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Voorwoord 

Dit proefschrift heeft iets van een happy-ending; het is de uiteindelijke 
voltooiing van een voornemen, dat telkens opnieuw uit het zicht 
dreigde te raken, het streven namelijk de academische studie met een 
promotie af te ronden. Het stemt niet weinig tot voldoening dit 
voornemen na jaren tot werkelijkheid te kunnen maken. Toen de 
auteur van dit boek na zijn afstuderen benoemd werd tot directeur van 
een wetenschappelijke onderzoekinstelling, leek de ideale basis aanwe-
zig om dit plan te realiseren. Maar tijdens de moeilijke jaren van de 
opbouw van het instituut kwam van dit streven weinig terecht. Daarna 
volgde een periode, waarin management en research zoveel tijd in 
beslag namen, dat weinig ruimte overbleef voor onderzoek naar eigen 
titel en keuze. Zodoende moest de concrete uitwerking van een lang 
gekoesterd verlangen telkens worden verschoven, — naar het leek ad 
calendas graecas —, totdat door omstandigheden de oude hinderpalen 
wegvielen en de mogelijkheid tot verwezenlijking naderbij kwam. Over 
de persoonlijke motieven, die tot deze promotie geleid hebben, wil ik 
niet uitwijden, wel over de omstandigheden, die daartoe hebben bijge-
dragen. 

De beslissing in een tweede levensfase alsnog tot voltooiing te 
brengen, wat jarenlang als een aantrekkelijke uitdaging sluimerend was 
gebleven, dank ik voornamelijk aan anderen. Dat die lange weg ten-
slotte met goed gevolg is afgelegd, mag voor een belangrijk deel op 
rekening worden geschreven van mijn promotor, Prof. Dr. H. F. J. M. 
van den Eerenbeemt te Tilburg, met wie ik reeds jarenlang zulke 
voortreffelijke contacten onderhoud. Zonder zijn stimulerende aan-
moediging zou waarschijnlijk van de goedbedoelde plannen veel min-
der zijn terecht gekomen. Hem geldt daarom in de eerste plaats mijn 
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hartelijke erkentelijkheid vooral voor zijn koersbepaling, voor zijn 
voortdurende opwekking het werk voort te zetten en voor zijn critische 
begeleiding tijdens de fase van voorbereiding. Aan zijn evenwichtige 
stuurmanskunst is dit boek mede te danken; aan zijn innemende leiding 
bewaar ik de beste herinneringen. 

Op de tweede plaats dient de keuze van het onderwerp iets nader 
verklaard te worden. Dit boek kent zijn eigen historie en is niet per 
toeval ontstaan. Het is min of meer de uitwerking van wat vroeger reeds 
in gelegenheidsgeschriften over het terrein van de volksgezondheid als 
aanzet werd geschetst. Dankbaar wil ik de eerste aansporingen memo-
reren, die ik destijds ontving van de heren J. Bremmers, directeur van 
het Limburgse Groene Kruis, en Mr. Dr. Th. Speetjens, op wier verzoek 
ik twintig jaar geleden met mijn eerste verkenningen begonnen ben. Zo 
groeide in de loop van de jaren het inzicht in de samenhang tussen de 
verschillende terreinen van de gezondheidszorg, die onmiskenbaar de 
gevolgen weerspiegelden van de veranderingen in de samenleving en 
telkens verschillend op die maatschappelijke impulsen reageerden. Hoe 
de medische zorg door de bevolking werd aanvaard, hebben wij getracht 
ons zo concreet mogelijk voor ogen te stellen door dat beeld van groei 
en perfectionering in een provinciaal kader te plaatsen en te confronte-
ren met de ontwikkelingstendenties van een regionale (i.c. de Lim-
burgse) maatschappij. Zo werd een historisch-maatschappelijk ont-
wikkelingsproces verduidelijkt, dat bovendien ruimte liet aan lokale en 
streekaccen ten. 

Er mag geen misverstand over bestaan, dat de behandeling van dit 
onderwerp geen sociaal-medische studie is, maar primair steunt op een 
sociaal-historische analyse, m.a.w. het stelsel en het organisatiepatroon 
van de gezondheidszorg bestudeert als een product van zijn tijd. Vanuit 
deze methodiek valt ook te verklaren, waarom bepaalde accenten in het 
veranderingsproces slechts amper worden aangestipt, zoals bv. de ver-
betering in de kwaliteit van de geneeskundige (met name de intramu-
rale) zorg, en het toenemend gewicht, dat werd gehecht aan de medi-
sche deskundigheid vooral in medisch-technisch opzicht. Daarentegen 
is ruimer aandacht besteed aan het institutionele veranderingsproces, 
hoe namelijk de gezondheidszorg uit de sfeer van de caritas werd 
losgeweekt en uitgroeide tot een onafscheidelijk subsysteem van de 
moderne verzorgingsstaat. 

Met het oog op die probleemstelling werd de periode, waarover deze 
studie handelt, nader afgebakend. Begonnen werd met de situatie in het 
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midden van de negentiende eeuw ter verduidelijking van de meer 
statische opvattingen en structuren in de tijd die aan de omwenteling in 
de gezondheidszorg voorafging. De studie eindigt op een moment, dat 
de geneeskundige accenten zodanig de overhand kregen, dat wederom 
een nieuwe fase in de ontwikkeling op gang was gekomen. Toevallig 
valt dit laatste tijdstip samen met het begin van de huidige episode in de 
gezondheidszorg, waarvan de belangrijkste trekken door onze herinne-
ring worden bestreken. De inhoud van dit boek gaat aan deze herin-
nering vooraf en behandelt de nauwelijks gekende periode van opkomst 
en groei, die een dimensie toevoegt aan onze kennis van de evolutie van 
de volksgezondheid. Zo hoopt deze historische studie zijn relevantie te 
hebben bewezen, door een bijdrage te leveren tot een beter inzicht in de 
hedendaagse structuur van de gezondheidszorg, een inzicht dat onmis-
baar is voor het uitstippelen van veranderingsstrategieën in de toe-
komst. Willen wij immers die veranderingen verstaan en begrijpen als 
een ten dele onafwendbaar proces en ten dele als een bewust gekozen 
richting, waardoor de dynamiek in de gezondheidszorg een innerlijke 
logica krijgt, dan is een reflectie op de wording van die structuren niet 
minder dan noodzakelijk. 

* * * 

Met een enkel woord zou ik uiting willen geven aan de vreugde en 
voldoening, die ik gevoel nu ik thans mijn studie officieel mag beslui-
ten aan dezelfde Hogeschool, waar ik die vijf-en-dertig • jaar geleden 
begonnen ben. Omgeving en samenstelling van deze Hogeschool zijn 
weliswaar niet dezelfde als die, waarop mijn herinneringen betrekking 
hebben, maar het gevoel tot deze Alma Mater te behoren is in een meer 
historisch georiënteerde werkkring niet teloor gegaan. Met dankbaar-
heid gedenk ik nog steeds de inspirerende invloed, die ik mocht on-
dergaan van mijn vereerde hoogleraren, eerst en vooral van Dr. M. J. H. 
Cobbenhagen en vervolgens van Mag. Dr. F. A. Weve 0. P., Dr. F. J. 
H. M. van der Ven, Dr. W. R. Heere, Dr. M. J. H. Smeets, Dr. P. P. van 
Berkum e.a. Ik wil niet nalaten met recht en reden ook mijn Tilburgse 
geschiedenis-docenten te noemen: Mgr. Dr. Th. J. A. J. Goossens, Dr. 
M. de Haas en Dr. L. G. Verberne evenals mijn Rolducse leraar Dr. P. 
Geurts. Aan hun onderwijs denk ik met grote waardering terug. 

Mijn dank gaat eveneens uit naar al degenen, die mij bij de tot-
standkoming van dit werk behulpzaam zijn geweest. Dit boek zou 
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nooit geschreven zijn, als daarin niet de invloed lag opgesloten van mijn 
dagelijks werk bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 
waarvan ik vijf-en-twintig jaar directeur mocht zijn. Dankbaar heb ik 
mij de ervaringen ten nutte gemaakt, die ik tijdens de leerschool bij dit 
instituut heb opgedaan. Het was mij een genoegen in die functie met 
zovelen intensief contact te hebben onderhouden. Bij de samenstelling 
van dit proefschrift heb ik daarvan dankbaar kunnen profiteren. Het is 
mij onmogelijk al hun namen op te sommen, maar één uitzondering is 
hier op zijn plaats, voor mijn mentor en jarenlange vertrouwensman 
Dr. Remigius Dicteren 0.F.M., in wie ik allen wil danken, die mij bij 
het instituut terzijde hebben gestaan. 

Volgens de beste tradities van de Nederlandse archiefwereld ben ik 
bijzonder tegemoetkomend geholpen overal, waar ik de hulp van ar-
chivarissen inriep. Mijn erkentelijkheid gaat met name uit naar de heren 
Drs. M. K. J. Smeets, rijksarchivaris in Limburg, Dr. Mr. H. H. E. 
Wouters, de vroegere directeur van Stadsarchief en -Bibliotheek te 
Maastricht, en Drs. A. H. Jenniskens, de huidige Maastrichtse ge-
meente-archivaris. Een prettige medewerking ondervond ik voorts van 
vele andere archieven en bibliotheken (o.a. de Stadsbibliotheek Maas-
tricht), wier diensten ik in dank memoreer. Verder heb ik dankbaar 
profijt getrokken van de opmerkingen en suggesties, die ik ontving van 
Prof. Dr. H. A. W. M. Tiddens, Dr. H. C. W. Roemen en L. J. 
Lucassen. Een afzonderlijke vermelding verdient de menigvuldige en 
omvangrijke steun, die ik ontving van de redactieleden van de Maas-
landse Monografieën bij het persklaar maken van het manuscript. 
Ronduit gelukkig stemt mij het feit, dat dit proefschrift mag verschij-
nen in deze reeks, waar ik zelf zo nauw bij betrokken ben. Bestuur en 
redactie mogen overtuigd zijn van mijn oprechte vreugde over deze 
bezegeling van onze relatie. 

Het heeft mij verheugd, dat ik niet alle voorbereidingen tot de 
uitgave zelf heb behoeven te treffen, maar dat ik op menigvuldige 
medewerking heb mogen rekenen. Voor de Franse vertaling hebben 
zorg gedragen de heren Prof. Dr. E. Hélin en R. Leboutte te Luik, voor 
de Duitse vertaling Dr. R. Neukirch te Keulen, die ik voor hun 
medewerking graag dank zeg. Bij de samenstelling van het notenappa-
raat, de literatuurlijst en het register ontving ik waardevolle assistentie 
van Mevrouw M. E. Belksma-Hiemstra. Bij het uittypen van de tekst 
heb ik eveneens hulp ondervonden, waarbij met name het typewerk 
voor hoofdstuk V een geapprecieerd geschenk is geweest. Het kost mij 
moeite nog niet meer namen te noemen van collega's en vrienden, die 
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op enigerlei wijze een bijdrage hebben geleverd tot deze geschiedenis 
van een facet uit het verleden van mijn geboortegewest. Tot slot dient 
één persoon nog uitdrukkelijk te worden genoemd, mijn overleden 
vriend Drs. Jan Schreurs, aan wie ik zoveel verschuldigd ben en die ik 
als paranymph naast mij had geweten, als hij dit moment had kunnen 
beleven. Hem zij dit boek „pietate memoriae" opgedragen. 

Maastricht, november 1979 
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Inleiding 

„I t was clear to these early pioniers (Sir Edwin Chadwick) that 
poverty and disease formed a vicious circle. Men and women were sick 
because they were poor; they became poorer because they were sick, 
and sicker because they were poorer". 

C.-E. A. Winslow, The cast of sicknets and the price of health. World 
Health Organisation, Genève 1951,9 

Met bovenstaande uitspraak wordt enigszins aangeduid, wat ons in dit 
boek bezig houdt: de worsteling van onze voorouders om te ontsnap-
pen uit de vicieuse cirkel van ziekte en armoede, die hen telkens weèr 
tot het bestaansminimum terugbracht. Die fatale kringloop, waarin 
nog steeds veel ontwikkelingslanden gevangen zitten, heeft ook Europa 
een groot deel van de 19e eeuw in zijn ban gehouden. Het begin van de 
industriële revolutie in Engeland ging voor de snel in omvang toene-
mende volksklasse gepaard met een zee van ellende: afzichtelijke 
woontoestanden, ondragelijk lange werktijden, uitputtende en dege-
nererende armoede, alcoholisme, prostitutie en verpaupering. Maar de 
industriële revolutie was op zich zelf beschouwd niet de diepere oorzaak 
van die sociale verkommering. Die macabere dans op de rand van het 
bestaan was geen nieuw verschijnsel; het was het gevolg van een reeds 
eerder bestaande wanverhouding tussen bevolkingsomvang en werk-
gelegenheid.' 

Aanvankelijk had niemand er een vermoeden van, dat op de lange 
duur betere bestaansvoorwaarden zouden ontstaan als gevolg van de 
mechanisering van het productieproces. Dit sociale perspectief werd 
niet onderkend. De problemen spitsten zich eerder toe in de „Elends-
viertel" van de fabriekssteden waar het industrieel kapitalisme het 
levenslot van de arbeider en zijn gezin nog verslechterde. De gezond-
heid van de arbeidersbevolking bleef bij het platteland ten achter. De 
kindersterfte steeg tot een veelvoud van vroeger. De schrille schilde-
ringen van Dickens, Zola en andere sociale romanschrijvers waren 
waarachtig geen verzinsels. In Engeland konden de opeenvolgende 
koninklijke of parlementaire enquêtecommissies een omvangrijke do-
cumentatie opstellen over het harde lot, de vervuiling en de levensge- 
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vaarlijke arbeidsomstandigheden van de werkende klasse. De bevin-
dingen van Charles Booth en Rowntree in Engeland en van Frédéric Le 
Play in Frankrijk omtrent de levensomstandigheden van de arbeiders-
gezinnen wezen alle in dezelfde richting.' 

Ondervoeding, uitbuiting en ziekte trof men overal aan. Maar een 
hoge mortaliteit werd eigenlijk nog meer door urbanisatie dan door 
nijverheidsvestiging veroorzaakt. De hoge sterftecijfers waren in de 
aanvang van de 19e eeuw een duidelijk grootstadsverschijnsel (Parijs, 
Marseille, Liverpool e.a.), verband houdend met de hoge bevolkings-
dichtheid. Met name de overbevolkte sloppen waren beruchte infectie-
haarden, waar kinderen en jonge mensen aan vele besmettelijke ziekten, 
zoals tuberculose, waren bloot gesteld. 3  Friedrich Engels had ten be-
hoeve van zijn boek over Die Lage der arbeitenden Klasse in England 
(1845) nooit gebrek aan treffende voorbeelden voor de stelling, dat de 
verarming van het proletariaat nog zou toenemen, naarmate het kapi-
talistisch systeem zich voortsleepte naar zijn onvermijdelijke ineen-
storting. En tóch kwam er zeer geleidelijk een ommekeer. 

Maatschappelijke veranderingen in de tweede helft 
van de 19e eeuw 

Langzamerhand werd na 1850 als eerste verandering in het demogra-
fisch model een daling van de mortaliteit bespeurbaar. De gemiddelde 
levensduur, een gevoelige graadmeter voor de verbetering van de le-
vensomstandigheden, ging zonder ernstige onderbrekingen stijgen. De 
industriële revolutie bleek de grondslag te hebben gelegd voor een 
grotere welvaart en voor een verbetering van de volksgezondheid. Van 
toenemende proletarisatie was geen sprake, maar integendeel van een 
onloochenbare lotsverbetering. Marx' proletarisatiemodel is daarom, 
zelfs in de zin van een relatief verarmingsproces, moeilijk op de indus-
triële revolutie toepasbaar, zoals Van der Wee onlangs voor België heeft 
aangetoond.' De stijging van het reële inkomen en de verbetering van 
de secundaire arbeidsvoorwaarden hadden een onmiskenbaar gunstig 
effect op de voeding, kleding, behuizing enz. Voor de volksklasse werd 
dit het sein de strijd aan te binden voor een verdere verbetering van haar 
materiële positie en voor haar geestelijke en sociale ontvoogding. 

Deze emancipatie berustte vooral op een behoefte aan zekerheid. 
Oude zekerheden, die tijdens vroegere eeuwen zo lang hadden gegol-
den, waren immers weggevallen, waardoor onder de zwakkeren de nood 
nog schrijnender werd. In de industriële maatschappij paste niet meer 
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het traditionele beeld van het gesloten samenlevingsverband (ten on-
rechte vaak historisch gesitueerd in het kleinschalige dorpsleven), 
waarin gezins- en werkmilieu min of meer samenvielen en waarin de 
sociale zekerheid gekoppeld was aan de familiegemeenschap, die een 
groot aantal functies vervulde. In dit systeem leefden ouders, grootou-
ders en kinderen tesamen, verrichtten zij samen de noodzakelijke arbeid 
en zorgden voor elkaar op een manier zoals in de ontwikkelingslanden 
deze verwevenheid nog steeds tot de natuurlijke zekerheden van de 
primitieve maatschappij behoort.' 

Deze opvatting bleef als normbegrip lang doorwerken, maar had 
geen reëel fundament meer in de maatschappij van de 19e eeuw. Diverse 
traditionele vormen van charitatieve zorg moesten dit gebrek aan so-
ciale zekerheid opvangen. Op de openbare en particuliere liefdadigheid 
werd nu een zware wissel getrokken. Het was een armenzorg (in de 
ruimste zin van het woord, zonder onderscheid te maken in materiële 
en niet-materiële nood), die uitging van de kerken en daarmee ge-
lieerde organisaties of voortsproot uit het particulier initiatief. Wat 
konden deze pogingen bereiken? Tekortschietende werkgelegenheid 
met als consequentie een massaal aantal werklozen, gevolgen van een 
ongunstige arbeidsverdeling en een naar verhouding van de arbeids-
productiviteit nog te hoog loonniveau, vormden evenzovele oorzaken 
van het structurele welvaartstekort in Nederland. Dank zij de over-
geërfde kapitaalrijkdom kon een bedelingssysteem in stand worden 
gehouden, waarop grote groepen van de bevolking terugvielen. 

Op deze bedeling deden zowel een beroep de paupers, die uit eco-
nomische noodzaak daarop waren aangewezen, als de armen, die door 
het levenslot waren getroffen: zieken, invaliden, ouden van dagen, 
weduwen en wezen enz. Het kon niet uitblijven, dat in dat systeem ook 
groepen binnenslopen, die geen echte paupers waren of die de armoede 
aan zich zelf te wijten hadden: luiaards, drankzuchtigen, ongeletterden, 
zwervers, criminelen, werkschuwen of andere marginale groepen. Te-
gen die misbruiken werd herhaaldelijk fel gefulmineerd zonder dat de 
overheid daaraan veel veranderde. De bestuurders van stad en land 
meenden, dat zij slechts een politionele taak hadden en niet waren 
geroepen om .de samenleving te veranderen of de welvaart te bevorde-
ren. Zodoende werd een sociaal systeem in stand gehouden, dat was 
opgehangen aan het mededogen van de beter gesitueerden of aan de 
toevallige ondernemersactiviteit, die nieuwe werkgelegenheid wist te 
scheppen.6  

Dat sociale hervormingen wenselijk waren, daarover waren de 
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meesten het wel eens. De heersende mening was echter lange tijd, dat de 
oplossing uit de maatschappij zelf moest voortkomen, waar het dan ook 
niet aan pogingen ontbrak om de „poverty-line" te doorbreken. In dit 
verband werd een grote rol toebedeeld aan de verbetering van de 
volksgezondheid. De verschillende terreinen van ziektebestrijding en 
hygiëne, waarop de medici hun aandacht begonnen te vestigen, kregen 
in dat licht gezien een dubbele betekenis. Dit bewustwordingsproces 
kwam geleidelijk ook op gang in landen, die in maatschappelijke 
ontwikkeling achterop kwamen, zoals Nederland, dat nog heilig ge-
loofde in de charitatieve remedies. 

Ten opzichte van andere landen verkeerde Nederland een groot deel 
van de 19e eeuw in een afwijkende fase van economische ontwikkeling, 
omdat hier in tegenstelling tot Engeland de sociale ellende geen gevolg 
was van industriële vooruitgang, maar eerder van economische achter-
lijkheid. Moderne geïndustrialiseerde bedrijven waren hier schaars. In 
de verouderde kleine bedrijven, waar de machine nog geen ingang had 
gevonden, was de productiviteit gering en waren de lonen laag. De 
arbeiders waren ongeletterd, arbeidsschuw, lusteloos en afgestompt; 
hun enige troost was de alcohol; hun levensomstandigheden en hun 
huisvesting waren erbarmelijk.' Het gebrek aan hygiëne, de algemene 
lichaamszwakte, de karige voeding en het slechte drinkwater waren de 
voornaamste oorzaken van het hoge ziekte- en sterftecijfer. 

Ter leniging van die nood was men op de philantropie aangewezen, 
die natuurlijk niet bij machte was daarin verbetering te brengen. Bij de 
grondwetsherziening van 1848 werd de (subsidiaire) taak van de over-
heid vastgelegd, namelijk aanvullen en bijspringen daar en voorzover de 
(kerkelijke) organisaties tekort schoten. Veel vooruitgang hield dat niet 
in, want vanaf die tijd kwam de overheid niet bij toeval, maar per 
definitie steeds achterop. 8  In plaatsen waar bij uitzondering de (ge-
meentelijke) overheid op het terrein van de sociale zorg actief was 
geweest zoals b.v. in Den Bosch en Maastricht, moest die een stap terug 
zetten. 9  In de 19e eeuw was dan ook aanvankelijk van een verbetering 
niet veel te bespeuren. 

De levensomstandigheden op het platteland waren niet zoveel beter 
dan in de stad. In jaren van crisis en hongersnood was de situatie er wat 
gunstiger en lag de zuigelingensterfte er iets minder hoog. Maar de 
levenskansen voor de volwassenen lieten evenveel te wensen over, 
vooral voor de meest bedreigde groepen als landarbeiders, dagloners en 
keuterboeren. Voor Friesland, Overijssel en Groningen is dat al eerder 
aangetoond. 1 ° Het agrarisch bedrijf was niet zoveel gezonder dan het 
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ambachts- of fabriekswezen, als we daarbij verdisconteren, dat vele 
kleine boeren even armoedig leefden als de stedelijke arbeider, waar-
schijnlijk nog minder verdienden en eveneens aan groot infectiegevaar 
bloot stonden. Sterftecijfers van meer dan 30 pro mille, waaronder een 
hoge zuigelingensterfte, waren op het platteland niet ongewoon, het-
geen verklaarbaar is door de overmatige inspanning, de voortdurende 
ondervoeding en de ongezonde en bekrompen behuizing, waarin veel 
mensen daar leefden." 

Een provincie als Limburg stak gunstig af bij provincies met minder 
gezonde leefverhoudingen. Dit kwam tot uiting in de hoogte van het 
sterftecijfer, maar evenzeer in de huwelijksfrequentie, het geboortepa-
troon, de mate van verstedelijking enz. De demografische structuur was 
in het pre-industrieel tijdperk min of meer vastgenageld op een vast 
niveau. Quetelet wees reeds op de merkwaardige verschillen tussen de 
provinciale sterftecijfers in de periode van het Verenigd Koninkrijk. 
Over de eerste drie decennia van de 19e eeuw genomen bleken de 
westelijke (meer verstedelijkte en welvarende) provincies in de Neder-
landen — Holland, Zeeland, Zuid-Brabant en Vlaanderen — een hoger 
sterftecijfer te hebben dan de minder welvarende en hoger gelegen 
oostelijke provincies — Drente, Gelderland, Namen, Henegouwen en 
Luxemburg. In zijn analyses stelde hij niet alleen een evenredigheid vast 
tussen de hoogte van geboorte- en sterftecijfers, afhankelijk voor een 
groot deel van de zeer hoge zuigelingensterfte, maar hij constateerde 
eveneens een relatie tussen mortaliteit en bevolkingsdichtheid. De (nog 
ongedeelde) provincie Limburg nam toen een middenpositie in, die in 
latere jaren gehandhaafd bleef, hoewel in het Nederlands deel van 
Limburg de sterftecijfers hoger uitkwamen dan in de Belgische pro-
vincie Limburg." 

Tabel!. Het verloop van het gemiddelde sterftecijfer (berekend per duizend van de gemid-
delde bevolking) in Nederland en Limburg, 1816-1865.' 3  

Nederland Limburg 

1816-1825 25,7 23,0 
1825-1829 25,0 22,3 

1841-1845 23,7 21,6 
1846-1850 28,3 22,6 
1851-1855 24,3 21,7 
1856-1860 26,6 22,2 
1861-1865 26,2 22,5 
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Het verloop van de mortaliteit in de jaren 1816-1865 toont aan, hoe 
hoog de sterfte toen gefixeerd was (zie tabel 1). Blijkbaar was in die 
halve eeuw niets bij machte daarin een dalende lijn aan te brengen. 
Indien wij de invloed van de cholera-epidemie in de jaren 1848-'49 
buiten beschouwing laten (23.267 sterfgevallen in Nederland), dan 
blijft het landelijk gemiddelde steeds rond 25 pro mille schommelen. In 
Limburg was de toestand gunstiger en lag het cijfer bijna onveranderd 
rond 22 pro mille. 

De verklaring voor dit niveauverschil ligt niet zo direct voor de 
hand. Een factor van belang was waarschijnlijk het natuurlijk milieu, 
met name de betere kwaliteit van het drinkwater. Het verschil kan ook 
gelegen hebben in het feit, dat Limburg een geringere verstedelijking 
kende. In 1850 woonde de bevolking voor slechts 25% in gemeenten 
met meer dan 10.000 zielen tegen 37% gemiddeld in Nederland. Wel 
had Limburg een grotere bevolkingsdichtheid op het platteland (sedert 
1850 al meer dan 98 inwoners per km 2 ), maar daar lag de mortaliteit 
beneden het niveau van de grotere plaatsen." 

We zien in Limburg ook een iets ander ziektepatroon optreden. Zo 
hadden van de doodsoorzaken in 1867-'69 „levenszwakte, uittering, en 
tering" (waaronder een groot deel viel van de veel voorkomende tu-
berculose) in Limburg een grotere frequentie (1553 per tienduizend 
overledenen tegen 1340 in Nederland als geheel). Minder mensen 
overleden aan ziekten van de ademhalingsorganen, waaronder vooral 
veel chronische ziekten schuil gingen (1399 in Limburg tegen 1530 in 
Nederland). Maar die verschillen waren wellicht arbitrair, aangezien 
mogelijk elders in Nederland de tuberculose iets meer werd verbloemd 
en vaker onder de ziekten van de ademhalingsorganen werd geboekt. 
De kindersterfte lag in Limburg in die tijd beneden het landelijk 
gemiddelde, maar was niettemin ontstellend groot: van de levend 
aangegevenen overleed 16% binnen het jaar tegen gemiddeld in Ne-
derland ruim 20%. Een halve eeuw later was in Nederland dit cijfer tot 
de helft gedaald, maar stond de kindersterfte in Limburg nog altijd op 
hetzelfde peil. 

Dat ondanks die hoge zuigelingensterfte niet gesproken kan worden 
van een „survival of the fittest" bewijzen de uitslagen van de keuringen 
voor de militaire dienst. Van de Limburgse militieplichtigen, die in de 
jaren tussen 1842 en 1861 werden ingeschreven, werd 6% volledig 
afgekeurd en 15% tijdelijk vrijgesteld wegens ziekte of lichaamsgebre-
ken of omdat zij onder de maat vielen." Hieruit blijkt, hoe de volks-
kracht was aangetast. Tegen een gebrekkige gezondheid vermochten de 
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geneeskundigen van die tijd nog zo weinig, dat hun pogingen practisch 
geen resultaat hadden. Rond 1880 had evenwel een opvallende veran-
dering plaats, zowel in Nederland als in de meeste andere landen van 
West-Europa. Het effect van het overal inzettende industrialiserings-
proces begon blijkbaar in gunstige zin de gezondheid te beïnvloeden. 

In de economisch-historische literatuur heerst geen eenstemmigheid 
over het moment, waarop de stagnatie wordt doorbroken en een eco-
nomische groei een aanvang neemt, die uit zich zelf een acceleratie van 
die groeibeweging bewerkt, m.a.w. wanneer de overgang (de „take-
off') naar een industrieel-economische structuur zich in Nederland 
begint te voltrekken. Auteurs als I. J. Brugmans, J. Pen, P. J. Bouman 
e.a. zien die overgang al in en vóór het derde kwart van de 19e eeuw en 
met meer perspectieven dan J. G. van Dillen, W. J. Wieringa, J. A. de 
Jonge en J. H. van Stuijvenberg, die dit proces veel later plaatsen (na 
1890) en meer oog hebben voor de niet-economische groei-impulsen in 
de volkshuishouding (zoals de invloed van de technische innovaties en 
de veranderingen in het sociaal-culturele klimaat).' 6  

Soortgelijke verschillen in optiek herkent men eveneens in de be-
schrijving van de aard en de gevolgen van het industrieel omvor-
mingsproces. Sommigen zijn te spoedig geneigd de trieste levensom-
standigheden, waaronder dit proces zich in Nederland voltrok, aan die 
industriële groei toe te schrijven. Onbetwistbaar is, dat de sociale 
ellende, die voordien even goed voorkwam, nu in geconcentreerde 
vorm in de openbaarheid trad als rechtstreeks uitvloeisel van het kapi-
talistisch systeem. Brugmans legt er evenwel de nadruk op, dat de 
misstanden veelal afkomstig waren uit een vroegere periode; hij had 
meer oog voor de ondernemer, die verbeteringen aanbracht en de 
tijdgeest nog trachtte te keren. Zij waren (samen met medici, onder-
wijzers en geestelijken) soms de eersten, die zich het lot van de loon-
arbeider aantrokken, een eind maakten aan de arbeid van jonge kinde-
ren, ziekenfondsen stichtten en pensioenkassen, de helpende hand 
reikten bij sociale initiatieven als arbeiderswoningbouw, avondonder-
wijs, spaarbanken e.d." Deze ervaringen zijn ook in Maastricht te 
constateren. Dat neemt niet weg, dat de sociale verhoudingen met de 
komst van het fabriekswezen ernstig werden verstoord, dat de sociale 
noodtoestand op grond van een ander ethos veel minder werd geac-
cepteerd en dat onrust en opstandigheid aan de wieg stonden van de 
industriële maatschappij. 18 

Zulk een verschil van opvatting met betrekking tot de sociale ge-
volgen van het industrialiseringsproces is niet ongewoon. Een illustra- 
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tie hiervan levert de beschrijving van de geschiedenis van Maastricht in 
de 19e eeuw. Veel oudere schrijvers hebben de sociale ellende, het 
gebrek aan hygiëne en de degeneratie van de volksklasse eenzijdig 
toegeschreven aan het falen van de grootindustrie, die schuld droeg aan 
die misstanden.' 9  Die samenhang is echter niet zo eenzijdig te con-
strueren, omdat een ongunstige gezondheidstoestand en hoge sterfte-
cijfers immers ook in andere en oudere situaties voorkwamen, maar 
desondanks is een zeker verband moeilijk te weerleggen. Meer aan-
nemelijk klonk de opvatting van Litjens, die op grond van eenzijdig 
historisch materiaal tot de conclusie kwam, dat de hoge onmaatschap-
pelijkheidsgraad van Maastricht was terug te voeren op de vroegtijdige 
vestiging daar van  de  moderne industrie. 20  De treurige arbeidsomstan-
digheden in de fabriek(en) en de ontoelaatbare huisvestingssituatie 
zouden die degenererende effecten hebben veroorzaakt. 

Vergeten wordt  dan  te bedenken, dat de industrie haar arbeiders niet 
elders behoefde te recruteren, maar op het moment van vestiging daar al 
een verkommerde massa potentiële arbeidskrachten aantrof. Maenen 
keerde zich fel tegen de voorstelling van zaken, die vooral het bedrijfs-
leven in discrediet stelde." „Zeker is er van de fabrieken of onderdelen 
daarvan een voor de gezondheid schadelijke invloed uitgegaan; hieraan 
alléén de grote kindersterfte en de korte gemiddelde levensduur van de 
arbeidende klasse  toe  te schrijven, zonder acht te slaan op erfelijkheid, 
pauperisme met zijn gevolgen, slechte woningtoestanden en dito hy-
giëne, is echter een grove onjuistheid. Langdurige en ten dele onge-
zonde fabrieksarbeid is slechts één der vele, in dezelfde noodlottige 
richting werkende factoren geweest". Hij wijst dan vooral op de ont-
stellende toestanden in de overbevolkte arbeidersbuurten, waar de 
meest elementaire hygiëne ontbrak. 

In die krottenbuurten met hun één- en tweekamer-woningen waren 
talrijke maatschappelijke drenkelingen aangespoeld: dagloners en klei-
ne zelfstandigen, inwijkelingen en gestrande militairen, losse arbeiders, 
bedelaars, paupers  enz.  Zij hadden naar hier de wijk genomen of bleven 
in de stad hangen  om  er gretig te profiteren van de vaste bedelingen 
door het Burgerlijk Armbestuur, dat vanwege zijn rijke fondsen in staat 
was een groot percentage van de bevolking bijstand te verlenen." Dit 
pauperdom dateerde reeds uit vroeger tijd, was onvermijdelijk annex 
aan het bestaan van een garnizoenstad en was nog toegenomen sedert de 
reële betekenis van de vesting voor Maastricht verloren was gegaan» 
De opkomst van de Maastrichtse grootindustrie was daarom van niet te 
onderschatten betekenis, omdat zij werkgelegenheid ging bieden aan 

8 



het massale leger van paupers, die nu in staat waren (lees: op grond van 
de nieuwe Armenwet van 1854 gedwongen waren) door eigen arbeid in 
hun onderhoud te voorzien." 

De Limburgse hoofdstad levert een van de vroegste voorbeelden, hoe 
de industrialisering een ommekeer teweeg bracht. Tengevolge van de 
andere arbeidsomstandigheden ontstonden ongekende verhoudingen 
en soms ontoelaatbare uitwassen, die elders in die mate niet voorkwa-
men. Maar deze kwalijke gevolgen van het industrieel proces waren 
tevens aanleiding tot bezinning, riepen tegenkrachten op, gericht op 
verbetering van de arbeidsverhoudingen en de gezondheidstoestand. In 
de rest van de provincie traden minder veranderingen op en was het 
veranderingsproces minder ingrijpend, hoewel Roermond en Venlo 
nog het meest met Maastricht vergelijkbaar waren. In het algemeen 
maakte deze laatste stad een exemplarische ontwikkelingsgang door, die 
afzonderlijk aandacht vraagt. 

De gezondheidstoestand in Limburg op een keerpunt 

Met de stichting van enige moderne fabrieken werd Maastricht de eerste 
echte industriestad in Nederland en was er een grondslag gelegd voor 
een ontwikkeling, die op de duur een geleidelijke verbetering teweeg 
kon brengen. Maar de toestand was voorlopig nog ontstellend: onder-
voeding, lichamelijke verwaarlozing, geestelijke afstomping, drank-
misbruik, verontreiniging van het milieu, enz.; het waren de bekende 
verschijnselen, die in Maastricht net zo goed als in andere steden de 
levenskansen reduceerden. 

Welke gezondheidseffecten kunnen wij in het algemeen tijdens de 
periode van de economische structuurverandering in ons land waarne-
men? Van Tijn was van mening, dat de economische opleving rond 
1870 niet zonder meer tot enige welvaartsvermeerdering voor de grote 
massa had geleid, maar enkel tot een vermeerdering van die massa zelf, 
die bleef voortleven op de oude, aan het pauperisme grenzende voet. 
Inmiddels heeft hij zijn mening gepreciseerd en ziet hij — en dit geldt 
zeker voor Maastricht — in de jaren 1868 - 1875 het pre-industrieel 
patroon eindigen. Wanneer een versnelde economische groei plaats 
vindt, die tot verbeterde levensomstandigheden voert, is het hoogte-
punt in de sociale verkommering voorbij en doet de toegenomen 
welvaart zijn invloed gelden op de algemene volksgezondheid.” 

De hier beschreven relatie is overigens niet zo duidelijk. De ge-
noemde grootheden ontwikkelden zich aanvankelijk in een langzaam 
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tempo, hoewel met vaste regelmaat. Ondanks de conjuncturele versto-
ringen bleef het reële looninkomen steeds verder stijgen. Het begin van 
die ontwikkeling was echter zo weinig spectaculair, dat sommige his-
torici er nauwelijks oog voor hadden. Toch kan worden berekend, dat 
het reële nationale inkomen per hoofd van de bevolking over de jaren 
1870- 1890 niet onaanzienlijk is gestegen. 26  Dit surplus is ongetwijfeld 
ten dele ten goede gekomen aan diegenen, die in de niet-agrarische 
bedrijfstakken werkzaam waren. Immers in de landbouw liep het 
hoofdelijk inkomen tijdens de landbouwcrisis per saldo achteruit, zodat 
het accres in andere sectoren meer dan evenredig moet zijn gestegen. 
Achter het landelijk gemiddelde gaan twee tegengestelde en elkaar ten 
dele opheffende krachten schui1. 27  

Wanneer wij de Limburgse sterftecijfers in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw vergelijken met het algemeen gemiddelde, zien wij 
een soortgelijke ontwikkeling optreden. Het is waarschijnlijk geen 
toeval, dat juist in de jaren van de agrarische crisis het Limburgse 
sterftecijfer in ongunstige zin van het Nederlands gemiddelde gaat 
afwijken. Sedert in Nederland een algemene sterftedaling optreedt, 
verdwijnt het gunstig niveauverschil van Limburg ten opzichte van 
Nederland (en gaat ook een interregionaal sterftepatroon teloor, het-
geen wij nog hopen aan te tonen). De Limburgse mortaliteit is sinds-
dien (marginaal) gerelateerd aan het landelijk gemiddelde (zie tabel 2). 

Tabd 2. Het verloop van het gemiddelde sterftecijfer in Nederland en Limburg in de periode 
1866-1895 

Nederland Limburg 

1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 

25,2 
+ 0,3 

25,5 
— 2,6 

22,9 
— 	1,5 

21,4 
— 0,8 

20,6 
— 	1,0 

19,6 

22,2 
+ 0,7 

22,9 
— 3,0 

19,9 
— 0,2 

19,7 
— 0,6 

19,1 
+ 	1,6 

20,7 

De hoopvol begonnen sterftedaling lijkt in Limburg in de tachtiger 
jaren met horten en stoten tot stilstand te komen, waarna de mortaliteit 
in de periode 1891-'95 zelfs weer begint te stijgen. Hier heeft een 
langdurige verstoring van de trend een rol gespeeld. Deze beweging 
speelt zich practisch overal in dezelfde richting af, maar desondanks 
blijven tussen verschillende plaatsen en streken in Limburg grote ver- 
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schillen bestaan, die ook in deze jaren niet genivelleerd worden. Afwij-
kingen van het provinciaal ten aanzien van het landelijk gemiddelde 
manifesteren zich het duidelijkst in een aantal typische plattelandsge-
bieden enerzijds en in het patroon van de grotere gemeenten anderzijds. 
De plattelandsgebieden, waar de landbouw de overwegende bestaans-
bron is, vertonen vóór 1885 een meer geprononceerde sterftedaling. In 
gebieden van gemengde structuur wordt die daling vertraagd en on-
derbroken, evenals in de grotere gemeenten waar tot 1895 nog vrijwel 
niet van een essentiële verbetering kan worden gesproken" (zie tabel 
3). 

