met het standsbewustzijn: 
een fondspatiënt moest naar het spreekuur gaan. Die spreekuren waren druk en de facili
teiten gering. De patiënten moesten in de gang, soms zelfs buiten op straat wachten. De 
commerciële fondsen voerden daarom de 'buitengewone bediening' in: tegen betaling 
van een hogere premie of door af te zien van een ziekengelduitkering mochten verzeker-

51 Calisch (n. 44), Liefdadigheid, 480-485. 
52 NMG, Rapport over de ziekenfondsen te Amsterdam (Amsterdam 1900) 188. 
53 C.J. Nieuwenhuys, Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving der stad Amsterdam (Amsterdam 1816) dl, 1, 

352. 
54 Donkersloot (n. 37), Willem Donkersloot, 42-47. Donkersloot liep door zijn politieke gezindheid zijn benoe

ming mis en kreeg voor vier iaar dienstverlening ƒ400,- uitgekeerd. Bii de herinrichting van de 
Amsterdamse geneeskundige dienst wilde men onbezoldigde assistenten aanstellen met het vooruitzicht op 
benoeming tot stadsdoctor. .A.A, Dornseiffer, 'Rapport over de geneeskundige dienst bij de stads-armen te 
Amsterdam', Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 4 (1853) 123-146,139. 
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den de geneeskundige aan huis laten komen. Deze kreeg hiervoor vaak geen extra vergoe
ding. Wie zich de buitengewone bediening kon veroorloven hoorde volgens de genees
kundigen thuis in de particuliere praktijk. Een van de doelstellingen van AZA was dan 
ook de toegang van het ziekenfonds voor de weigestelden af te dammen. 

De geneeskundigen vonden tenslotte de beloning door de fondsen te laag. Het meest 
voorkomende tarief was ƒ 1,20. Vergeleken met het door Nieuwenhuys genoemde tarief 
van ƒ 1,- rond 1815, dat ook in 1842 nog voorkwam, was de fondsdokter er dus over het 
algemeen op vooruitgegaan. Om een idee te krijgen hoe goed of slecht die betaling was, 
vergelijken we deze met de armenpraktijk en het honorarium bij AZA. Amsterdam gaf in 
1850 ongeveer 32.000 mensen gratis geneeskundige hulp." Er waren twaalf districten met 
elk één doctor en één heelmeester op twee doctoren. De doctor verzorgde dus gemiddeld 
bijna 2700 patiënten, waarvoor hij een vergoeding van ƒ 150,- ontving. Dat was in verge
lijking met de armenpraktijk in andere steden bijzonder laag.'* Het kwam neer op nog 
geen zes cent per geneeskundig bedeelde. De heelmeesters ontvingen voor het dubbele 
aantal patiënten ƒ 200,-.5'' In vergelijking daarmee was de ziekenfondspraktijk een vetpot. 
Geen wonder dat de kritiek van de medici zich ook op de geneeskundige armenzorg richtte. 

Heije, die in de staatscommissie al aandacht voor de ziekenfondsen had gevraagd, was 
lid van de Amsterdamse gemeenteraad en van de raadscommissie tot hervorming van de 
geneeskundige dienst. Hij was tevens betrokken bij de oprichting van AZA. Volgens hem 
konden de ziekenfondsen en dan met name AZA een belangrijke rol spelen bij het voor
komen van pauperisme. Geneeskundige armenzorg werd gezien als eerste stap op het 
hellend vlak naar blijvende afhankelijkheid. Wie zich een ziekenfonds kon veroorloven 
werd voortaan van de stadszorg uitgesloten.'** Indirect werd zo de omvang van de armen
praktijk ingeperkt en het potentiële ledenbestand van de ziekenfondsen uitgebreid. AZA 
was als ziekenfonds het goedkoopste alternatief, zij het dat men voor die lage premie uit
sluitend medische zorg kreeg. AZA bereikte in samenwerking met de stad een afbakening 
van het verzekerdenbestand naar beneden, de grens met de armenpraktijk en bewaakte 
door de invoering van een welstandsgrens de afscheiding met de particuliere praktijk. 

Tenslotte kan de gang van zaken bij de commerciële fondsen worden vergeleken met de 
situatie bij AZA. Waren verzekerden en geneeskundigen daar beter af? AZA was voor de 
verzekerde niet goedkoper dan de onderlinge fondsen, die de drie risico's (geneeskundige 
zorg, ziekengeld en begrafenisuitkering) in één pakket aanboden. Waarschijnlijk leverde 
het een betere kwaliteit, met name omdat de apotheker niet meer voor een vast bedrag 
per jaar de medicijnen moest leveren. Hij kreeg de kostprijs vergoed en daarbovenop een 
bedrag per verzekerde. Een vernieuwing was, dat AZA ook de bevalling verzekerde. Een 
groot deel van de Amsterdamse artsen sloot zich bij AZA aan, waardoor de ziekenfonds
praktijk kleiner kon zijn. 

In de eerste jaren had AZA moeite de begroting sluitend te krijgen. Omdat het de aan
loopkosten niet wilde verTialen op de verzekerden moesten voorzover andere bezuinigingen 
onvoldoende opleverden de deelnemers voor de dekking van dat tekort opdraaien. Deze 

55 Dornseiffer (n. 54), 'Rapport', 127-129. 
56 Nederlandsche Weekblad voor Geneeskundigen 4 (1854) 533. Toen was dat in Delft ,f350,- oplopend tot ƒ525,-

in Nijmegen. De doctoren zouden het in de jaren vijftig hard gaan spelen. Toen een herziening van het 
reglement uitbleef weigerden zij mee te werken aan de stedelijke cholera-bureaus. Ibid., 382. 

57 G. Hellinga, 'Geschiedenis der geneeskundige armverzorging buiten de gasthuizen te Amsterdam' (deel 2), 
Nederlandsch Tijdschrift voor GeneeskimdelNTvG) 77 (1933) 1,528-543, 543. 

58 J.P. Heye, Eene levensvraag voor oogenblik en toekomst (Amsterdam 1855) 41. 
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korting werd in 1849 gemaximeerd op 25 procent en datzelfde jaar omgezet in een sys
teem, waarin de korting was ingebouwd." Van wat er na aftrek van alle noodzakelijke 
kosten van de contributies overbleef ging drienegende naar de doctoren en apothekers, 
tweenegende naar de heelmeesters en eennegende naar een reservefonds. De vergoeding 
per verzekerde varieerde per kwartaal. Bij AZA verkeerden de geneeskundigen dus in het 
ongewisse welk salaris zij uiteindelijk zouden ontvangen. In 1859 ontvingen de doctoren 
en de apothekers op jaarbasis 100V2 cent per verzekerde, de heelmeesters 67 cent. In 1872 
was dat opgelopen tot resp. ƒ 1,29 en 86 cent. Bij de meeste fondsen uit het onderzoek in 
1842 kregen zij een hoger bedrag per lid, terwijl de apothekers toen slechter af waren. De 
vergelijking van de honoraria rechtvaardigt niet de conclusie, dat fondsdirecties zich sys
tematisch verrijkten ten koste van de medewerkers. 

Of de medici er met AZA op vooruit waren gegaan is moeilijk met zekerheid te zeggen. 
Het voordeel was in de eerste plaats immaterieel: zij hoefden nu niet meer te werken 
onder directeuren, die zij als hun maatschappelijke 'minderen' beschouwden. Zij kregen 
nu 'per ziel' betaald. Of dat een vooruitgang was is - naast het uitgekeerde bedrag -
afhankelijk van de vraag of de leden uit de jaren veertig stonden voor meer zielen. Dat 
was zoals eerder betoogd slechts bij een klein aantal fondsen met zekerheid het geval. Bij 
AZA telde een gezin lange tijd voor twee leden. Pas vanaf 1880 werd er ook voor de 
kinderen een honorarium betaald, waarbij een tot drie kinderen telden voor één lid en 
vier of meer voor twee leden.''" Dank zij AZA konden meer geneeskundigen en apothe
kers een inkomen verwerven uit de ziekenfondspraktijk.*' 