Tabel 3. Het verloop van het gemiddeld sterftecijfer in enige grotere gemeenten en enkele 
Limburgse plattelandsgebieden, 1876- 1895 

1876-1880 1881-1885 1886-1890 1891-1895 

Maastricht 27,4 24,3 22,6 26,7 
Roermond 19,2 20,3 16,0 19,7 
Venlo 24,0 25,1 20,8 19,0 

Het noordelijk Peelgebied 

(Venray-Horst e.o.) 21,4 18,4 18,0 18,8 
Het gebied van Helden e.o. 18,8 18,4 16,1 19,6 
Het gebied van Echt e.o. 21,0 18,4 17,3 18,3 
Zuid-Limburg ten zuiden van 
de Geul 20,1 17,7 18,9 20,9 

Het behoeft geen toelichting, waarom de sterftecijfers in de grotere 
gemeenten hoger waren dan de gemiddelde. Dit gold met name voor 
Maastricht en Venlo, welke steden in de vorige eeuw de treurige faam 
hadden schoolvoorbeelden te zijn van slechte hygiënische toestanden. 
Maar het stedelijk sterftecijfer behoefde niet altijd beslist ongunstiger te 
zijn, zoals in deze tabel het cijfer voor Roermond bewijst. Ook een 
grotere plaats als Kerkrade had in die jaren een gunstiger sterfteniveau 
dan veel omringende dorpen. Later was het Venlo, dat zijn achterstand 
in een voorsprong wist om te zetten. Die gunstige ontwikkeling brak 
reeds aan in het laatste decennium van de vorige eeuw en werd nadien 
onder burgemeester Van Rijn voortgezet. Over die verbeteringen ko-
men wij nog te spreken. Voldoende is hier te vermelden, dat geleidelijk 
in meer stedelijke kernen zoveel ten goede keerde, dat vooral na 1895 de 
voordelen de nadelen gingen overtreffen. Toename van het aantal 
artsen, gezondheidsvoorzieningen en ziekenhuizen, en voorts de tot- 
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standkoming van allerlei hygiënische maatregelen markeerden hier de 
vooruitgang eerder en sterker dan op het platteland. Het kon niet 
uitblijven, dat de verschillen in mortaliteit tussen stad en platteland 
daardoor geringer werden. In de grotere gemeenten daalde het sterfte-
niveau sneller en ging rond 1900 de gemiddelde levensverwachting die 
van het platteland benaderen. 29  

Als wij ons hier voorlopig beperken tot de situatie, die wij aantreffen 
in de twee decennia, die samenvallen met de agrarische crisis 
(1876-1895), dan leren wij daaruit, dat aanvankelijk de mortaliteitscij-
fers allerminst dat rechtlijnig verloop hadden, dat later zo kenmerkend 
wordt voor de teruggang van de sterfte. De gunstige wending was in 
die jaren nog niet zo definitief, zodat wij dan vooral kunnen ervaren, op 
welke weerstanden de verbetering van de gezondheidstoestand stuitte 
en welke factoren tot een daling bijdroegen. Pas in het laatste decen-
nium van de 19e eeuw wordt het keerpunt eindelijk overschreden en 
vertoont de sterftecurve de neergaande lijn, die daarna practisch onver-
anderd aanhoudt. Die beslissende kentering was niet alleen een gevolg 
van rechtstreekse invloeden, zoals de beschikbaarheid van geneeskun-
dige hulp, medische basisvoorzieningen en de totstandkoming van de 
eerste vormen van openbare en preventieve gezondheidszorg, maar 
evenzeer van de onbetwist grote invloed, die de maatschappelijke 
vooruitgang als indirecte factor uitoefende. 

De hier gekozen episode illustreert enigszins het thema en preludeert 
op de ontwikkelingsgang, die ons in deze studie zal bezig houden. Wij 
leren er uit, hoe de betere leefomstandigheden tweeërlei effect hadden: 
de gestegen welvaart kon uiteindelijk het starre sterftecijfer doorbreken, 
dat nu definitief een dalende richting insloeg, maar die leefomstandig-
heden veroorzaakten tevens een grotere sociale mobiliteit, zij stimu-
leerden nieuwe opvattingen, een andere denkwijze ook ten aanzien van 
gezondheid en ziekte en tevens een ander hygiënisch gedragspatroon. 

Probleemstelling en methode 

Met de omschrijving van het begin van de evolutie in gezondheidstoe-
stand en hygiëne is het uitgangspunt voor een verdere bestudering van 
dit onderwerp gegeven en kan onze vraagstelling nader worden afge-
bakend. Binnen dit raam vraagt de toestand in Limburg onze speciale 
aandacht. De algemene problematiek, die met de komst van de mo-
derne grootindustrie ontstaat, was in een stad als Maastricht reeds sedert 
het midden van de 19e eeuw in pregnante vorm aanwezig, zodat wij 
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door bestudering van een lokaal afgebakende ontwikkeling het alge-
mene beeld en de samenhangen in gezondheidszorg en maatschappij-
structuur iets nader kunnen preciseren. 

Gezondheidswezen en samenleving zijn door een reeks variabelen 
met elkaar verbonden, maar die verwantschap van oorzaken en samen-
hang van gevolgen strekken zich op een verwarrende wijze naar alle 
kanten uit. Rechtlijnig is het gezondheidsverschijnsel niet te verklaren. 
Wat was bv. de invloed van de economische ontwikkeling op de 
gezondheidstoestand tijdens het industrieel tijdperk, dat we hier be-
handelen? Het problematische van deze kwestie stipten we al aan. Maar 
het verband eenmaal gegeven, rijst de vraag welke gevolgen de toene-
ming van de welvaart in concreto had op een betere voeding, kleding, 
behuizing enz. Voorts houdt hiermede verband het vraagstuk van de 
volksontwikkeling en haar invloed op hygiëne en milieubescherming. 

Een serie vragen rijst eveneens met betrekking tot de opkomst, het 
ontstaan en de spreiding van de instellingen van gezondheidszorg. In 
welk tempo had die oprichting plaats, in welke frequentie, onder welke 
voorwaarden? Zijn dit aanvankelijk stedelijke verschijnselen en kunnen 
deze vormen van geneeskundige verzorging de gezondheidstekorten 
helpen opvangen, die het gevolg zijn van industrialisering en urbani-
sering? Blijft het platteland in vooruitgang achter? Komen hier eerst 
later hygiënische voorzieningen tot stand? Ligt hierin de verklaring 
voor de uiteindelijke achterstand, die het platteland aan de vooravond 
van de tweede wereldoorlog heeft in gezondheidstoestand en hygiëne? 

Met evenveel recht kunnen wij de relatie van gezondheid en maat-
schappij als klasseverschijnsel onderzoeken, aangezien immers tal van 
ziekten ontstaan zijn als schrijnende begeleiding van de arbeidstoe-
standen en de sociale omgeving van de werkende klasse. Loopt ten 
aanzien van deze groepen de verbetering in de gezondheidstoestand 
parallel met hun vorderingen in de emancipatiestrijd? Hoelang blijven 
epidemieën en uitbarstingen van tuberculose sociaal bepaald? Verkeren 
andere groepen, die zich meer efficiënte afweermiddelen kunnen ver-
schaffen, in een bevoorrechte positie? Hoe rijmen wij dit klassekarakter 
met het achterblijven van de agrarisch-ambachtelijke beroepsgroepen? 
Hoe worden die diverse geledingen tot actief verweer gebracht door 
middel van de preventieve gezondheidszorg? 

Onder al die verschillende aspecten verbergen zich varianten van één 
zelfde vraag: hoe is die enorme vooruitgang in de gezondheidstoestand 
van de bevolking mogelijk geweest binnen een eeuw tijd? Deze voor-
uitgang is overigens moeilijk te meten en voor deze jaren enkel af te 
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leiden uit de veranderingen in de gemiddelde sterfte. Daarom kan de 
vraag ook anders geformuleerd worden: Welke factoren hebben er toe 
bijgedragen, dat het sterftecijfer in die periode tot een derde terugliep? 
De verklaring blijkt niet zo voor de hand te liggen, nu de variabelen 
niet zo duidelijk causaal gekoppeld zijn. De verklaring is diffuus en eist 
niet alleen een beschrijving van de medische zorg en de veelheid van 
geneeskundige en hygiënische activiteiten van overheid en particulie-
ren, maar ook van de maatschappelijke achtergronden, die voor de 
ontwikkeling in gezondheid en hygiëne van direct belang waren. 

Samenvattend kunnen we onze probleemstelling formuleren als een 
vraag naar de veranderingen in de gezondheidszorg en naar het dalend 
verloop van morbiditeit en bevolkingssterfte in Limburg als indicatoren 
voor de verbetering van de gezondheidstoestand in het tijdvak 
1850-1940. Het gezondheidswezen in Limburg wordt mede beschouwd 
in samenhang met het collectieve cultuurpatroon van de bevolking en 
in relatie met de verschillende diep ingrijpende regionale emancipatie-
processen, die zich daar afspeelden, omdat immers ter verklaring zowel 
de medisch-hygiënische ontwikkeling als de maatschappelijke facetten 
van belang zijn. 

Al te gauw zijn velen geneigd elke vooruitgang aan de medische 
verworvenheden toe te schrijven. In deze studie zal echter juist aan de 
cultuurhistorische aspecten, aan de maatschappelijke milieufactoren en 
de sociale en godsdienstige achtergronden meer aandacht geschonken 
worden, omdat die aan de specifieke constellatie van de gezondheids-
zorg een eigen dynamiek en groeikracht verlenen. De kennis van die 
verschijnselen lijkt ons noodzakelijk om te begrijpen, waarom het 
gezondheidswezen onophoudelijk veranderingen ondergaat en in be-
weging is. Onder gezondheidswezen verstaan wij in navolging van 
Verdoorn een dynamisch proces, dat in zijn ontwikkeling bepaald 
wordt door de functionele relatie tussen de totaliteit van de gezond-
heidszorg enerzijds en de integratie van deze gezondheidszorg in het 
collectieve cultuurpatroon der bevolking waarop die zorg gericht is, 
anderzijds. 3° 

In het bont palet van culturele, sociale en religieuze achtergronden 
ligt het motief opgesloten, waarom die voorzieningen in het leven 
werden geroepen, en tevens is daaruit op te maken, voor welke groepen 
die voorzieningen bestemd waren. Soms kregen zij, hoewel geschapen 
als incidentele noodoplossingen, onbedoeld een permanent karakter. 
Soms waren die maatregelen vooral ingegeven door overwegingen van 
sociale aard en waren zij allereerst bestemd voor de meest bedreigde 
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groepen of ter voorziening in de meest ernstige tekorten. Zij ontsproten 
vaak aan gevoelens van menslievendheid of werden door godsdienstige 
impulsen geïnspireerd. In vele andere gevallen ging het initiatief uit van 
degenen, die rechtstreeks bij de gezondheidszorg betrokken waren 
(artsen, verpleegkundigen en hygiënisten), die zich op grond van de 
ethos van hun beroep en uit innerlijke overtuiging geroepen voelden 
met de hun beschikbare middelen mee te werken aan de verbetering van 
de volksgezondheid. 

Wanneer men een beschrijving geeft van de medisch-hygiënische 
voorzieningen, zal men niet aan die motieven voorbij kunnen gaan, 
omdat zij bepalend zijn voor het ontstaansproces en aan die instellingen 
haar typisch karakter geven. Maar de opmerkelijke ontwikkeling in de 
gezondheidstoestand van de bevolking is ook niet te begrijpen, als wij 
niet zouden nagaan, welk gebruik van die (zich steeds uitbreidende) 
voorzieningen werd gemaakt. Men ziet vaak over het hoofd, dat grote 
groepen van de bevolking lange tijd de moderne geneeskundige zorg 
(arts, ziekenhuis enz.) afwezen, omdat die niet paste in hun traditionele 
leefpatroon. Belangrijk is het daarom de graad van receptiviteit, de 
„social acceptance" van al die voorzieningen te onderzoeken. Want die 
ontvankelijkheid van de bevolking voor het complex van voorzienin-
gen, die samen de medische en hygiënische infrastructuur uitmaken, 
vormt de basis van een modern-hygiënisch gedragspatroon, dat eerst 
een optimaal functioneren van het bestaand gezondheidswezen moge-
lijk maakt. 3° Maar vooraleer van dat modern gedragspatroon kan 
worden gesproken, dienen een aantal maatschappelijke voorwaarden te 
zijn vervuld. Van een optimaal gebruik (d.i. van een volledige integratie 
van de gezondheidszorg) is eerst dan sprake, als die gezondheidszorg in 
het collectieve gedragspatroon van de bevolking volledig is geïnte-
greerd. Beide componenten van het gezondheidswezen, de totaliteit van 
de aanwezige instellingen van gezondheidszorg en het benutten van dit 
medisch-sociale apparaat, worden derhalve in hoge mate bepaald door 
het cultuurpatroon, het „genre de vie" van een bepaalde samenleving. 
Treden in dit cultuurpatroon belangrijke veranderingen op, dan zullen 
die zeker in de ontwikkeling van het gezondheidswezen doorwerken en 
aanwijsbaar zijn. 

Ter verduidelijking mag hier in het kort verwezen worden naar de 
opvattingen van Hofstee, die heeft aangetoond, hoe een penetratie 
plaats vond van het moderne dynamisch cultuurpatroon in alle lagen 
van de bevolking zowel onder invloed van de sociaal-economische 
omstandigheden als ook tengevolge van het afbrokkelen van de strakke 
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klasseverhoudingen. Na 1880 zette een sociaal nivelleringsproces in, dat 
de ontvankelijkheid voor het moderne denken en handelen nu ook 
onder de lagere bevolkingsgroepen heeft vergroot. Deze verandering in 
het algemene cultuurpatroon, die zich op talrijke manieren manifes-
teerde, had eveneens een positieve invloed op het medisch-hygiënisch 
gedragspatroon van de lagere volksklasse. 3 ' 

Hier is derhalve sprake van een wisselwerking tussen de geneeskun-
dige en de maatschappelijke component van het gezondheidswezen. 
Maar die relatie behoeft niet altijd evenwichtig te zijn. Dat evenwicht 
kan in belangrijke mate verstoord raken, als die factoren temporeel 
uiteen lopen. Deze verstoring van het evenwicht kan bv. optreden, 
wanneer één facet in betekenis achterblijft, hetgeen vaak zal betekenen, 
dat het gebruik dat de bevolking van de medische en technisch-hygië-
nische voorzieningen maakt, achterblijft bij de uitbreiding en verbete-
ring van die maatregelen. Niet zelden bleken de moderne medische zorg 
en vele goedbedoelde voorzieningen hun tijd te ver vooruit te zijn en 
(nog) niet aan te sluiten op de mentaliteit van de bevolking en het 
cultuurpatroon van die gemeenschap. De primitief-traditionele denk-
structuur, die in de 19e eeuw grote groepen eigen was en de populariteit 
van de volksgeneeskunde, die wél bij dit levenspatroon aansloot, bieden 
een verklaring voor het feit, waarom een deel van de bevolking niet 
spontaan profijt trok van de (reeds beschikbare) medische hulp. Het 
traditionele cultuurpatroon vormde hier een barrière voor de bewuste 
aanvaarding van de (nieuwe) geneeskundige mogelijkheden. 

Hoe kunnen wij die ontvankelijkheid van de bevolking voor de 
moderne gezondheidszorg meten en analyseren? Die omschakeling in 
denkstructuur, die daarna een verandering in het gedragspatroon be-
werkt — in dit geval in de houding ten opzichte van het gezondheids-
wezen — is een sociaal-psychologisch proces, nl. de mentale omschake-
ling, die mede beslissend is voor het geestelijk aanvaarden van nieuwe 
verworvenheden en o.a. een nieuw gezondheidsgedrag in de hand 
werkt. 32  Dit psychologisch proces, hoe waardevol als beslissend mo-
ment, onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Het is historisch 
uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, veranderingen van bewust-
zijnsinhouden te meten. We kunnen alleen zeggen, dat de houding van 
de bevolking tegenover medische en hygiënische vraagstukken in we-
zen haar fundament vindt in het collectieve denken en handelen, dat we 
cultuurpatroon plegen te noemen. 

Wat we in dit omschakelingsproces kunnen bestuderen, is het sa-
menstel van sociale, politieke, culturele en andere factoren, die dit 
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proces conditioneren. Het onderzoek spitst zich dan toe op de plurali-
teit van die variabelen, die voorwaarden waren tot een wijziging van het 
denk- en gedragspatroon — in dit geval in het bijzonder geadstrueerd 
met betrekking tot de medisch-hygiënische problematiek. Al die voor-
waarden vinden we terug in het algemene cultuurpatroon, dat via die 
instrumenten invloed uitoefent op het gezondheidswezen en de ge-
zondheidstoestand van de bevolking. 33  Dit leidt in laatste instantie ook 
tot het antwoord, dat gegeven kan worden op de vraag, die aan het slot 
aan de orde wordt gesteld, naar de relatie tussen welvaart, maatschap-
pijstructuur en gezondheid. 

Begnppenomschnjving 

Wanneer wij spreken over de gezondheidstoestand van de bevolking, 
dan doen zich fundamentele problemen voor, waarop wij vooraf willen 
attenderen, zodat geen misverstand rijst over de interpretatie van onze 
bevindingen. Laten wij onmiddellijk zeggen, dat wij ons niet zullen 
verdiepen in een definiëring van het begrip gezondheid. Veel schrijvers 
op het gebied van de gezondheidszorg hebben zich moeite gegeven dit 
verschijnsel af te bakenen en te omschrijven. Hoewel zij bijna allen 
getracht hebben te reageren op een te ruime definitie van de Wereld-
gezondheidsorganisatie (volledig lichamelijk, geestelijk en maatschap-
pelijk welzijn), relateren velen gezondheid zó direct aan de existentie 
van de mens en zijn maatschappelijk functioneren, dat zij in hetzelfde 
euvel van een te ruime omgrenzing zijn vervallen. Het probleem van de 
kwantificering van het begrip gezondheid en het vinden van geschikte 
maatstaven tot meting, is vooralsnog onopgelost. 

Wij volstaan hier met een omschrijving van wat tot het terrein van 
de gezondheidszorg behoort: het geheel van voorzieningen (functio-
narissen en instituties) die beogen de doelstelling gezondheid te reali-
seren. Naargelang men nu in de omschrijving van ziekte als maat-
schappelijk verschijnsel de accenten anders legt, bij voorbeeld ziekte als 
een vorm van afwijkend gedrag ziet, c.q. als een verstoring van het 
sociaal systeem, als een gevolg van uitbuiting en vervreemding, als een 
menselijke disharmonie enz., zal ook de gezondheidszorg een andere 
doelstelling hebben te vervullen. 34  Dit lijkt een discussie zonder eind, 
zolang geen eenstemmigheid bestaat over de waarde van de indicaties 
ter vaststelling van het ziekteproces." 

Over de ziekte als zodanig heerst geen uniforme mening. Eeuwen-
lang is men op zoek geweest naar de essentie van ziekte, die gezocht 
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werd in de symptomen, in afwijkingen in weefsels of organen, in de 
microben enz., totdat men ontdekte, dat iedere ziekte eigenlijk een 
multiconditionele genese heeft. Het conditionele ziektebegrip, dat in de 
practijk ook door de ziektewet wordt gehanteerd, gaat uit van ziekte als 
een verstoring van het evenwicht, als een aanpassingsgebrek en een 
gestoord verloop van de functies, die deze aanpassing verzekeren. Ziekte 
is dan een actieve reactie van het organisme, in het leven geroepen door 
een ziekmakende oorzaak. 36  

Aan dit psycho-somatisch ziektebegrip beantwoordt de definitie van 
de World Health Organization: „health is a state of physical, mental 
and social well-being, and not merely the absence of disease of infirmi-
ty". In deze definitie worden het lichamelijk, geestelijk en maatschap-
pelijk welzijn nauw op elkaar betrokken. Ziekte als functioneel begrip 
opgevat is theoretisch de afwijking van de norm, d.w.z. een verstoring 
van het complex dynamische evenwichten op de uiteenlopende levens-
terreinen van de mens. Deze verbreding van het ziektebegrip, waartoe 
de omschrijving van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1948 heeft 
geleid, wordt vrij algemeen aanvaard. Wij volgen deze definitie voor-
zover ze in de practijk wordt gehanteerd en zijn daarmee feitelijk (niet 
theoretisch) uit het probleem. Ziekte beschouwen wij pragmatisch als 
elke stoornis, die een arts door middel van een diagnose heeft vastge-
steld en als zodanig heeft benoemd. Evenzo zien wij de geneeskundige 
behandeling als de therapie, die een arts op grond van zijn diagnose en 
zijn medische kennis voorschrijft. Ten aanzien van verdere onderver-
delingen (curatieve, preventieve, maatschappelijke gezondheidszorg 
enz.) volgen wij de algemene literatuur en het ingeburgerd spraakge-
bruik. 

Niettemin moeten wij ons er van bewust blijven, dat ziekte en 
gezondheid geen objectieve gegevens zijn, maar aanduidingen van wat 
door de medische professie als zodanig gedefinieerd wordt. Het is nu 
eenmaal onmogelijk te constateren, hoeveel personen werkelijk ziek 
zijn en welke gezondheidsstoornissen zij ondervinden. In principe 
kunnen wij de werkelijke behoefte aan gezondheidszorg dan ook niet 
kennen. Er zijn immers altijd mensen, die zonder noodzaak medische 
hulp inroepen, terwijl anderen daarvan afzien, hoewel zij wel in de 
termen voor medische bijstand vallen. 

Ter aanduiding van de gezondheidstoestand zijn wij genoodzaakt 
gebruik te maken van indicatoren. Voor het hier besproken tijdvak is de 
belangrijkste indicator het sterftecijfer, waarvan algemeen wordt aan-
genomen, dat de daling daarvan correspondeert met een verbetering van 
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de volksgezondheid. Vanwege het grote belang van deze indicator werd 
de statistische analyse van dit gegeven de meest ontwikkelde tak van de 
statistiek (tabellen, sterftetafels, sterfte-atlassen, kartogrammen enz.). 
Een basisgegeven is natuurlijk de aanwezigheid van instellingen van 
gezondheidszorg. Willen we iets naders zeggen over het gebruik, dat 
van die voorzieningen wordt gemaakt (de medische consumptie), dan 
moeten wij met indicaties volstaan, die niet de hele werkelijkheid 
dekken. Vaak is bv. wel bekend, hoeveel patiënten er in de gast- of 
ziekenhuizen verbleven, maar dat wettigt nog geen uitspraak, of het er 
veel of weinig waren, m.a.w. of het feitelijk gebruik op een bepaald 
tijdstip met de behoefte van stad of streek overeenstemde. Wanneer wij 
daarover iets proberen te achterhalen, zijn wij hooguit aangewezen op 
een aantal uitlatingen (of gissingen?) van tijdgenoten, die in een 
bepaalde richting wijzen. Moderne indicatoren als ziektestatistieken, 
frequentie van geneesmiddelenverbruik, ziekteverzuim enz. werden 
vroeger nauwelijks gehanteerd. 

Begrippen als ziekte en gezondheid veranderen in de loop van de tijd 
van inhoud, afhankelijk van de wetgeving, van het optreden van de 
medici en andere groepen, kortom als gevolg van de interdependentie 
tussen de structuur- en cultuurelementen in de samenleving. In con-
creto betekende dit o.m. dat het natuurwetenschappelijk paradigma van 
de officiële medische wetenschap steeds meer de overhand kreeg (o.m. 
in de wet op de uitoefening van de geneeskunst), die overigens nog niet 
zoveel verschijnselen als „ziekte" definieerde dan tegenwoordig. Door 
de aanvaarding van dit paradigma zijn wij geneigd aan een deel van de 
werkelijkheid voorbij te zien. Over deze kwestie komen wij nog te 
spreken bij de beschrijving van het medisch voorzieningenpakket. 

In het algemeen kunnen wij een zekere samenhang constateren 
tussen ziektepatroon, geneeskundige zorg en maatschappelijk gedrag, 
die voor elke tijd wisselend is, afhankelijk van de normen, voorstellin-
gen en theorieën, die daarop hun invloed uitoefenen, afhankelijk ook 
van de idealen en de maatschappelijke visies van elk tijdvak. Vroegere 
inzichten dient men naar de maatstaven van die tijd te beoordelen; zij 
hadden toen hun waarde en functie, al werden ze later achterhaald. 
Inzichten kunnen veranderen en eveneens het behoeftenpatroon, de 
beschikbare mankracht en de deskundigheid; ook de wetenschappelijke 
ontdekkingen en technische vernieuwingen, die zulke veranderingen in 
gang zetten, zijn zelf weer aan veranderingen onderhevig. De gezond-
heidszorg vertaalt dit telkens weer in een nieuwe gedragscode, nieuwe 
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therapieën en nieuwe structuren, die de sporen dragen van dit interac-
tieproces. 

Werkwijze en verantwoording 

Deze verhandeling wil een aspect van geschiedschrijving zijn, dat zich 
bezig houdt met de terreinen van gezondheid en ziekte in relatie met de 
maatschappelijke en culturele veranderingen, die in Limburg plaats 
hadden. Hoewel deze studie handelt over de vele medische en hygiëni-
sche voorzieningen, waarin de gezondheidszorg is geschakeerd, bedoelt 
zij geen sociaalmedische analyse te zijn. Zij poogt een voorbeeld te zijn 
van een sociale geschiedschrijving in bredere zin dan gebruikelijk, die al 
deze samenlevingsverschijnselen wil bestuderen in onderling verband 
en niet alleen maar de vroegere „sociale" thema's. De gezondheidsin-
stituties worden hier niet geïsoleerd beschouwd, maar in confrontatie 
met de structuur van de Limburgse maatschappij en met de opvattingen 
en gedragspatronen van de bevolking. Met deze werkwijze hopen wij 
eens temeer aan te tonen welke mogelijkheden deze methode biedt om 
nieuwe en veelsoortige samenhangen te ontdekken. 

Aangezien getracht werd een verklaring te vinden voor de vraag, 
onder invloed van welke factoren de gezondheidstoestand van de Lim-
burgse bevolking een verandering onderging en hoe de regionale ge-
zondheidszorg daarop werd geënt, werd het oog vooral gericht op 
historische processen van middellange duur. Binnen een tijdvak van 
negentig jaar hopen wij enige golfbewegingen te kunnen aantonen, 
vergelijkbaar met de fluctuaties in de economische geschiedenis en 
soortgelijke periodiseringen in de sociale geschiedenis. Die fasering zal 
voor elk onderdeel verschillen, maar binnen het gekozen bestek zullen 
zowel structurele als conjuncturele veranderingsprocessen zichtbaar 
worden. De veranderingen van korte duur vallen niet helemaal buiten 
de beschouwing, omdat het onmogelijk bleek in de opstelling van de 
hier gegeven beschrijvingen, die vooral als typologie bedoeld zijn, van 
het „evenementiële" volledig te abstraheren. 

Als beginpunt kozen wij het midden van de 19e eeuw. Juist in dat 
tijdvak begonnen zich — met name in het vroegtijdig geïndustriali-
seerde Maastricht — structurele veranderingen af te tekenen, die zich 
vandaar uitstrekten over verschillende steden en streken, die achter-
eenvolgens in de dynamiek van nijverheidsvestiging en urbanisering 
werden betrokken. Met het uitbreken van de tweede wereldoorlog is die 
ontwikkeling afgerond: de meeste emancipatieprocessen zijn dan vol- 
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tooid; het medisch en hygiënisch apparaat is uitgebouwd; de bestaande 
maatschappijvorm heeft zich zelf overleefd zonder nog door revolutio-
naire omwentelingen (van maatschappelijke of medische aard) te zijn 
aangetast. 

De aanleiding tot deze studie was het oorspronkelijk plan tot bun-
deling van een aantal studies op het terrein van de volksgezondheid in 
Limburg, waarvan sommige in de afgelopen jaren in druk zijn ver-
schenen en andere onuitgegeven bleven liggen. 3 ' Hoewel zij een ge-
meenschappelijk thema behandelden, waren zij onderling verschillend 
van opzet, omvang en strekking, zodat het samenbrengen van die 
discongruente bijdragen bij nader inzien minder wenselijk leek. Thans 
is gezocht naar een presentatie, die recht doet aan het ontstaan en de 
groei van het veelkleurige Limburgse gezondheidsmozaiek in samen-
hang met de maatschappelijke veranderingen. Ten aanzien van meer-
dere onderdelen moest nieuw materiaal worden verzameld, dat — 
evenals het oorspronkelijk bronnenmateriaal — in de noten is verant-
woord. We hopen, dat de gekozen opzet het inzicht en de leesbaarheid 
ten goede zal komen, al blijft het karakter van de vroegere geschriften 
onvermijdelijk herkenbaar. 

Het boek valt in twee delen uiteen. Het eerste, omvattende de 
hoofdstukken II t/m V, is beschrijvend van aard, en handelt over de 
verandering en uitbreiding van de medische zorg (hoofdstuk II), over 
de vele stichtingen en instellingen van ziekenzorg (hoofdstuk III) en de 
terreinen van hygiëne, die tot ontwikkeling kwamen (hoofdstuk IV en 
V). Zowel de individuele begeleiding van de mens in zijn behoefte aan 
geneeskundige verzorging als de gemeenschappelijke aanpak door 
middel van de preventieve en maatschappelijke gezondheidszorg heb-
ben het verzorgingsgebied geïntensiveerd en uitgebreid. 

Het tweede deel is meer structureel van aard en ten dele kwanti-
tatief-verifiërend. Het geschetste voorzieningenapparaat wordt er ge-
toetst op zijn maatschappelijke doelmatigheid, op de behoeften en 
verwachtingen van de samenleving en op de impulsen, die van de 
gemeenschap uitgaan ter verzekering van gezondheid en milieu. De 
confrontatie van deze twee elementen voert ons tot enige conclusies, die 
ook voor de landelijke discussie over de samenhang tussen gezondheid 
en maatschappij wellicht niet zonder enig belang zijn. 
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Geneesheren en zieken 
De geneeskunde in een grensprovincie 

„Songez que les principes de votre vie sont entre les mains de Dieu et 
que le courroux (du médecin) M. Purgon est aussi peu capable de 
vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre." 

(Béralde, acte III, scène V). 
Molière, Le makide imaginaire 1673. 

Het is een gevaarlijke stelling het verloop van (ziekte- en) sterftecijfers 
rechtstreeks te koppelen aan de stand van de medische kennis en 
wetenschap, omdat nog zoveel andere factoren hun invloed uitoefenen 
op de gezondheidstoestand van de mens. Waaraan de meeste betekenis 
moet worden gehecht, was lange tijd niet duidelijk. Het leven zat in een 
kringloop gevangen: het mortaliteitsniveau bleef practisch onveran-
derd, maar de geneeskunde stond eveneens op een vrijwel ongewijzigd 
peil. Over die medische kennis mag men zich geen overdreven voor-
stellingen maken. Als Molière in zijn laatste toneelstuk de spot drijft 
met de onwetendheid en pedanterie van de artsen, die onmachtig zijn 
hem van zijn kwalen te genezen, dan komt dat beeld wonderwel 
overeen met de persiflage, die Hildebrand bijna twee eeuwen later in 
zijn Camera Obscura geeft van de druk gesticulerende, onverstaanbaar 
Latijn prevelende medicinae doctor, die evenmin tot werkelijke gene-
zing in staat was.' 

A. DE MEDISCHE ZORG 

Hoe werd in de 19e eeuw de figuur van de geneesheer beoordeeld en hoe 
is zijn positie geëvolueerd? Wat wij aanvankelijk over hem vernemen, 
klinkt misschien onbillijk, maar die uitlatingen schijnen min of meer te 
beantwoorden aan de werkelijkheid van die tijd. De bekwaamheid van 
de heelmeesters, chirurgijns en van hun gestudeerde collega's, de ge-
neesheren, werd niet hoog aangeslagen. De vooruitgang die de medi-
sche beroepsuitoefening in de 18e eeuw had ondergaan tengevolge van 
de opbloei van rationeel onderzoek en stelselmatige observatie en dank 
zij de opkomst van preventieve voorzorg en sociale hygiëne, was lang- 

26 



zamerhand weer weggeëbd in de stroom van de tijdsopvattingen van 
restauratie en romantiek. De artsenopleiding was gebrekkig en dien-
tengevolge bleef de geneeskunde primitief en besmet met bijgelovige 
ideeën. De geneeskunde stond nog machteloos tegenover het kwaad-
aardig infectiegevaar, de onzichtbare bacillen of wat men anders voor 
oorzaak aanzag; machteloos ook tegenover het zwakke weerstandsver-
mogen van de verpauperde volksmassa en haar gebrekkige levensvoor-
waarden. Wat konden zij met hun beperkte middelen uitrichten, zo-
lang de meest elementaire voorwaarden ontbraken, die hun werk zin en 
betekenis konden geven?' 

De meeste geneeskundigen van die tijd waren niet zo verontrust over 
hun onmacht en stonden weinig open voor de maatschappelijke pro-
blematiek. Zij leefden in een gesloten sfeer en gaven zich liever over aan 
natuurfilosofische bespiegelingen dan aan eigen waarneming, onder-
zoek en experiment. Zij waren evenmin gevoelig voor kritiek; hun 
positie was onaantastbaar. Homeopathie en (dierlijk?) magnetisme 
beheersten hun gezichtsveld. Hun voornaamste therapie was die van de 
aderlating, waarvan de uitvoering overigens werd overgelaten aan de 
chirurgijns of de apothekers. Verder bepaalden de medici zich tot het 
voorschrijven van uitgebreide en ingewikkelde recepten. Men kende 
nog slechts een beperkt aantal medicamenten met genezende werking 
zoals kinine tegen malaria, ipecacuanpha tegen dysenterie, kwik tegen 
syphillis en digitalis tegen hartkwalen. Verder paste men eeuwenoude 
middelen toe en had men de beschikking over morfine, cocaïne, salyci-
laten, bromiden, narcotica enz. met een meer verzachtende dan gene-
zende werking. Uitzonderlijk hoog was het aantal apothekers en dro-
gisten, die volgens de pharmacopae deze recepten moesten bereiden. 3  

De oorzaak van de meeste ziekten werd aan klimaatsinvloeden toe-
geschreven met name aan de vochtige lucht, die de uitwaseming van het 
lichaam verhinderde of aan de besmetting van de lucht al of niet als 
gevolg van de bodem- of weersgesteldheid. De artsen baseerden zich in 
deze uitspraken op de stelling, dat voornamelijk door de lucht ziekte-
verwekkende stofdeeltjes (miasmen) direct of indirect het lichaam 
binnenkwamen. Met deze onbewijsbare theorie van de besmette lucht 
en de invloed van de kwade dampen meende men te kunnen aantonen, 
waarom in Holland en Zeeland het sterftecijfer nog hoger lag dan 
elders. De bevolking in dit polderland zou meer bloot staan aan de zg. 
moeras- en herfstkoortsen, die door een samenloop van uitwendige 
factoren werden veroorzaakt. Achteraf is het ondoenlijk nog de juiste 
diagnose van deze ziekten te stellen, omdat de aanduidingen met 
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evenveel recht op typhus, dysenterie, malaria of andere besmettelijke 
ziekten kunnen wijzen. Sedert het bacteriologisch onderzoek in staat 
was de juiste oorzaken op te sporen, zijn deze theorieën verlaten en werd 
minder aandacht gegeven aan de milieu-invloeden op de gezondheid, 
totdat sinds kort deze belangstelling weer is opgeleefd.' 

Omstreeks het midden van de vorige eeuw begon een kentering te 
komen in dit beeld van de traditionele geneeskunde. In de jaren 
1840- 1850 vonden enige artsen aansluiting aan nieuwe richtingen uit 
het buitenland, aan de natuurwetenschappelijke fysiologie, die toen in 
Duitsland haar opbloei beleefde, en aan de nieuwe Franse klinische 
school. De aldaar verkondigde opvattingen vonden vooral bij de meer 
progressieve medici weerklank (o.m. de hoogleraren Mulder, Donders 
en Moleschott in Utrecht en Van Geuns en Voorhelm Schneevoogt in 
Amsterdam), waaruit bleek dat de door Boerhave aangegeven klinische 
methodiek nog niet verloren was gegaan. Bovendien behoorden deze 
medici tot die groepen van de liberale burgerij, die kritisch stonden 
tegenover de maatschappelijke orde, die niet meer alle heil verwachtten 
van de kerkelijke en particuliere caritas en die het verband begonnen te 
zien tussen de maatschappelijke situatie en de volksgezondheid.' 

Er traden sindsdien medici op de voorgrond, die stelling namen 
tegen de sociale ellende, waartegen zij in hun practijk machteloos 
stonden. In de jaren na 1848 toen het tijdperk van het „verontrust 
liberalisme" een aanvang nam, stond een groep op van artsen die door 
middel van nauwgezet plaatselijk onderzoek wilde aantonen, welke 
maatregelen in het belang van de volksgezondheid noodzakelijk waren. 
Van die zijde kwam het verzet tegen de verouderde geneeskundige 
wetgeving. Zij waren het ook, die de stoot gaven tot de oprichting in 
1849 van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Genees-
kunst en tot de verschijning in 1857 van het weekblad van de Maat-
schappij, het nog steeds bestaande Nederlands Tijdschrift voor Ge-
neeskun de.6  

Het is merkwaardig, dat in deze jaren een veranderde mentaliteit 
voorafgaat aan de doorbraak in de medische wetenschap, die nog moest 
beginnen. De aandacht van de voorhoede onder de nieuwe generatie 
artsen richtte zich aanvankelijk vooral op de maatschappelijke voor-
waarden voor een goede gezondheid. Door een systematische bestude-
ring van de plaatselijke toestanden (de geneeskundige plaatsbeschrij-
ving) wilden zij al die aspecten opsporen en uitbannen, die de volks-
gezondheid bedreigden. Zij hoopten daarmede tot de overtuiging bij te 
dragen, dat de overheid haar afzijdige houding moest laten varen en dat 
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vanuit de samenleving voldoende impulsen zouden ontstaan om al die 
geneeskundige en sociaal-hygiënische voorzieningen tot stand te bren-
gen, zonder welke de arbeid van de medicus niet tot welslagen kon 
komen.' 

Tot deze pioniers, deze sociaal-geneeskundigen, behoorden figuren 
uit alle delen van ons land. Vanwege zijn publikaties en progressieve 
arbeid is het meest bekend en met die opvattingen het meest identiek de 
in zijn tijd tevens meest miskende geneesheer-hygiënist Dr. Samuel 
Senior Coronel (1827-1892). Het volstaat hier nog drie figuren uit het 
zuiden van Nederland daaraan toe te voegen zonder de verdiensten uit 
te sluiten van andere sociaal-geneeskundige pioniers, die al vaker in de 
belangstelling hebben gestaan. Zoals in Brabant de figuur van de 
Bossche medicus M. J. Godefrois van stimulerende betekenis blijkt te 
zijn geweest, zou men voor Limburg kunnen noemen de Maastrichtse 
huisarts Dr. F. E. Fouquet, de apotheker Dr. J. L. Schoepp te Maastricht 
en de apotheker-burgemeester H. B. J. van Rijn te Venlo als drie 
exponenten van een hygiënische avant-garde. 

Dr. F. E. Fouquet (1822-1908) was behalve huisarts jarenlang ar-
mendokter en fondsarts, die bij zijn patiënten in hoog aanzien stond. 
Bekend is hij gebleven vanwege zijn moedige verklaringen voor de 
enquête-commissie in 1887, toen hij zich uitsprak voor verlenging van 
de leerplicht, voor meer en beter vakonderwijs, voor de invoering van 
ziekte- en ouderdomsverzekering, voor de bouw van arbeiderswoningen 
en andere hygiënische maatregelen. Van 1881 tot 1905 had hij zitting in 
de gemeenteraad, waar hij op tal van terreinen de hygiënische belangen 
voorstond. Het meest heeft hij daartoe kunnen bijdragen als voorzitter 
van de in 1881 opgerichte plaatselijke Vereeniging ter bevordering der 
volksgezondheid, die de gezondheidscommissie in activiteit overtrof. 
Zijn speciale belangstelling ging daar uit naar de stadsreiniging, de 
bouw van het slachthuis, de verbetering van de zuigelingenvoeding en 
de huisvesting van de arbeidende klasse. 9  Zijn activiteit stimuleerde tot 
navolging. In latere jaren zijn het de artsen vader en zoon Schreinema-
cher, die een soortgelijke rol vervullen. 