In vergelijking met de andere fondsen, ook de directiefondsen, maakte AZA een storm
achtige groei door. Tien jaar na de oprichting had het 10.402 zielen verzekerd. De striktere 
selectie in de geneeskundige armenzorg droeg hier ongetwijfeld aan bij.''- Begin jaren 
vijftig was vier procent van de bevolking bij AZA verzekerd, in 1870 zestien procent, 
waarna stagnatie intrad. In het laatste decennium van de negentiende eeuw herstelde de 
groei en in 1900 was het percentage achttien procent.*' Toen was de geneeskundige dienst 
opnieuw gereorganiseerd en het bestand voor vrije geneeskundige hulp kritisch door
gelicht. Velen zagen zich vervolgens van dit voorrecht uitgesloten. Er kwamen weer alge
mene regels voor minvermogenden wie zich bij welk inkomen bij een ziekenfonds kon 
aansluiten. Als gevolg daarvan daalde het aantal geneeskundig bedeelden aanzienlijk.*"* 

Voor de medici werden in de tweede helft van de negentiende eeuw de bestaansmoge
lijkheden ruimer: het aantal geneeskundigen daalde zowel absoluut (337 in 1867 naar 301 
in 1900) als relatief (van een op 794 inwoners in 1867 naar een op 1784 in 1900).*' De 
ziekenfondspraktijk was een belangrijke bron van inkomen geworden: rond 40 procent 

59 VV. LecJerq, Geschiedenis van het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam 1847-1947 (Z.p. [Amsterdam] z.j, 
(19471)23-26, 

60 Ibid., 60. De honorering zou verder verbeteren en kende in 1898 meer differentiatie naar gezinsomvang, 
NMG, Rapport over de ziekenfondsen (n. 43), 187, 

61 Geneeskundigen, die bij de oprichting van AZA al een bus bedienden mochten, mits zij het aantal patiën
ten opgaven, toch toetreden. De bepaling over een maximum aantal patiënten per geneeskundige kwam in 
het reglement van 1852 niet meer voor, Leclerq (n. 59), Geschiedenis, 53; 63-64. In 1888 ontstond hierover 
weer discussie, omdat één arts toen 14.000 verzekerden op zijn naam had staan. 

62 H. van der Velden, Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941 (Rotterdam 1993) 
160 stelt dat het effect van de hervorming in de tijd beperkt was: met de daling van de armoede in de jaren 
zestig zou men niet langer gemotiveerd zijn geweest de maatregelen goed te effectueren. 

63 Leclerq (n. 59), Geschiedenis, ^4. 
64 Jb. van der Geuns, 'De geneeskundige armenzorg te Amsterdam', NTvG (1897) 15-22, 20. 
65 Van der Velden (n. 62), Financiële toegankelijkheid, 223, Bijlage A. 
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van de bevolking kreeg medische zorg via een ziekenfonds. Het totaal aantal geneeskundig 
bedeelden bedroeg aan het eind van de eeuw, ondanks de enorme bevolkingsgroei slechts 
±73.000 personen, ongeveer evenveel als rond het midden van de eeuw. Het enige ver
schil was, dat zij nu allemaal door de stad werden geholpen. De kerkelijke instellingen 
hadden geen medische dienst meer. De artsen kregen hiervoor ƒ 600,- per jaar. Voor een 
gemiddelde armenzorgpraktijk van 3600 individuen kwam dat neer op bijna zeventien 
cent per persoon. Het overhevelen van iemand naar de ziekenfondspraktijk was dus altijd 
nog zeer aantrekkelijk. 

Slotbeschouwing 
De beeldvorming over de ziekenfondsen rond het midden van de negentiende eeuw is 
gebaseerd op de Amsterdamse situatie gezien door des dokters bril. De actie rond de zie
kenfondsen maakte deel uit van een breder offensief om het medisch beroep een beter 
aanzien te bezorgen. De pijlen richtten zich op de commerciële uitbating van verzekeringen, 
ook al was slechts een minderheid van de organisaties commercieel. De overheid had in 
1830 een deel van de markt, dat van de weduwenfondsen en levensverzekeringen, onder 
toezicht geplaatst. De geneeskundige commissies probeerden alsnog voor de ziekenfondsen 
een toelatingsbeleid ingevoerd te krijgen. 