Dr. R. J. L. Schoepp (1842 - 1922) behoorde als apotheker te Maas-
tricht eveneens tot de oprichters van de Vereeniging ter bevordering der 
volksgezondheid, waar hij herhaaldelijk als rapporteur optrad naar 
aanleiding van zijn scheikundige onderzoekingen betreffende het 
drinkwater uit de stadspompen, waarvoor hij de stedelijke overheid 
regelmatig waarschuwde. Hij was de oprichter in 1884 van het depar-
tement Limburg van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
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der Pharmacie. In 1890 werd hij lid van de plaatselijke gezondheids-
commissie en was hij o.m. belast met een onderzoek naar de eisen, 
waaraan de arbeiderswoningen moesten voldoen. In 1892 kreeg hij van 
de Geneeskundige Raad, waarvan hij lid was, de enquête opgedragen 
naar de arbeiderswoningen in het stadsdeel Wijk. In hetzelfde jaar werd 
hij secretaris van de gezondheidscommissie en sinds 1895 bovendien 
voorzitter van de commissie tot onderzoek van de levensmiddelen. 
Deze keuringsdienst was met die van Amsterdam een van de weinige, 
die goed werk verrichtten. In apothekerskringen is Schoepp bekend als 
een van de oprichters van de Fédération Internationale Pharmaceuti-
que.'° 

H. B. J. van Rijn (1841 - 1928) was sinds 1865 apotheker te Venlo, 
waar hij zich als levensdoel stelde verbetering te brengen in de hygië-
nische toestanden van zijn stad. Zijn ideeën stonden sterk onder invloed 
van de Duitse hygiënist Pettenkofer, wiens geschriften hij uitvoerig 
bestudeerd had. In 1885 werd hij secretaris van de Venlose gezond-
heidscommissie. In 1886 schreef hij een geneeskundige plaatsbeschrij-
ving, waarin hij een overzicht gaf van de vele tekorten op gezond-
heidsgebied. Toen hij in 1900 tot burgemeester werd benoemd, kreeg 
hij de kans een volledige sanering door te voeren, waarvoor hij tot dan 
toe vergeefs had geijverd. Van Rijn werd in Limburg de pionier van de 
milieu-hygiëne en Venlo het toonaangevende voorbeeld. Voortaan 
werd met de hygiënische belangen rekening gehouden!" 

Een nieuwe generatie was opgestaan, die uit het isolement durfde 
treden en begon te pleiten voor betere medisch-hygiënische toestanden. 
Zij kreeg de wind mee, toen bleek dat de medische wetenschap aan een 
snelle vooruitgang was begonnen. De basisvakken als anatomie, histo-
logie en fysiologie hadden een grote uitbreiding ondergaan. De chi-
rurgie en de verloskunde profiteerden van de nieuwe ontdekkingen en 
technieken. Maar de grootste verandering onderging de interne ge-
neeskunde als gevolg van de opkomst van de bacteriologie, toen ein-
delijk de aetiologie van veel ziekten duidelijk werd. Het werd het begin 
van nieuwe geneeskundige wetenschappen als de hematologie, de se-
rologie, de farmacologie enz., die de diagnostiek en therapie van de 
infectieziekten voor het eerst op een wetenschappelijk niveau brachten. 
Ook de gezondheidsleer werd daardoor sterk beïnvloed en nu als 
zelfstandige wetenschap in ons land onderwezen.' 2  De beoefening 
hiervan werd gestimuleerd door de publikaties van Virchow in Duits-
land, door Villermé in Frankrijk en Chadwick in Engeland.' 3  Naar hun 
voorbeeld werd het belang aangetoond van de vele sociaal-geneeskun- 
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dige maatregelen, die allemaal tot het terrein van de openbare gezond-
heidszorg gingen behoren. In deze jaren van de grote medische ont-
dekkingen hadden de artsen recht van spreken gekregen! 

De geneeskundigen in Limburg 

Het kan geen wonder heten, dat de geneeskundigen zich in de negen-
tiende eeuw vaak hulpeloos hebben gevoeld, niet opgewassen tegen de 
talrijke infectie- en andere ziekten, die telkens opnieuw epidemisch 
werden. Tegen zoveel ziektegeweld hadden zij geen verweer. Hun 
kennis was te gering, hun therapeutische middelen schoten tekort, maar 
bovendien ontbraken de nodige hygiënische voorwaarden om het tegen 
al die ziektegolven te kunnen opnemen. Tegen de schromelijke ver-
waarlozing van de physieke kracht van de volksklasse stond de kun-
digste arts machteloos. Maar waarschijnlijk zou het mogelijk geweest 
zijn de minder ernstige kwalen eerder en beter te genezen, als tijdig 
deskundige hulp beschikbaar zou zijn geweest. De grote verscheiden-
heid in de bevoegdheden van de medische hulpverleners werkte een 
zekere mate van verwarring en weerstand in de hand. Bovendien be-
stond in Nederland een ontstellend gebrek aan medische verzorging 
met name op het platteland, waardoor in sommige streken de toestand 
van de volksgezondheid nog ongunstiger was dan het sterftecijfer per 
tienduizend van de gemiddelde bevolking in Nederland al uitdrukt. 

Zodra van regionale verschillen sprake is en geopperd wordt, dat 
sommige streken in ons land in de zorg voor de gezondheid achterble-
ven, ontstaat wellicht de neiging te veronderstellen, dat een excentri-
sche provincie als Limburg in een apert ongunstige positie verkeerde en 
minder goed bewapend deze strijd moest opnemen. Niets is minder 
waar. De sterftecijfers wezen er al op, dat de gezondheidstoestand in dit 
landsdeel niet slechter was dan elders. Zo excentrisch was dit gebied ook 
niet gelegen, sedert het na eeuwen van staatkundige versnippering een 
volwaardige plaats had gekregen als departement van het Franse rijk en 
nadien als een van de zuidelijke provincies binnen het Verenigd Ko-
ninkrijk. Men was er nooit verstoken geweest van geestelijk contact 
met Antwerpen, Brussel, Luik en de Rij nsteden. De hier practiserende 
artsen hadden in de 18e eeuw gestudeerd in D üsseldorf en Keulen, 
Leuven en Straatsburg evengoed als in Leiden, Harderwijk of Franeker. 
Deze bredere oriëntatie was eerder een voor- dan een nadeel. In de 
communicatie met vakgenoten vervulden zij vaak een bemiddelende 
rol. 14 
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De pogingen van de algemene overheid om de uitoefening van de 
gezondheidszorg op een hoger niveau te brengen door met name meer 
uniformiteit in de opleiding van geneeskundigen te brengen, strekken 
zich over een groot deel van de 19e eeuw uit. Tijdens het Frans bestuur 
werd al getracht dit doel te bereiken. De wettelijke maatregelen van 19 
ventóse An XI (19 maart 1803) vonden navolging in de gezondheids-
wetten van de Bataafse Republiek van 20 maart 1804. Men handhaafde 
de tweedeling tussen de academisch gevormde artsen en de overige 
geneeskundigen (apothekers, chirurgijns, heel- en vroedmeesters enz.), 
die vroeger een proeve van hun meesterschap moesten afleggen. De 
geneesheren (de „medicinae doctores") werden verplicht hun studie te 
volgen aan de universitaire medische opleidingen. De overigen moesten 
een opleiding tot „officier de santé" volgen. Deze verplichting gold 
voor de heel- en vroedmeesters en ook voor de apothekers en de 
herboristen of kruidmeesters. De centraal geregelde opleiding bevatte 
o.m. een verplichte stage onder leiding van een medicinae doctor in een 
militair hospitaal of een burgerlijk gasthuis. Hun examens dienden ze af 
te leggen voor een jury, die in de hoofdstad van elk departement 
zetelde." 

De organisatie van de gezondheidsdienst werd in het koninkrijk der 
Nederlanden geregeld bij de wet van 12 maart 1818 en bouwde op deze 
principes voort. Aan een „provinciale commissie van geneeskundig 
onderzoek en toevoorzigt" was opgedragen de bekwaamheid te beoor-
delen van de geneeskundigen, die zich daar wilden vestigen. In de eerste 
plaats kregen zonder meer een fiat de afgestudeerde artsen, die aan een 
universiteit de graad van medicinae doctor hadden behaald, maar slechts 
voor het speciale gebied, waarop zij gepromoveerd waren. Degenen, die 
aan buitenlandse universiteiten hadden gestudeerd, werden eerst na het 
afleggen van een examen toegelaten. Daarnaast had men de grote groep 
van de meer practisch geschoolden, die ten overstaan van de provinciale 
commissie een examen konden afleggen en dan een getuigschrift ont-
vingen, dat hun de bevoegdheid gaf tot het uitoefenen van een practijk 
als heelmeester, vroedmeester, vroedvrouw of apotheker. Deze be-
voegdheid kon gegeven worden voor de steden (in Limburg Maastricht, 
Roermond en Venlo) aan kandidaten met een grotere bekwaamheid 
dan wel voor het platteland en had dan betrekking op de meer een-
voudige gevallen, zodat hun bevoegdheid beperkter was.' 6  

De geneeskundigen ontvingen in Nederland hun opleiding aan de 
universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen en de stedelijke heel-
meesters, vroedmeesters en vroedvrouwen aan de klinische scholen. 
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Deze laatste opleiding was in 1823 gecreëerd „ter aankweking van 
heelmeesters en vroedvrouwen", duurde vier jaar en werd gegeven door 
de geneeskundigen van het plaatselijk gasthuis. De opleiding stond 
onder toezicht van de „provinciale commissies van geneeskundig on-
derzoek en toevoorzigt", die eveneens de kennis en bevoegdheden 
moesten beoordelen en regelen van de officieren van gezondheid, die 
aan de Militaire Geneeskundige School in Utrecht waren opgeleid en 
die eerst na twintig jaar practijk als militair geneesheer gerechtigd 
waren een burgerpractijk te beginnen. Verder moest de commissie de 
bevoegdheid regelen van de plattelandsheelmeesters, de apothekers, de 
vroedvrouwen, de oog- en tandmeesters enz., van wie de opleiding nog 
minder duidelijk geregeld was.' 7  

De klinische scholen zijn hoofdzakelijk beperkt gebleven tot het 
westen van het land, waar zes van dergelijke scholen waren gevestigd 
(o.a. te Leiden, Alkmaar, Haarlem en Amsterdam) ofschoon een pro-
vinciale spreiding in het voornemen lag. In Noord-Brabant was een 
geneeskundige school in 1828 officieel opgericht in 's Hertogenbosch, 
die er echter nooit in werking is getreden.' 8  In Maastricht kwam geen 
volledige klinische school tot stand, maar begon men in 1825 met een 
opleiding voor apothekers en vroedvrouwen. Het lag in de bedoeling 
eveneens heelkundigen op te leiden. Dit zou gemakkelijk te verwezen-
lijken zijn geweest, aangezien het „algemeen burgerlijk ziekenhuis 
Calvariënberg" te Maastricht een anatomiezaal beschikbaar had gesteld, 
waar Dr. J. Bosch les gaf in de vroedkunde en een privaatopleiding 
verzorgde in de heelkunde.' 9  De omzetting in een erkende opleiding 
stuitte echter af op het gebrek aan financiële medewerking van de 
gemeente Maastricht. Bovendien lieten Gedeputeerde Staten aan de 
Minister weten het niet bezwaarlijk te vinden, dat deze opleiding geen 
doorgang vond, omdat Luik zeer nabij was, waar een opleiding in de 
heelkunde werd gegeven. 20  

Dit voorval bevestigt de opvatting, dat Limburg met genees- en 
heelkundigen niet onderbedeeld was. Een tekort bestond aanvankelijk 
aan vroedvrouwen, maar door de genoemde opleiding werd hierin 
voorzien. 2 ' In 1843 kwam de provinciale commissie na een onderzoek 
tot de bevinding, dat in Zuid-Limburg voldoende vroedvrouwen en 
geneeskundigen aanwezig waren, maar dat de verzorging van de be-
hoeftigen nog te wensen overliet. In 1849 werd de klinische school, die 
in feite een vroedvrouwen- en apothekersschool was gebleven, opgehe-
ven." Als particuliere cursus werd de apothekersopleiding voortgezet; 
tot 1861 door apotheker L. J. Dumoulin en vanaf 1864 door apotheker 
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P. J. Roersch." Dat het gemis van een volwaardige geneeskundige 
opleiding in de eigen provincie de normale aanwas van de geneeskun-
debeoefenaren niet geremd heeft, bewijst het jaarlijks aantal candidaten, 
dat zich na het afleggen van hun examen in Limburg wilde vestigen ter 
uitoefening van een of andere tak van de geneeskunde." 

De provinciale geneeskundige commissie kon doorgaans met tevre-
denheid op de afgenomen examens terugzien en voldoende getuig-
schriften van bekwaamheid uitreiken aan de heelmeesters, vroedmees-
ters, apothekers en vroedvrouwen. Evenmin gaf de inspectie over de 
pokkenvaccinatie of de visitatie van de apothekers- en heelmeestersin-
strumenten tot klachten aanleiding. Het grootste probleem vormde de 
regeling van de medische bevoegdheden. Niet zelden werden aan de 
commissie klachten voorgelegd, dat de plattelandsheelmeesters of de 
officieren van gezondheid hun bevoegdheid overschreden hadden. Het 
was verder geen uitzondering, dat men moest optreden tegen onbe-
voegde beoefenaren van de geneeskunst, zoals kwakzalvers, pillen-
draaiers, grensdokters enz." De leden van die commissie, waarvan met 
name zijn te noemen de voorzitter Dr. J. H. Bosch (tot 1848) en de 
secretaris apotheker L. J. Dumoulin, treft niet de blaam, dat zij zouden 
hebben gefaald, al kan niet ontkend worden, dat de organisatie van de 
gezondheidsdienst herziening behoefde. 26  

In 1865 kwam een nieuwe wettelijke regeling tot stand betreffende 
de uitoefening van de geneeskunde, die beoogde het peil op te voeren 
door practisch alleen als artsen toe te laten candidaten, die aan een 
universiteit waren opgeleid en door de provinciale inspecteur van de 
volksgezondheid toegelaten. Als overgang mochten reeds practiserende 
geneeskundigen hun werk voortzetten, zolang ze op dezelfde plaats 
practijk bleven uitoefenen. In 1876 werd dit nieuwe beginsel in zoverre 
geconcretiseerd, dat men alleen bevoegd was na het afleggen van de 
door de wet gevorderde examens. Een gelijkstelling van buitenlandse 
diploma's was er niet; eerst in 1895 verscheen een K.B. dat voorschreef, 
dat buitenlandse artsen (ook Belgische) eerst in Nederland een examen 
moesten afleggen om toegelaten te worden. De waarborg voor de 
uitoefening van de geneeskunde werd dus gezocht bij de universitaire 
opleidingsinstituten, zij het dat tot 1921 de provinciale inspectie de 
bevoegdheid tot practiseren formeel moest bevestigen. Sinds 1921 mo-
gen de universiteiten na het afleggen van het artsexamen zelf de 
bevoegdheid tot het uitoefenen van de geneeskunde verlenen." 

Deze geneeskundige wetgeving van Thorbecke, die tot stand kwam 
op 1 juni 1865 (Staatsblad, nr. 58) hield verder in een nieuwe regeling 
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van het geneeskundig staatstoezicht. In de plaats van de provinciale 
commissie kwam nu de inspectie van het geneeskundig staatstoezicht, 
die als verbindingsschakel was gedacht tussen de plaatselijke besturen 
en de centrale overheid. Voor de openbare gezondheidszorg had de 
inspectie (indirect) waardevolle betekenis, maar eerst bij de gezond-
heidswet van 21 juni 1901 (Stbl. nr. 157) werd het staatstoezicht 
uitgebreid." De gezondheidswetten van 1865 ontlenen hun waarde 
vooral aan de toen ingevoerde uniformiteit in het medisch onderwijs en 
de regeling van de geneeskundige bevoegdheid, waardoor een einde 
kwam aan het optreden van een aantal halfbevoegden, een einde ook 
aan het gekibbel over de bevoegdheidsoverschrijdingen." Maar of op 
dat moment de gezondheidszorg er op vooruitging, is een open vraag, die - 
voor Limburg moeilijk is te beantwoorden. Waarschijnlijk zou het niet 
mogelijk geweest zijn een regeling te treffen met nog ruimere over-
gangsbepalingen en had men de uniformiteit in de opleiding ook niet 
langer kunnen uitstellen. Maar ongewild heeft de wetgeving van 1865 
er toe bijgedragen, dat het aantal geneeskundigen terugliep vooral als 
gevolg van de vermindering van het aantal heelmeesters. Die daling (in 
een periode van bevolkingstoename!) ging tevens gepaard met een 
geringere regionale spreiding. 3° De oorzaak van die ongelijkmatige 
spreiding school volgens een rapport uit die tijd in de verschillen met 
betrekking tot de economische toestand en de aantrekkelijkheid van 
sommige gebieden. 3 ' 

In het Nederlands Tijdrchrift voor Geneeskunde, jrg. 1883, sloeg de 
plattelandsarts G. W. Bruinsma de spijker op de kop, toen hij stelde, dat 
de meeste artsen er niet aan dachten zich te vestigen „op die afgelegen 
en armoedige plaatsjes, waar bij slaafsche arbeid toch nimmer een 
zodanig bestaan te verwerven is, als waarop de tegenwoordige genees-
heer meent recht te hebben voor zich en zijn gezin". 32  Inderdaad zijn er 
voldoende aanwijzingen te vinden, ook in Limburg, dat menig platte-
landsgeneesheer met zijn arbeid nauwelijks in zijn onderhoud kon 
voorzien. 33  Dit sproot niet voort uit een tekort aan waardering. De 
bevolking deed graag een beroep op deze geneesheren, die op de dorpen 
redelijk functioneerden en door zelfstudie en langdurige ervaring het 
gemis aan een allround opleiding enigszins hadden weten op te heffen. 
Van deze artsen kon bezwaarlijk meer verwacht worden gelet op hun 
beperkte opleiding." Het effect van hun uitschakeling deed zich in 
Limburg harder en langer gevoelen dan in andere delen van ons vader-
land. In vele dorpen verdween geleidelijk de (beperkt bevoegde) ge- 
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neesheer van het toneel om er eerst na meer dan een halve eeuw — maar 
nu als volledig bevoegd arts — weer terug te keren. 

Het verloop van deze ontwikkeling kan het meest duidelijk door 
enkele cijfers worden aangetoond. In onderstaande tabel is in de eerste 
plaats een overzicht gegeven van het aantal artsen. Daaruit blijkt, dat in 
Limburg vanaf 1851 tot 1900 hun aantal alsmaar bleef dalen, terwijl in 
Nederland na 1880 het dieptepunt was gepasseerd. De artsendichtheid 
daalde van één arts op 3.000 inwoners in 1851 tot één arts op 5.500 
inwoners in 1900, hetgeen ver beneden het landelijk gemiddelde lag en 
betekende, dat Limburg het slechtst van geneeskundigen voorzien was. 
Deze cijfers zijn bovendien nog geflatteerd, omdat een aantal officieren 
van gezondheid het tekort enigszins hielp opvullen. Deze toestand bleef 
waarschijnlijk na 1905 voortduren, maar cijfers zijn na dat jaar niet meer 
beschikbaar. Het Limburgse platteland bleef echter nog lang met artsen 
onderbezet. Het jonge potentieel, dat de drie universiteiten en het 
atheneum van Amsterdam afleverden, kon die manco's niet opvullen. 
Het gevolg was, dat grote delen van de provincie onvermijdelijk van 
geneeskundige hulp bleven verstoken. De jonge artsen mogen in kennis 
en methodiek nog zo uitstekend zijn geweest, met hun geringe aantal 
was Limburg voorlopig weinig gebaat. Dit trof bijzonder slecht, omdat 
in dit tijdvak Limburg juist in een hevige bestaans- en identiteitscrisis 
was gewikkeld, sedert de gehalveerde provincie in 1839 als een vreemd 
en ongewild aanhangsel tot de Noord-Nederlandse staat was terugge-
keerd. 36  In deze periode van gedwongen mentale en culturele omscha- 
Tabd 4. De artsenbezetting in Limburg, 1851-1905 3 ' 

Jaar 	Aantal medicinac 	Aantal heelmeesters 	Aantal officieren 	Aantal 
doctores 	 van gezondheid 	artsen 

stede- 	ten 
lijke 	platte- 

lande 

1851 38 6 20 4 
1858 38 7 17 2 
1865 36 7 18 3 
1870 33 17 1 2 
1875 27 13 2 4 
1880 21 10 5 7 
1885 12 10 9 10 
1890 10 7 12 11 
1895 6 4 7 19 
1900 4 3 6 27 
1905 2 2 5 40 
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keling, toen de integratie in het nieuwe staatsverband toch al op zoveel 
weerstand botste, kwam deze nieuwe drempel zeer ongelegen en be-
vorderde allerminst de verbreiding van de officiële geneeskunde onder 
de bevolking. 

Er zijn een aantal gemeenten te onderscheiden, waar één of meer 
artsen practisch ononderbroken hun dokterspractijk hebben uitgeoe-
fend, t.w. van noord naar zuid: Gennep, Venray, Horst, Venlo, Roer-
mond, Weert, Nederweert, Echt, Sittard, Heerlen, Kerkrade, Vaals, 
Gulpen, Valkenburg, Meerssen en Maastricht. Vanuit deze plaatsen 
werd het omringende platteland bediend. Langs de oostgrens waren 
rond 1870 verder nog P. W. Kusters uit Wassenberg en H. Peters uit 
Gemmenich bevoegd practijk uit te oefenen. Ook waren krachtens een 
overeenkomst tussen Nederland en België van 7 december 1868 vijftien 
artsen uit Belgisch-Limburg toegelaten tot de uitoefening van de ge-
neeskunst in de grensgemeenten in het westen van de provincie. Eerst 
na de eerste wereldoorlog werd het tekort iets ingelopen en was minder 
behoefte aan deze buitenlandse artsen, die voor en na hun zitdagen in de 
grensdorpen hebben beëindigd. 

Uit de beschikbare documentatie" is af te leiden, dat de medische 
onderbezetting van Limburg terdege onderkend werd en steeds meer 
artsen er toe heeft aangezet zich daar te vestigen. In de jaren 1866-1885 
begonnen 19 artsen voor het eerst in Limburg hun practijk, in de jaren 
1886-1905 niet minder dan 67. De meesten (in deze provincie geboren?) 
begonnen direct na hun studie in Limburg te practiseren, een kleine 
groep deed dat na elders ervaring te hebben opgedaan. De gemiddelde 
duur van de plaatselijke dokterspractijk fluctueerde sterk als gevolg van 
de geneeskundige wetgeving van 1865. In de periode 1871-1900, toen 
de meeste artsen nog eerst kort waren gevestigd, had hooguit een derde 
van alle artsen meer dan twintig jaar ervaring. In de jaren 1831-1860 had 
bijna de helft meer dan twintig jaar practijk. Opmerkelijk is te zien, hoe 
de plaats van opleiding geleidelijk sterk ging verschuiven (zie tabel 5). 
Met deze aantallen zijn overigens bedoeld de artsen, die zich in Limburg 
vestigden. Het is niet onmogelijk, dat de spreiding van de uit Limburg 
afkomstige medische studenten evenmin gelijk over de universiteiten 
verdeeld was (die, naar men zegt, een grotere voorkeur hadden voor 
Utrecht?) maar dit zou nader moeten worden onderzocht. 

Deze geneeskundigen vertonen door hun uiteenlopende opleiding 
en eveneens door de periode, waarin zij hun studies deden, natuurlijk 
grote verschillen. Men ontdekt echter tevens gemeenschappelijke trek-
ken, die meer uit hun gedragspatroon dan uit hun vakkennis blijken. 
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Tabel 5. De plaats van opleiding van de in Nederlands-Limburg zich gevestigd hebbende 
artsen, 1816-1920 

Universiteit 1816-1840 1841-1865 1866-1890 1891-1920 

Leiden 12 17 3 11 

Utrecht 1 7 14 41 

Groningen 1 1 7 

Amsterdam 18 53 

Luik 33 

Overige buitenlandse univer-
siteiten 25 1 
Erkenning door de prov. com-
missie zonder vermelding 
plaats van opl. 6 8 

De ouderwetse geneesheer, die in het rustige tempo van zijn tweewie-
lige dokterskarretje zijn bezoeken aflegde, die omzichtig het ziekbed 
naderde, nadat hij handschoenen, stok en hoge hoed plechtig op tafel 
had gedeponeerd, ontleende zijn therapeutisch kunnen dikwijls meer 
aan wijze ervaring en mensenkennis dan aan zijn studie van de genees-, 
heel- en verloskunde. Die terreinen werden toen op een heel andere 
manier beoefend; de geneeskundigen waren met een veel breder terrein 
vertrouwd dan tegenwoordig, ofschoon ze dat natuurlijk minder diep-
gaand konden bestrijken. Het nog vrijwel geheel ontbreken van de 
tegenwoordige diagnostische hulpmiddelen beperkte hun mogelijkhe-
den, maar scherpte anderzijds hun zintuigen en maakte hen tot voor-
treffelijke waarnemers van lichaam en ziel. De huisartsen waren tevens 
chirurg; bij de mensen thuis en in de gasthuizen waren zij gewoon 
verschillende operaties te verrichten, zowel bij ongevals- als bij gewone 
patiën ten. 38  

Toch mogen we de kennis van die geneeskundigen — hoe encyclo-
pedisch dan ook — niet onderschatten en evenmin hun wetenschappe-
lijke belangstelling en zelfwerkzaamheid. Een indicatie in deze richting 
zijn de proefschriften, door in Limburg geboren artsen verdedigd aan 
Nederlandse en buitenlandse universiteiten. Op de inhoud kunnen we 
hier niet verder ingaan, maar enige conclusies zijn al te trekken uit de 
frequentie van de promoties in enige perioden, waarover de gegevens 
niet al te onvolledig zijn (zie tabel 6). 39  Tegen de achtergrond van het 
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betrekkelijk gering aantal studenten zijn deze cijfers uitzonderlijk hoog. 
Opvallend is, dat deze gepromoveerden hoofdzakelijk afkomstig zijn 
uit de grootste gemeenten in Limburg, uit Maastricht (bijna de helft), 
Roermond en Venlo, hoewel dat overwicht later iets afneemt. Opval-
lend is eveneens, dat deze doctores voor een belangrijk deel behoren tot 
de gevestigde doktersfamilies, waarvan geslachten lang leden tot de 
medische stand behoorden (Ackens, Bosch, Dubois, Germain, Fran-
quinet, Nijst, Leurs, Roebroeck, Sonnen, Schreinemacher, Wolters 
e.a.). Voor het behoorlijke kennisniveau van verschillende beoefenaren 
van de geneeskunde in de 19e eeuw zou men een aanwijzing kunnen 
vinden in het optreden van enige in deze provincie geboren corypheeën 
die een internationale faam verwierven: op het gebied van de heelkunde 
J. P. H. van de Loo (1812 - 1883), op het terrein van de verloskunde de 
Luikse hoogleraar Dr. J. Ch. van Aubel (1832-1904), op het terrein van 
de keel-, neus- en oorheelkunde de Utrechtse hoogleraar F. H. Quix 
(1874-1946) en zijn Amsterdamse collega op het terrein van de oor-
heelkunde Dr. A. A. G. Guye (1839-1905). In Amsterdam doceerden 
later Dr. M. E. F. Th. Dubois (1858-1940), vermaard vanwege zijn 
ontdekking op Java van de prehistorische skeletfragmenten van de 
mensaap, en Dr. K. F. Wenckebach, een internationale beroemdheid op 
het gebied van de hartziekten. Verder zijn te noemen de Utrechtse 
hoogleraar Dr. Ch. H. H. Spronck (1858 - 1932), die vooral als bacte-
rioloog bekend is geworden, en de patholoog-anatoom Dr. J. J. Th. Vos 
(1887 - 1961) die hoogleraar in Groningen was. Op het gebied van de 
pharmacie kregen bekendheid: Dr. N. C. H. Dumoulin (1827-1890), 
die hoogleraar in Gent was, en Dr. L. van Italie (1866- 1936), hoogleraar 
in Leiden." 

Tabe16. Aantal dissertaties van in Limburg geboren artsen aan Nederlandse en buitenlandse 
universiteiten, 1815-1915 

1815-1840 1840-1865 1865-1890 1890-1915 

Leiden 5 11 3 1(?) 
Utrecht 7 6 4 
Groningen 1 1 
Amsterdam — — 7 12 
Luik 25 13 
Overige buitenlandse 
universiteiten 2 ) ? 6 
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Een andere opvallende karaktertrek, die de ouderwetse artsen gemeen 
hadden, was hun enorme werkkracht, want hun taak was zwaar en verre 
van eenvoudig. Bij nacht en ontij moest de huisdokter met zijn sjees of 
per paard op stap om zijn patiënten te bezoeken, meestal vergezeld van 
zijn trouwe huisknecht als onmisbare toeverlaat. Grote afstanden moest 
hij afleggen, omdat de dokters zo dun gezaaid waren, zodat hij niet 
zelden dag en nacht op sjouw was en vaak nachtrust tekort kwam. Zijn 
taak werd niet weinig verzwaard door het gebrek aan hygiënische 
verzorging bij veel patiënten. Ferm moest hij optreden tegen de welig 
tierende kwakzalverij. Bovendien raadpleegden de meeste mensen niet 
gauw een dokter, zodat de arts — als hij eenmaal geroepen werd — soms 
voor zeer ernstige gevallen kwam te staan, die een onmiddellijke opne-
ming in het ziekenhuis vereisten. Het vervoer van een doodzieke 
patiënt met paard en wagen over de niet best bestrate steenweg naar een 
kilometers ver afgelegen gasthuis was echter zulk een riskante onder-
neming, dat de dokter soms noodgedwongen zelf naar het operatiemes 
moest grijpen om een zekere dood te voorkomen." 

Ondanks al deze krachtinspanningen bleef het tekort aan medische 
verzorging een schrijnend probleem. Het optimisme van de liberale 
wetgever uit de 19e eeuw, dat dit probleem mettertijd vanzelf zou 
verdwijnen, was nog steeds niet bewaarheid, toen de twintigste eeuw 
was aangebroken. Het werd hoog tijd, dat de autoriteiten zich er 
uiteindelijk dan toch mee gingen bemoeien. Het betoog van een jong 
parlementariër, de priester-leraar uit Rolduc Dr. W. H. Nolens, die 
pleitte voor meer genees- en verloskundige hulp, zou uiteindelijk de 
publieke opinie én de regering wakker schudden. Zijn analyse in de 
Tweede Kamer van de ronduit onbevredigende toestand in Limburg is 
waard uitvoerig te worden geciteerd: 

„Ben ik goed ingelicht, dan zijn er van de 123 gemeenten in 
Limburg 77, waarin genees- en verloskundige hulp te vinden is. 
Buiten de steden — betrekkelijk kleine steden — Maastricht, Venlo, 
Roermond en Sittard, op wat men noemt het platteland, zijn er 
slechts 18 geneesheren in geheel Limburg. Er zijn in geheel Limburg 
slechts 55 vroedvrouwen, waarvan sommigen door vergevorderden 
leeftijd minder goed haar ambt op eenigen afstand kunnen uitoefe-
nen. Nu is het waar dat, zoals in de Memorie van Antwoord vermeld 
wordt, de Belgische en Duitsche geneesheeren in de grensgemeenten 
de practijk kunnen uitoefenen en dit ook doen. Maar het is ook waar, 
dat deze buitenlandsche geneesheeren voor vele gemeenten, die geen 
eigen geneesheer hebben, van zeer ver moeten komen en begrijpe- 
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lijkerwijze hun eigen land en landsgenooten laten voorgaan. Hoe dit 
zij, ik geloof niet dat voor tegenspraak vatbaar is de bewering, dat op 
het platteland, met name in Limburg, gebrek is aan genees- en 
heelkundige hulp". 
„Wat de geneeskundigen aangaat, is het te begrijpen, dat dezen, 
hoeveel zij ook voelen voor de lijdende mensheid, ook op het 
platteland, de voorkeur geven aan de steden, én, wat het inkomen 
betreft én wat de lasten aangaat, aan hun ambt verbonden. Op het 
platteland bestaat geen vaste klandizie, laat men den geneesheer niet 
zoo gauw halen om te zien of men nog wel gezond is, om te 
onderzoeken of men misschien niet binnen enkele dagen ziek of 
althans ongesteld zal worden. De geneesheer moet paard en rijtuig 
houden wegens de groote afstanden en weer en wind meer trotseeren 
dan in de stad. Voor vroedvrouwen geldt hetzelfde; daarbij komt 
nog dat uit Limburg zeer weinig personen genegen zijn tot dat ambt 
opgeleid te worden". 42  

Een wijziging in deze situatie is eerst opgetreden na de eerste wereld-
oorlog, toen een gunstige wending kwam in de artsenbezetting en 
blijkbaar het vestigingsklimaat aanmerkelijk beter werd. Hiertoe heeft 
zeker bijgedragen, dat naargelang een huisarts gemakkelijker beschik-
baar was eveneens het consulteren van deze arts een ingeburgerde 
gewoonte begon te worden. Nadat de financiële barrières zowel voor de 
artsen als voor de patiënten geen onoverkomelijke moeilijkheden meer 
vormden, werd de huisarts tot in de kleinste gemeente een gewone 
verschijning. In 1920 telde men 95 artsen, die gevestigd waren in 32 
gemeenten; hiervan woonde bijna de helft (45) in Maastricht, Heerlen, 
Roermond en Venlo. In 1930 was het aantal artsen gestegen tot 156, 
gevestigd in 45 gemeenten." 

Deze nieuwe generatie artsen zag het terrein van de curatieve ge-
neeskunde steeds verder groeien, maar hun eigen terrein steeds meer 
opgedeeld. Een verdere medische specialisatie in verband met voortge-
zette diagnose, afgezonderde verpleging, operatief of curatief ingrijpen 
e.d. was onafwendbaar en werd door de meesten dankbaar begroet als 
complement van hun verzorgingsfunctie. Met de opkomst van de 
ziekenhuizen verschenen de eerste specialisten, die we nog nader zullen 
ontmoeten. In latere jaren waren in Limburg de meest voorkomende 
specialisaties niet onevenredig vertegenwoordigd. Als we aannemen, 
dat van de 1.400 specialisten, die Nederland in 1940 telde, ongeveer de 
helft was verbonden aan de academische ziekenhuizen en universitaire 
instituten, dan had Limburg op de overigen een aandeel van ruim 
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10%." Het aantal tandartsen nam eveneens na 1920 sterk toe en bedroeg 
41 in 1940. Apothekers waren in Limburg altijd in voldoende aantal 
aanwezig geweest. Het hoogste aantal werd genoteerd in 1860 (65) 
waarna een geleidelijke daling inzette: 43 in 1880, 35 in 1900, 32 in 1920 
en 18 in 1940. Deze vermindering is een algemeen verschijnsel en hangt 
samen met de afnemende betekenis van de medicamentatie in het 
geneeskundig proces. Overigens was de daling minder groot dan deze 
cijfers suggereren, want in 1939 had Limburg niet minder dan 85 
apotheekhoudende artsen." 

Tabel 7. Het aantal geneeskundigen per 10.000 inwoners in de verschillende gebieden van 
Nederland, 1910 en 1938" 

geneeskundigen tandartsen vroedvrouwen apothekers 

1910 1938 1910 1938 1910 1938 1910 1938 

Nederland 5,03 7,20 0,42 1,37 1,55 1,23 1,10 0,92 
Noord-Oost Nederl. 4,31 5,81 0,28 1,03 1,64 1,18 0,79 0,61 
West-Nederland 6,21 9,17 0,59 1,80 1,57 1,17 1,41 1,25 
Zuid-Nederland 2,73 3,91 0,13 0,71 1,33 1,44 0,73 0,47 
w.v. Limburg 2,79 4,08 0,09 0,68 1,78 1,91 1,50 0,58 

Tenslotte moet nog op een ander tekort aan geneeskundige verzorging 
worden gewezen, dat Nolens in de Tweede Kamer aanstipte, het gebrek 
aan vroedvrouwen. De aanmelding vanuit het zuiden van het land voor 
de opleidingsscholen in Amsterdam en Rotterdam was zeer gering, 
terwijl voordien de vroedvrouwenschool in eigen streek redelijk be-
zocht werd. Dit geringe animo kon ten dele het gevolg zijn van de 
neiging, die de mensen van de „fatsoenlijke stand" aan de dag legden 
om voor een bevalling een vroedmeester (of later een dokter) te ont-
bieden, zodat de schijn werd gewekt, dat de vroedvrouwen alleen bij 
mensen van de lagere stand practijk deden.'" Maar dat kon de hele 
waarheid niet zijn, want jarenlang waren op het platteland noch arts 
noch vroedvrouw beschikbaar met het treurige gevolg, waarop Nolens 
wees, dat niet alle bevallingen voorspoedig verliepen. Het is mede aan 
de rede van Nolens in 1904 te danken geweest, dat Limburg zijn 
opleiding terugkreeg. Dit verklaart, dat in korte tijd het aantal vroed-
vrouwen toenam van 55 in 1900 tot 70 in 1920 en 115 in 1939.48 
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Van geneeskundige armenzorg tot ziekenfonds 

Gedurende de 19e eeuw werd gezondheidszorg bijna uitsluitend gezien 
als een persoonlijke zaak, als een individuele relatie tussen arts en 
patiënt, die niet door financiële verhoudingen verstoord mocht worden. 
Zo weinig mogelijk werd over geld gesproken. Aan het einde van het 
jaar schreef de dokter zijn rekening — blanco! — of vergat die bewust te 
schrijven, als zijn patiënt al te zeer in verlegenheid zou geraken. Maar 
deze fictie, dat een zieke zelf de kosten van zijn genezing zou dragen, 
ging voor grote groepen van de bevolking niet op. De volksklasse was 
volstrekt niet in staat de kosten van de medische hulp te betalen, want 
daartoe reikte het gezinsbudget niet, al was de dokter nog zo schappe-
lijk. In Maastricht was de helft van de bevolking in die zin armlastig, 
dat men met geen mogelijkheid de extra-uitgaven voor dokter, apo-
theker of ziekenhuis zou kunnen opvangen, als de normale inkomsten 
geheel of voor een deel wegvielen. Dat zou een totale ontreddering van 
het gezin hebben ingehouden. Ook toen op het einde van de eeuw de 
levensomstandigheden iets beter werden, was niet zelden de ziekte van 
het gezinshoofd aanleiding tot een gevoelige achteruitgang. Uit ver-
keerde zuinigheid werd niet of niet op tijd de hulp van de dokter 
ingeroepen, waardoor de ziekte verergerde. De vrouw of de grotere 
kinderen moesten gaan werken, omdat de uitkering van het armbestuur 
te gering was. Een verpaupering dreigde, als de ziekte van lange duur 
was. Teneinde niet van doktershulp verstoken te blijven, waren de 
meeste arbeiders aangewezen op de geneeskundige armenzorg." 

Het was een overal voorkomend gebruik, dat gezinnen, die normaal 
niet in armoede leefden, zich desondanks bij het armbestuur lieten 
inschrijven om in geval van ziekte, als hun inkomen niet meer toerei-
kend was, gratis medische hulp en medicamenten te kunnen ontvan-
gen. Zij vielen dan onder de armendokters, die voor een bepaalde wijk 
of sectie van de stad waren aangesteld. Dit was overigens een stedelijk 
verschijnsel, want op het platteland kenden de meeste gemeenten het 
systeem van een eigen armendokter niet. De provinciale geneeskundige 
commissie had reeds in 1822 geadviseerd over een project betreffende de 
geneeskundige verzorging van de armen op het platteland." De in-
voering bleef echter achterwege, hetgeen soms schrijnende situaties tot 
gevolg had. Zo moest in 1852 tijdens een tweetal dysenterie-epidemieën 
te Kreeftenheide en Ottersum het armbestuur van Bergen dokter C. J. 
A. Blumenkampf helemaal uit Venlo laten komen, „omdat deze ge-
ringe menschen in de grootste armoede verkeerende van alle hulp waren 
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verstoken". Maar toen waren van de 25 armlastige patiënten er reeds elf 
reddeloos verloren." 

Dit voorbeeld leert, dat het oneigenlijk gebruik van de armenzorg 
nog te verkiezen viel boven het gemis van elke medische bijstand. Maar 
in principe stond een geheel andere weg tot een oplossing open, als men 
bereid was door onderlinge solidariteit de zwaardere lasten tengevolge 
van ziekte te helpen verlichten, hetgeen al in het gildewezen werd 
gepractiseerd en in de vorm van ziekenbussen was blijven bestaan. Ook 
die laatste waren voornamelijk een stedelijk verschijnsel. In Limburg 
bestonden rond  1850  drie zieken- en begrafenisbussen te Maastricht, vijf 
in Roermond en twaalf in Venlo met in totaal ruim 2.500 deelnemers. 
De oudste was de algemene ziekenbeurs te Maastricht, opgericht in 
1835 met meer dan 350 deelnemers, die kosteloos genees- en heelkun-
dige behandeling en bovendien nog twee maanden lang een bescheiden 
ziekengeld genoten." Waarschijnlijk was de contributie van deze op 
zich zeer aantrekkelijke ziekenkassen zo hoog, dat het ledental gering 
bleef." 

In de grotere gemeenten van Limburg was voorlopig een grote groep 
van de bevolking nog lang afhankelijk van de armendokters, d.w.z. die 
huisartsen, die als zodanig door de gemeenteraad benoemd werden en 
tegen een bescheiden jaarlijkse vergoeding van het armbestuur de 
behoeftigen van medische hulp moesten voorzien. Die honorering 
stond echter niet in evenredigheid tot het vele werk, dat ze ten behoeve 
van de geneeskundige armenverzorging moesten verrichten." In 
Maastricht kwam tegen 1890 een moment, dat de „burgergeneesheren" 
niet meer als armendokter wilden beginnen, omdat ze zich niet langer 
door de regenten van het armbestuur de wet wilden laten stellen. Het 
systeem begon zichzelf te overleven." De artsen en anderen oefenden 
terecht kritiek uit op het euvel, dat arbeiders met behoorlijke verdien-
sten (als voorbeeld werden glasblazers genoemd met een dagloon van 
twee gulden of meer) aanspraak konden maken op gratis geneeskundige 
hulp in plaats van zich bij een ziekenfonds aan te sluiten. Het was in 
sommige kringen een vaste gewoonte zich enkele weken na het huwe-
lijk bij het armbestuur te melden voor gratis geneeskundige behande-
ling en medicijnen met de bedoeling levenslang ingeschreven te blijven 
staan. Met dat doel kwamen plattelandsbewoners zich zelfs opzettelijk 
in Maastricht vestigen.' 6  

De regenten van het burgerlijk armbestuur te Maastricht stelden 
daarom sedert 1880 jarenlang pogingen in het werk om met medewer-
king van de gezamenlijke fabrikanten een algemene ziekenbus op te 
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richten, zodat de arbeider zou leren zelf ook iets voor zijn ziektekosten 
te betalen. Tegenover de bijdragen van de werknemers en de stortingen 
van de fabrikanten wilde het armbestuur zich dan verplichten in geval 
van ziekte geneeskundige hulp en medicamenten te verstrekken zowel 
aan deze verzekerden als aan de invalide en oudere werknemers, die 
vroeger tot het personeelsbestand behoorden. Bovendien zou het arm-
bestuur een bedrag aan onderstand tijdens de ziekte uitkeren en de 
begrafeniskosten voor zijn rekening nemen. Het waren loffelijke voor-
stellen, maar de werkgevers zagen het als een vorm van armenzorg, 
waartoe de regenten toch al waren gehouden. De fabrikanten wensten 
zich niet te binden aan vaste verplichtingen, waarvan ze de consequen-
ties niet konden overzien." 

Het grootste bezwaar van de geneeskundige armenzorg (en alles, wat 
daarop leek) lag in de werkwijze van de armendokters, die steeds meer 
aan kritiek onderhevig was, o.a. omdat ze hun eigen (betalende) pa-
tiënten voorrang verleenden, niet op tijd en onregelmatig huisbezoek 
deden, teveel en slordige recepten schreven, al te gauw hun zieken naar 
het ziekenhuis afschoven of ze zelfs verwaarloosden. Er gingen stem-
men op, die het systeem bijzonder heftig veroordeelden, „omdat ieder 
jaar door de armendokters 60 â 80 armen worden vermoord"." Dit 
oordeel mag misschien overtrokken zijn, maar duidelijk school iets 
verkeerds in die gratis behandeling. Het kon ook niet uitblijven, dat er 
fouten en onachtzaamheden inslopen, als deze sectiedoktoren naast hun 
particuliere practijk nog gemiddeld 5.000 armen te behandelen had-
den." Men stapte in Maastricht dan eindelijk op een ander stelsel over, 
toen in 1891 de behoeftigen terecht konden in de polikliniek van het 
ziekenhuis en thuis behandeld werden door de assistenten van het 
ziekenhuis. De autoriteit van het hoofd van het ziekenhuis Dr. L. Th. 
van Kleef stond er borg voor, dat de behandeling door zijn assistenten 
inderdaad een verbetering inhield. 60  

Bij de invoering van deze reorganisatie te Maastricht, had de ge-
neeskundige armenzorg daar haar grootste bereik gekregen: het aantal 
huisgezinnen, aan wie geneeskundige hulp werd verstrekt, was opge-
klommen van 2.300 in 1876 tot ruim 2.900 in 1896, d.w.z. meer dan 
40% van de bevolking maakte van dit systeem gebruik, onder wie rond 
1.200 huisgezinnen van fabrieksarbeiders. 6 ' Toch mag hieruit niet de 
indruk ontstaan, dat de arbeiders alleen hierop waren aangewezen en dat 
in de fabrieken de aanwezigheid van ziekenfondsen onbekend zou zijn 
geweest. Het tegendeel is het geval. Bij de grotere ondernemingen was 
het niet ongewoon, dat de vaste werknemers bij ziekte de helft van het 
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loon kregen en soms ook dokter en apotheker vrij hadden. Tegen een 
landelijke achtergrond gezien stonden de Maastrichtse grootbedrijven 
in de voorhoede wat betreft de ziektekostenverzekering. 

Bij de fabrieken van Regout bestonden omstreeks het midden van de 
vorige eeuw al meerdere ziekenkassen o.a. voor de glasslijpers, de 
glasblazers en de arbeiders in de aardewerkfabriek. 62  In 1865 had een 
reorganisatie plaats en werden vier nieuwe fabrieksfondsen gevormd, 
waaraan zowel de werkgever als de werknemer bijdroegen. De uitkering 
tijdens ziekte bedroeg 50 â 60% van het loon en de geschoolde arbeiders 
kregen de kosten van dokter en apotheker vergoed. Deze fondsen 
verstrekten bij overlijden ook een uitkering aan weduwen en wezen. 63  
Bij de Société Céramique functioneerde eveneens een voorzorgs- ( = 
ziekte-) kas, die uitkeringen verstrekte bij ziekte en ouderdom." Bij de 
papierfabriek te Maastricht was door de patroon een ziekenkas opge-
richt, genaamd „Helpt U zelven", die door de werklieden werd beheerd 
en waarvan practisch alle arbeiders lid waren. Behalve dat de vaste 
arbeiders na een volledige diensttijd een bescheiden ouderdomsuitke-
ring genoten, beoogde deze kas vooral het verstrekken van vergoedin-
gen tijdens de ziekte wegens de loonderving en werd minder gedacht 
aan een vergoeding van dokters- en apothekerskosten. Dit had een 
speciale reden, omdat bij opname in het ziekenhuis de uitkering door 
het burgerlijk armbestuur werd opgeëist. Jarenlang vormde dit een 
bron van grote wrijvingen." 

In het reglement van het ziekenhuis was bepaald, dat bij opname alle 
inkomsten van de werkman aan dit gesticht vervielen. Maar waarvan 
moest het gezin intussen leven, als de uitkering van de ziekenkas aan het 
armbestuur moest worden afgestaan? De secretaris van het armbestuur 
verweerde zich met de groteske uitspraak, dat het gezin in dat geval 
aanspraak maakte op onderstand, die nog groter kon zijn dan het 
bedrag, waarop de ziekenkas recht gafi 66  Zulk een houding werkte de 
proletarisering van de arbeiders en de geprikkelde stemming bij de 
werkgevers in de hand. De ziekenkassen werden nu zodanig ingericht, 
dat ze niet ten voordele strekten van de zieken, maar alleen dienden 
voor het huisgezin. 67  Zo probeerden de meeste fabrikanten die bepaling 
van het armbestuur (eigenaresse van het ziekenhuis) te omzeilen. Maar 
de arbeiders bij de dekenfabriek van Jules Regout, die het fabriekszie-
kenfonds beheerden, meenden dat het onder zulke omstandigheden 
geen reden van bestaan meer had. Zij vroegen de werkgever de gestorte 
bijdragen terug te betalen, waaraan hij na lange aarzeling gehoor gaf. 68  
In het vervolg vielen de arbeiders weer terug op de geneeskundige 
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armenzorg. In 1887 bleken niet minder dan 1.189 huisgezinnen van 
fabrieksarbeiders voor kosteloze geneeskundige hulp bij het burgerlijk 
armbestuur te staan ingeschreven, hoewel een groot deel lid was van een 
ondernemingsziekenkas. Sommige werkgevers waren van oordeel, dat 
hun arbeiders in zekere zin een „recht" hadden ten laste van het rijk 
gedoteerde armbestuur te komen. 69  Het was nog moeilijk zich van de 
oude structuur te ontdoen. 

Hier werd in feite misbruik gemaakt van een voorziening, die nooit 
voor dergelijke grote groepen bedoeld was. De regenten van het Maas-
trichtse armbestuur hadden geen ongelijk, toen zij schreven, dat „die 
werkgevers, die de vruchten van den gezonden werkman plukken, zelf 
te zorgen zullen hebben, dat hunne zieke, gebrekkige en oude werklie-
den met hunne gezinnen te hunnen koste (en niet ten laste van het 
armbestuur) verpleegd en verzorgd worden"." Deze uitlating was 
ingegeven door gevoelens van spijt, dat hun poging tot oprichting van 
een algemeen ziekenfonds gefaald had. Ook de ondernemingsfondsen, 
die elk hun eigen bestaan leidden, voorzagen niet in alle risico's. 
Bovendien behoorden die fabrieksfondsen nog tot de best geregelde, 
want aan de meeste ziekenfondsen kleefden talrijke bezwaren: Zij 
bezaten geen rechtspersoonlijkheid; medebeheer van de kant van de 
arbeiders was niet gegarandeerd; de deelneming was meestal niet ver-
plicht; het reglement gaf niet steeds uitsluitsel omtrent de vraag, wie 
voor een uitkering in aanmerking kwam; niet altijd werd een behoor-
lijke verantwoording afgelegd; het voortbestaan van het fonds was niet 
verzekerd. Van meer kanten werd er daarom op aangedrongen, dat de 
wetgever zich met deze materie zou bezig houden en algemene uit-
gangspunten zou stellen, omdat de privaatrechtelijke regeling onbe-
vredigend bleek. Kapelaan J. H. Wijnen drong in 1888 al sterk aan op 
een verplichtstelling van het lidmaatschap van de fabrieksziekenfondsen 
naar het voorbeeld van de Knappschaftsvereine in Duitsland, waar 
onder Bismarck deze onderlinge fondsen verplicht in het leven waren 
geroepen. 7 ' 

Langzaam tendeerde de evolutie in een bepaalde richting." In dat 
verband is het opmerkelijk kennis te nemen van een uitspraak van Ir. 
Leon Lhoat, directeur van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te 
Maastricht uit 1887, die op de wenselijkheid wijst niet enkel van 
loondervingsuitkeringen, maar ook van een vergoeding van de kosten 
voor verpleging en medische behandeling. „Eigenlijk zou er meer 
gecentraliseerd en gehandeld moeten worden in den geest der trade-
unions in Engeland". 73  Van onverdachte zijde derhalve een pleidooi 
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voor een wettelijk ingrijpen en bovendien voor de inschakeling van de 
vakbeweging. Dat laatste werd ook nagestreefd door de eerste arbei-
dersbewegingen in Nederland, die het tot hun taak rekenden de op-
richting van ziekenbeurzen, weduwen- en wezenfondsen enz. te bevor-
deren. Dat in Maastricht de vakbeweging in moderne zin pas laat van de 
grond kwam, is waarschijnlijk geen rechtstreeks gevolg van het feit, dat 
daar al zieken- en ondersteuningsfondsen bestonden, zoals Brugmans, 
Maenen, Soeters e.a. veronderstellen. 74  Die losten immers niet alle 
problemen op. Voor hun geneeskundige verzorging vielen de meeste 
arbeiders nog steeds in de termen van de armenwet. Terwijl in Maas-
tricht veel middenstanders en ambachtslieden bij een doktersfonds 
waren aangesloten, ontbrak voor de arbeidende stand een eigen voor-
ziening. Het is merkwaardig, dat de vakbeweging minder fel is opge-
komen voor het gezondheidsbelang, m.a.w. voor een recht op medische 
bijstand, dan voor een loondervingsvergoeding tijdens de ziekte. 

Niet overal was de situatie zo uitgesproken proletarisch als in Maas-
tricht. Zo kunnen de cijfers van Venlo aangehaald worden, waar in het 
eerste decennium van deze eeuw 306 huisgezinnen en 135 alleenstaan-
den onder de geneeskundige armenzorg vielen, d.w.z. dat ± 14% van de 
bevolking voor dat doel bij het armbestuur stond ingeschreven. Daar 
waren meer aanvullende doktersfondsen en ziekenkassen aanwezig en 
was het minder vanzelfsprekend tegen het armbestuur aan te leunen." 
Het gasthuis had er een ziekenbus in het leven geroepen met meer dan 
duizend deelnemers, hetzij als individuele leden, hetzij in de vorm van 
een collectieve aansluiting, als werkgevers hun personeel tegen zieken-
huisverpleging verzekerden. 76  Verder bestonden er ziekenbussen, paro-
chiële kassen en doktersfondsen, elk met een eigen regeling, die weinig 
op elkaar, maar meer op de specifieke behoefte van de betrokken 
huisarts waren afgestemd. Ze zullen wel enigszins geleken hebben op 
dat doktersfonds uit Blerick, waar de huisarts tegen een wekelijkse 
contributie van een kwartje aan de gezinnen zijn diensten aanbood." 
Soortgelijke toestanden waren op het Limburgse platteland geen uit-
zondering. 

In Maastricht begon omstreeks de eeuwwisseling het getal armlastige 
patiënten te verminderen, toen meer zieken vanwege de ziekenbeurzen 
werden behandeld. Het ogenblik leek toen gekomen, dat men weer 
afstapte van het systeem, dat de assistenten van het ziekenhuis, die 
onervaren waren en slechts enige jaren bleven, de armlastigen verzorg-
den. In 1904 kwam de wijk- of sectie-indeling weer terug en werden vier 
huisartsen als sectiedokter aangesteld. 78  Na 1910 werden geen sectie- 
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dokters meer benoemd in verband met de te verwachten wet op de 
ziekteverzekering." Het derde wetsontwerp haalde toen net de eind-
streep, nadat de ontwerpen van Abraham Kuyper8° en Veegens8 ' die 
geïnspireerd waren op de Duitse wetgeving van 1883, op tegenstand 
waren gestuit van de artsen, die een scheiding voorstonden van ge-
neeskundige behandeling en ziekengelduitkering. De ziektewet van 5 
juni 1913 van Talma ging van dat beginsel uit, maar trad toch eerst 
zeventien jaar later in werking, omdat men het niet eens kon worden, 
wie de ziekteverzekering moest uitvoeren. Het vraagstuk van de ge-
neeskundige verzorging van minvermogenden dacht men na de eerste 
wereldoorlog te kunnen oplossen met het ontwerp Aalberse tot rege-
ling der ziekenverzorging," maar de financiële consequenties haalden 
een streep door de rekening. 83  

De redenen van het uitblijven van een verplichte verzekering zowel 
voor het verkrijgen van een geldelijke uitkering als van medische 
verzorging, lagen ten dele in de practische en ten dele in de principiële 
sfeer. Velen zagen het lidmaatschap van een ziekenfonds als een „inge-
burgerde volksgewoonte", die men niet als verplichting behoefde op te 
leggen. Dan was het gevaar groot, dat tengevolge van een versnippering 
over vele verzekeringskassen de medische verzorging onder de maat zou 
blijven. Die geneeskundige verzorging was ook geen specifiek arbei-
dersbelang. Daarom hoorde deze materie in een afzonderlijke wet thuis, 
mede vanwege het eigen karakter van de veelvormige ziekenfondsen, 
die gegroeid waren vanuit de oude particuliere regelingen voor werk-
nemers én zelfstandigen. Die vorm van zelfhulp was niet alleen bestemd 
voor arbeidersgezinnen, maar voor allen, die van een beperkt inkomen 
moesten leven en bereid waren daarvan een kleine wekelijkse bijdrage af 
te zonderen om niet op de philantropie van de armenzorg te moeten 
terugvallen. 84  

In het eerste wetsontwerp uit 1905 was al een poging gedaan de 
bestaande ziekenfondsen in te schakelen in het systeem van een wette-
lijk geregelde geneeskundige verzorging voor de arbeidende klasse, 
maar dan zouden die zg. toegelaten ziekenfondsen wel aan bepaalde 
voorwaarden moeten voldoen. Deze eis in het wetsontwerp is in heel 
het land het sein geweest tot een versnelde ontwikkeling, omdat nu 
ernstig getracht werd meer lijn, samenwerking, coördinatie en over-
koepeling te bereiken in de vele voornamelijk plaatselijke ziekenbussen, 
-kassen en -fondsen. Er bestonden op dat moment in hoofdzaak twee 
grote groepen ziekenfondsen: de fondsen, die eigendom waren van de 
Maatschappij voor Geneeskunst en die welke toebehoorden aan de 
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verzekerden. De rechtsvorm van de zg. Maatschappij-fondsen was 
doorgaans de onderlinge waarborgmaatschappij. De onderlinge fond-
sen van de verzekerden waren óf verenigingen zonder rechtspersoon-
lijkheid óf onderlinge waarborgmaatschappijen. Overeenkomstig deze 
tweedeling is in deze jaren het streven naar coördinatie verlopen." 

Met het oog op de inschakeling binnen het toekomstig kader van de 
wettelijke ziekenverzorging heeft zich decennialang een felle strijd 
afgespeeld tussen de Maatschappij voor Geneeskunst en haar fondsen en 
de onderlinge ziekenfondsen. Die krachtige stellingname van de artsen 
dient men te zien vanuit de nauwe betrokkenheid, waarmede de Maat-
schappij zich dit vraagstuk had aangetrokken. In het voetspoor van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen liet de Maatschappij voor 
Geneeskunst in 1900 een onderzoek instellen naar de ziekenfondsen 
met name ter bestudering van de vraag, aan welke voorwaarden deze 
moesten voldoen om voldoende zekerheid te scheppen voor de arbei-
dende klasse. 86  De tijd was voorbij, dat de arbeiders onder de genees-
kundige armenzorg bleven vallen of gebruik moesten maken van cha-
ritatieve doktersfondsen of slecht geregelde plaatselijke ziekenbussen. 
De afdelingen van de Maatschappij voor Geneeskunst namen daarom 
zelf stappen, die beoogden de bestaande doktersfondsen te verbeteren en 
te uniformeren of nieuwe op te richten, die door de Maatschappij 
zouden worden gecoiirdineerd. 87  In sommige streken van ons land o.a. 
in Noord- en Zuid-Limburg was deze opzet het motief voor de artsen 
zich in een regionale afdeling te verenigen. 88  

Dank zij die activiteit werden in veel plaatsen in het zuiden zieken-
fondsen opgericht zowel in de kleinere plaatsen als in grote gemeenten 
bv. te Maastricht, waar met steun en instemming van het burgerlijk 
armbestuur in 1903 het Algemeen Maastrichts Ziekenfonds werd op-
gericht.89  De artsen stelden zich op het standpunt, dat enkel door hun 
actieve deelname  aan  die fondsen de geneeskundige verzorging van de 
bevolking was verzekerd, m.a.w. dat er voor andere fondsen geen ruimte 
zou zijn. Ze hadden dan vooral de fondsen van de vakbeweging en de 
standsorganisaties op het oog. Met deze wensten zij aanvankelijk geen 
overeenkomsten af  te  sluiten, want behalve dat zij in al die fondsen 
financieel toch al  niet  aan hun trekken kwamen, hadden ze daarin ook 
geen medezeggenschap." Dezelfde wrijving ontstond met de fondsen 
van particuliere verzekeringsmaatschappijen, al speelde daar het finan-
cieel aspect minder mee. 

De Maatschappij voor Geneeskunst drong sindsdien aan op een 
strakke publiekrechtelijke ordening, terwijl de onderlinge fondsen een 
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vrije ontwikkeling voorstonden langs de weg van het privaatrechtelijk 
overleg tussen de betrokken organisaties. Waar de kaarten zo lagen, kon 
van een vruchtbare wetgevende arbeid geen sprake zijn. Het wetsont-
werp uit 1920 tot regeling van de geneeskundige verzorging werd na 
1925 nog vijfmaal gewijzigd totdat het in 1937 in arren moede werd 
ingetrokken. 91  Eerst in 1941 werd met de invoering van het Zieken-
fondsbesluit van kracht, waarnaar meer dan twintig jaar was uitgezien. 
In de loop van de dertiger jaren luwde de strijd, toen het ziekenfonds-
wezen een min of meer duurzame structuur had gekregen, waarbinnen 
regelmatig overleg tot stand kwam. In die tijd was de evolutie van de 
ziekenfondsen in Limburg nagenoeg voltooid. 

Een opmerkelijke poging coördinatie te scheppen in de onderlinge 
ziekenfondsen was in 1906 de oprichting op initiatief van Jhr. Mr. Ch. 
Ruys de Beerenbrouck van het Limburgsch Ondersteuningsfonds. 
Voordien bestonden allerlei kleine ziekenkassen, die door de katholieke 
organisaties ten behoeve van haar leden in het leven waren geroepen. 
Met de meeste van deze organisaties had Ruys nauwe contacten, zodat 
hij de aangewezen man was om uit de organisatiekassen van de Volks-
bond, de Boeren- en Tuindersbond, de Middenstandsbond de Hanze, 
het Onderwijzersverbond en het Limburgs Kruisverbond en verder uit 
enige parochiële fondsen één behoorlijk ziekenfonds te smeden. 92  Het 
Ondersteuningsfonds is in deze vorm geen lang leven beschoren ge-
weest en was niet altijd gelukkig in zijn optreden. Het gaf uitkering van 
ziekengeld, vergoeding van geneeskundige hulp en uitkeringen bij 
bevalling en overlijden, maar omdat de premie erg laag was gesteld, 
moesten de uitkeringen vaak worden ingekrompen." In 1919 begon 
het Ondersteuningsfonds uit het zicht te verdwijnen, toen met de 
oprichting van de centrale ziekenkas van de katholieke werkliedenver-
enigingen in Nederland het provinciale eenheidskarakter van het fonds 
min of meer werd ondergraven." De Limburgse R.K. Werkliedenbond 
sprak enige jaren later van een mislukte poging tot samenwerking en 
stichtte in 1926 zijn eigen ziekenfonds, in de wandeling lang het 
„werkliedenfonds" geheten, dat thans als Centraal Ziekenfonds een van 
de grootste in Limburg is." 

Op 1 januari 1938 waren in Nederland 3.747.100 personen vrijwillig 
bij een ziekenfonds aangesloten, d.w.z. dat 43,4% van de bevolking voor 
zijn ziektekosten op deze fondsen een beroep kon doen, die voor velen 
in de plaats waren gekomen van de geneeskundige armenzorg uit de 
vorige eeuw. Deze ziekenfondsverzekering beperkte zich in hoofdzaak 
tot doktershulp en medicijnen en had een uiteenlopende premie, die 
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gemiddeld echter op een kwartje per week per verzekerde neerkwam. 96  
In Limburg opereerden toen voornamelijk zestien grotere fondsen: acht 
z.g. ondersteuningsfondsen, vier ,,Maatschappij"-fondsen en vier on-
derling beheerde fondsen met in totaal 217.360 leden ( =36% van de 
bevolking).97  Het ledental liep per ziekenfonds sterk uiteen. Grote 
aantallen hadden sommige ondernemingsfondsen met als grootste het 
Algemeen Mijnwerkers Fonds (A.M.F.) dat in 1919 werd opgericht. 
Bijzonder veel opgang hadden de ,,Maatschappij"-fondsen gemaakt, 
waarvan het grootste was het Ziekenfonds Zuid-Limburg (Z.Z.L.), dat 
in 1916 werd opgericht en o.m. het Algemeen Maastrichts Ziekenfonds 
in zich opnam; in de mijnstreek ontstond in 1923 als ziekenfonds voor 
niet-mijnwerkers het Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek 
(A.Z.M.); als derde ,,Maatschappij"-fonds werd in 1929 het Zieken-
fonds Noord-Limburg (Z.N.L.) opgericht. Deze instellingen zijn later 
onder de wettelijke ziektekostenverzekering de uitvoerende organen 
gebleven en hebben nog steeds tot taak het verstrekkingenpakket van 
de gezondheidszorg onder het bereik van de massa te brengen. 98  

B DE PATIËNT EN ZIJN ZIEKTEBEELD 

Het waren niet alleen de veranderingen in het aantal, het kennisniveau 
en het optreden van de geneeskundigen, die het beeld van de medische 
zorg wijzigden. Deze wijziging was in niet mindere mate het gevolg 
van een ingrijpende verandering in het aantal en de sociale positie van 
de patiënten en in de aard van hun ziektebeeld, die in de overgangs-
spanne van de 19e naar de 20e eeuw tot een ander behoeftenpatroon 
aanleiding gaven. Vrij weinig weten wij over de ziekten van die tijd en 
hun verspreiding. Noodgedwongen moeten wij aan veel voorbijgaan, 
wat tot het terrein van de morbiditeit behoort. Aangaande veel ziekten 
zijn geen gegevens bekend, tenminste niet in die mate, dat een schat-
ting toelaatbaar is omtrent de ernst en frequentie van ziekten, die door 
inwendige oorzaken ontstaan bv. hart- en vaatziekten, rheuma, kanker 
enz. Meer kan gezegd worden over de infectieziekten, die tot de meest 
knellende problemen van het betrokken tijdvak behoorden. Over de 
meest ernstige gezondheidsbedreigingen is vrij veel geschreven, zodat 
het mogelijk is daarop nader in te gaan. Aan enige ziekten van die tijd 
zullen wij hier aandacht besteden, waartoe in de eerste plaats behoort de 
ontstellend hoge kindersterfte. 
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Zuigelingen- en kindersterfte 

Een van de meest knellende problemen in de volksgezondheid is eeu-
wenlang de ontstellend hoge kindersterfte geweest. Evenals bij de 
infectieziekten droegen de tekorten in het leefmilieu vooral bij tot dit 
sterftecijfer, waarvan de omvang al vrij vroeg exact bekend was. Uit de 
onderzoekingen van Quetelet weten wij, dat in de eerste decennia van 
de 19e eeuw bijna een kwart van alle pasgeborenen in Limburg het 
einde van het eerste levensjaar niet bereikte. Het kritisch moment lag 
vooral rond het tijdstip van de geboorte: een tiende van de zuigelingen 
overleed al in de eerste maand; van even grote omvang als het aantal 
overledenen in de eerste maand was het aantal doodgeborenen. 99  In de 
andere provincies weken de uitkomsten niet veel af van deze cijfers. Wel 
waren er verschillen tussen stad en platteland. In de steden was het 
aantal doodgeborenen dubbel zo hoog als op het platteland, waar de 
mortaliteit van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd hoger was.'°° 

De oorzaak van de zuigelingensterfte werd in de meeste geneeskun-
dige publicaties voornamelijk geweten aan de onjuiste voeding. In 
plaats van borstvoeding werd aan de zuigelingen ongeschikt en veel te 
zwaar voedsel gegeven (pap en aardappelen!) waardoor zij maag- en 
darmstoornissen kregen met een meestal fatale afloop. Verdere oorza-
ken waren de onhygiënische verzorging en lichamelijke verwaarlozing, 
meestal omdat men niet beter wist en van buren of familie niet anders 
gehoord had. Vooral de kinderen uit de volksklasse hadden weinig 
weerstand. Zij waren het vooral, die de noodlottige gevolgen moesten 
dragen van de tekortschietende levensomstandigheden. De dood eiste 
van deze kinderen een zware tol, want bijna drie kwart van alle kinde-
ren, die binnen het jaar overleden, behoorde tot de groep van de laagst 
geklasseerden. Het aantal doodgeborenen werd voor een groot deel 
toegeschreven aan de zware arbeid van de gehuwde vrouw buitens-
huis. 1 ° 1  

Het waren niet zelden dezelfde gezinnen, waar na elke geboorte de 
dood als een schim op zijn kansen wachtte en telkens opnieuw toesloeg. 
Wie zich ooit met familiegenealogie heeft bezig gehouden, zal de 
navrante opmerkelijkheid niet zijn ontgaan, dat het vaker dezelfde 
ouders zijn — meestal in behoeftige omstandigheden — die jaar na jaar 
een kind geboren zien worden en het in de eerste maanden ook weer 
zien bezwijken. Men was daarop zelfs voorbereid en had op zijn manier 
zijn maatregelen genomen. Een bekend armendokter in Maastricht als 
Dr. L. H. P. Schols vertelt voor de parlementaire enquêtecommissie, dat 
het sterven van een kind soms als uitkomst voor het gezin werd 
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beschouwd, wanneer namelijk de ouders op het jonge leven een verze-
kering hadden afgesloten en nu met de uitkering, waarop ze recht 
hadden, andere noden konden bestrijden.'w Hij gaat niet zover als zijn 
Bossche collega Godefroi, die zelfs een om die reden opzettelijke ver-
waarlozing niet uitsluit.'° 3  

Zulk een houding bewijst, hoe fatalistisch velen tegenover het ver-
schijnsel van de kindersterfte stonden. De bevolking was daaraan ge-
woon geraakt en beschouwde het verlies van een kind als een onaf-
wendbaar noodlot. In Maastricht was de kindersterfte zo hoog, dat in de 
parochiekerken wel enige keren per week een „engelendienst" werd 
gehouden. In 1898 schenen de trieste cijfers hun hoogtepunt bereikt te 
hebben, toen er 289 kinderen beneden het jaar overleden en 57 leven-
loos werden aangegeven. Op een totale sterfte van 847 personen was 
zulks niet minder dan 40%!'" Behalve aan overerving van een zwakke 
constitutie werd voor Maastricht als een nadelige factor vooral gezien 
de fabrieksarbeid van de aanstaande moeders, waar een behoorlijke 
regeling bij bevallingen ontbrak. Die hoge sterfte kon niet uitblijven, 
„wanneer onze talrijke fabrieksarbeidsters tot den laatsten dag harer 
zwangerschap werken, en, nauwelijks het kraambed verlaten, naar de 
fabriek terugkeren"."" 

De zuigelingensterfte was echter niet tot de steden beperkt en 
blijkbaar niet volledig inhaerent aan de levensomstandigheden van de 
industriearbeiders. Op het zoveel gezondere (?) platteland kwam die 
sterfte eveneens frequent voor, waarop het volgende voorval kan dui-
den. In Berg aan de Maas stierven kort voor de eeuwwisseling uit een 
gezin van veertien kinderen niet minder dan zes beneden het jaar. Een 
van de overlevenden — Th. R. Neutelings — vertelt daarover: „In mijn 
geboorteplaats werden de jonge kinderen die stierven bijgezet op het 
kerkhof rond de kerk, en kregen een wit kruisje met blauwe letters er 
op. Er waren heel veel van die witte kruisjes op het kerkhof van mijn 
geboortedorp Berg. Er onder lagen kinderen van minder dan een jaar, 
die allemaal overleden waren aan voedingsstoornissen, d.w.z. door ge-
brek aan de juiste hygiënische voeding. Dat heeft mij als jongen al 
gegrepen en is een uitdaging voor mijn leven geworden". Hij werd de 
stichter van de Ligafabriek te Roosendaal, die onder zijn leiding een 
wereldconcern werd.'" 

Pogingen om de zuigelingensterfte in Limburg tot geringere pro-
porties terug te brengen, hadden voorlopig niet veel resultaat. Het 
sterftecijfer van kinderen beneden het jaar bleef er onveranderlijk hoog, 
terwijl in andere provincies langzaam vooruitgang werd geboekt. Men 
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kon nog niet doorzien, welke factoren daar die daling bewerkstelligden 
en dientengevolge was er in Limburg nog niet veel lering uit te 
trekken.'°7  Ook in deze provincie waren trouwens plaatsen, waar enige 
verbetering optrad, al viel dat bij de tijdgenoten waarschijnlijk niet zo 
in het oog. Een voorbeeld was bv. Venlo, waar vóór de eerste wereld-
oorlog toch nog altijd een achtste van alle kinderen in het eerste 
levensjaar overleed. Bij de onwettige geboorten lag het sterftecijfer nog 
de helft hoger. De opgetreden daling in de kindersterfte werd daar voor 
een belangrijk deel toegeschreven aan de betere kwaliteit van de melk. 
Men had er een verordening gemaakt op de verkoop van melk, een 
melkkeuringsdienst ingevoerd en een coöperatieve melkinrichting op-
gericht, waarna veel knoeierijen verdwenen.' 08  

Het kost enige moeite die Venlose cijfers al relatief gunstig te 
noemen. De Limburgse gemiddelden waren dan ook bedroevend: per 
duizend levendgeborenen in de jaren vóór 1914 stierven 140 â 150 
kinderen in het eerste jaar; de sterfte in de eerste levensmaand was in 
Limburg het hoogst van heel Nederland. Het probleem was onderhand 
zo urgent, dat niemand er meer omheen kon. Sindsdien is de hoge 
zuigelingensterfte met name in Limburg het aanhoudende thema van 
tal van studies en onderzoekingen, nadat het onderwerp al zoveel langer 
in de publieke belangstelling stond in de vorm van krantenartikelen, 
ingezonden stukken e.d.'°9  Uit de rijke literatuur, die sindsdien is 
verschenen, zullen wij enige van de belangrijkste studies aanstippen: 

In Brabant had omstreeks 1910 door de afdeling van de Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst te Tilburg een uitgebreid onderzoek 
plaats naar de oorzaken van de kindersterfte. Een soortgelijk onderzoek 
had terzelfder tijd plaats te 's-Gravenhage, waar men van alle kinderen, 
in dat jaar geboren, de levensomstandigheden naging. Beide onderzoe-
ken, de eerste systematische studies in ons land, wezen als oorzaak van 
de hoge kindersterfte aan de kunstmatige voeding van de zuigeling. 
Naar het voorbeeld van het Brabantse onderzoek zette de Maastrichtse 
gezondheidscommissie in 1913 ook een onderzoekteam aan het werk, 
dat de sociale omstandigheden zou nagaan van alle kinderen, geboren 
tussen 1 november 1913 en 1 november 1914. Doordat bij het uitbreken 
van de wereldoorlog de enquêtrices bij de opvang van de Belgische 
vluchtelingen werden ingeschakeld, moest men het onderzoek voortij-
dig afbreken. Als voorlopige conclusie werden eveneens als oorzaak van 
de hoge sterfte de kunstmatige voeding en daarnaast de slechte wo-
ningtoestanden aangewezen."° 

In de najaarszitting 1915 van de Provinciale Staten van Limburg 
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werd dit onderwerp aangeroerd en om een rapport verzocht omtrent de 
oorzaken en de middelen ter verbetering. Gedeputeerde Staten brachten 
in 1916 het verlangde rapport uit" en wezen vooral op twee factoren: 
de kunstmatige en ondoelmatige voeding en de onkunde en zorge-
loosheid van veel moeders, die inzonderheid in grote gezinnen vaak 
overbelast waren. Tegen de bewering, dat de Limburgse moeders zor-
gelozer zouden zijn kwam Jan Truyen in het geweer, die in zijn 
brochure De kindersterfte in Limburg de hoge zuigelingensterfte in 
verband bracht met de hoge geboortecijfers. Afdoende werd door hem 
de mening weerlegd, als zou de kindersterfte onder de katholieken 
hoger zijn.' 12  

Aalberse kwam op grond van zijn onderzoekingen tot de conclusie, 
dat met hoge geboortecijfers ongetwijfeld een hoge zuigelingensterfte 
correspondeert, maar dat tussen beide geen oorzakelijk verband bestaat. 
De zuigelingensterfte wordt beïnvloed door meerdere factoren zoals de 
economische welstand, de leeftijdsopbouw van de bevolking, de wijze 
van voeding, de huisvesting, de gezondheidstoestand enz." 3  Hiermede 
had Aalberse eigenlijk al afgerekend met de opvatting, die Truyen in 
zijn brochure nog eens verkondigde, dat de hoge kindersterfte in 
Limburg een gevolg was van het feit, dat daar de geboortebeperking 
nog weinig ingang had gevonden, en dat elders in streken met dalende 
vruchtbaarheid om die reden de zuigelingensterfte lager was. Zo 
rechtlijnig lag dat verband niet; daarvoor was het probleem van de 
kindersterfte toch te gecompliceerd. 