De Amsterdamse situatie was niet representatief voor Nederland. Buiten de randstad 
waren niet alleen weinig ziekenfondsen, maar hun ledental was gering en er waren daar 
nauwelijks commerciële ziekenfondsen. Die opereerden vooral in Amsterdam en enkele 
Zuidhollandse steden. De Haagse nieuwe sociëteit van Voorzorg was veruit de grootste. In 
de jaren dertig hadden zich verschillende directiefondsen in Amsterdam gevestigd. Zij 
introduceerden vernieuwingen, waardoor zij snel konden groeien en ook beter gesitueerden 
aantrokken. Door kinderen mee te verzekeren als beide ouders lid waren groeide het aan
tal vrouwen dat een verzekering afsloot. De introductie van de buitengewone bediening 
verlaagde voor de middengroepen de drempel om deel te nemen aan een ziekenfonds, 
waardoor de fondsen steeds meer inbreuk maakten op de particuliere praktijk. De 
afscherming van de particuliere praktijk vormde een belangrijk motief om een zieken-
fondspolitiek te ontwikkelen. Terwijl de groei van de ziekenfondsen de ruimte voor de 
particuliere praktijk inperkte, groeide het aantal beroepsbeoefenaars snel. Dat verklaart 
waarom met name Amsterdamse geneeskundigen de ziekenfondsen als een probleem 
definieerden. Zij vonden hierin steun bij de geneeskundigen uit het district Den Haag, 
waar eveneens sprake was van commercialisering. 

De beroepsgroep had vele grieven tegen de commerciële fondsen. In feite vonden zij 
dat de zuurverdiende contributie voor een te groot deel in de verkeerde zak terecht 
kwam. Doordat de fondsen in de regel slechts met een doctor, heelmeester en apotheker 
een contract afsloten en er niet op letten of betrokkene al een bus bediende, was er een 
concentratie van ziekenfondspatiënten bij een relatief gering aantal geneeskundigen ont
staan. De werkdruk in de ziekenfondspraktijk werd bovendien opgevoerd door de kinderen 
mee te verzekeren en door de buitengewone bediening. Daar stond geen evenredige 
vergoeding tegenover. Het grote aantal patiënten van ziekenfonds- en armenpraktijk 
verlaagde de doctoren tot 'fabrieksarbeiders'.** De geneeskundigen vonden het beneden 
hun waardigheid in dienst te treden van directeuren, die zij tot een lagere stand reken
den. De commerciële fondsen waren gegeven de heersende armoede en de relatief grote 

66 Aldus A.H, Israël in Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 2 (1852) 366. 
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concurrentie op de Amsterdamse markt beperkt in hun mogelijkheden, met als resultaat 
dat zij voor hun inkomen in directe concurrentie stonden met de geneeskundigen. Bij 
een groeiend aantal geneeskundigen en een stagnerende bevolking konden zij de genees
kundigen gemakkelijk tegen elkaar uitspelen. Zij namen de praktijk van de onderlinge 
fondsen over en verhaalden hun kosten niet alleen op de verzekerden, maar ook op het 
geneeskundig personeel. Dat wil echter nog niet zeggen, dat zij zich verrijkten ten koste 
van verzekerden en geneeskundigen: zij hadden in de bestaande constellatie iets meer 
mogelijkheden zich voor hun bemiddeling te laten belonen. Grote excessen konden zij 
zich met het oog op de continuïteit van hun onderneming niet veroorloven. 