Dr. M. F. Vrancken uit Weert wees als belangrijke factor aan de 
geringe verloskundige hulp. Op zijn voorstel werden in 1917 studie-
beurzen ingesteld voor aspirant-vroedvrouwen, die zich wilden ver-
plichten zich na haar studie te vestigen in een nader aan te wijzen 
gemeente. Bij de kindersterfte-bestrijding gingen de gedachten van 
sommigen uit naar het instellen van een z.g. zoogpremie om de moe-
ders te bewegen de arbeid buitenshuis voorlopig te staken. Deze finan-
ciële hulp zou dan worden gegeven gedurende de eerste zes weken na de 
bevalling. In 1917 dienden een aantal leden van Provinciale Staten een 
voorstel in deze zin in. De meerderheid wees het voorstel af als te veel 
geïnspireerd door een buitenlandse maatregel." 4  

Vervolgens werd het vraagstuk van de kindersterfte in studie geno-
men door een aparte subcommissie van de in 1918 door de Minister van 
Binnenlandse Zaken ingestelde „Commissie tot onderzoek naar de 
sociaal-hygiënische toestanden in Zuid-Limburg". Uit de voorlopige 
resultaten van het onderzoek — een eindrapport is bij ons weten niet 
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gepubliceerd — kwam men tot de conclusie, dat vooral de onvoldoende 
verzorging en de ongeregelde en ondoelmatige voeding der zuigelingen 
de sterfte in hoge mate in de hand werkten. De Commissie deed de 
aanbeveling de moeders te helpen door een oordeelkundiger verzorging 
en voeding van de zuigelingen, waarop het accent moest vallen bij de 
directe bestrijding." In 1927 had een enquête plaats naar de zuigelin-
gensterfte in ons land vanwege de Volkenbond, waarbij o.a. Maastricht 
en een deel van de Mijnstreek werden betrokken. Het rapport, waarvan 
de representativiteit en de methodiek werden betwist, werd met name 
sterk aangevochten op zijn conclusie, dat de hoge zuigelingensterfte te 
wijten was aan de onvoldoende kennis van de regels voor de verzorging 
en voeding der zuigelingen." 6  

Het meest volledige, rijk gedocumenteerde en nauwgezette onder-
zoek naar dit onderwerp was Starmans' dissertatie Verloskunde en kin-
de.rsterfte in Limburg (1930)." 7  Uit zijn rijk cijfermateriaal betreffende 
de periode 1917 t/m 1926 trok de auteur enige opvallende conclusies. 
De sterftecijfers van kinderen beneden het jaar namen van het noorden 
naar het zuiden van Limburg sterk toe, met een opvallende overgang 
van Noord- naar Midden-Limburg en met een nog schriller contrast 
tussen Zuid-Limburg, met name de Mijnstreek, en de rest van de 
provincie. Een overgangszone vormde ook de streek van Weert en 
Nederweert, die veel hogere cijfers had dan Noord-Limburg ten westen 
van de Maas. Waarschijnlijk was dit gebied in dit opzicht een uitloper 
van de Brabantse Kempen, waar de hoogste zuigelingensterfte van 
Noord-Brabant geconcentreerd was." 8  

De zuigelingensterfte wordt, aldus Starmans, sterk beheerst door de 
sterfte in de eerste maand (23,6%). De sterfte in de eerste levensweek is 
het hoogst en bedraagt gemiddeld 10%, maar vaak zelfs een kwart van 
het totaal; het is ook de sterfte tijdens de eerste levensweek, waarin de 
geringste daling geconstateerd wordt. Bijna de helft van de zuigelingen 
sterft in de drie eerste levensmaanden en juist de zuigelingensterfte in 
deze periode ligt in Limburg hoger dan het landsgemiddelde. Ruim een 
kwart van de zuigelingen, zo stelde Starmans vast, overleed aan gastro-
enteritis en diarrhee; ook stuipen en ziekten van de ademhalingsorga-
nen waren veelvuldig als oorzaak aan te wijzen. Van dee doodsoorza-
ken houden de eerstgenoemde verband met voedingsstoornissen, die 
vooral in de zomer optreden; vooral de seizoenspiek in de kindersterfte 
tijdens de maanden augustus en september vindt hierin zijn verklaring. 
Deze voedingsstoornissen hangen zeer nauw samen met het niet toe-
passen van borstvoeding. Volgens Starmans kreeg een derde van de 
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kinderen geen borstvoeding en een nog groter aantal slechts borstvoe-
ding gedurende zeer korte tijd. 

Ook uit andere onderzoekingen was gebleken, dat de voeding van 
uitgesproken belang was. Prof. Mr. H. W. Methorst, rapporteur van de 
Haagse commissie van onderzoek naar de zuigelingensterfte, conclu-
deerde zelfs, dat bij kinderen, die nimmer borstvoeding hadden gehad, 
de sterfte twee en een half maal hoger was dan bij kinderen, die 
gedurende langere tijd waren gezoogd." 9  De kindersterfte-statistieken 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek wezen in dezelfde richting 
als voor Limburg, waar men weliswaar vrij algemeen met borstvoeding 
begon, maar deze slechts korte tijd volhield. Ook de gegevens van 
medici, vroedvrouwen en wijkzusters bevestigden dit. Waar in Lim-
burg tot de leeftijd van zes maanden de voedingsstoornissen de voor-
naamste doodsoorzaak waren, was het nalaten van de borstvoeding uit 
onwetendheid, gemakzucht, drukte in het huishouden, werk buitens-
huis enz. heel vaak voor het kind noodlottig. 

Starmans concludeerde dan ook aan de hand van een uitgebreide 
enquête onder artsen en vroedvrouwen, en tevens op grond van de 
afwijkingen tussen de verschillende provincies, dat de hogere zuigelin-
gensterfte in Limburg voor het grootste deel zijn verklaring vond in het 
nalaten van de borstvoeding. Andere factoren speelden zeker hun rol en 
konden veel van de plaatselijke en regionale verschillen verklaren ten-
gevolge bv. van ongelijkheid in welvaartspeil, woningtoestand, menta-
liteit en gewoonten. In het bijzonder denkt men dan aan het isolement 
en de armoede van sommige streken, aan de bekrompen behuizing en 
de onzindelijke toestanden, aan het gebrek aan medische en kraamhulp, 
aan de onkunde van veel ouderwetse bakers, de goedbedoelde maar vaak 
heel verkeerde adviezen van grootmoeders, familieleden of buurvrou-
wen, verder aan de arbeid van de gehuwde vrouw buitenshuis en niet te 
vergeten aan de ondeugdelijke flessenvoeding in die tijd. 

Samenvattend valt te concluderen, dat aan de hoge sterfte in Lim-
burg van kinderen beneden het jaar een aantal maatschappelijke om-
standigheden ten grondslag lag, die juist in die tijdsperiode een bij-
zonder ongunstige invloed hadden. Het hoofdmoment in de verklaring 
school in de wijze van de voeding van de zuigelingen, die dan ook het 
eerst aangegeven middel ter verbetering werd. Zodra die diagnose in 
alle duidelijkheid was vastgesteld, was duidelijk welke therapie gevolgd 
moest worden en werd vrij snel een vermindering bereikt. 

Naast de zuigelingen- en kindersterfte kan men apart onderscheiden 
de levenloos aangegevenen en de doodgeborenen. Onder de levenloos 
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aangegevenen zijn de doodgeborenen begrepen, maar bovendien vallen 
daaronder de kinderen, die levend ter wereld kwamen, maar zo weinig 
levensvatbaar waren, dat zij vóór de geboorte-aangifte al waren overle-
den. Deze twee groepen worden in de statistiek niet apart onderschei-
den. De registratie van de laatste categorie was echter soms problema-
tisch. De levenloos aangegeven kinderen werden sedert de invoering 
van het bevolkingsregister in het register van overlijden ingeschreven 
onder een afzonderlijke rubriek, die der levenloos aangegevenen. Een 
geboorte-acte mocht alleen worden opgemaakt, indien aantoonbaar 
was, dat het kind levend ter wereld was gekomen en op het moment van 
de inschrijving nog leefde. Pas later kon dan eerst het overlijden worden 
aangegeven. Wanneer gelijktijdig de geboorte en het overlijden werd 
gemeld, werd het kind als levenloos aangegeven geboekt. 

Ten aanzien van dit punt liep het gebruik landelijk uiteen. Indien 
een kind binnen drie dagen na de bevalling nog leefde, — binnen welke 
termijn de geboorte-aangifte moest geschieden — dan kon men een 
geboorte-acte laten opmaken. In katholieke streken, waar de ouders hun 
kind zo snel mogelijk lieten dopen, gaven zij dat kind dan ook als 
levendgeboren aan. Vervolgens moesten zij in tweede instantie een 
overlijdensacte laten opmaken. In andere streken werd vaak de ge-
boorte-aangifte nagelaten, en werd het kind dan ingevolge de bepaling 
van art. 52 (later art. 20) van het B.W. ingeschreven als levenloos 
aangegeven. Door dit verschillend gebruik wordt het statistisch beeld 
van geboorte en overlijden enigszins beïnvloed. In katholieke streken 
(en met name wat Limburg betreft) wordt het aantal levendgeborenen 
dan hoger dan elders en komt vervolgens de zuigelingensterfte ook op 
een hoger peil te liggen. Daarentegen werd de mortinataliteit, d.w.z. 
het aantal doodgeborenen op honderd levend geborenen, dientenge-
volge lager. 

In dit licht dienen de Limburgse cijfers beschouwd te worden, die 
derhalve niet zo gunstig zijn als zij op het eerste oog schenen."° Zo is 
wellicht ook te verklaren, waarom ondanks die ogenschijnlijk gunstige 
cijfers herhaaldelijk werd geklaagd over het buitengewoon groot aantal 
levendgeborenen, dat vóór de geboorte-aangifte overleed. De daling in 
het cijfer van de levenloos aangegevenen verliep in Limburg langzamer 
dan in andere provincies en bleef er op de algemene sterftedaling ten 
achter. Een algemene explicatie van het verschijnsel van de levenloos 
aangegeven kinderen lag naar algemene overtuiging in de zware licha-
melijke beroepsarbeid, die veel aanstaande moeders moesten verrichten. 
Dat het aantal levenloos aangegeven kinderen lange tijd zulke grote 
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omvang had, moet onmiskenbaar ook worden geweten aan onvol-
doende hulp bij de bevalling en op een gebrekkige kraamverzorging. 
Op hetzelfde euvel wees de hoge sterfte van de moeders aan de ge-
vreesde kraamvrouwenkoorts, de moederlijke sterfte tengevolge van een 
infectie van de bloedvaten. Door het voorkómen van deze besmetting, 
waartoe een goede kraamzorg veel kon bijdragen, begon deze sterfte te 
dalen, maar toch stierven nog veel moeders in het kraambed tengevolge 
van deze ziekte. Een hoge sterfte was aanwijsbaar in Kerkrade, Venlo en 
Maastricht, waar te weinig verloskundige hulp aanwezig was. Hier 
school een probleem, waarvoor geen oplossing aanwezig scheen."' 

In Limburg werd de verloskundige hulp als regel verleend door de 
vroedvrouw; daarnaast had ook een groot aantal artsen een verloskun-
dige practijk. In afgelegen dorpen en gehuchten leidde echter het 
gebrek aan verloskundige bijstand er vaak toe, dat hulp moest worden 
verleend door onbevoegde krachten. In het begin van deze eeuw was er 
een ontstellend tekort aan vroedvrouwen. Sinds de opleiding in eigen 
provincie in 1849 was gestaakt, ontstond er een toenemend gebrek aan 
vroedvrouwen, aangezien maar weinig meisjes genegen waren in op-
leiding te gaan aan de vroedvrouwenscholen in Amsterdam, Rotterdam 
of Groningen. In 1884 werd daarom in de Geneeskundige Raad voor 
Noord-Brabant en Limburg van gedachten gewisseld over de wense-
lijkheid van een vroedvrouwenschool in het zuiden van het land.'" Dit 
plan en ook de latere voorstellen in deze richting hadden voorlopig niet 
veel kans van slagen. 

De toestand werd echter zienderogen nijpender. In 1893 trof men in 
75 Limburgse gemeenten geen vroedvrouw aan; van de nog werkzamen 
waren verschillende door ouderdom of gebrekkigheid voor haar taak 
minder geschikt.'" De ontstane leemten trachtte men nog te verhelpen 
door een stelsel van rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidies bij de 
vestiging van een vroedvrouw in een gemeente zonder verloskundige 
hulp, maar ook deze overheidssteun mocht niet veel baten. Op 1 januari 
1910 waren er slechts 60 vroedvrouwen in Limburg; niet minder dan 80 
gemeenten hadden geen verloskundige. In 123 van de 171 Limburgse 
parochies was noch dokter noch vroedvrouw gevestigd.' 24  Legio waren 
de gevallen, dat een moeder zonder bekwame hulp moest bevallen, met 
alle gevaren van dien. Voor Noord-Brabant en Limburg werd over de 
jaren 1906-1910 vastgesteld, dat meer dan een derde gedeelte van de 
bevallingen zonder verloskundige hulp geschiedde.'" Dit is mede 
hierdoor te verklaren, dat de (katholieke) ziekenhuizen vanuit een 
principiële voorkeur voor een bevalling thuis afwijzend stonden te- 
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genover kraamafdelingen, waar aanstaande moeders konden bevallen. 
Een gunstige wending in deze toestand werd bereikt in 1909, toen 

vanwege een nationale gebeurtenis als bij toeval de ommekeer werd 
ingeluid. Het bedrag, dat de Limburgse bevolking toen bij de geboorte 
van prinses Juliana als feestgave bijeen had gebracht, mocht het beste-
den voor de bouw van een vroedvrouwenschool. In 1913 werd die 
school onder bestuur van de R.K. Vereeniging Moederschapszorg in 
gebruik genomen. Directeur werd Dr. Clemens Meuleman, een Leids 
geneesheer, die in 1909 al had gepleit voor een katholieke kweekschool 
voor vroedvrouwen in een van de zuidelijke provincies. Dit betoog 
werd in de Kamer krachtig ondersteund door Nolens en Ruys de 
Beerenbrouck, die er een middel in zagen de hoge kindersterfte te 
beteugelen. Onder leiding van Dr. C. Meuleman (1913-1932) en zijn 
opvolger G. J. Lubbers werd de vroedvrouwenschool te Heerlen een 
medische modelkraamkliniek voor de Mijnstreek. Tevens was er sedert 
de opening een doorgangshuis voor ongehuwde moeders aan verbon-
den.' 26  

De gesel der besmettelijke ziekten 

De belangstelling van de geneeskundigen voor een verbetering van de 
levensvoorwaarden en voor het tot stand brengen van de noodzakelijke 
elementen in de openbare gezondheidsstructuur ligt min of meer voor 
de hand, als men bedenkt dat de gezondheid in hoofdzaak aangetast 
werd door de gebrekkige woon- en leefsituatie met als voornaamste 
boosdoeners het verontreinigde drinkwater, het eenzijdige en 
calorieënarme voedsel en de erbarmelijke huisvesting. De gezondheid 
van het gewone volk kon niet best zijn: op jeugdige leeftijd versleet de 
jonge werkman al zijn lichaamskracht door veel te zware arbeid; op 
latere leeftijd verloor hij zijn weerstand in lange werktijden, ongezonde 
werkplaatsen en miserabele woningen; zo werd hij een gewillig slacht-
offer van de regelmatig terugkerende epidemieën. 

In de gemeenteverslagen vindt men de besmettelijke ziekten bijna 
jaarlijks in bonte rij genoemd, waarvan met terugkerende regelmaat 
steeds weer een of meerdere een gevaarlijke frequentie aannamen: 
cholera, typhus, difterie, roodvonk, pokken, mazelen, kinkhoest, tu-
berculose, slijmkoorts enz. Sommige droegen minder exacte aandui-
dingen, bv. wanneer men sprak van „tusschenpoozende en typhoïde 
koortsen" (malaria?), die eveneens hun slachtoffers eisten. Veel geval-
len bleven onbekend. Cholera, typhus en pokken waren de meest 
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kwaadaardige ziekten, die vaker door vreemdelingen van buiten de stad 
werden binnengebracht. De laatste grote pokkenepidemieën heersten in 
Limburg in 1871 en 1900, zodat eerst na een eeuw van immunisatie het 
gevaar was ingetoomd. Typhusepidemieën waren in Limburg van grote 
omvang in de jaren 1869- 1871, 1879- 1880 en 1889. De laatste grote 
cholera-epidemie dateerde uit de jaren 1866- 1867. De laatste uitbars-
tingen van roodvonk kwamen voor in 1871 en 1879, van difterie in 
1892-1893.'" Daaruit blijkt, dat zelfs nadat de bacteriologische beves-
tiging van de diagnose was vastgesteld, het gevaar nog niet geweken 
was. 

Vele jaren lang hebben de geleerden getwist over de vraag, door 
welke oorzaken de besmettelijke ziekten werden overgebracht. Vaak 
was men op het goede spoor zoals in de gevallen, dat de verspreiding 
van cholera en typhus aan het verontreinigd drinkwater werd toege-
schreven. Maar nadat Koch in 1883 de cholerabacil ontdekt had, Ldfler 
in hetzelfde jaar de difteriebacil, vervolgens de typhusbacil, de tuber-
kelbacil enz. waren opgespoord en derhalve de diagnose bacteriologisch 
kon worden bevestigd, betekende zulks ipso facto niet het volledig 
verdwijnen van de epidemische ziekten.'" Het nemen van geëigende 
maatregelen — al wist men nu welke — vroeg immers tijd en geld en er 
waren nog zoveel schijnbaar onschuldige bacillendragers, welke de 
infectie konden overbrengen. De bacteriologische inzichten, die voor-
namelijk in de jaren 1880- 1890 theoretisch werden gewonnen, zijn eerst 
veel later in rationele therapieën omgezet. 

Het verdwijnen van de grote epidemieën bracht niet direct een 
ommekeer teweeg in de sterftecijfers van het einde van de 19e eeuw. 
Het ziektecijfer was namelijk al vóór de ontdekking der bacteriologi-
sche aetiologie niet onveranderlijk geweest. Een daling was al veel 
eerder in dit ziektecijfer ingetreden. De grote epidemische uitbarstin-
gen, die in de 18e eeuw herhaaldelijk terugkeerden, deden zich in die 
omvang in de 19e eeuw niet voor. In hoofdzaak was dit te danken aan 
de verbetering van de bestaansvoorwaarden en het verdwijnen van de 
hongersnood, die alleen nog in de jaren 1816- 17 en 1845 -47 was opge-
treden.'" Het risico van de infectieziekten bleef echter buitengewoon 
groot, zolang de aard van die besmetting nog niet was onderkend en 
geen effectieve tegenmaatregelen waren genomen. 

Deze ziekten vormden telkens opnieuw een verschrikking en konden 
zich tengevolge van het gebrek aan hygiëne maar al te gemakkelijk 
verspreiden. Vooral in de stad eisten zij veel slachtoffers. Angstige 
paniek beving de bevolking, als zij het bericht vernam, dat in de 

62 



omgeving een epidemie was uitgebroken, vooral als het cholera, typhus 
of pokken betrof. De stedelijke overheid werd dan eindelijk actief en 
vaardigde allerlei preventieve maatregelen uit. Het volk ging massaal op 
bidweg naar de kerken of kapellen of trok ter bedevaart om uitkomst in 
de nood. De geneesheren deden hun uiterste best om de ramp te 
voorkomen. De ouderen werkten hoofdzakelijk op de onzuiverheden in 
het bloed en pasten vaak aderlatingen toe; de jongeren namen veelal 
hun toevlucht tot kinine. Maar hun pogingen hadden niet veel resul-
taat. Veel mensen zochten daarom hun toevlucht bij kwakzalvers en 
natuurgenezers, die hun eigen middelen hadden. Tegen de cholera werd 
bv. het drinken van ezelinnenmelk aanbevolen, die langs de deuren 
werd verkocht. Maar ondanks al die dubieuze therapieën stond in feite 
iedereen machteloos.' 30 

Een van de steden, die zwaar door deze ziekten werd getroffen, was 
Maastricht, waar met name de cholera veel slachtoffers maakte. Vooral 
de parochie St. Matthias, de huizen langs de Houtmaas en de omgeving 
van de Grachtstraat in Wijk waren de buurten, die onder elke epidemie, 
maar vooral van de cholera-epidemieën in 1831 -33, 1848-49, 1858 - 59 en 
1866 -67 zwaar hadden te lijden. Maar dit waren dan ook uitgerekend de 
meest verkrotte sloppenwijken van de stad. „De woningen der fa-
brieksarbeiders zijn grotendeels bekrompen, overbevolkt en onzinde-
lijk", schrijft het gemeenteverslag in het cholerajaar 1866. „Zij zijn 
daarenboven meermalen broeinesten van overdaad en onzedelijkheid en 
de bakermat van besmettelijke ziekten. De lichamelijke ontwikkeling 
van bedoeld gedeelte der bevolking is dan ook zeer ongunstig. In de 
achterbuurten worden gehele straten met slechts één of twee privaten 
gevonden. Mestverzamelingen bevinden zich in enige straten. Varkens 
trof de adjunctinspecteur van de volksgezondheid tot in de kelders 
aan"»' 

Zulke toestanden vielen natuurlijk in het oog en werden met het 
uitbreken van de besmetting in direct verband gebracht. Er kwamen 
dan ook onmiddellijk maatregelen van bovenaf, die trachtten hieraan 
paal en perk te stellen. De inwoners werden tot de grootst mogelijke 
reinheid verplicht. Vuilnis- en mesthopen werden opgeruimd; privaten, 
zinkputten en goten moesten worden schoon gehouden; in de straten 
werd om zijn desinfecterende eigenschap teer gebrand. De besmette 
woningen werden direct ontsmet: personen, die door de ziekte waren 
aangetast, werden (vaak onder dwang) geïsoleerd en in het epidemisch 
ziekenhuis verpleegd. De bewoners van alle een- en tweekamerwonin-
gen werden verplicht hun woningen te reinigen en te witten; op kosten 
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van het armbestuur kregen zij nieuw beddegoed en vers bedstro. Alle 
heil verwachtte men van deze hygiënische voorzorg, maar telkens op 
momenten, dat het kwaad al was geschied.'" 

De cholera-epidemie van 1866 had in Maastricht een treurige afloop. 
Er werden 611 gevallen van cholera geconstateerd, waarvan 299 met 
dodelijke afloop. Deze epidemie werd in haar ernst alleen overtroffen 
door die van 1848-49 met een aantal van 885 cholera-zieken, waarvan 
toen 351 patiënten overleden. Bijzonder ernstig was ook de epidemie 
van 1854-55 met 313 gevallen van cholera en 147 sterfgevallen. Telkens 
behoorden de slachtoffers bijna allen tot de werkende of de zg. min-
vermogende klasse. In 1866 was de besmettingshaard in enige straten 
geconcentreerd: Raamstraat (106 choleralijders), Drie-emmerstraat (65 
besmette personen), Koekschroefstraat (55 besmette personen), Koe-
vliegenstraat (49 besmette personen). In 1867 waren er nog 85 chole-
rapatiënten, voornamelijk kinderen, waarvan er 57 zijn overleden.' 33  

Zeer terecht werd er destijds al op gewezen, dat al die incidentele 
voorzorgsmaatregelen bij het uitbreken van een epidemie wel nuttig 
waren, maar dat een structurele aanpak op het terrein van de volksge-
zondheid van meer essentieel belang zou zijn.' 34  Het ontstellend tekort 
aan redelijke sanitaire voorzieningen werd nu snel ingelopen, zodra de 
ruimere gemeentefinanciën dit toelieten, want die les had men uit deze 
rampen wel geleerd. Nadat de ziektekiemen onder de microscoop 
zichtbaar gemaakt konden worden en wetenschappelijk kwam vast te 
staan, dat de besmetting niet veroorzaakt werd door schadelijke lucht, 
maar door levende organismen, had men ook ontdekt hoe deze bacte-
riën en virussen konden worden bestreden. Het aanleggen van drink-
waterleiding, de invoering van een behoorlijke reinigingsdienst, de 
aanleg van riolering enz. werd uit bacteriologische overwegingen een 
noodzaak.' 3 5  

Het effect bleef niet uit, hetgeen aan de hand van de cholera-epide-
mie in 1894 in Maastricht gedemonstreerd kan worden. Voor het eerst 
werd nu door middel van bacteriologisch onderzoek in het ziekenhuis 
te Maastricht en aan het universiteitsinstituut in Utrecht de besmet-
tingshaard gelokaliseerd. Wederom werd aangedrongen op een hygië-
nische leefwijze door alle drinkwater te koken, zindelijk te zijn in huis, 
op lichaam en kleding en alle besmetting te vermijden. Bovendien werd 
nu een ontsmettingsoven aangekocht, waarmee alle besmette voorwer-
pen werden gedesinfecteerd. De gezinnen met een cholerapatiënt 
moesten tijdelijk hun woningen ontruimen, die grondig ontsmet wer-
den. Dank zij deze maatregelen was de cholera veel eerder bedwongen. 
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Er werden nu slechts 81 gevallen geconstateerd, waarvan 42 met dode-
lijke afloop.' 36  

De kwaadaardige epidemieën verloren veel van hun gevaarlijk ka-
rakter, toen de voedingstoestand en daarmede het weerstandsvermogen 
van de bevolking verbeterde en de structurele armoede grotendeels 
werd uitgebannen. Maar ondanks het verminderde besmettingsgevaar 
was de sterfte in de jaren rond de eeuwwisseling toch nog vrij groot, bv. 
17,9 per honderd ziektegevallen voor typhus, 14,2 voor difterie en 5,9 
voor roodvonk.'" Maar langzaam werd toch vooruitgang geboekt. De 
laatste epidemie op grote schaal brak uit tegen het einde van de eerste 
wereldoorlog, toen de Spaanse griep zich ook over ons land verbreidde, 
gevolgd door een epidemie van buik- en vlektyphus. In Maastricht werd 
zelfs door het Rode Kruis een noodziekenhuis voor de lijders aan de 
Spaanse griep (influenza) ingericht.' 39  Dit schijnt de laatste epidemi-
sche uitbarsting te zijn geweest, als we tenminste afzien van het on-
verminderd gevaar van de tuberculose. 

De verbeterde gezondheidstoestand sprak in deze eeuw duidelijke 
taal, toen de infectieziekten op het punt stonden bedwongen te worden. 
Die winst mag slechts voor een beperkt deel op rekening worden 
geschreven van de geneeskunde. De medische kennis begon weliswaar 
in een versnelde ontwikkeling te verkeren, maar het duurde nog jaren, 
voordat die nieuwe inzichten in toepassing waren gebracht. Enkele 
grepen kunnen die ontwikkeling illustreren: Aan de ontdekking van 
het insuline hadden miljoenen suikerzieken het leven te danken. In 
1935 was de ontdekking van de bacteriëndodende werking van de 
sulfapreparaten zover, dat dit geneesmiddel klinisch kon worden ge-
bruikt. De introductie hiervan leverde ongelofelijke resultaten op; zo 
was bv. de gevreesde longontsteking nu spoedig bedwongen. Enige 
jaren later was de penicilline al in aantocht. Daarnaast werden geleide-
lijk vele diagnostische en therapeutische hulpmiddelen en technieken 
vooral op het terrein van de heelkunde tot ontwikkeling gebracht."° 

De artsen hadden sindsdien een dankbaarder taak, omdat zij beter 
uitgerust de strijd tegen ziekte en dood konden aanbinden. Hun taak-
vervulling kwam in een ander licht te staan dan die van de geneesheren 
uit de vorige eeuw, die eerst moesten zien verbetering te brengen in de 
bestaansvoorwaarden, voordat zij curatief iets konden bereiken. Maar 
deze laatsten leefden wel duidelijker vanuit de overtuiging, dat enkel 
het samenspel van gunstiger sociale omstandigheden, meer hygiënische 
verhoudingen en een grotere medische kennis in staat zou zijn de fatale 
kringloop te doorbreken, waarin een groot deel van de bevolking 
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verkeerde. Toen het interbellum ten einde liep, was de situatie al 
grondig veranderd. Maar eerst na de tweede wereldoorlog kon definitief 
het tijdperk worden afgesloten, waarin de infectieziekten zo lange tijd 
het ziektepatroon hadden bepaald en de medische inzichten en 
uitgangspunten vooral op de strijd daartegen waren afgestemd. 

De ziekte die van geen wijken wist: de tuberculose 

In een tijdvak, dat de geneeskunde de meeste infectieziekten al meester 
was, vormde één ziekte nog een permanente bedreiging voor de volks-
gezondheid, een schijnbaar onafwendbaar fatum. De „witte dood" of 
„witte pest", ook longtering genoemd, bleef een waar schrikbeeld; deze 
ziekte oplopen betekende niet zelden een langzaam wegteren zonder 
uitzicht op herstel. Een afdoende behandeling kende men niet; pre-
ventieve sociaal-hygiënische maatregelen ten aanzien van de tuberculose 
stonden rond de eeuwwisseling nog niet op het programma. Vóór de 
ontdekking van de tuberkelbacil door Koch (1882) bestond een grote 
diagnostische onzekerheid en verwarring."' Als mogelijke oorzaken 
dacht men aan factoren als bodem, temperatuur, vochtigheidstoestand 
van de lucht enz., aan bevolkingsdichtheid, uitgeoefend beroep, aan 
andere ziekten (scrophulosis), erfelijkheid enz. Ofschoon men wat de 
diagnose van die mysterieuze tuberculose betreft, helemaal in het duis-
ter tastte, en derhalve van enige preventie nog geen sprake kon zijn, is 
het opmerkelijk, dat rond 1875 toch al een sterftedaling van deze ziekte 
viel te bespeuren zowel in Nederland als in Engeland en Duitsland.' 42  

Eerst op het einde van de vorige eeuw kon eindelijk een pathogenese 
worden opgebouwd, waartoe Robert Koch eveneens een bijdrage le-
verde. Zo vestigde hij in een rede te Stockholm bij gelegenheid van de 
uitreiking van de Nobelprijs, die hij wegens zijn geniale ontdekking 
ontving, met nadruk de aandacht op de noodzakelijkheid van voor-
zorgsmaatregelen ter vermijding van het besmettingsgevaar. De ver-
plichte aanmelding van patiënten, het isoleren van de meest ernstige 
zieken in ziekenhuizen of sanatoria en de opbouw van een net van 
consultatiebureaus waren in zijn ogen de zware wapenen in de strijd.'" 
In 1891 meende Koch een effectief geneesmiddel tegen de tuberculose 
te hebben ontdekt, de tuberculine (een glycerine-extract van tuberkel-
bacillen). Deze bleek echter niet het wondermiddel, dat velen er van 
hadden verwacht evenmin als soortgelijke pogingen van Behring, 
Friedmann, Calmette-Guérin en bv. de Limburger Spronck.'" In de 
therapie kwamen andere indirecte maatregelen op de voorgrond te 

66 



staan. Duidelijk was in elk geval, dat met langdurige bedrust veel was te 
bereiken. 

De moeizame ontwikkeling van de diagnostiek en de jarenlange 
meningsverschillen over de vraag, of de tuberculose werkelijk zo be-
smettelijk was, kwam o.a. tot uiting in het feit, dat deze ziekte niet 
onder de wet op de besmettelijke ziekten (wet van 4 december 1872, 
herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd) werd gerangschikt. Onzekerhe-
den werden zodoende in de hand gewerkt. De verspreiding was niet 
steeds even duidelijk. Veel tuberculose werd met longziekten vereen-
zelvigd. Veel gevallen bleven onopgespoord of werden niet als zodanig 
aangeduid. Lange tijd heeft men gedacht, dat de ziekte voornamelijk de 
jongere leeftijdsgroepen bedreigde. Zo was de tuberculose in de jaren 
1920-1930 voor de leeftijdsgroepen van 5 tot 40 jaar de voornaamste 
doodsoorzaak.'" Rond 1930 bleek eerst, dat ook betrekkelijk veel 
ouderen aan deze ziekte leden en dat veel sterfgevallen, die aan chroni-
sche bronchitis werden toegeschreven, waarschijnlijk door een besmet-
telijke vorm van longtuberculose waren veroorzaakt.'" Onduidelijk-
heid bestond ook ten aanzien van die ziektegevallen, die samenhingen 
met beroepen, waarbij veel anorganische stof werd ingeademd (mijn-
werkers, arbeiders in de porselein- en aardewerkindustrie, steenhouwers, 
letterzetters, schilders enz.), waar een beroepsziekte als stoflongen (si-
licose) vaker met longtuberculose gepaard ging.' 47  De cijfers, die de 
statistieken van die jaren gewoon zijn te hanteren, zal men waarschijn-
lijk als minima moeten beschouwen. 

Niet enkel door de ontstellende omvang was de tuberculose een 
echte volksziekte, maar minstens evenzeer doordat de sociaal zwakkeren 
er in de eerste plaats door werden getroffen. Niet zonder reden wordt de 
longtuberculose vaak een proletarische ziekte genoemd, omdat de tu-
berculose-explosie juist samenvalt met de opkomst van het proletariaat 
in de snel groeiende fabriekssteden, waar de hygiëne op bijna alle 
punten tekort schoot en de levensvoorwaarden voor de arbeiders zo 
ongunstig waren, dat zij het hoogste risico liepen.'" Opnieuw kan ter 
staving naar de sociale toestanden in Maastricht verwezen worden, waar 
onder de aardewerkers, glasblazers en -slijpers zeer velen vóór hun 
veertigste jaar aan longtering overleden, — een gevolg ongetwijfeld van 
de ongezonde werkomstandigheden, uitvloeisel evenzeer van een ge-
brek aan sociale zekerheid, van een kommervol bestaan zonder enig 
lichtpunt. Een zelfde complex van invloeden was hier in het spel als we 
bij de besmettelijke ziekten en de kindersterfte ook reeds aantroffen: de 
lange en zware arbeidsdagen, de slechte behuizing, de risico's in de 

67 



voeding (ongekeurd vlees, ongekookte melk, verontreinigd water 
enz.), het permanente gebrek aan open lucht, het waren evenzovele 
situaties, waarin de tuberkelbacil gretig haar kansen vond." 9  

Na Overijssel had Limburg in het begin van deze eeuw het hoogste 
sterftecijfer aan tuberculose, welke ongunstige positie laatstgenoemde 
provincie had te wijten aan het enorm hoge cijfer te Maastricht, hetgeen 
geen verwondering wekt. Hoewel het hoogtepunt toen al gepasseerd 
was, verliep de daling aanvankelijk nog zeer langzaam en was in 1914 
nog weinig bereikt, tenminste voor wat betreft de besmettings- en 
genezingskans van de patiënten. Het zwaartepunt lag vooral in de 
prophylaxe, in het voorkomen, isoleren en uitschakelen van de be-
smettingsbronnen. Deze prophylactische aanpak geschiedde door mid-
del van de consultatiebureau's, een idee dat Calmette in Frankrijk had 
geïntroduceerd en in 1900 al in Luik was overgenomen. In 1905 
bestonden dergelijke bureau's in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Haarlem, meestal  in  volkrijke buurten, waar een aantal huisartsen 
zitting hielden. In 1912 openden enige artsen een dergelijk consulta-
tiebureau in Maastricht. Deze opzet was van groot belang, omdat daar 
de lijders konden worden opgespoord en kon worden nagegaan, in 
welke mate de bevolking was besmet. Deze opsporing boekte vooruit-
gang, toen de röntgendiagnostiek in gebruik kwam en toen rond 1920 
de meeste consultatiebureau's in bezit waren van deze dure apparatuur 
en tot tuberculoseonderzoek op grote schaal konden overgaan.'" De 
tuberculosesterfte daalde dientengevolge na 1920 in Limburg tot de 
helft van het peil, waarop die in het begin van de eeuw had gestaan. De 
opsporing en ziektebestrijding, waartoe tevens te rekenen valt de op-
komst van de sanatoria, begonnen effect te sorteren. 

Het belang van  de  consultatiebureau's, die zich in 1903 aaneensloten 
in het Nederlands Comité tot bestrijding der tuberculose, lag vooral in 
de vroegtijdige ontdekking en derhalve in het voorkomen van verdere 
besmetting. Maar  de  patiënten werden op de bureau's niet aan hun lot 
overgelaten. Zij ontvingen goede raad omtrent wat zij te doen en te 
laten hadden. Zij werden thuis bezocht, ontvingen soms financiële 
steun voor de inrichting van een kamer, waar ze hun kuur konden 
beginnen, voor versterkende voeding enz. Er werd voor ontsmetting 
zorg gedragen; de huisgenoten werden geïnstrueerd. Bemiddeling werd 
verleend bij de uitzending naar ziekenhuis of sanatorium." Het con-
sultatiebureau werd de kern van de daadwerkelijke tuberculosebestrij-
ding. Toen later de provinciale verenigingen tot stand kwamen, werd 
hun voornaamste taak de organisatie van de districts- en kringbureaus, 
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die zich weldra over heel het land verspreid hadden. 
Deze gedachten vonden een erkenning en bevestiging in de over-

heidssteun, die de bureaus genoten. De staatscommissie (tot voorlich-
ting over wettelijke maatregelen tot bestrijding van de tuberculose en 
over de beste wijze van bestrijding dier ziekte, ingesteld bij K.B. van 3 
juli 1918) beraadslaagde uitvoerig over de te nemen maatregelen, 
voordat zij in 1922 haar verslag uitbracht. Een belangrijk punt in de 
discussie, waarin ook de emotioneel geladen sociaal-politieke gedachten 
van die jaren meespeelden, was de strijd om de prioriteit van de directe 
of de indirecte bestrijding. Onder de directe bestrijdingsmethode ver-
stond men het streven naar het verminderen van de besmettingskansen, 
waaraan de indirecte bestrijding ondergeschikt zou zijn. Onder indi-
recte bestrijding verstond men de verhoging van het gezondheidspeil 
van de bevolking door hygiënische en sociale maatregelen. De meest 
extreme voorstanders gingen er van uit, dat „verhoging van de weer-
stand van het lichaam" niet alleen hoofdzaak van de bestrijding zou 
moeten zijn, maar verkondigden ook de mening, dat „alleen reeds 
verhoging van het maatschappelijk peil van het volk" voldoende zou 
zijn om de tuberculose met vrucht tegen te gaan. In een minderheids-
nota werd met klem de mening verdedigd, dat de kern van de strijd 
geen andere zou kunnen zijn dan het streven naar het verminderen van 
de besmettingskansen. Thans vinden wij dit standpunt van de minder-
heid vanzelfsprekend. Niettegenstaande het toen officieel vastgelegde 
meerderheidsstandpunt heeft in feite het standpunt van de minderheid 
het in de practijk gewonnen. Dat uiteindelijk het minderheidsstand-
punt zegevierde, is te verklaren uit de omstandigheid dat het 
welvaartsniveau verbeterde, zodat de sociale benadering geen behoefte 
meer had aan een bewuste prioriteit boven de medische preventie." 2  
Het was eigenlijk langs beide invalshoeken, dat daarna de tuberculose-
bestrijding in snel tempo vorderingen heeft kunnen boeken. 
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HOOFDSTUK III 

Oprichting en eerste ontwikkeling 
van de ziekeninrichtingen 

in Limburg 
„Un vrai asile de douleur 
un véritable enfer". 

Dr. Josef Guislain, geneesheer uit Gent, bij een bezoek in 1842 aan 
het Buitengasthuis te Amsterdam. (gecit. bij J. N. Jacobsen Jensen, 
Reizigers te Amsterdam, 1919,229) 

Ziekenverpleging in de vorige eeuw droeg nog volledig de kenmerken 
van het liefdewerk; het was een daad van christelijke barmhartigheid of 
van burgerplicht, meestal tevens een uitvloeisel van armenzorg, een 
bekommernis om de meest behoeftigen in de samenleving. Ziekenhui-
zen waren uitsluitend bestemd voor de minst draagkrachtigen, die thuis 
niet konden worden verpleegd. De toestand in die instellingen scheen 
dan al gauw verheven boven het ontoelaatbare peil, waarop veel zieken 
thuis verkeerden.' Dat de toestanden in die instellingen echter niet 
zelden even lamentabel waren, bewees de aanhoudende critiek op de 
inrichting, de kwaliteit, de verpleging en voeding van veel gasthuizen. 
Die klachten bleven jarenlang aanhouden en hadden vooral betrekking 
op die gestichten, waar geen verpleegsters of verplegers aanwezig waren, 
maar enkel knechten en meiden, die zich aan zoveel buitensporigheden 
schuldig maakten, dat het ons nu onbegrijpelijk voorkomt, dat de 
verantwoordelijke artsen en besturen daartegen niets ondernamen.' 

Ziekenhuizen worden ons vaak in algemene werken afgeschilderd als 
vervuilde, dompige en donkere gebouwen, wanhopige oorden van 
verschrikking, waar de armen slechts in uiterste nood hun toevlucht 
zochten. De patiënten waren soms van lucht, water en licht verstoken. 
Het voedsel, dat zij in houten nappen kregen opgediend, was gewoon-
lijk het dunne kostje van de bedeling, waarvan de beste brokken nog 
door de oppassers waren verkwanseld. Aan een ziekenhuis vast verbon-
den artsen waren zeldzaam. Verpleegsters recruteerde het Binnengast-
huis in Amsterdam rechtstreeks uit de strafkolonie Veenhuizen. De 
oppassers waren niet zelden vroegere tuchthuisboeven of oud-matro-
zen, de oppassters het uitvaagsel van het volk, prostituées, dieveggen en 
aan alcohol verslaafde meiden, die zich niet veel aantrokken van de ten 
hemel schreiende nood.' 
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De situatie schijnt nog veel erger te zijn geweest in de krankzinni-
gengestichten, waar de geestesgestoorden in nauwe kerkers afgezonderd 
een ellendig leven moesten leiden. Sedert echter de Nederlandse 
krankzinnigenwet van 1841 aan die misstanden in de toen opgeheven 
bewaarplaatsen een einde had gemaakt, was de verpleging van geestes-
zieken in een gunstige richting omgebogen. 4  Meer humanitaire in-
vloeden van vooruitstrevende figuren als de Franse medicus Charcot, de 
Gentse kanunnik Mgr. P. J. Triest, oprichter van de katholieke ge-
stichten van de Broeders en Zusters van Liefde, en Dr. J. Guislain, aan 
die twee gestichten als geneesheer verbonden, vormden een stimulans 
tot een reorganisatie en vermenselijking van de bij de wet nog erkende 
geneeskundige gestichten. Daarentegen bevond de burgerlijke zieken-
verpleging zich voor een deel nog aan de zelfkant van de samenleving. 
Niet verwonderlijk is het, dat de sterftecijfers in de gasthuizen van 
Amsterdam onrustbarend hoog waren.' 

Toch zijn er al aanduidingen van de kentering, die zich op dat terrein 
gaat aftekenen. In de kleinere gemeenten, waar een gasthuis aanwezig 
was, stak de ziekenverpleging meestal gunstig af bij die in de grote 
steden. De nood der omstandigheden drong soms tot verbetering, zodra 
naast het charitatief een medisch argument opdook voor een betere 
verpleging, namelijk de behoefte in tijden van epidemieën besmette 
patiënten te isoleren. In veel plaatsen gebeurde dat in daartoe gebouwde 
noodbarakken, maar in normale jaren ook in de oude gasthuizen. De 
ommekeer was voornamelijk het gevolg van een verandering van in-
zicht, die soms aanleiding gaf tot de opkomst van nieuwe confessionele 
verpleeginstellingen, die aan de religieuze bewogenheid van grote 
groepen van de bevolking waren ontsproten. Die andere opvattingen 
drongen ook geleidelijk door tot de bestaande instellingen, die op het 
oog daarvoor minder vatbaar schenen.6  In de tweede helft van de 19e 
eeuw ligt het moment van de oprichting van veel particuliere zieken-
huizen, die zich wegens de snel groeiende behoefte aan verpleging én 
medische behandeling vrij snel tot stads- of streekinstellingen ontwik-
kelden. In protestants-christelijke kring leidde het christelijk sociaal 
reveil tot de oprichting van de diaconessenziekenhuizen, geïnitieerd 
door dominee Theodor Fliedner uit Kaiserswerth naar het voorbeeld 
van het werk van de Hernhutters. De ideeën van Fliedner sloegen in 
Nederland sterk aan en in 1844 werd in Utrecht het eerste diacones-
senhuis gesticht, van waaruit deze instelling zich verder over Nederland 
verbreidde. In katholieke kring was de oprichting van eigen zieken-
huizen te danken aan de stichting in dit tijdvak van tal van religieuze 
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congregaties in Nederland, die zich gingen wijden aan de ziekenver-
pleging. In 1820 bestond in Nederland geen enkele specifiek katholieke 
ziekeninrichting (meer) en geen enkele verplegende orde of congrega-
tie. In 1840 waren al meer dan tien zusterscongregaties tot dit doel 
opgericht en na een eeuw tijds waren meer dan honderd katholieke 
verpleeginstellingen ontstaan.' 

Minder vaak dan in België bv. was het ontstaan van een ziekenhuis te 
danken aan artsen, die op eigen initiatief een polikliniek begonnen en 
die tot een gespecialiseerde kliniek uitbreidden. De confessionele en de 
algemene (neutrale) ziekenhuizen waren de twee overheersende vor-
men, die elkaar ondanks de levensbeschouwelijke scheiding bleven 
beïnvloeden. Het is niet toevallig, dat het stimulerende voorbeeld van 
de ziekenverpleging, zoals die in de 17e eeuw door Vincent â Paul en de 
Soeurs de Charité in Frankrijk werd beoefend, twee eeuwen later in 
Nederland weerklank vond. Weerklank niet alleen in eigen kring (bv. 
in de vorm van de eerste wijkverpleging te Amsterdam door enige 
Zusters van Liefde uit Tilburg) maar ook in protestantse kring, getuige 
de Amsterdamse Vereeniging tot Ziekenverpleging, die naar dit voor-
beeld in 1844 op initiatief van Dr. Heije e.a. was opgericht. Deze wijze 
van benadering lag mede ten grondslag aan de oprichting in 1874 van 
de Noord-Hollandsche Vereeniging Het Witte Kruis, waar naast het 
motief van de verpleging als religieuze roeping nog een ander naar 
voren kwam: de ziekenverpleging als een eervol en aantrekkelijk maat-
schappelijk beroep, aan welke taak de beoefenaars zich tegen behoorlij-
ke bestaansvoorwaarden zouden moeten kunnen wijden. Na 1870 deed 
de invloed van Florence Nightingale zich in ons land gelden. Dank zij 
het werk van enige Nederlandse pioniers als Jeltje de Bosch Kemper, 
Anna Reynvaan e.a. werd dit idee in practijk gebracht en kwam de 
ziekenverpleging op een veel hoger peil.' 

In Limburg was de toestand minder schrijnend dan in de grote 
steden in het westen van het land, maar de ziekeninrichtingen hier 
waren in aantal en omvang daarmee ook niet te vergelijken. Sedert de 
armenwet van 1854 fungeerden er als algemene instellingen (gemeen-
telijke instellingen sub lit a) het ziekenhuis, ressorterend onder het 
gesticht Calvariënberg te Maastricht, en het Louisahuis, in 1858 ge-
opend dank zij de nalatenschap van Jkvr. M. L. de Pollart, in beheer bij 
het R.K. Godshuis te Roermond. De verslagen over die instellingen 
luidden allemaal zeer gunstig; regelmatig werden ze aangepast en 
uitgebreid. De meeste patiënten, die in de ziekenhuizen van Maastricht 
en Roermond verbleven, waren lijders aan infectieziekten of patiënten 
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met breuken, kneuzingen, verwondingen of verzweringen. Behoeftige 
krankzinnigen werden verpleegd in het in 1847 geopende provinciaal 
geneeskundig gesticht, ondergebracht in een vleugel van Calvariënberg, 
in welk complex ook nog een gebrekkigen- of godshuis was gevestigd. 
Hier onderscheidde men derhalve al categorieën van verpleegbehoefti-
gen, terwijl elders in Limburg meestal al die groepen in één gesticht 
samengebracht waren . 9  

Godshuizen zoals hier geschetst (ook conventjes of hofjes genaamd) 
vond men in verscheidene Limburgse plaatsen, maar in hoofdzaak in 
Maastricht, Roermond, Venlo, Sittard en Weert. Ziekenverpleging in 
meer strikte zin vond men in de volgende gestichten: St. Norbertus, 
Gennep (1862); St. Joachim (later St. Antonius), Horst (1865); St. 
Joseph, Nederweert (1887); St. Jan, Weert (1868); St. Joseph, Venlo 
(1861); St. Joseph, Sittard (1857); St. Elisabeth, Merkelbeek (1879); St. 
Joseph, Lutterade (1877); St. Joseph, A mstenrade (1859) en St. Joseph, 
Vaals (1885). Die huizen hadden niet enkel een voorkeur voor St. 
Joseph als patroon en naamgever, maar dateerden ook uit een zelfde 
tijdvak (1857-1887) meestal wanneer het plaatselijk klooster er zijn 
activiteit begon.'° Zolang tal van religieuzen tot in de kleinste dorpen 
toe allerlei taken op zich namen, ging die ontwikkeling voort. In 
menige Limburgse plaats telde men later zulk een gesticht (Montfort, 
Heijthuizen, Venray, Well, Meijel enz.). Uit de vele voorbeelden stip-
pen wij hier Mei jel aan, waar de pastoor er in 1896 in slaagde de Zusters 
van Oirschot te bewegen daar een vestiging te beginnen, waar zij 
hulpbehoevenden en zieken opnamen." 

Maar toen was allang de tijd gekomen, dat de ziekenverpleging 
andere eisen begon te stellen, niet louter een charitatieve daad was, maar 
een medische voorziening, die niet meer voor elke gemeente afzonder-
lijk georganiseerd kon worden. Een bijdrage tot de uitoefening van de 
gezondheidszorg gaan de ziekenhuizen pas leveren na 1880, als zij van 
karakter veranderen, na ingrijpende verbouwingen worden aangepast 
aan de medische eisen en door een capaciteitsuitbreiding geschikt 
worden gemaakt om de behoeften op te vangen van de snel groeiende 
bevolking van Limburg (tussen 1879 en 1915 gestegen met 64%). 

Het oudste Limburgse ziekenhuis: 
Calvariënberg te Maastricht 

Het St. Servaasgasthuis, het oudste gasthuis in deze streken, gesticht 
om de pelgrims naar het graf van Sint Servatius te herbergen, nam in 
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latere eeuwen ook behoeftige inwoners ter verpleging op. Tijdens het 
Frans bestuur (1795 - 1815) werd dit gasthuis evenals alle andere parti-
culiere gestichten onder beheer gesteld van de commissie voor de 
„hospices civils". In de jaren 1812-14 was het gasthuis volledig bestemd 
voor de verpleging van de gewonde militairen, die na de terugtocht van 
Napoleon van de slagvelden waren geëvacueerd en naar Maastricht 
werden overgebracht. De burgerzieken werden tijdelijk in het Celle-
broedersklooster ondergebracht, waar ook een gebrekkigenhuis was 
gevestigd.' 2  

Na de aftocht van de Franse legers kwam de ziekenverpleging op de 
schouders te rusten van het College over de algemene armen (het latere 
Burgerlijk Armbestuur), dat de taak voortzette van de gecentraliseerde 
armenzorg uit de Franse tijd, voorzover die niet meer aan de vroegere 
instellingen (opgeheven kloosters, kapittels enz.) kon worden toever-
trouwd. Het regentencollege over de algemene armen kocht een groot 
ruim gebouw om daar zowel de armenzorg als de gestichtsverzorging 
onder te brengen. Aan de rand van de stad vond men in 1819 een 
geschikt gebouw, het vroegere klooster Calvariënberg, te koop, dat 
gunstig was gelegen, omgeven was met verschillende landerijen, en dat 
enkele uitstekende waterbronnen bezat.' 3  Hier heeft sindsdien de so-
ciaal-charitatieve zorg te Maastricht haar basis gehad. In de tuin van dit 
complex op de hoek van de Calvariestraat en de Abtstraat, werd in 1821 
een aparte ziekenhuisvleugel gebouwd, waarheen de noodlijdende zie-
ken vanuit het Cellebroedersklooster werden overgebracht. Het nieuwe 
hospitaal had 130 bedden en was verdeeld in elf afdelingen, zo o.a. voor 
koortsige patiënten, voor gekwetsten, voor schurftigen, voor venerische 
zieken en voor kraamvrouwen. Geneesheer werd Jan Hendrik Bosch, 
die tevens rentmeester-amanuensis van het regentencollege was. Tevo-
ren had hij ter advisering van bouw en inrichting een speciale studiereis 
naar Parijs ondernomen. Zijn zoon Joseph Bosch werd heel- en vroed-
meester, J. van Gulpen, adjunct-heelmeester en F. L. Marres, opper-
apotheker.' 4  

Het was vooral aan de kundigheid van vader en zoon Bosch te 
danken, dat het hospitaal een goede faam genoot." Jaarlijks verbleven 
er 75 á 80 zieken met een gemiddelde verpleegduur van twee tot drie 
maanden. Aangezien nog ruimte overbleef, konden ook particuliere 
patiënten en militairen tegen een matig tarief worden opgenomen.' 6  De 
verpleging geschiedde door lekenpersoneel. Over de ziekenoppassers 
rezen meermalen klachten, zodat zij herhaaldelijk ontslagen moesten 
worden wegens luiheid, bedrog of wangedrag. Het werd daarom als een 
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uitkomst begroet, toen een in 1837 in Maastricht opgerichte congre-
gatie van religieuzen, de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, 
aan de regenten verzocht zich in de ziekenverpleging te mogen be-
kwamen.' 7  Dit werd gaarne toegestaan, want men bewaarde nog goede 
herinneringen aan de plichtsbetrachting van enige geseculariseerde 
Grauwzusters, die na de opheffing van haar klooster als ziekenoppas-
sters in de verpleging waren gaan werken. Na enige jaren van wan-
trouwen en strubbelingen met het lekenpersoneel, dat voor een deel 
zijn ontslag nam, waren de zusters door haar collegae geaccepteerd. In 
1843 kregen vijf zusters van de nieuwe congregatie in het ziekenhuis 
een vaste aanstelling.' 8  

Het Algemeen Burgerlijk Ziekenhuis, zoals de officiële naam luidde, 
was een instelling van armenzorg, al werden er ook vermogende bur-
gers, vreemdelingen of militairen verpleegd. De exploitatie en de ver-
beteringen werden gefinancierd uit de opbrengst van de armenfond-
sen.' 9  Het jaarlijkse aantal verpleegden schommelde tussen 500 â 600 
personen. Dit werd een veelvoud, wanneer ernstige epidemieën uitbra-
ken. Tijdens de cholera-epidemie van 1848 -49 en evenzo in 1854 - 55 en 
in 1858-59 moest een apart lazaret worden geopend, waar de besmette 
patiënten verpleegd werden. In die jaren vielen ook de meeste doden. 
Tijdens de laatste uitgebreide cholera-epidemie in 1866 werd een groot 
noodlazaret ingericht met vier zalen van elk 18 bedden. Dit waren 
momenten, waarop het ziekenhuis cum annexis onder grote druk 
stond. 2° 

De labiele gezondheidstoestand van de Maastrichtse bevolking bleek 
vooral bij gevaarlijke epidemieën. De cholera eiste 351 slachtoffers in 
1848 -49, 147 in 1854 - 55 en 299 in 1866. Maar die kwetsbaarheid was 
ook duidelijk af te leiden uit de „normale" ziekteverschijnselen van de 
in het ziekenhuis opgenomen patiënten, waarvan ongeveer twee derde 
behandeld werd door de geneesheer (Dr. W. J. Wynans) en een derde 
onder de zorgen viel van de heelkundige (H. H. Batta). Het aantal 
patiënten werd jaarlijks groter; de herstelkansen namen echter niet 
evenredig toe. Maar voorzover de zieken er geen baat vonden, genoten 
zij in elk geval in  het  ziekenhuis een liefderijke verpleging. 2 ' 

Een euvel was  de  lange verpleegduur (gemiddeld drie maanden), die 
het gevolg was van het grote bestand ouden van dagen en totaal 
verzwakte personen, die in vele gevallen de plaatsen voor anderen 
blokkeerden. Alle maatregelen om de aanvragen van patiënten af te 
remmen (enkel ziekenhuisopname bij volstrekte onvermijdelijkheid, 
zoals de armenwet van 1854 voorschreef), hadden niet veel uitgehaald. 

86 



Ook de resolute poging ruimte te scheppen door in de jaren 1860-63 alle 
gebrekkigen, invaliden, ongeneeslijke zieken en bejaarden naar het 
aangrenzende godshuis, het algemeen gesticht van Calvariënberg, over 
te brengen, had slechts tijdelijk enig soelaas gegeven. Na verloop van 
jaren zat men in het ziekenhuis weer met dezelfde categorie opge-
scheept. De enige oplossing zou de bouw van een nieuw ziekenhuis 
zijn." 

Het personeel bestond in 1880 uit 13 zusters, voorts 6 tot 9 dienst-
meisjes voor het huishoudelijk werk en enige mannelijk bedienden-
oppassers. Vanaf 1859 was een rector beschikbaar voor de godsdienstige 
verzorging van de patiënten en de zusters. De administratieve leiding 
was in handen van een directeur-huishouder. De medische staf was in 
vijftig jaar niet uitgebreid, maar daarin begon nu verandering te komen. 
In 1881 besloten de regenten na het overlijden van de heelmeester een 
oproep te plaatsen voor de aanstelling van een chirurg, die uitsluitend 
praktijk zou uitoefenen in het ziekenhuis. Dit doorbrak het gevestigde 
systeem om huisartsen aan het ziekenhuis te verbinden." Het specia-
lisme deed nu zijn intrede in de persoon van Dr. L. Th. van Kleef. Deze 
bleek door zijn dynamisch optreden een zeer gelukkige keuze te zijn 
geweest. 24  

In 1881 begon Dr. Van Kleef zijn werk als chirurg. In 1884 werd hij 
tot eerste geneesheer benoemd en trad Dr. Victor Dubois als tweede 
geneesheer in dienst voor de behandeling van interne ziekten. Die 
reorganisatie van de medische dienst in Calvariënberg kon nog maar 
bescheiden resultaten opleveren, zolang geen betere ruimte beschikbaar 
was. Opzienbarend was evenwel wat onmiddellijk al tot stand kwam. 
Op aandringen van Dr. Van Kleef werd een operatiezaal ingericht. 
Twee verpleegzalen kwamen vrij voor patiënten, die een operatie on-
dergingen. Er werd een microscoop aangekocht en een laboratorium 
ingericht, waar Van Kleef bacteriologische onderzoekingen verrichtte. 
De ziekenzalen werden voortaan regelmatig ontsmet en grondig gerei-
nigd; houten bedden werden vervangen door ijzeren ledikanten; nieu-
we ziekenzusters werden opgeleid; het systeem van het ziekenbezoek 
werd verbeterd. Er waaide een nieuwe wind door het oude gebouw." 

De taak van de eerste geneesheer Van Kleef werd verzwaard, doordat 
hij de strijd moest aanbinden met enige ernstige epidemiegolven, die 
Maastricht in de laatste decennia van de vorige eeuw overspoelden. 
Ernstig waren de telkens terugkerende typhusgevallen (1882 -84 en 
1889), maar kwaadaardiger was de diphterie-epidemie van 1892-93, die 
de epidemie van 1879 in omvang dreigde te evenaren en gevolgd werd 
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door een cholera-epidemie in 1894, die zich zeer ernstig liet aanzien. 
Door tijdig de lijders in het epidemisch ziekenhuis te isoleren, kon erger 
worden voorkomen. Dr. Van Kleef mobiliseerde de autoriteiten om 
strenge hygiënische maatregelen te nemen en wist voornamelijk de 
bewoners van de volksbuurten van het belang daarvan te overtuigen, 
want daar waren altijd de meeste patiënten vandaan gekomen voor 
ziekenhuis en epidemisch hospitaal. Zijn beroep op de bevolking was 
niet tevergeefs. Uiteindelijk stierven 34 patiënten aan deze cholera-epi-
demie, beduidend minder dan bij vorige epidemieën." 

De plannen tot de bouw van een nieuw ziekenhuis kwamen eindelijk 
dichter bij hun verwezenlijking, toen Van Kleef er zijn schouders onder 
zette. Sedert het begin van de 70-er jaren beraadslaagden de regenten 
daarover. Een struikelblok vormde de ontsluiting van het bouwterrein, 
dat aan Calvariënberg grensde, maar tot 1867 vestingterrein was. Toen 
het Rijk de vestinggrond aan de gemeente overdroeg, begon een tijd 
van verhoogde activiteit. Aan Ir. Lebens te Luik werd in 1881 het 
ontwerpen van de plannen opgedragen; na zijn dood ging de opdracht 
in 1883 over op de architecten Bilmeyer en Van Riel te Antwerpen. 
Samen met Dr. Van Kleef bezochten de regenten het Mariahilf-hospi-
taal te Aken en de nieuwe ziekenhuizen te Antwerpen en te Molen-
beek-St. Jan bij Brussel. In mei 1885 waren de plannen gereed." In 
augustus 1886 werden zij aan de gemeenteraad van Maastricht voorge-
legd. Via een ingewikkelde transactie gaf die zijn goedkeuring met 
inbegrip van een subsidie van f 80.000,—. In september 1887 begon 
men te bouwen en op 16 juni 1891 werd het ziekenhuis opgeleverd." 

Het nieuwe ziekenhuis had de beschikking gekregen over twee 
ruime verpleegzalen voor mannen en twee voor vrouwelijke patiënten, 
twee recreatiezalen voor herstellenden, een afdeling met kamers voor 
betalende patiënten, een moderne operatiezaal, een polikliniek, afzon-
derlijke dienstverblijven voor medisch en verplegend personeel, een 
stoomkeuken, een stoomwasserij en een desinfectie-oven. Men kan zich 
voorstellen met welke trots de regenten op 22 mei 1895 H.M. Koningin 
Emma hebben rondgeleid, toen deze de nieuwbouw, een van de mo-
dernste ziekenhuizen van Nederland, kwam bezichtigen. 29  De voor-
uitgang was dan ook enorm. Nu konden voor het eerst grote aantallen 
betalende patiënten worden opgenomen, zowel uit Maastricht als uit 
vele andere gemeenten. De capaciteit was min of meer verdubbeld. 
Bedroeg het aantal verpleegden in het oude ziekenhuis minder dan 400 
personen per jaar, na de opening van het nieuwe ziekenhuis steeg dit 
aantal tot ruim 900, waaronder ongeveer 15% betalende patiënten. 
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Onder deze klassepatiënten waren veel personen van buiten Maastricht. 
Het aantal klassepatiënten nam toe in de loop van de jaren, van 172 in 
1901 tot 475 in 1920. Het aantal zg. minvermogende patiënten, waar-
van twee derde uit Maastricht afkomstig was, steeg in die jaren van 
ongeveer 1100 tot bijna 2000 personen. Gezien deze toeloop was de 
verpleegcapaciteit geheel bezet. 

Met de verpleging waren in 1891 belast dertig zusters, maar dit was 
lang niet toereikend om de geschetste groei op te vangen. Hun aantal 
groeide tot 88 in 1921 en tot 100 zusters in 1931. Rond de eeuwwisse-
ling bedroegen de kosten per verpleegdag voor zaalpatiënten nog geen 
gulden per dag en voor klassepatiënten f 1,78. Dit was weliswaar meer 
dan in het oude ziekenhuis, maar deze en verdere kostenstijgingen 
impliceerden niet direct een lastenverzwaring, omdat terzelfder tijd de 
gemiddelde verpleegduur tot de helft gedaald was. Deze opvallende 
verkorting was vooral te danken aan de uitstekende verzorging en het 
succesvol medisch-operatief ingrijpen. Het ziekenhuis was nu in 
hoofdzaak een instelling van medische behandeling geworden, terwijl 
ouden van dagen, langdurige zieken enz. op het (nu ruimer gehuisves-
te) gebrekkigenhuis waren aangewezen. 3 ° 

Verrassende resultaten werden behaald bij patiënten, die leden aan 
ziekten van het zenuwstelsel, de bloedsomloop en de spijsverteringsor-
ganen. Onder de chirurgische verrichtingen, die Van Kleef met succes 
doorvoerde, behoorden met name maag- en darmoperaties en operaties 
aan galblaas en niersteen. Het totaal aantal van deze ingrepen steeg tot 
-± 450 per jaar. Wegens zijn geslaagde maagresecties werd Van Kleef 
een internationale autoriteit. Direct na zijn benoeming had hij al de 
antiseptische operatie- en verbandmethoden ingevoerd, maar na het 
ingebruiknemen van de moderne operatiezaal in het nieuwe ziekenhuis 
paste hij als een der eersten de aseptische operatiemethode toe, waardoor 
het optreden van infecties sterk verminderd werd. Tot zijn succes droeg 
niet minder bij de toepassing van een modernere anaesthesie. 3 ' 

Vermaard zijn ook zijn onmiddellijk toegepaste proefnemingen ge-
bleven met de geheimzinnige (röntgen)stralen, van welke ontdekking 
Wilhelm Conrad Röntgen in 1895 mededeling had gedaan. Tezamen 
met de natuurkundige Dr. H. J. Hoffmans, directeur van de Gemeen-
telijke H.B.S. te Maastricht, had Van Kleef enige experimenten uitge-
voerd en al gauw het belang er van ingezien. Zo overtuigd was hij van 
het nut van deze uitvinding, dat hij besloot het ziekenhuis een rönt-
genapparaat cadeau te doen. Maastricht kreeg zodoende een primeur en 
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was het eerste ziekenhuis in den lande, waar röntgenopnamen van 
fracturen gemaakt werden. 32  

Een andere nieuwigheid was de opening van een polikliniek, waarvan 
Van Kleef sterk voorstander was geweest. Dagelijks kwamen er zich 
veel ambulante patiënten aanmelden, zodat Van Kleef vele uren van 
zijn dagtaak daaraan besteedde. Men ontkomt niet aan de indruk, dat 
vele onbemiddelde patiënten aan deze consulten de voorkeur gaven 
boven een bezoek aan de armendokter. Daardoor kwam echter een te 
zware last op de schouders te liggen van één persoon, hetgeen zich na 
enige jaren begon  te  wreken. In 1897 zag Dr. Van Kleef zich gedwon-
gen een aantal maanden rust te nemen, waarna hij zijn werkzaamheden 
tijdelijk opdroeg aan zijn assistent Dr. J. J. L. van der Horn van den Bos. 
Men bezwoer hem geen ontslag te nemen en verleende hem honorair de 
titel van geneesheer-directeur. In 1904 nam hij definitief afscheid uit 
zijn functie te Maastricht en vertrok hij naar Den Haag. 

Zijn opvolger  als  geneesheer-chirurg werd Dr. G. C. F. Rombouts, 
die al enige jaren onder Van Kleef in Calvariënberg practijk had 
opgedaan. De plaatselijke artsen (E. Schreinemacher Jr. c.s.) stelden 
voor Calvariënberg tot open ziekenhuis te bestemmen. Waarschijnlijk 
was het de huisartsen er om te doen de ontwikkeling terug te draaien en 
zelf weer in het ziekenhuis hun patiënten te gaan behandelen. Het 
Burgerlijk Armbestuur had met het oog op het kostenvoordeel tegen 
het voorstel weinig bezwaar, maar het werd door de gemeenteraad 
afgewezen. Met die beslissing werd het voortbestaan van een gespecia-
liseerd ziekenhuis veilig gesteld. Onder de nieuwe leiding bleef Calva-
riënberg zich in de eenmaal ingeslagen richting gunstig ontwikkelen, 
hoewel nu een meer statische periode aanbrak. 

Een belangrijk feit is geweest, dat na 1904 de medische specialisatie 
binnen het ziekenhuis werd voortgezet. In 1906 werd als assistent 
benoemd P. A. M.  J.  Schols, die zich in Wenen ging specialiseren in de 
keel-, neus- en oorgeneeskunde en later in die kwaliteit in Calvariënberg 
kwam werken. In 1907 werd aan het ziekenhuis een internist verbon-
den, J. L. C. Overbosch, die tevens de leiding kreeg over het röntgen-
laboratorium. Maastricht kwam door toevallige omstandigheden al 
vroeg in het bezit van een oogkliniek, doch niet als onderdeel van het 
ziekenhuis, maar als particuliere kliniek, op eigen risico in 1896 opgezet 
door een gepensioneerde marine-officier dokter A. Swart, leerling van 
Prof. Donders en Prof. Snellen. Deze oogkliniek, sedert 1898 onder 
leiding van J. P. G. van der Meer, slaagde zo volkomen, dat in 1906 een 
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nieuw gebouw kon worden betrokken. Hier had Calvariënberg de kans 
op samenwerking gemist. 33  

Meerdere ziekenhuizen in Zuid-Limburg in opkomst 

Op het moment van de opening van het nieuwe Calvariënberg was die 
instelling tot in de verre omtrek de enige ziekenhuisvoorziening van 
niveau en leek de oprichting van nog meer van dergelijke dure inrich-
tingen een hersenschim. Calvariënberg scheen voor lange tijd het mo-
nopolie te hebben voor de streek. Zoals de inwoners van Zuid-Limburg 
zich voordien voor een medische behandeling tot de ziekenhuizen van 
Aken of Luik hadden gewend, zo leek men nu op Maastricht aange-
wezen. Maar het zou niet lang duren, totdat elders vérreikende plannen 
rijpten. Zuid-Limburg was met de komst van de mijnen nu eenmaal in 
een stroomversnelling geraakt en gewend aan forse initiatieven. Dat het 
mijncentrum Heerlen hierin voorop ging, loopt parallel met de ont-
wikkelingen op ander terrein. 

Het St. Josef-Ziekenhuis, Heerlen. In de 19e eeuw was de toekomst van 
Heerlen nog niet te voorspellen, al had de plaats altijd al meer allure en 
pretentie gehad dan menig ander dorp van het nog rustige plattelands-
gebied. Toen de jonge kapelaan P. J. Savelberg in 1867 er een beschei-
den gasthuis begon, was dit geen ongewoon initiatief, want in veel 
andere plaatsen werden in die jaren katholieke gestichten opgericht 
voor de verzorging van hulpbehoevenden. Wat in het initiatief van 
Savelberg het bijzondere was, is het feit dat hij het zonder de steun van 
een of andere congregatie wilde proberen. Al gauw was hem echter 
duidelijk, dat zijn tehuis geen lang leven beschoren zou zijn, als hij niet 
een aantal religieuzen bereid vond de verzorging op zich te nemen. Of 
hij toen op zoek gegaan is naar die hulp, naar goedwillende mannen of 
vrouwen, die zich het lot zouden aantrekken van de gebrekkigen, 
invaliden, zieken, ouden van dagen en andere tobbers, vermelden zijn 
biografen niet. Wel dat zijn vergeefs beroep op anderen indirect de 
oorzaak was, dat hij zelf de oprichter werd van een zusterscongregatie 
en een congregatie van broeders." 

Het respect dat kapelaan Savelberg genoot, moet ongetwijfeld wor-
den toegeschreven aan een van zijn meest opvallende karaktertrekken, 
dat hij nimmer terugschrok voor de consequenties om het doel te 
bereiken, dat hem voor ogen stond. Hij liet zich niet weerhouden door 
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de moeilijkheden, die hij op zijn weg vond. Hij geloofde in zijn zaak en 
wist dat geloof ook op anderen over te dragen. Van die eigenschap heeft 
het ziekenhuis in Heerlen dankbaar profijt getrokken. De noodsituatie 
in de opkomende mijnstad, waar ondanks het groeiend inwonertal en 
de gestegen behoeften aan medische verzorging zo weinig artsen bereid 
waren zich te vestigen, eiste evenwel een verpleeginrichting van een 
ander formaat dan door Savelberg in de vorige eeuw was gesticht. 

Zou men nu opnieuw een beroep op hem mogen doen? Dat lag niet 
zo voor de hand, want hij had als taak voor zijn congregatie gekozen 
voor wat hij noemde „de kleine dorpscaritas" en niet de ziekenverple-
ging, waarvoor immers genoeg andere congregaties zich al beschikbaar 
stelden." Bovendien rees de vraag, welk karakter een Heerlens zieken-
huis zou moeten krijgen. In de kringen van de mijndirecties werd 
vooral gedacht aan een instelling voor de verpleging van slachtoffers 
van bedrijfsongevallen, maar zulk een instelling behoefde niet confes-
sioneel te zijn. 36  

Het is uiteindelijk de Heerlense huisarts F. M. J. de Wever geweest, 
die een oplossing aandroeg. Nadat hij tevergeefs allerlei congregaties 
had gepolst in Heerlen de ziekenverpleging op zich te nemen, wist hij 
met kracht van argumenten tenslotte Savelberg te overreden in Heerlen 
een ziekenhuis te bouwen en daar zijn nieuw gestichte congregatie in te 
zetten. Deze aarzelde niet, overwon zijn bezwaren en sloeg consequent 
de nieuwe weg in. Als eerste van zijn zusters werd Zr. Andrea naar het 
Mariahilf-Spital in Aken gestuurd om zich voor haar nieuwe taak te 
gaan bekwamen. Zij werd de eerste van een lange rij zusters, die haar in 
en buiten Limburg zijn gevolgd. 37  

In 1904 kwam zijn hospitaal gereed, dat geschikt was voor de opvang 
van 26 patiënten. Uiteraard werd De Wever de vaste arts; de chirurg Dr. 
E. Hustinx uit Maastricht, die daar in 1904 een particuliere kliniek was 
begonnen, kwam één dag per week naar Heerlen om er te opereren. Er 
mankeerde nog van alles; uiterste zuinigheid was de boodschap. Alle 
beschikbare middelen had de congregatie aangesproken om de eerste 
opzet te bekostigen. Geld voor een behoorlijke inrichting en voor 
uitbreiding was er nauwelijks. Was dit bescheiden hospitaal niet te 
klein en primitief opgezet? Enige jaren later — Mgr. Savelberg was 
inmiddels in 1907 gestorven — sprak men opnieuw over de wenselijk-
heid van een groot modern (neutraal) ziekenhuis. De hoofdingenieur 
der mijnen Ir. C. Blankevoort schreef aan zijn Minister, dat bij een 
uitbreiding van de mijnen een vergroting van de ziekenhuisaccommo-
datie noodzakelijk zou zijn mede met het oog op mogelijke mijnram- 
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pen. Hij vroeg de geldelijke steun van de overheid voor een grotere 
verpleegeenheid, die op particuliere basis niet was te realiseren. De 
Minister stond niet afkerig tegenover dit idee, maar zinspeelde op de 
oprichting van een ziekenhuis, dat door de mijnwerkersziekenfondsen 
zou worden gefinancierd, zoals ook in buitenlandse mijnbekkens ge-
beurd was, waar de mijnen eigen ziekenhuizen hadden opgericht. 38  

Het is uiteindelijk als gevolg van het uitblijven van een centraal 
mijnwerkersfonds en van een wet op de ziekteverzekering, dat die 
ministeriële gedachte niet in practijk is gebracht en dat toch maar het 
bestaande katholieke ziekenhuis (van Savelberg en De Wever) werd 
uitgebreid. In 1909 werd met financiële steun van de mijnen een 
noord-oostelijke vleugel van twee verdiepingen opgeleverd en eveneens 
een uitbreiding aan de zuidzijde gerealiseerd, die tesamen een winst 
brachten van 60 bedden. Tevens kwam een nieuwe operatiekamer 
gereed. Heerlen had nu een ziekeninrichting, die tenminste aan mini-
male eisen voldeed. 39  

Dank zij een jaarlijks subsidie van de mijnondernemingen werden de 
exploitatiezorgen enigszins verlicht, hetgeen o.m. tot gevolg had, dat in 
1909 Dr. E. Hustinx tot vaste chirurg kon worden benoemd. Hij gaf 
zijn eigen kliniek te Maastricht op en verbond zijn carrière helemaal 
met het Heerlense St. Joseph-ziekenhuis. Hij was een typische over-
gangsfiguur tussen de universele geneeskunde en het medisch specia-
lisme. Zijn operatietechniek was fenomenaal; zijn grootste interesse lag 
op het terrein van de maagoperaties en de orthopedie; onovertroffen 
was hij op het gebied van de lokale anaesthesie. Hij was een man met 
een grote anatomische kennis, die (nog) een breed terrein van de 
chirurgie bestreek en uitblonk in groot technisch kunnen, enorme 
werkkracht en welwillende menselijkheid. Het onbekende Heerlense 
ziekenhuis, waaraan hij tot 1946 verbonden bleef, kreeg door hem een 
goede faam en een internationale reputatie." 

De medische staf werd al in een vroeg stadium verder uitgebreid 
evenals het benodigde instrumentarium. In 1913 nam dokter J. A. M. J. 
van Leent de leiding op zich van een afdeling voor neus-, keel-, oor- en 
ooglijders. Bovendien zou hij zich met de opbouw van het laborato-
rium bezig houden, waarvan de oprichting gestimuleerd was door Dr. 
Hustinx, wiens belangstelling vooral de histologie gold. Het eerste 
(eenvoudige) laboratoriumwerk werd verricht door Zr. Sylvia, die er in 
de jaren 1914-1930 pionierswerk verrichtte.'' Van veel betekenis voor 
de streek was het feit, dat in 1914 een Zanderinstituut voor electrische 
baden en hete luchtbehandeling in gebruik werd genomen. De mijn- 
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ondernemingen hadden daarop in hun subsidievoorwaarden aange-
drongen ter wille van een betere spier- en gewrichtsbehandeling van 
ongevalspatiënten. Deze dure voorzieningen stonden een uitbreiding 
van de beddencapaciteit gelukkig niet in de weg. In oktober 1912 ging 
de eerste schop in de grond voor een uitbreiding tot 280 bedden. Dank 
zij de steun van de mijnen werd in 1914 aan een nog grotere uitbreiding 
begonnen, die ruimte bood voor nog eens 80 bedden. Het totaal aantal 
bedden was nu op 360 gekomen; het gemiddeld aantal patiënten steeg 
tot 225 per dag. Voor een arbeidersbevolking in deze mijnstreek van 
ongeveer 12.000 man was zulks niet eens overmatig. Het aantal ver-
pleegden bedroeg in 1915 2.570 personen, waarvan ± 40% particuliere 
patiënten." 

Nu het Heerlense ziekenhuis zo snel in omvang groeide, dat het van 
alle katholieke ziekenhuizen in Nederland al op de derde plaats kwam, 
kon het niet uitblijven, dat de interne structuur daaraan moest worden 
aangepast. Al langer waren bezwaren gehoord, dat de bevolking van dit 
industriegebied zo volledig afhankelijk was van dit particuliere zieken-
huis, eigendom van een religieuze congregatie en bestuurd door een 
huisarts. Die critici konden niet ontkennen, dat het ziekenhuis altijd 
royaal had opengestaan voor de wensen (eisen?), die de mijnonderne-
mingen ter tafel brachten, maar in het aanhoudend rumoer omtrent 
algemene of levensbeschouwelijke organisatievormen verstomden die 
geluiden niet. Zelfs de regering gaf te verstaan alleen bereid te zijn de 
Staatsmijnen verder steun te laten verstrekken, indien enige funda-
mentele reorganisaties werden doorgevoerd. Essentiële veranderingen 
konden niet langer uitstel lijden en kregen in en na de eerste wereld-
oorlog hun beslag. 