De actie van de Amsterdamse geneeskundigen heeft veel overeenkomsten met de 
ziekenfondsstrijd, die aan het eind van de eeuw ontstond, zij het dat toen de onderlinge 
arbeidersfondsen de tegenstanders waren. Een belangrijk verschil was ook, dat begin 
jaren veertig de oplossing van de overheid werd verwacht. De vraag om een corporatistische 
ordening van het geneeskundig staatsbestuur en de ziekenfondsen werd toen door het 
doorbreken van het liberale gedachtegoed achterhaald. Bovendien wees onderzoek uit, 
dat het vooral een Amsterdams probleem betrof 

Toen wettelijke maatregelen uitbleven namen de medici zelf het initiatief: zij richtten 
een eigen fonds op en maakten bindende afspraken in de Medische Kring over medewer
king aan ziekenfondsen met uitsluiting van het lidmaatschap als sanctie. Zo konden de 
veel bekritiseerde fondsdirecties (gedeeltelijk) buiten spel worden gezet. AZA slaagde er 
aanvankelijk niet in de geneeskundigen een hoger honorarium te bieden voor de zieken
fondspraktijk, hetgeen de klachten over verrijking ten koste van de geneeskundigen rela
tiveert. Amsterdam had met de oprichting van AZA een min of meer sluitende oplossing 
gevonden. De geneeskundigen realiseerden er in nauwe samenwerking met de stad een 
verdeling tussen particuliere, ziekenfonds- en armenpraktijk.*7 Hoewel geneeskundigen 
in andere steden vergelijkbare ziekenfondsen hadden opgericht, dan wel zouden oprich
ten, waren die aanvankelijk nergens echt succesvol. Dat het in Amsterdam lukte lag aan 
de organisatiegraad van de medici én aan de samenwerking met de gemeente. Pas meer 
dan een halve eeuw later zou de NMG een landelijk ziekenfondsbeleid ontwikkelen, dat 
veel overeenkomsten met dit Amsterdamse model vertoonde.** Amsterdam werd met 
AZA letterlijk en figuurlijk koploper in ziekenfondsland. 

SUMMARY 
A battle of the clubs in the Netherlands around 1840: was it a dispute specific to Amsterdam 
or was it national? 
The discovery of a national inquiry into health funds in the 1840s gives cause to reconsider 
the traditional view on this subject. After a prosperous period under the guild regime 
commercial interests penetrated the health market. Its directors supposedly enriched 
themselves at the expense of both the insured and the professionals (general practitioners 
(gp' s) and chemists). As things grew worse the government intervened and ordered an 
inquiry by a Select Committee. In reality things were slightly different. The debate on 

67 Het onderscheid was nog niet waterdicht: de commerciële ziekenfondsen konden nog altijd inbreuk maken 
op de particuliere praktijk; de selectie voor de geneeskundige armenzorg werd niet altijd consequent door
gevoerd. 

68 K.P. Companje, Over artsen en verzekeraars (Twello 1997) 45-64. 
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health insurance was part and parcel of the pursuit of the medical profession to improve 
its standing. An alarming report on health funds by the Amsterdam medical commission 
spurred the Health Department to action. The national inquiry did not in fact corroborate 
the earlier report. In most parts of the Netherlands health insurance did not exist. In 
only two provinces - North and South Holland - taking out a health insurance was an 
option and even there it was to a large extent in the cities. The three big cities -
Amsterdam, Rotterdam and The Hague - accounted for 51.8 percent of all funds and as 
much as 72.2 percent of all persons insured. Nearly all complaints in the 1840s originated 
from gp's in Amsterdam. Only The Hague had the same experience i.e. infringements on 
private practice, enrichment by the fund governors etc. The complaints were not unlike 
those of the English club doctors at the end of the century. In both cities commercial 
health funds were important, while in Rotterdam gp' s had very often been founding 
fathers. 

The author has tried to put the complaints into a wider perspective by comparing com
mercial funds with local clubs' and gp's' own fund, the AZA, founded in 1847 to combat the 
disputed trend. Finally commercial funds have been compared with medical relief (number 
of patients and paid fees). The complaints about remuneration seem exaggerated as even 
AZA could not afford to pay higher fees. Commercialisation had only just started, but 
the new funds were more successful than the older clubs. AZA, however, proved to be 
even more successful. In close co-operation with poor law authorities a demarcation was 
introduced between medical relief and the working poor who had to take out a health 
insurance. AZA excluded the well-to-do from participating. 

Amsterdam developed a brand new health insurance policy in response to the threat of 
commercial funds. In the early twentieth century the story was repeated on a national 
level in response to proposals for compulsory sickness insurance. 
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