Het ziekenhuis kreeg een zelfstandig bestuur, toen de Congregatie 
van de Kleine Zusters van de H. Joseph het gehele complex tegen een 
fractie van de waarde aan een nieuwe stichting overdroeg. De be-
stuursleden — benoemd door de bisschop van Roermond — zouden 
voortaan het beheer voeren. Deze structuurverandering hing ten dele 
samen met de noodzaak van een financiële scheiding, omdat de Con-
gregatie onmogelijk de financiering van het ziekenhuis kon blijven 
verzorgen. Het moment van het in werking treden van de nieuwe 
stichting hing tevens samen met de oprichting van het Algemeen 
Mijnwerkers Fonds (A.M.F.), dat de aangewezen instelling werd om in 
de financiering te participeren gezien de belangen van de verzekerde 
mijnwerkers bij een goede ziekenhuisverzorging. De verhoudingen 
waren nu duidelijk afgebakend, al bleven sommigen tegen het katho- 
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hek karakter van het ziekenhuis bezwaar maken. Binnen de nieuwe 
organisatiestructuur was in elk geval de groei van het ziekenhuis in zijn 
tweede uitbreidingsfase gewaarborgd.' 3  

In 1916 werd dokter A. H. J. Hintzen aangesteld tot geneesheer-di-
recteur, aangezien dokter De Wever aan zijn medische taak de voorrang 
gaf. De nieuwe geneesheer-directeur begon met een uitbreiding van het 
verplegend personeel, een doelmatiger werkverdeling, de aanstelling 
van de eerste lekenverpleegsters en de aanpak van een interne opleiding. 
Het laboratorium breidde hij verder uit. Hij zorgde voor een goede 
samenwerking van het ziekenhuis met artsen, fondsen en medische 
diensten. Zo kwam o.a. een vaste relatie tot stand met de mijnartsen-
dienst, die aparte lokaliteiten in het ziekenhuis ter beschikking kreeg." 
In 1918 was een buitenpaviljoen voor huidpatiënten in gebruik geno-
men, nadat dokter A. Ottenhoff voor de behandeling van deze patiën-
ten en geslachtszieken was aangesteld. In 1923 begon een uitbreiding, 
die ruimte bood aan een kinderpaviljoen en aan psychiatrische patiën-
ten. Inmiddels was de verpleegcapaciteit tot 489 bedden gestegen. In de 
daarop volgende jaren richtte men zich vooral op een verbetering van de 
accommodatie. Hoewel de financiële band met de Congregatie was 
verbroken, bleef die toch in verrassend grote aantallen zusters beschik-
baar stellen. Vele jaren lang werkten -± 80 religieuzen als verpleegster in 
het ziekenhuis, van wie ongeveer 50 waren gediplomeerd. Verder be-
stond iets minder dan de helft van het huishoudelijk personeel (45 à 50) 
ook nog uit zusters." 

De uitbreiding van de medische staf kon door de grotere omvang van 
het ziekenhuis in Heerlen verder voortschrijden dan elders gebruikelijk 
was. Als internist was sinds 1919 in functie J. L. H. H. Crobach, die niet 
alleen hoofd was van de interne afdeling, maar ook A. J. H. Hintzen als 
geneesheer-directeur was opgevolgd, toen die zijn functie verruilde voor 
een gelijksoortige in het Maastrichtse Calvariënberg. De Wever bleef 
(als huisarts) in het ziekenhuis dienst doen; hem werd de verloskundige 
afdeling toevertrouwd en de radiologie. Apotheker Nievergeld kreeg de 
leiding van het laboratorium. In 1925 werd F. B. M. B. Schiphorst 
consulent voor zenuw- en zielsziekten en in 1931 werd F. A. Witte als 
oogarts aangesteld. In 1931 bereikte het ziekenhuis zijn definitieve 
grootte met 550 bedden. Het gemiddeld aantal zieken schommelde in 
die jaren rond 400 à 450 per dag, waarvoor een staf van 130 personen aan 
verplegenden beschikbaar stond en een bijna even groot aantal in de 
huishoudelijke sector. 

In de dertiger jaren bleek de ziekenhuiscapaciteit te groot geworden, 
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vooral toen veel mijnwerkers elders een werkkring zochten of naar hun 
land van oorsprong terugkeerden. De bezettingsgraad daalde in de jaren 
1935 -37 tot 76 á 83%. Met zijn enorme verpleegcapaciteit en zijn zeven 
medische afdelingen bleef Heerlen landelijk gelden als een van de grote 
en vooraanstaande ziekenhuizen. 46  De groei van het St. Joseph-zieken-
huis zou na de eerste wereldoorlog nog groter zijn geweest, als toen niet 
twee andere ziekenhuizen tot ontwikkeling waren gekomen, die Heer-
len enigermate hebben ontlast. Kerkrade in de oostelijke en Sittard in 
de westelijke mijnstreek voorzagen sindsdien naast Heerlen in de zie-
kenhuisbehoefte van Zuid-Limburg. 

Ziekenhuis „De Goddelijke Voorzienigheid" te Sittard. Het provincie-
stadje Sittard had aanvankelijk slechts een bescheiden betekenis in de 
ziekenverzorging, toen de gasthuizen een geleidelijke evolutie begon-
nen door te maken. Het oude gasthuis (het St. Josephgesticht) hield 
hier strak vast aan zijn traditionele functie. Het huidige ziekenhuis 
dankt zijn ontstaan dan ook aan een heel andere reden. Die oorsprong 
hangt samen met de opheffing van de kloostercongregaties in Frankrijk 
op het einde van de 19e eeuw. De Franse onderwijscongregatie van de 
Filles de la Divine Providence, die vanwege de anticlericale wetgeving 
van Waldeck-Rousseau en Combes practisch gedwongen was in het 
buitenland nieuwe bestaansmogelijkheden te zoeken, week toen o.a. uit 
naar Nederland. Een aantal zusters vestigde zich in 1903 in Sittard, maar 
moest vanwege de taalmoeilijkheid afzien van het geven van onderwijs. 
Daarom legden zij zich toe op de verpleging en hebben daarin hun 
roeping gezien. Na de bouw van hun klooster namen zij de ziekenver-
pleging ter hand: de eerste jaren bezochten zij de zieken aan huis, maar 
op aandringen van dokter J. A. E. Schoenmaekers werden in het 
klooster ziekenkamers ingericht, wat het begin werd van het zieken-
huis.'" 

In 1907 lieten de zusters een aparte vleugel bouwen, waarin de 
ziekenverzorging werd ondergebracht. Daar werd ook een operatieka-
mer ingericht volgens het advies van de chirurg Dr. E. Hustinx, die er 
in 1908 de eerste operatie verrichtte en jaren lang twee dagen per week 
naar Sittard kwam voor medische behandelingen. In 1909 werd in de 
kloostertuin een barak voor besmettelijke zieken gebouwd. Vanaf 1917 
begon een periode van snelle uitbreiding. In 1919 kon een chirurg in 
vaste dienst worden aangesteld. Een belangrijke betekenis kreeg het 
Sittardse ziekenhuis van De Goddelijke Voorzienigheid vooral met het 
oog op de uitbreiding van de mijnindustrie naar westelijk Zuid-Lim- 
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burg ingevolge de aanleg van de staatsmijn Maurits. Rond die tijd 
werden in samenwerking met het Groene Kruis plannen gemaakt voor 
de bouw van een heel nieuw ziekenhuis, waarvoor allerlei voorberei-
dingen werden getroffen, o.a. de keuze en aankoop van het terrein." In 
1921 werd Dr. J. E. Schulte als chirurg aangesteld en tevens kort daarna 
benoemd tot geneesheer-directeur, welke laatste functie hem meerma-
len in conflict bracht met het bestuur, hetgeen in 1924 tot zijn schor-
sing en later tot zijn ontslag leidde. Deze en andere onverwachte 
moeilijkheden maakten de nieuwbouwplannen onzeker, die in 1924 
definitief van de baan raakten. 

Er werd nu besloten tot een grondige verbouwing van het bestaande 
hospitaal, dat nog altijd het „Fransche Klooster" heette. Intern was 
intussen de inrichting verder verbeterd en aangepast. In 1922 kwam een 
volledige röntgeninrichting in gebruik voor onderzoek en therapeuti-
sche doeleinden evenals een inrichting voor radiologie. Omstreeks deze 
tijd kwam verder een afzonderlijke kinderzaal tot stand. In 1923 kreeg 
de Sittardse inrichting haar erkenning als algemeen ziekenhuis, waarna 
de verpleegstersopleiding kon beginnen. In de jaren 1924 -26 en 1927-29 
was de bouwactiviteit het grootst, toen twee verpleegafdelingen verre-
zen aan de Walramstraat, gescheiden door de nieuwe hoofdingang. Een 
derde vergroting werd in 1930-31 gerealiseerd, toen met de bouw van 
o.m. een verdere ziekenvleugel de oorspronkelijke kloostergebouwen 
geheel in de schaduw van de uitbreidingen kwamen te liggen. De 
beddencapaciteit werd als gevolg van die uitbreidingen tot 260 ver-
hoogd, waarvan ca. 70% diende voor A. M. F.-patiënten. Al deze 
grootscheepse reorganisaties hadden plaats onder het toeziend oog van 
Dr. Herman van der Hoff, die in 1924 op aandringen van zijn vriend 
deken L. Tijssen van Sittard tot chirurg was benoemd en sedert 1927 als 
directeur-geneesheer het beheer voerde. Deze eminente arts, die ook 
bekend stond vanwege zijn veelzijdige culturele belangstelling, werd 
hier de spil van het medisch bedrijf. 

In de patiëntenbeweging kwam deze forse uitbreiding duidelijk tot 
uiting: Het aantal zieken, dat in 1910 slechts 310 bedroeg (overeenko-
mend met ongeveer 8.000 verpleegdagen), steeg tot 921 in 1927 (met 
een equivalent van 25.235 verpleegdagen). Dat de gemiddelde ver-
pleegduur nog weinig neiging tot dalen vertoonde, vond waarschijnlijk 
zijn oorzaak in het feit, dat nu meer ernstige patiënten werden opge-
nomen. Daarop wijst ook de vergroting van de medische staf. In 1928 
werd een internist aangesteld (Dr. K. L. E. Lamers, die in 1932 opge-
volgd werd door Dr. A. J. R. E. van Schoonhoven van Beurden) en 
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gelijktijdig de eerste oogarts (Dr. F. 1-kitte). In 1936 kwamen betere 
voorzieningen tot stand voor de operatie- en röntgenafdeling, maar de 
verdere plannen (o.a. de bouw van een klassepaviljoen) bleven onuit-
gevoerd. 

Dezelfde structuuraanpassing, die Heerlen al eerder had ondergaan, 
bleek ook in Sittard noodzakelijk. Bestuurlijk werd het Sittardse zie-
kenhuis in 1927 van de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid afgescheiden en werd het beheer aan een stichting met 
een afzonderlijk college van regenten opgedragen. Deze constructie was 
om meerdere redenen wenselijk o.a. om een betere samenwerking te 
garanderen met de directie van de Staatsmijnen en het A.M.F., die sterk 
hadden aangedrongen op een capaciteitsuitbreiding. Eerst nadat het 
A.M.F. accoord was gegaan met een deelname in de financiering, 
konden de verbouwingen uit de 20-er jaren worden afgerond." 

Het St. Josef Ziekenhuis te Kerkrade. In Kerkrade maakte het Sint 
Josefhospitaal, dat van ongeveer gelijke omvang was als het Sittardse 
ziekenhuis, een soortgelijke ontwikkeling door. Het ziekenhuis in 
Kerkrade — niet te verwarren met het St. Elisabeth-Spital, een gasthuis 
voor de verpleging van hulpbehoevenden — werd gesticht in 1914 door 
de Congregatie van de Dienaressen van de H. Geest uit Steijl, die zich in 
1910 in Kerkrade had gevestigd. Deze zusters beoefenden daar de 
wijkverpleging en zagen de ziekenhuisverpleging als een logisch ver-
lengstuk van haar taak. Zij bouwden op eigen kosten het ziekenhuis, 
voerden het bestuur, exploiteerden het en namen de verpleging op zich. 
Begonnen werd in februari 1914 met 12 zusters en een capaciteit van 60 
bedden. De behoefte bleek weldra veel groter dan het gecreëerde aan-
bod, zodat al gauw een capaciteitsvergroting werd overwogen. Het was 
met name door bemiddeling van Dr. Poels, dat een beduidende uit-
breiding kon worden gerealiseerd. De financiële mogelijkheden daartoe 
kwamen beschikbaar door enige geldleningen o.a. van het Algemeen 
Mijnwerkers Fonds, waaraan de voorwaarde was verbonden de daarbij 
aangesloten verzekerden op basis van de kostprijs te verplegen. 

De eerste specialisten waren de chirurg Dr. G. Kreijen en de internist 
Dr. A. Willemse, die tot geneesheer-directeur werd benoemd. Het 
benodigde instrumentarium werd regelmatig op peil gehouden. In de 
eerste jaren bestonden al een operatie-afdeling, een röntgenafdeling, een 
laboratorium en poliklinieken. Het was een gelukkige ontwikkeling 
met het oog op de expansie van de mijnindustrie, dat naast het zie-
kenhuis in Heerlen deze instelling tot een moderne streekvoorziening 
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kon worden uitgebreid: in 1925 had het ziekenhuis 125 bedden, in 1930 
vergroot tot 250 bedden. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 
bestond de medische staf uit twee chirurgen, twee internisten, een 
oogarts en een keel-neus-oorarts. Het aantal verplegenden steeg van 45 
in 1930 tot 63 in 1940; daarvan was ruim de helft gediplomeerd en een 
kleine helft als leerling in opleiding. Deze gunstige cijfers waren te 
danken aan de eigen opleiding, die sinds 1925 gegeven werd. 49  

Opnieuw Maastricht: 
Calvariénberg in de achterhoede 

Zo dynamisch als Calvariënberg zich in de vorige eeuw had ontwikkeld, 
zo stroef liepen alle plannen vast, die in de eerste helft van deze eeuw 
werden beraamd om de ziekenhuiscapaciteit en -kwaliteit verder te 
verbeteren. De oorspronkelijke voorsprong verkeerde na enige decennia 
in een achterstand. Bij de bouw van het ziekenhuis aan de zuidzijde van 
het Calvariecomplex was geen rekening gehouden met de bevolkings-
groei, die Maastricht stond te wachten. Het inwonertal bedroeg in 1900 
nog slechts 34.182 zielen, maar in 1920 ging dit aantal fors omhoog. De 
annexatie van dat jaar leverde een bevolkingswinst op van 12.820 
personen, waardoor de stad 54.268 inwoners ging tellen. In 1939 telde 
Maastricht 67.904 zielen. Niet alleen de stadsbevolking nam toe, maar 
ook die van het omringende landelijke gebied, dat kon gerekend wor-
den tot het verzorgingsgebied van het Maastrichtse ziekenhuis, steeg 
(voor wat betreft de zuidelijke helft van Zuid-Limburg) van bijna 
82.000 in 1900 tot ruim 104.000 in 1940. Buiten beschouwing blijft dan 
het bevolkingsaccres in het aangrenzende Belgisch gebied, dat ook op 
het ziekenhuis van Maastricht was aangewezen. De behoefte steeg niet 
alleen als gevolg van deze bevolkingsgroei, maar bovendien nam de 
gemiddelde opnamefrequentie per hoofd van de bevolking in deze jaren 
snel toe. 

Op deze gestegen vraag was het ziekenhuis geenszins berekend. Het 
paviljoensysteem stond een centralisatie van de afdelingen in de weg en 
maakte een uitbreiding boven de bestaande 120 bedden bezwaarlijk. 
Enige ruimte verkreeg men in 1900, toen een afzonderlijke verpleegzaal 
voor kinderen (12) werd ingericht, waar tot dan toe het dagverblijf voor 
de vrouwelijke patiënten was. Een betere oplossing zou de bouw van 
een epidemische ziekenbarak geweest zijn, maar de pogingen in die 
richting in 1908 en 1911 vonden geen doorgang, ook niet toen de 
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gemeente de kosten op zich wilde nemen. Een verbetering van beteke-
nis was het vernieuwde röntgenlaboratorium (1913). Daartoe vond 
men ruimte, sinds de ontsmettingsdienst niet meer onder Calvariënberg 
ressorteerde." De besprekingen over een uitbreiding van het ziekenhuis 
werden met het uitbreken van de eerste wereldoorlog opgeschort, maar 
in 1917 werd de gedachte weer opgevat en architect Jos Cuypers te 
Roermond opdracht gegeven een algemeen uitbreidingsplan op te 
stellen. Veel desiderata zouden in diens plan verwezenlijkt worden 
(uitbreiding van de behandel- en verpleegruimte voor de klassepatiën-
ten, de bouw van een epidemisch hospitaal, apotheek, zusterhuis, kapel, 
werkplaatsen enz.). De scherpe prijsstijgingen tijdens de na-oorlogse 
inflatie dwongen echter tot uitstel. Men besloot de totale bouw nog 
even aan te houden en voorlopig slechts vier zalen aan te besteden. 

Maar zelfs de realisering van dit bescheiden onderdeel ging niet door. 
De nieuwbenoemde geneesheer-directeur dacht op het laatste ogenblik 
meer effect te bereiken met een andere bouwwijze. Wilde Maastricht op 
zo kort mogelijke termijn een maximale uitbreiding van zijn bedden-
capaciteit bereiken, dan zou naar zijn oordeel de bouw in hout in plaats 
van steen de voorkeur verdienen, m.a.w. de beddenuitbreiding zou 
groter zijn, als men die verpleegzalen in hout zou optrekken. De acute 
ziekenhuisbehoefte van Maastricht en omgeving rechtvaardigde vol-
gens hem volledig die noodvoorziening. Dienovereenkomstig heeft 
men begin 1920 dan ook besloten. Gebouwd werd een houten zieken-
barak voor ca. 36 patiënten en naderhand nog een barak voor tubercu-
losepatiënten." 

In deze jaren speelde ook het netelige vraagstuk van de interne 
reorganisatie van de medische dienst een grote rol, waarover de me-
ningen danig uiteen liepen. Ten dele hing deze reorganisatie samen met 
de voorziene uitbreiding, maar ten dele speelden andere vragen een rol: 
de bevoegdheid van de regenten in medische aangelegenheden, de 
controverse over open of gesloten ziekenhuis, over vrije toelating of 
limitatieve aanstelling van specialisten, over nieuwe opvattingen over 
ziekenverpleging en medische dienstbaarheid, rechten en plichten van 
de patiënten enz. Ook zeer concrete wensen kwamen opnieuw ter tafel, 
zoals de bouw van het epidemisch ziekenhuis, de uitbreiding van het 
laboratorium, de aanstelling van meer specialisten en van een (niet-ho-
noraire) geneesheer-directeur. 

Op verschillende niveaus waren op een bepaald moment deze dis-
cussies tegelijk aan de gang: in het regentencollege, in de medische staf 
van het ziekenhuis, in de gemeenteraad, het college van burgemeester 
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en wethouders en voorts nog bij het Provinciaal Bestuur als toezicht-
houdende instantie. Tenslotte bemoeiden zich er eveneens de huisartsen 
mee, die zich bij de ziekenhuisopname gepasseerd voelden. Ter vermij-
ding van verdere gevoeligheden werd een commissie van drie deskun-
digen ingeschakeld (Prof. Dr. B. J. Kouwer en Dr. A. P. Bosscha uit 
Utrecht en Dr. N. P. van Spanje, Amsterdam), die een vertrouwelijk 
rapport uitbrachten en o.m. adviseerden een bezoldigde geneesheer-di-
recteur aan te stellen. Zelfs dit ogenschijnlijk onschuldig advies ver-
wekte nog deining, toen de „aangewezen" candidaat (de populaire 
internist van het ziekenhuis, J. L. C. Overbosch) door de raadsmeer-
derheid niet geaccepteerd werd, omdat hij niet katholiek was. In zijn 
plaats werd op 28 juli 1919 benoemd Dr. A. H. J. Hintzen, genees-
heer-directeur en internist te Heerlen. Teleurgesteld heeft Overbosch, 
die gedwongen werd met zijn opvolger de practijk te delen, in 1927 
Maastricht verlaten om geneesheer-directeur te worden in Arnhem.” 

Na zijn benoeming heeft Dr. Hintzen zich tot eerste taak gesteld te 
trachten de onderlinge verdeeldheid weg te nemen en bij te dragen tot 
betere verhoudingen. Als even belangrijk zag hij als zijn opgave enige 
verlichting te brengen in de ziekenhuissituatie, waar ontoelaatbare 
toestanden en tekorten waren ontstaan. De ziekenzalen konden het 
aantal patiënten niet meer bevatten; er stonden drie rijen bedden op de 
zaal; de reconvalescenten moesten soms op lange stoelen op de zolders 
te slapen worden gelegd. Een tuberculose-afdeling ontbrak evenals een 
verloskamer. De zuigelingen werden op allerlei plaatsen in het zieken-
huis verpleegd. De verwarming geschiedde nog met kachels. De priva-
ten en urinoirs hadden geen waterspoeling. Waar de besmettelijke 
zieken waren ondergebracht, ontbraken de meest elementaire voorzie-
ningen. Er was op geen van de zalen of kamers stromend water, warm 
noch koud. De aanwezigheid van twee oude boerderijen met open 
mestvaalten in de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis was in 
strijd met alle eisen van de hygiëne. 

Onder de directie van Dr. Hintzen konden gelukkig enkele initia-
tieven verwezenlijkt worden. De bouw van de ziekenbarak had enige 
ruimte gegeven. Verder verrezen in 1926 nog twee lighallen in de tuin 
van het ziekenhuis. In 1923 kwam een afzonderlijk zusterhuis gereed, 
waardoor een oud probleem werd opgeheven en eveneens wat meer 
ruimte werd verkregen. Ook andere wensen gingen in vervulling, zoals 
de oprichting van een chemisch laboratorium en de samenvoeging 
hiervan met het pathologisch en bacteriologisch laboratorium, de or-
ganisatie van het gemotoriseerde ziekenvervoer, de vergroting van de 
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kinderafdeling en de inrichting van een verloskamer. Eindelijk werd in 
1926 de bouw van het epidemisch ziekenhuis ter hand genomen. Er 
kwam centrale verwarming in heel het ziekenhuis en stromend warm en 
koud water. Tussen de administratie van het ziekenhuis en de overige 
diensten, die eveneens onder beheer stonden van het Burgerlijk Arm-
bestuur, kwam een volledige scheiding tot stand, die uiterlijk gestalte 
kreeg in de vorm van de nieuwe ziekenhuisingang." 

Ondanks deze verbeteringen kon ook de nieuwe geneesheer-direc-
teur de geïrriteerdheid van zoveel partijen niet doorbreken, die met 
teleurstelling en ongeduld van het telkens mislukken van de nieuw-
bouwplannen moesten kennis nemen. Wel is het voornamelijk aan hem 
te danken, dat die plannen in een ander perspectief kwamen te staan, 
toen een meerderheid in de gemeenteraad en in het bestuur van het 
Burgerlijk Armbestuur te vinden was voor de bouw van een geheel 
nieuw ziekenhuis buiten de oude stad. Architect Cuypers bracht ver-
volgens opnieuw advies uit en ondersteunde het voorstel. Hij kwam 
met een program voor een ziekenhuis van 600 bedden. Financieel zou 
deze oplossing niet duurder zijn, omdat het bestaande ziekenhuis dan 
tot de uitbreiding van het godshuis kon dienen. De kosten voor het 
stichten van een ziekenhuis op vrij terrein werden geschat op 4½ 
miljoen gulden." 

Het is op zichzelf een raadsel, hoe Calvariënberg binnen de gefi-
xeerde ruimte toch nog kans zag zich verder te ontwikkelen. Overeen-
komstig de traditie was en bleef de chirurgische afdeling de grootste 
met in 1934 een maximum aantal van ca. 1.100 patiënten. De andere 
afdelingen waren veel kleiner, zoals bv. die van de keel-, neus- en oorarts 
met 112 patiënten in 1936. Fors steeg het aantal riintgenpatiënten (van 
± 200 in 1910 tot ruim 2.000 in de jaren '30) en dat voor radiotherapie 
(van 110 tot bijna 1.000). Nieuwe specialisten deden hun intrede: een 
kinderarts (Dr. H.  P.  J. Koenen in 1931), een chirurg (Dr. J. H. J. 
Wishaupt, aangesteld in 1934, die de eerste chirurg Dr. G. C. F. 
Rombouts moest gaan vervangen, aan wie in 1935 ontslag werd ver-
leend), verder een gynaecoloog (Dr. E. A. J. M. Hanlo in 1935), een 
neuroloog (J. G. Y. de Jong in 1936) en een dermatoloog-röntgeno-
loog (Dr. D. M. Levy in 1936). 

Het aantal verpleegden steeg van rond 2.000 in het begin van de jaren 
'20 tot bijna 3.700 in 1939. Ongeveer drie kwart van deze patiënten 
werd in de derde klasse verpleegd. In dat geval was de geneeskundige 
behandeling in de prijs inbegrepen (drie á vier gulden per dag voor 
zaalverpleging!). Dit scheen een van de aantrekkelijkheden te zijn van 
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het Maastrichtse ziekenhuis. De regenten hadden zelfs een fraai geïl-
lustreerde brochure laten maken, waarin omstandig werd uiteengezet, 
dat Calvariënberg met zijn moderne voorzieningen en instrumentarium 
erg goedkoop was gebleven. Nergens kon een klasse- of zaalpatiënt 
goedkoper terecht. Hierin schuilt wellicht de reden, dat zovelen (rond 
40%) er voor eigen rekening werden verpleegd. Zieken, die niet indi-
vidueel of collectief waren verzekerd, konden in Maastricht de prijs voor 
een zaalverpleging nog wel opbrengen. Een klassepatiënt was iets 
duurder uit (de prijs liep dan op vanaf vier gulden per dag met extra 
berekening van de geneeskundige behandeling)." 

In evenredigheid met de groei van het aantal verpleegden bleef het 
verplegend personeel van jaar tot jaar toenemen. Het is merkwaardig, 
dat die behoefte bijna geheel door religieuzen kon worden gedekt. 
Toevallig viel die vraag namelijk juist in de jaren, dat de Zusters onder 
de Bogen zeer veel kloosterroepingen hadden. Enige cijfers kunnen de 
personeelsontwikkeling aanduiden: In 1897 werkten in het ziekenhuis 
20 zusters in de verpleging en in de huishouding. In 1914 waren dat 31 
zusters (waarvan 20 gediplomeerden, hoewel in het ziekenhuis zelf geen 
opleiding werd gegeven). In 1939 waren er 42 gediplomeerde religieu-
zen en 27 ongediplomeerde zusters. Daarnaast was er altijd een klein 
getal (ongediplomeerde) lekenverplegers in dienst voor taken, die be-
zwaarlijk aan de zusters konden worden opgedragen. Het overig per-
soneel nam eveneens in aantal toe (30 in 1914, 43 in 1939). 

Toch was een stemming van onbehagen, ongeduld en ontevreden-
heid onmiskenbaar aanwezig ondanks de opofferingen van de artsen en 
zusters, omdat in menig opzicht de ruimte en de accommodatie tekort 
schoten. Symptomen hiervan komen herhaaldelijk terug. Men proeft 
het uit de klachten over tekortschietende verzorging, over de veroude-
ring van de inrichting, over het toenemend aantal zieken, die aan andere 
ziekenhuizen de voorkeur gaven. Het blijkt evenzeer uit de kritiek, die 
herhaaldelijk werd geuit op de overbezetting van de chirurgische afde-
ling, de spreekwoordelijke tactloosheid van de betrokken chirurg, het 
gebrek aan communicatie tussen de artsen enz. De minder gunstige 
situatie is ook min of meer af te lezen uit de tabellen omtrent de 
gemiddelde verpleegduur, die langer was dan elders en practisch onge-
wijzigd bleef (31 dagen in 1920, 27,6 dagen in 1939). 

Het waren jaren van weifeling. Te lang was men blijven dralen; 
teveel plannen volgden elkaar op (1931, 1933, 1934 en 1935). Deze 
stadia behoeven we hier niet op de voet te volgen. Duidelijk was voor 
iedereen, dat in Maastricht een slepend ziekenhuisvraagstuk bestond, 
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dat bij het overlijden van geneesheer-directeur Hintzen in 1934 nog 
altijd onopgelost was. Zijn opvolger Dr. Ch. Mendes de Leon zag echter 
een betere toekomst gloren, toen het plan voor het huidige St. Annadal, 
ontworpen door Ir. A. Swinkels, eindelijk werd aanvaard en toen men 
in september 1940 met de bouw begon. Tengevolge van de oorlog bleef 
evenwel de bovenbouw onvoltooid liggen en duurde het nog tot 1949 
— minstens dertig jaar te laat! — voordat het nieuwe ziekenhuis (met 
nog slechts 350 bedden) in gebruik kwam. Jaren van desillusie waren 
voorbijgegaan, die op de Maastrichtse ziekenhuisverzorging een stem-
pel hadden gedrukt." 

De opkomst van ziekenhuizen in Midden- en Noord-Limburg 

Gasthuizen waren van oorsprong stedelijke instellingen, zodat het 
begrijpelijk is, dat zij vanouds ook in Roermond en Venlo bestaan 
hebben. In Venlo was het laatst overgebleven gasthuis, het St. Joris-
gasthuis, in 1817 opgeheven. In Roermond waren zij blijven bestaan, 
sedert in 1740 enige charitatieve instellingen in één stichting werden 
verenigd tot „hospitael generael" ter verpleging van zieken en ouden 
van dagen. Deze stichting werd in hoogste instantie bestuurd door de 
keizerlijke regering in Brussel en in haar naam door de stedelijke 
overheid. Later werd de centralisatie voortgezet door aan het hospitael 
generael ook nog de tewerkstelling van bedelaars en de verzorging van 
weeskinderen op te dragen. Deze constructie liep al vooruit op de later 
door Josef II verkondigde ideeën, die de staat als toezichthouder wilde 
aanstellen over het kerkelijk leven inclusief de armenzorg. In de Franse 
tijd werd de overheidsinmenging verder versterkt." 

In de 19e eeuw maakte zich niemand meer druk over de rechtspositie 
van deze stichting, die de naam kreeg van R.K. Godshuizen, echter 
zonder dat het een particuliere instelling werd. Onder toezicht van het 
stadsbestuur was het in de 19e eeuw een instelling voor ouden van 
dagen en weeskinderen, gevestigd in het statige gouvernementshuis, 
waar een viertal leken de verzorging van de verpleegden op zich had 
genomen. Van ziekenverpleging was er nauwelijks sprake, al waren er 
sinds 1830 enige kamers in gebruik, waar men verpleegd kon worden. 
In die toestand kwam verandering, toen in 1858 de Louisastichting tot 
stand kwam, een fundatie gevormd uit de erfenis van Louisa de Pollart, 
die haar vermogen had bestemd om de ziekenverpleging in Roermond 
van de grond te krijgen. Sedert die in 1859 de beschikking had gekregen 
over enige zalen in het Godshuis en de Zusters van Liefde uit Tilburg de 
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verpleging op zich hadden genomen, kon men van een Roermonds 
ziekenhuis spreken, waar ook de burgers van de stad terecht konden. De 
toeloop was zo groot, dat het gebouw in 1860 ter rechterzijde van de 
ingang vergroot werd. In 1862 kwam een afzonderlijk gebouw tot stand 
voor de besmettelijke zieken. 

Daarna scheen de situatie lange tijd stabiel. In 1911 verrees een 
nieuwe vleugel en werden aan de achterzijde nog lokalen bijgebouwd 
voor de röntgeninrichting. Die uitbreiding was nodig — zo heet het — 
„door de hooge vlucht, die de ziekeninrichting had genomen". Blijk-
baar was die oplossing niet voldoende, want een aantal jaren later 
vernemen we, dat de ruimten in het Godshuis zo ontoereikend begon-
nen te worden, dat de bouw van een nieuw ziekenhuis geboden was. In 
1921 vroegen de regenten van het Louisahuis de gemeenteraad een 
nieuw ziekenhuis te willen stichten. Het voorstel was op zichzelf niet 
onredelijk, maar over de verwezenlijking werd verschillend gedacht 
gezien de grote financiële offers, die er voor de gemeente mee gemoeid 
waren. 

St. Laurentius, Roermond Een uitgesproken tegenstander van die 
plannen was de Roermondse deken Mgr. L. N. Le Bron de Vexela, die 
de kans schoon zag alsnog een katholiek ziekenhuis tot stand te bren-
gen. Indien een congregatie bereid zou zijn op eigen risico en verant-
woording die bouw te ondernemen, zou de gemeente Roermond zich 
niet in een zwaar financieringsavontuur behoeven te storten en zou dat 
initiatief heel wat medestanders vinden. Hij wist de Congregatie van de 
Kleine Zusters van de H. Joseph, die te Heerlen het ziekenhuis al van de 
grond had geholpen, te bewegen de bouw van het Roermondse zie-
kenhuis voor haar rekening te nemen. Dat was echter niet naar de zin 
van de Zusters van Liefde in Tilburg, die al jaren de verpleging in het 
Louisahuis verzorgden en dit als „haar" ziekenhuis beschouwden. Het 
werd een hooglopende clericale strijd met alle machinaties vandien, die 
uiteindelijk door de Heerlense congregatie is gewonnen. Zij was het, 
die in juli 1929 de taak van de Tilburgse zusters overnam. Het was ook 
deze congregatie, die de bouw van het Laurentius-ziekenhuis tot een 
goed einde bracht." 

De opening in 1931 van het Laurentius-ziekenhuis betekende een 
nieuwe fase in de Roermondse ziekenhuisverpleging. Het Louisahuis 
werd nu bejaardenpension, eveneens toevertrouwd aan de Kleine Zus-
ters van St. Joseph te Heerlen. In het ziekenhuis begon volop de 
moderne ontwikkeling. Met zijn 200 bedden was voor stad en streek een 
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behoorlijke voorziening beschikbaar, die in 1933 nog werd uitgebreid 
met een kinderafdeling en twee lighallen voor tuberculosepatiënten. De 
gemiddelde bezetting steeg van 90 in 1932 tot 122 in 1939, maar eerst in 
1941 werd de capaciteit ten volle benut. Bij de opening werden drie 
specialisten vast aan het ziekenhuis verbonden: een internist-rOntgeno-
loog (R. Janssen, die van het sanatorium Horn overkwam en tot 
geneesheer-directeur werd benoemd), een chirurg (Dr. R. Finaly) en 
een kinderarts (H. Bartels). In 1937 deed een oogspecialist zijn intrede 
in het ziekenhuis en begon een specialist voor huid- en geslachtsziekten 
er spreekuur te houden. In 1939 werkten er 110 verpleegkundigen, 
waarvan 50 leken." 

Protestantsche Ziekenverpleging Roermond. De wens tot het oprichten 
van een levensbeschouwelijk georiënteerde ziekeninrichting leefde ook 
in protestantse kring, hoewel deze groep in Limburg slechts zwak 
vertegenwoordigd was. In 1900 werd in Roermond de eerste stap gezet 
met de oprichting van een Protestantsche Ziekenverpleging, die in 1905 
in een vereniging werd omgezet. Met assistentie van enige zusters 
diaconessen uit het noorden van het land kon op bescheiden schaal een 
begin worden gemaakt met de wijkverpleging en tegelijk nam men ook 
zieken ter verpleging op in een pand, dat men aan de Kapellerlaan 
beschikbaar had gekregen. In 1902 verhuisde men naar de Minder-
broederstraat en in 1905 werd een pand aan de Kapellerlaan aangekocht, 
dat in 1913 met het er naast gelegen pand kon worden uitgebreid. Deze 
twee villa's waren gebouwd door architect P. Cuypers, maar niet met de 
bestemming om als ziekenhuis te dienen. Het tehuis werd dan ook geen 
ziekenhuis in de echte zin van het woord, maar kwam in functie 
volledig overeen met de katholieke gasthuizen, die Limburg op veel 
plaatsen kende. Ook later behield het protestants ziekenhuis vooral het 
karakter van verpleegtehuis. Tijdens de eerste wereldoorlog diende het 
mede voor de verpleging van een aantal zieke militairen. Later werd het 
met een kraamkliniek uitgebreid. 

Dit tehuis had met veel moeilijkheden te kampen, hetgeen samen-
hing met de zwakke financiële basis en de veelvuldige personeelswisse-
lingen. Twee diaconessen waren in Roermond voor de verpleging 
gestationneerd, die telkens opnieuw door anderen moesten worden 
vervangen. Niet alleen vanwege de bijna permanente behoefte aan 
geschoolde verpleegsters moest steeds een beroep worden gedaan op de 
geloofsgenoten in andere provincies, maar daarvandaan moest ook de 
geldelijke steun komen, wanneer de eigen middelen tekort schoten. In 
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1921 kreeg de Protestantse Ziekenverpleging Roermond een beschei-
den gemeentelijk subsidie, dat echter werd ingetrokken, toen het Sint 
Laurentius-Ziekenhuis werd geopend. Het stadsbestuur vreesde name-
lijk, dat de consequentie van zijn subsidieverlening zou moeten zijn, dat 
de gemeente ook het St. Laurentius-Ziekenhuis zou moeten subsidië-
ren. Sindsdien bleef het bestaan wankel. 

Hoewel in het Protestantse Ziekenhuis slechts enige tientallen pa-
tiënten per jaar werden verpleegd, voorzag het toch in een behoefte. 
Bovendien kwam het tegemoet aan de wensen van die groepen in 
Limburg, die op een uitgesproken katholieke verpleging geen prijs 
stelden. Maar duidelijk was het voor de meesten, dat de omvang van dit 
ziekenhuis te klein was voor een verantwoorde exploitatie. De medische 
specialisatie was te ingewikkeld en te duur om zulke kleine eenheden in 
stand te houden. De gedachten gingen dan ook uit naar de bouw van 
een Protestants Ziekenhuis in Heerlen, welk plan echter na de bevrij-
ding niet is gerealiseerd." 

Het St. Jans-Gasthuis te Weert. Het rayon van het ziekenhuis te Roer-
mond werd kleiner, toen in de loop van de jaren in Weert een eigen 
ziekeninrichting aan de behoeften van plaats en streek tegemoet kwam. 
Aanvankelijk was daar alleen een gasthuis gevestigd, dat sinds 1870 de 
naam van Sint Jan droeg. Het jaar tevoren waren de Zusters van Liefde 
uit Tilburg er een gesticht van liefdadigheid begonnen, dat onder 
beheer stond van het R.K. Parochieel Armbestuur. Het was een klein 
verzorgingshuis voor zieken en bejaarden, dat ondergebracht was in de 
vroegere pastorie aan de Beekstraat, waar ook het zusterklooster ge-
huisvest was. De zusters hadden er tevens de verzorging van weeskin-
deren en de bediening van een bewaarschool op zich genomen. In 
medisch opzicht had het gesticht weinig betekenis; aanvankelijk was er 
slechts plaats voor tien ziekenbedden. 

Steeds bleef het gasthuis verbouwen en veranderen om ruimte te 
scheppen. Er kwam een afzonderlijke mannen- en vrouwenzaal bij en 
enige klassekamers. Nadat in 1908 een nieuwe vleugel was aange-
bouwd, kon de capaciteit met twee zalen van tien bedden vergroot 
worden. Toen kwam ook een operatiekamer beschikbaar, een verband-
kamer en zelfs een badkamer. Van het bad maakte menigeen in Weert 
gebruik, die deze nieuwigheid hoger waardeerde dan de tobbe of teil 
thuis. In 1929 was het zover, dat begonnen werd met de bouw van een 
volledig nieuw ziekenhuis aan de huidige Boerhavestraat. 

Sinds de oplevering van dit nieuwe gebouw in 1931 beschikte Weert 
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over een echt ziekenhuis met 40 bedden. Als eerste specialist (tevens 
directeur) werd de chirurg W. Jak aangesteld, die echter in 1935 al weer 
vertrok. Op advies van Dr. F. S. P. van Buchem werd de pas gepromo-
veerde internist Dr. A. J. M. Lohman in 1935 tot geneesheer-directeur 
benoemd, die in  die  functie en als hoofd van de interne afdeling 
pionierswerk deed evenals trouwens de gelijktijdig benoemde chirurg J. 
B. van de Sandt. Samen met zes religieuzen was dit de hele staf. In 1933 
was een barakafdeling gebouwd voor besmettelijke zieken, zoals ook 
elders gebruikelijk was. De ontwikkeling ging daarna snel in zijn werk. 
Het St. Jans-Gasthuis kreeg steeds meer het karakter van ziekenhuis, 
terwijl de vroegere functie van bejaardenpension op de achtergrond 
raakte. 

De zorg was groot in een tijd, dat overheidsfinanciering onbestaan-
baar was. Toen in 1931 het ziekenhuis in gebruik was genomen, kwam 
dat neer op een investering van tienduizend gulden per ziekenhuisbed. 
Zulke hoge bedragen konden uit de verpleegprijs (gemiddeld ca. f 2,50 
per dag) niet terugverdiend worden. Op het vermogen werd belangrijk 
ingeteerd. Geld voor een verdere aanstelling van specialisten was er niet. 
Wel kwamen enige specialisten uit de omgeving er één dag per week 
spreekuur houden (een kinderarts, een keel-, neus- en oorarts, een 
oogarts, een huidarts en een neuroloog). Toch ging de evolutie verder. 
Er werden de eerste gediplomeerde verpleegsters aangesteld. De toeloop 
werd elk jaar groter; de gemiddelde bezetting steeg tot 33 per jaar. De 
voorziene groei maakte verdere uitbreidingen noodzakelijk. In 1940 
werd een begin gemaakt met de bouw van poliklinieken, een klasse-af-
deling en een kinderzaal, onder te brengen in een nieuwe vleugel. Dit 
gebouw werd echter eerst na de oorlog in gebruik genomen.61  

St. Joseph-Ziekenhuis te Venlo. In Venlo was aan de vooravond van de 
tweede wereldoorlog eveneens een nieuw ziekenhuis in bedrijf, dat nog 
groter en beter bemand was dan de ziekenhuizen in Midden-Limburg, 
maar dat zich ook op een grotere streek richtte met meer dan hon-
derdduizend inwoners. De ontwikkeling in Venlo is minder abrupt 
verlopen, omdat hier een zeer langzame en geleidelijke evolutie plaats 
vond vanuit het katholieke gasthuis St. Joseph, dat in 1861 door de 
deken van Venlo Mgr. C. Th. Schrijnen was gesticht. De verpleging 
geschiedde door  de  Zusters van Liefde uit Tilburg. Het was een zelf-
standige, van de R.K. Burgerlijke Godshuizen afgesplitste instelling, 
waar alleen zieken werden opgenomen." 

In 1870 was deze inrichting enigszins op peil met een capaciteit van 
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34 bedden. In 1879 was „een aanzienlijk aantal" (149) verpleegden 
opgenomen, zo constateerde het jaarverslag, want gewoonlijk bedroeg 
het aantal niet meer dan honderd per jaar, onder wie een tiental 
particulieren. In het gasthuis werden veel epidemische zieken ver-
pleegd, terwijl tijdens de cholera-epidemieën van 1866-67 en 1892 nog 
afzonderlijke ziekenbarakken in gebruik waren. Alle in Venlo geves-
tigde huisartsen oefenden in het gasthuis practijk uit, zowel de drie 
oudere dokters, die in Luik, als de twee jongere artsen, die aan Neder-
landse universiteiten hadden gestudeerd. Deze laatste twee (H. A. H. 
Wolters (1865 - 1887)) en L. Th. van Kleef (1870-73 en 1876 - 1880) 
hebben zeker bijgedragen tot de veranderingen, die omstreeks die tijd 
een aanvang namen. 63  

In de laatste decennia van de 19e eeuw kwamen verschillende verbe-
teringen tot stand: de aanleg van gaslicht, de aansluiting op de water-
leiding, de bouw van een badkamer, de aankoop van een brancard en het 
inrichten van een operatiekamer. Een grote uitbreiding had plaats in 
1893-94, toen een nieuwe vleugel werd gebouwd, waardoor de ver-
pleegruimte op 60 bedden kwam. Het aantal verpleegden steeg daarna 
tot het drievoudige en bedroeg ca. 550 in 1914. Daarvan verliet 70% 
weer hersteld het gasthuis na een gemiddelde verpleegduur van bijna 30 
dagen. Omstreeks de eeuwwisseling had het gemiddelde sterftecijfer 
23,4% bedragen — vooral vanwege de vele bejaarden, die er „wegens 
verval van krachten" overleden. Naarmate er minder chronisch zieken 
waren opgenomen, werd de leeftijd van de patiënten lager en het 
sterftecijfer geringer. 

Na 1900 meldden zich jaarlijks meer particuliere patiënten aan, die de 
voorkeur gaven aan een (particuliere) verpleging in Venlo boven die in 
Maastricht of in een van de naburige Duitse ziekenhuizen (Krefeld, 
Goch, Kleef e.a.). Opmerkelijk was de toename van het aantal onge-
valspatiënten. Evenzo opmerkelijk — en symptomatisch! — de stijging 
van het aantal verrichte operaties (245 in 1913). Men begon de medi-
sche mogelijkheden van het ziekenhuis te ontdekken. Een figuur, die 
deze ontwikkeling stimuleerde, was Dr. Victor Dubois (1859-1926), 
geneesheer én regent van het gasthuis en hoofd van de Venlose ont-
smettingsdienst. Hij was een bekwaam chirurg, leerling van Dr. Van 
Kleef en een van de eerste specialisten in Limburg, die als geen ander de 
behoeften van het Venlose ziekenhuis wist te peilen. Aan hem was het 
voornamelijk te danken, dat een betere operatiekamer werd ingericht en 
dat Venlo in bezit kwam van een goed geoutilleerde röntgeninstallatie. 
Aan hem dankt het ziekenhuis verder de aanleg van een patiëntenlift en 
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de bouw van een ontsmettingsoven. In latere jaren gingen zijn maat-
schappelijke en politieke functies overheersen, o.a. als voorzitter van de 
Venlose gezondheidscommissie, van de Maatschappij voor Genees-
kunst, het Rode Kruis, het sanatorium Horn, de voogdijraad en als lid 
van Provinciale Staten van Limburg. Kort na zijn benoeming tot lid 
van Gedeputeerde Staten is hij overleden. Een grote invloed op de 
ontwikkeling van het ziekenhuis ging ook uit van zijn collega Dr. 
Oscar Wolters (1875-1930), die eveneens opviel door zijn maatschap-
pelijke belangstelling. Jarenlang was hij raadslid en van 1920 tot '27 
wethouder van Venlo. Evenals vroeger zijn oom dokter Henri Wolters 
had hij in de stad een uitgebreide practijk; talrijke patiënten werden 
door zijn toedoen in het ziekenhuis behandeld. Hij was het, die zich 
vooral de ziekenverpleging aantrok. Al in 1914 begon hij de eerste 
zusters-religieuzen voor het diploma ziekenverpleging op te leiden. Hij 
droeg er toe bij dat een kraamafdeling tot stand kwam voor bevallingen 
op medische indicatie. Hij was het ook, die de band legde met het werk 
van de plaatselijke Groene Kruisvereniging. 

In de jaren 1916-1919 werden meer dan duizend patiënten per jaar 
verpleegd, hetgeen het gevolg was van de toen heersende (laatste grote) 
epidemie, namelijk van Spaanse griep en van vlektyphus. Maar na 
afloop daarvan bleef het aantal patiënten toch nog stijgen. De vroegere 
vrees voor ziekenhuisopname begon kennelijk te verdwijnen. Het oude 
gasthuis aan de Begijnengang kon die toeloop niet meer aan. Plannen 
werden gemaakt voor de bouw van een nieuw streekziekenhuis met een 
meer uitgebreide verpleegcapaciteit en medische therapie. In afwach-
ting daarvan werden steeds meer specialisten aangesteld: in 1916 een 
chirurg (Dr. P. Janssen), in 1925 een internist-röntgenoloog (A. J. R. 
Hogenhuis), een keel-, neus- en oorarts in 1927 (H. A. M. Marres) en in 
1929 een oogarts (H. L. Th. Donders). 64  

Op zichzelf is het merkwaardig, dat de vijf huisartsen uit Venlo toen 
nog jaren in het gasthuis dienst bleven doen. Pas op het moment dat A. 
J. R. Hogenhuis in 1929 tot geneesheer-directeur benoemd werd, kwam 
het latente conflict in de openbaarheid en namen zij ontslag. Overigens 
had een reorganisatie van de medische staf toch niet kunnen uitblijven 
in verband met de nieuwbouwplannen en vanwege de toenemende 
organisatorische problemen. Er volgden nu nog de aanstelling van een 
kinderarts en een chirurg-gynaecoloog. In 1931 deden de eerste leken-
verpleegsters haar intrede en kwamen weldra een aantal nieuwe opvat-
tingen tot uiting. 

Hoewel het ziekenhuis in Venlo tengevolge van de grotere lasten een 
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hogere verpleegprijs moest berekenen dan veel andere ziekenhuizen, 
bleef het aantal patiënten hoog (bijna 400 mannen en meer dan 500 
vrouwen per jaar). Niet slechts de behoefte aan klasseverpleging was 
gestegen, maar er kwamen eveneens steeds meer zaalpatiënten, nu grote 
groepen van de Nederlandse bevolking tijdens hun ziekte een financiële 
kostendekking genoten van ziekenkassen, bedrijfsziekenfondsen en de 
onderlinge verzekeringen van de sociale organisaties, die tegen collec-
tieve ziekenhuistarieven hun verzekerden konden laten opnemen." 

De invoering van de sociale wetgeving had belangrijke veranderin-
gen tot consequentie. Tengevolge van de geringe vergoeding, die het 
armbestuur voor ziekenhuisverpleging beschikbaar stelde, moest jaren-
lang het merendeel van de patiënten tegen een te geringe verpleegprijs 
worden opgenomen. Die toestand werd nijpender, toen de exploitatie-
kosten veel hoger waren geworden o.a. door de aanstelling van (dure) 
specialisten. Enige compensatie hadden de regenten proberen te vinden 
door de betalende patiënten een vrij hoge verpleegprijs in rekening te 
brengen, resp. drie gulden, twee gulden of één gulden vijftig per dag. 
Maar dat kon het financieel evenwicht niet herstellen. Het budget was 
amper nog toereikend voor de gewone exploitatie, maar daaruit kon 
geen herstel of onderhoud bekostigd worden om nog maar niet te 
spreken van een reservefonds voor nieuwbouw. 

Een fundamentele oplossing werd eerst bereikt, toen de grote meer-
derheid van de patiënten niet meer op het armbestuur behoefde terug te 
vallen, maar voor ziekenhuisopname verzekerd was. Sindsdien waren de 
verpleeggelden de voornaamste bron van inkomsten en de grondslag 
voor nieuwe investeringen. Van dat moment af kon het regentencollege 
serieus gaan denken aan de bouw van een nieuw ziekenhuis, aangezien 
immers t.z.t. uit de verpleegtarieven voldoende gelden voor rente en 
aflossing zouden vrijkomen. Het probleem was nu nog de financiering 
rond te krijgen. Evenals bij de oprichting was de Congregatie van de 
Zusters van Liefde bereid in de vorm van leningen financiële hulp te 
verlenen onder garantie voor de rente en aflossing door de gemeente 
Venlo. Toen al deze voorwaarden vervuld waren, konden de zieken-
huisplannen verwerkelijkt worden. 

Eind 1933 was het dan zover, dat het nieuwe St. Joseph-ziekenhuis in 
gebruik kon worden genomen. Aan de rand van de stad was een ruim en 
functioneel gebouw verrezen, meer geslaagd van vormgeving dan het 
wat conventionele Roermondse ziekenhuis, met een opnamecapaciteit 
van 195 bedden en berekend op een uitbreiding tot 350 bedden. De 
grote winst lag vooral in de ruime behandelafdelingen en poliklinie- 
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ken.66  Twee jaar later werd nog een afzonderlijk paviljoen gebouwd 
voor infectiezieken (32 bedden), die na 1933 nog in het gasthuis 
verpleegd waren. Na de opening van het nieuwe ziekenhuis steeg het 
aantal verpleegden tot ruim 3.000 op het eind van de 30-er jaren. Op 
sommige dagen telde men meer dan 200 patiënten, — een getal dat 
vroeger nog niet in een heel jaar werd bereikt. Die grote toeloop was des 
te opmerkelijker, omdat intussen in Noord-Limburg nog twee andere 
ziekenhuizen gereed waren gekomen: te Tegelen en te Venray. 

Sint Willibrord, Tegelen. Uit 1911 al dateerden in Tegelen de plannen 
voor een eigen ziekenhuis. Met name burgemeester W. R. C. van 
Basten Batenburg was toen tot de slotsom gekomen, dat zijn industrieel 
zo belangrijke gemeente niet langer van zulk een nuttige instelling 
verstoken kon blijven. Of in dit verlangen ook een zekere rivaliteit met 
de nabuur Venlo een rol speelde...? In elk geval wist hij de naar SteijI 
uitgeweken Duitse onderwijscongregatie van de Zusters van de God-
delijke Voorzienigheid zover te brengen, dat zij het beheer van het 
ziekenhuis op zich wilden nemen en in 1913 braaf met de bouw 
begonnen. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog bleef de bouw 
echter steken, omdat de aannemer door de plotselinge prijsstijgingen 
zijn verplichtingen niet meer kon nakomen. De zusters kwamen van 
haar avontuur terug en Tegelen bleef jaren tegen de fundamenten 
aankijken, die men daar „de ruïnes" noemde. Gemeentelijke magistra-
ten geven evenwel de moed niet zo gauw op, als ze uit het goede hout 
gesneden zijn. Burgemeester M. J. Coenders kwam in 1923 op de zaak 
terug en herinnerde de zusters aan haar verplichting. Ze hadden zich 
inderdaad contractueel vastgelegd en (contre coeur?) gingen ze dan 
eindelijk verder met de bouw. In 1927 kwam het ziekenhuis in Tegelen 
gereed. 

Het was een betrekkelijk bescheiden instelling (48 bedden). De 
zusters begonnen met goede moed en veel improvisatie. „Opleiding 
kregen we in het begin nauwelijks", zo schrijft een van de zusters 
achteraf. „Je deed of je het wist en dan wist je het ook". „We begonnen 
met acht zusters. Poetsen, schrobben, alles deden we zelf. Er kwamen 
zes huishoudleerlingen uit Duitsland, met bonte schorten. De patiën-
ten lagen in lage houten bedden, de Congregatie wist niet wat een 
ziekenhuisbed was. De verpleegprijs was f 2,50. En eten dat ze daarvoor 
kregen! Er was geen lift. De brancards droegen we met vier zusters naar 
de operatiekamer. De aannemer had gewoon een gebouw neergezet, er 
kon evengoed een kazerne of een postkantoor in. We hadden nergens 
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matglas. 'Beneden matglas', beval dkt. Janssen. 'En de overgordijnen 
weg uit de operatiekamer!' In 1938 openden we twee nieuwe lighallen 
voor de tbc-lijders. Liggen, eten en frisse lucht, dat was de remedie. De 
mensen moesten trouwens allemaal langer liggen dan tegenwoordig, ze 
bleven hier vaak weken. En ze kwamen de kamer niet af. Wij waren 
onverbiddelijk", aldus Zr. Philiberta in haar relativerende mémoires 
voor het modern getoonzette gedenkboek, dat onlangs verscheen. 67  

Allerlei patiënten werden er opgenomen: mensen met infecties, 
ouden van dagen, ongevalsslachtoffers uit de fabrieken, tuberculosepa-
tiënten enz. De Tegelse huisartsen verrichtten er de gehele medische 
behandeling, totdat in 1938 een vaste chirurg (A. W. Scheres) werd 
benoemd. In dat jaar kreeg Tegelen de status van A-ziekenhuis en 
begon het een eigen opleiding. Er werden twee nieuwe lighallen voor 
tuberculoselijders geopend, waardoor de totale capaciteit op 68 bedden 
kwam. 

St. Elisabeth, Venray. In de jaren dat in de omgeving zoveel zieken-
huisplannen werden besproken, rees ook in Venray de vraag, of deze 
centrumgemeente in de Peel daarvoor niet in aanmerking kwam. Het 
vervoer van de zieken naar de ziekenhuizen in Venlo of Nijmegen 
stuitte op steeds meer bezwaren. In 1932 had een gezamenlijke poging 
van pastoor en burgemeester succes; zij hadden de Zusters Francisca-
nessen van huize Charitas in Roosendaal weten te interesseren voor het 
bouwen van een ziekenhuis in Venray. Deze kochten in 1932 een terrein 
van negen hectaren in een bosrijke omgeving aan de Merseloseweg en 
gaven aan architect A. Oomen in Oosterhout opdracht de plannen voor 
een nieuw ziekenhuis te ontwerpen. In 1933 werd de eerste steen 
gelegd. In 1934 kwam het St. Elisabeth-Ziekenhuis gereed. 

Het ziekenhuis, dat de Congregatie had laten bouwen, was ingericht 
voor 72 patiënten, namelijk voor 30 klassepatiënten, 22 zaalpatiënten, 
10 kinderen en 10 tuberculose-lijders. Links van het ziekenhuis was nog 
een afzonderlijke barak gebouwd voor besmettelijke zieken. De nieuwe 
instelling droeg nog vooral het karakter van gasthuis: Bij de opening 
was nog geen operatie-afdeling aanwezig. Artsen van elders (G. B. 
Lauwers, A. J. M. Lohmann, A. E. V. Hillebrand en S. J. de Jong) 
oefenden er zo nu en dan practijk uit. De zusters begonnen van het 
ziekenhuis uit met de wijkverpleging. Daar was meer behoefte aan dan 
aan ziekenhuisbedden. Het consultatiebureau voor zuigelingen in het 
ziekenhuis vormde er voorlopig de drukste afdeling. 

De zusters (6) wachtten aanvankelijk tevergeefs op de veronderstelde 
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toeloop van patiënten. De eerste jaren waren het er nog geen 300 per 
jaar, in 1939 bijna 400. Het ziekenhuis stond voor de helft leeg. Daarom 
werden veel meer tuberculosepatiënten uit Venray en omgeving in het 
ziekenhuis ondergebracht dan in de bedoeling had gelegen. Het Ven-
rayse ziekenhuis leek eerder een sanatorium. Pas na de oorlogsjaren 
begon het werkelijk als streekziekenhuis te funktioneren.68  

De oprichting van sanatoria 

De ontwikkeling van de ziekenhuizen tot gespecialiseerde centra van 
medisch kunnen leidde niet enkel tot in omvang steeds groeiende 
behandel- en verpleegeenheden, maar gaf in ons land ook het aanzien 
aan de specialistische ziekenhuizen. Hieronder verstaat men ziekenhui-
zen, die zich met een bepaald onderdeel van de medische en verpleeg-
kundige zorg bezig houden, zoals inrichtingen voor orthopedische 
patiënten, kraamklinieken, revalidatiecentra, rusthuizen, asthmacentra 
enz. Limburg kende in deze opkomstjaren nog niet veel voorbeelden 
van zulke differentiatie in de intramurale gezondheidszorg. 69  De meest 
opvallende waren de sanatoria, een van de effectiefste middelen ter 
bestrijding van de tuberculose. Het lag voor de hand gezien het hoge 
sterftecijfer aan tuberculose, dat Limburg dit middel zou aangrijpen, 
vooral toen kwam vast te staan, dat een sanatorium in Nederland 
evenveel baat kon geven als de gerenommeerde (maar practisch onbe-
taalbare) kuuroorden in Zwitserland. 

Rond de eeuwwisseling werden in Nederland in vrij snel tempo een 
aantal sanatoria opgericht: in 1899 het sanatorium Putten op de Velu-
we, kort daarna gevolgd door Oranje Nassau Oord in Renkum, Hel-
lendoorn en Hoog-Laren in Blaricum. Vooral de stichting van Oranje 
Nassau Oord trok veel aandacht, omdat het gefinancierd werd uit de 
gelden, die Koningin Emma in 1898 als nationaal huldeblijk waren 
aangeboden bij haar aftreden als Regentes en die zij tot dit speciale doel 
bestemde." Sindsdien ontstond een grote belangstelling voor deze 
behandelingsmethodiek, die echter nog in de kinderschoenen stond. De 
middelen, die werden aangewend om longtuberculose te genezen, wa-
ren frisse lucht, goede voeding en rust om zodoende het gestel van de 
patiënt krachtiger te maken, zodat het lichaam zich beter tegen de 
infectie teweer kon stellen. De optimale voorwaarden voor deze kuur 
waren in een sanatorium aanwezig. Dit was een veel gepropageerd, 
maar voorlopig nog elitair bestrijdingsmiddel, hetgeen een eenvoudig 
verhoudingscijfer kan verduidelijken. Tijdens de eerste wereldoorlog 
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telde Limburg bv. gemiddeld 7.500 tuberculosepatiënten per jaar, van 
wie in die vier jaar slechts 340 naar een Nederlands sanatorium uitge-
zonden konden worden. 71  

Terecht misschien stelden velen, dat minder ideale oplossingen, maar 
met een groter effectief bereik, in dat geval de voorkeur verdienden. 
Men dacht dan aan een soort poliklinische oplossing in de vorm van 
lighallen voor dagpatiënten annex aan en onder leiding van een zie-
kenhuis. Op de duur won de sanatoriumbehandeling echter steeds meer 
aanhangers en gingen in Limburg de gedachten in de richting van een 
eigen provinciaal sanatorium. Met de oprichting daarvan, die vanwege 
de grote ziektefrequentie in verschillende streken van Limburg meer 
dan gewettigd was, heeft zich uiteindelijk het Limburgse Groene Kruis 
belast, dat zijn sporen op het gebied van de tuberculosebestrijding al 
ruimschoots verdiend had. 

De realisering van dit plan stuitte evenwel op vele obstakels. Van-
wege de ernstige prijsinflatie, die zich in 1919 plotseling voordeed, was 
het Groene Kruis gedwongen een andere weg in te slaan dan het voor 
ogen had. Men zag af van een permanent sanatoriumgebouw en 
meende een goede zet te doen met de aankoop van de houten barakken 
van het opgeheven kamp te Nunspeet, waar tijdens de wereldoorlog 
Belgische vluchtelingen gehuisvest waren geweest. Acht grote barak-
ken en verschillende dienstgebouwen werden aangekocht. In de ge-
meente Horn ging het Limburgse Groene Kruis over tot de aankoop 
van 17 hectare gemeentegrond, waar de gebouwen zouden verrijzen." 
De verhuizing, heropbouw en inrichting vielen zo duur uit, dat men 
eigenlijk beter van die noodoplossing had kunnen afzien. Gelukkig was 
het Rijk bereid financieel bij te springen, omdat de regering snel 
maatregelen wilde nemen tegen het tijdens de oorlogsjaren toegeno-
men tuberculosegevaar. Een uitbreiding van het aantal sanatorium-
bedden oordeelde zij dringend noodzakelijk, maar het zou bij voorkeur 
een tijdelijke uitbreiding dienen te zijn, bv. een noodvoorziening in 
hout zoals het sanatorium Berg en Bosch te Apeldoorn. 73  

Een dreigend débacle kon zodoende op het laatste moment worden 
voorkomen, maar toch had de oprichting onder geen gelukkig ge-
sternte plaats; meer moeilijkheden zouden nog komen opdagen. In het 
voorjaar van 1920 was het uitgebreide complex voltooid. Men beschikte 
er o.m. over twee patiëntenpaviljoens voor mannen en twee voor 
vrouwen. In het hoofdgebouw waren ruimten ingericht voor de medi-
sche staf en voor klinische behandeling. Het geheel bood plaats aan 120 
patiënten. Tussen de gebouwen was veel dennenbos bewaard gebleven, 
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zodat de indruk ontstond van een vriendelijk tuindorp, dat door de 
wijze van beplanting, door de harmonie met het natuurschoon van de 
omgeving en door de rust die het uitstraalde, een gunstige invloed kon 
uitoefenen op de verpleegden." 

Verschillende jaren was dit Groene Kruis-sanatorium (ten onrechte 
vaak als „dat deplorabele barakkenkamp" betiteld) het doelwit van 
scherpe kritiek. Een van de grote problemen was, dat de overheadkosten 
zo snel waren gestegen en nu te zwaar drukten op het beperkt aantal 
bedden met het gevolg, dat de verpleegprijs te hoog kwam te liggen. De 
Raden van Arbeid, die voor veel patiënten de kosten droegen, gaven 
daarom de voorkeur aan goedkopere sanatoria zoals bv. Dekkerswald bij 
Nijmegen. Dit (eerste katholieke) sanatorium was in een minder dure 
tijd gebouwd (1913) en had daarom minder vaste lasten. Hoewel op dat 
ogenblik even groot als Horn, had Dekkerswald het financiële voordeel, 
dat door de volledige bezettingsgraad de lasten over alle bedden (120) 
konden worden omgeslagen. Het noodlot wilde, dat Dekkerswald in 
deze jaren een lange wachtlijst had, terwijl de toeloop naar Horn niet 
wilde vlotten." Wat de oprichters met de stichting van het sanatorium 
Horn voor ogen stond, dreigde niet bereikt te worden. De laagstbe-
taalden kwamen er niet aan bod met het treurige gevolg, dat een aantal 
jaren lang veel bedden leeg bleven staan. Verschillende gemeenten 
gingen in deze niet vrij uit. Herhaaldelijk weigerden zieken zich in een 
sanatorium te laten opnemen, zelfs als de verpleegkosten voor hen 
betaald werden, omdat te vrezen viel, dat het gemeentelijk armbestuur 
tijdens hun afwezigheid aan het gezin, dat achterbleef, een veel te karige 
uitkering zou verstrekken. Zo waren er allerlei remmingen. 76  

De geringe bezetting had eveneens te maken met de merkwaardige 
selectienormen van de meeste consultatiebureaus, die niet de meest 
ernstige lijders maar integendeel alleen de lichtere gevallen voor uit-
zending selecteerden. Geheel afwijzend stond het consultatiebureau 
Maastricht, waar de longarts Dr. J. W. Indemans fel partij had gekozen 
tegen de sanatoriumverpleging. Zolang hij de leiding had, ging Maas-
tricht als recruteringsgebied voor Horn verloren, want hij propageerde 
sterk het idee van daglighallen bij het ziekenhuis. Aanvankelijk had 
Maastricht vanwege zijn talrijke tuberculosepatiënten zelf een beschei-
den sanatorium willen bouwen, maar toen de Maastrichtse artsen over 
de opzet van dit initiatief weinig eenstemmigheid vertoonden, kregen 
de plannen van het Limburgse Groene Kruis voorrang. Desondanks 
kon men maar moeilijk verdragen, dat het sanatorium niet in de buurt 
van Maastricht terecht was gekomen. Men voelde zich gepasseerd en 
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meende, dat de eigen initiatieven door tegenwerking schipbreuk had-
den geleden. Vooral op aandringen van Dr. Indemans werd later in de 
tuin van Calvariënberg een grote lighal gebouwd. Maar ondanks deze 
voorziening in eigen omgeving werd Maastricht later toch de grote 
patiëntenleverancier van het sanatorium Horn." 

De verschillen in opvatting over het meest wenselijke systeem van 
verpleging en isolering (lighallen, thuis of in het ziekenhuis, dagver-
blijven als doorgangstehuizen of permanente verpleging met klinische 
observatie) hebben lange tijd een rol gespeeld ten detrimente van een 
optimale ziektebestrijding. Van deze meningsverschillen heeft Maas-
tricht en evenzeer het sanatorium Horn de nadelige gevolgen moeten 
dragen. Bovendien speelden geldelijke overwegingen een noodlottige 
rol. Het Provinciaal Bestuur van Limburg hoopte deze laatste impasse 
te doorbreken door een bijdrage per verpleegdag voor sanatoriumpa-
tiënten te verstrekken. Dit idee was afkomstig van Dr. Victor Dubois, 
lid van Gedeputeerde Staten en als voorzitter van de beheerscommissie 
een warm pleitbezorger voor het sanatorium Horn. Maar ook Dr. 
Dubois kon daar de zorgen niet wegnemen?' 

Ondanks regelmatige verlagingen van de verpleegprijs (tot f 4,10 per 
dag voor patiënten van de Raad van Arbeid en het A.M.F. en tot f 3,—
per dag, het (gesubsidieerd) tarief voor particuliere patiënten) hield de 
onderbezetting van Horn aan. In de eerste helft van 1924 werd een 
laagtepunt bereikt met 33 patiënten. En dan te bedenken, dat in heel de 
provincie Limburg toen meer dan zesduizend patiënten met een goede 
verzorging zouden zijn gebaat...!" Tot overmaat van ramp nam in 1926 
de geneesheer-directeur, Dr. A. J. B. Oomen, die eerst sedert 1921 
effectief in functie was, ontslag en verdwenen ook de zusters, die de 
verpleging op zich hadden genomen, de Zusters Dienaressen van de H. 
Geest uit Steijl, van het toneel. Zij allen hebben het effect van de 
reorganisatieplannen niet meer willen afwachten. Zij konden ook 
moeilijk vermoeden, dat op het moment van hun vertrek al een keer-
punt was ingetreden en de voorziene inkrimping niet eens op zo 
ingrijpende schaal behoefde te worden doorgevoerd." 

Hoewel nog veel brandende problemen bleven bestaan, was op het 
einde van de jaren '20 een ommekeer in zicht, vooral toen Y. N. 
Oosterbaan de leiding kreeg. Door de lagere verpleegprijs, maar tevens 
door een effectiever verwijssysteem, kreeg Horn weer een redelijke 
bezetting. Eind 1930 was het sanatorium voor het eerst volledig bezet. 
Men verwachtte een nog grotere toeloop, vooral nadat vanuit Maas-
tricht veel patiënten werden doorgezonden. Meer ruimte was noodza- 
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kelijk, en deze kwam beschikbaar door de bouw van het eerste stenen 
paviljoen (ter vervanging van het paviljoen, dat in 1927 door brand was 
verloren gegaan), door de uitbreiding van de bestaande paviljoens, door 
het in gebruik nemen van twee lighallen en tenslotte door de bouw van 
het nieuwe vrouwenpaviljoen. Het aantal verpleegden steeg van 175 in 
1931 tot 280 in 1939. Deze uitbreidingen vonden niet meer plaats onder 
de vlag van het Groene Kruis, want in 1934 was op grond van financiële 
motieven het sanatorium overgedragen aan een zelfstandige stichting 
Gezond Limburg." 

In de dertiger jaren was het accent volledig komen te vallen op 
permanente bedverpleging in de open lucht en stapte men af van het 
systeem van zaalbedden en stoelpatiënten. De rustkuur werd in zeldza-
me gevallen gecombineerd met een chirurgische behandeling van 
longtuberculose door de chirurg van het ziekenhuis Roermond. De 
gemiddelde verpleegduur steeg van 218 dagen in 1928 tot 458 dagen in 
1939 omdat nu overwegend zwaardere patiënten (waarvan ± 77% met 
open tuberculose) werden opgenomen. In 1938 bestond de helft uit 
middelzware en 20% uit zware gevallen. Opmerkelijk is in dit verband 
het gunstig resultaat, aangezien 76% van de patiënten „practisch her-
steld" het sanatorium verlieten." 

Tot aan de tweede wereldoorlog stuitte een sanatoriumkuur nog 
altijd op grote financiële problemen, omdat de verpleegkosten vaak 
moeizaam of in het geheel niet voldaan konden worden. Voor sommige 
loontrekkenden betaalde de Raad van Arbeid de kosten van uitzending, 
maar de beslissing, dat sanatoriumverpleging noodzakelijk was, werd 
niet zo gauw genomen. Bij het in werking treden van de invaliditeits-
wet werd voor bepaalde groepen opneming in een sanatorium mogelijk 
op kosten van de Rijksverzekeringsbank (het invaliditeitsfonds), het-
geen veel voeten in de aarde had. Het A.M.F. gaf de aangesloten leden 
een recht op sanatoriumverpleging, maar zulks was voorlopig als zie-
kenfondsverstrekking nog een hoge uitzondering. Voor andere patiën-
ten was uitzending nog moeilijker. Financiële steun verleenden de 
provincie en later schoorvoetend de gemeenten, maar die was niet 
toereikend. Men kon dan nog een beroep doen op de tuberculosefond-
sen van de standsorganisaties, waarvoor jaarlijks werd gecollecteerd en 
die bedoeld waren ter overbrugging van een financieel tekort. Zo 
moesten niet zelden de verpleegkosten bij elkaar worden gebedeld. 
Maar geleidelijk hadden zich steeds meer mensen tegen dit soort ver-
pleging verzekerd, hetgeen wijst op een toenemende waardering. Bo-
vendien veranderde de houding van de artsen. Door het werk van de 
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consultatiebureaus werden veel meer lijders opgespoord, van wie niet 
meer de lichtere gevallen maar de meest ernstige naar Horn werden 
doorgeschoven, omdat men er van overtuigd was, dat daar de beste 
genezingskansen bestonden. De sanatoriumverpleging had intussen de 
overhand gekregen. Voor het eerst werden in 1933 meer Limburgse 
tuberculosepatiënten in een sanatorium verpleegd dan in de gezamen-
lijke ziekenhuizen. 

Het sanatorium „Hornerheide" had landelijk en provinciaal een 
gewaardeerde naam verworven, omdat het de toets van de vergelijking 
met glans kon doorstaan. Dat er desondanks patiënten in andere sana-
toria werden verpleegd, was vaker meer te wijten aan toevallige om-
standigheden en aan de volledige bezetting van Horn. Vanouds waren 
Limburgse patiënten in groten getale verpleegd in Dekkerswald bij 
Nijmegen. Maar bovendien bezat Limburg zelf nog twee (kleinere) 
sanatoria: de lighallen Mariaoord te Gennep en Maria Auxiliatrix te 
Venlo. De lighallen Mariaoord te Gennep waren in 1918 opgericht door 
de plaatselijke huisarts Dr. H. Stiemens. Hier konden 50 vrouwelijke 
patiënten worden verpleegd. Na latere uitbreidingen bood het plaats 
aan 100 patiënten. Daarnaast stichtte het echtpaar Stiemens de nazorg-
inrichting Zonlichtheide, waar in navolging van het Franse „Clair-Vi-
vre" in Salignac (Auvergne) herstellende patiënten (in een eigen 
werkplaats) weer in het arbeidsproces werden ingeschakeld. Later werd 
de behoefte aan sanatoriumverpleging zo groot, dat Zonlichtheide in de 
uitbreiding van het sanatorium werd betrokken. Deze initiatieven 
waren zeer opmerkelijk. De familie Stiemens bestond uit idealisten, die 
gegrepen door een humanitair ideaal hun vermogen en werkkracht in 
dienst van de volksgezondheid hadden gesteld. Hun geestelijke instel-
ling was echter enigszins vreemd aan de Limburgse mentaliteit en werd 
niet altijd begrepen.83  

Tenslotte werd in 1922 in Venlo een kindersanatorium gesticht 
onder de naam Maria Auxiliatrix. Het stond onder leiding van de 
(Duitse) Zusters van O.L. Vrouw, die sinds 1909 op de Gasthuishof 
gevestigd waren, waar zij al langer een pensionaat hielden en geleidelijk 
deze verpleegvorm gingen beoefenen. Toen in 1926 Dr. S. J. C. Majoor 
als vaste longarts aan dit sanatorium werd verbonden, kreeg het erken-
ning en als zodanig een zelfstandig bestaan. Er werden jaarlijks meer 
dan 100 kinderen verpleegd. In 1934 werden 32.751 verpleegdagen 
geboekt. In 1937 werd ook een paviljoen voor vrouwelijke patiënten 
(72) geopend. Tot 1941 heeft dit sanatorium normaal gefunctioneerd, 
waarna het door de Duitsers in beslag werd genomen." 
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Psychiatrische en andere instellingen 

Terwijl de meeste categorale ziekenhuizen van betrekkelijk jonge da-
tum zijn, behoren de psychiatrische instellingen tot de oudere inrich-
tingen, die vaak in de tijd werden opgericht, waarin de ziekenhuizen in 
opkomst waren, maar die een geheel andere ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Zij ondergingen een volledige functieverandering: van 
inrichtingen, waarin patiënten, die storend werden geacht voor de 
gemeenschap, werden geïsoleerd, zijn het hoog gespecialiseerde insti-
tuten van medische zorg geworden. Het is echter een lange weg 
geweest, voordat de oude krankzinnigengestichten tot moderne psy-
chiatrische ziekenhuizen waren geëvolueerd, hetgeen wij voor het be-
trokken tijdvak kunnen aantonen aan de hand van de geschiedenis van 
de oudste instelling in Limburg, het krankzinnigengesticht Calvariën-
berg te Maastricht. 

Dit gesticht was bij de opening in 1847 bedoeld voor alle (voorna-
melijk behoeftige) krankzinnigen van heel de provincie Limburg, maar 
daartoe was deze ene instelling eigenlijk bij voorbaat te klein. In de 
practijk kwam het er op neer, dat de behoeftige krankzinnigen uit 
Maastricht hier verpleegd werden en dat de overigen werden opgeno-
men in de verpleeginrichting van de Godshuizen in 's-Hertogenbosch. 
Gedeputeerde Staten van Limburg hadden over de verpleging van 
behoeftige krankzinnigen met die instelling een vaste overeenkomst 
lopen, die de hele 19e eeuw van kracht is geweest. Vanaf 1870 werd al 
geklaagd, dat zoveel krankzinnigen uit Limburg ter verpleging naar een 
andere provincie werden verwezen, maar de plannen tot uitbreiding van 
Calvariënberg ontmoetten steeds weer andere bezwaren, vooral nadat de 
bouw van een nieuw ziekenhuis er prioriteit had gekregen." 

De verpleging van geestesgestoorden in Calvariënberg was voor die 
tijd niet onredelijk, in elk geval minder hard dan elders. De vooruit-
strevende gedachten van J. L. C. Schroeder van der Kolk (1797-1862) en 
zijn leerlingen waren wellicht in Maastricht onbekend, maar de verple-
ging door de zusters was zo menselijk, dat die algemeen gewaardeerd 
werd. Al bleef het isoleren van gevaarlijke patiënten het primaire 
motief, toch was de opsluiting en liefderijke verpleging van veel stads-
en dorpsgekken vaak verkieselijker dan hen aan hun lot over te laten. In 
hun woonplaats waren zij vaak het mikpunt van de plaagzucht van de 
jeugd of de verachting van de ouderen. De maatschappij van die dagen 
was namelijk doorgaans veel minder tolerant tegenover geesteszieken 
dan in onze eeuw. 
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Calvariënberg leek aan de buitenkant een weinig aantrekkelijk ver-
blijf. Het had eerder iets van een kazerne, waarop ook het strenge 
reglement zou kunnen wijzen. De gemiddelde verpleegduur was er 
lang, bijna 300 dagen. Meer dan een kwart van de verpleegden kwam na 
kortere of langere tijd in het gesticht te overlijden. Dit hoge sterftecijfer 
wordt verklaard door het feit, dat steeds veel ouderen met een maat-
schappelijk sterk afwijkend gedrag werden opgenomen, die daar hun 
laatste dagen sleten. Voor een stad met zoveel pauperisme was het niet 
verwonderlijk, dat de psychische stoornissen er dubbel zo hoog lagen 
dan elders. Sinds 1859 was sprake van een geregelde werkverschaffing, 
die echter in onze eeuw kwam te vervallen. Dit huiselijke stadsgesticht 
raakte op de ontwikkeling steeds verder achter, omdat het Armbestuur 
weinig interesse toonde voor het aanbrengen van verbeteringen of 
vernieuwingen. Blijkbaar voorzagen zij een opheffing. 86  Het woord 
scheen voortaan aan de grote nieuwe stichtingen, die midden in de 
natuur oprezen, waar een systeem van paviljoenbouw werd toegepast en 
waar voor het eerst de nieuwe behandelmethoden werden ingevoerd, 
die door de opkomende neurologie en neuropathologie waren ontwik-
keld (Charcot e.a.). Met de bouw van dit soort inrichtingen nam het 
aantal krankzinnigengestichten sterk toe (tot 27 in 1900) en steeg in 
Nederland de verpleegcapaciteit tot 8.139 patiënten." 

Tegenover zulke instellingen viel Calvariënberg, dat nog de preten-
tieuze titel van provinciaal gesticht voerde, volledig in het niet. Het 
bood ruimte aan maximaal 26 mannelijke en 30 vrouwelijke patiënten, 
wat volstrekt ontoereikend was om zelfs maar aan een deel van de 
behoefte te voldoen. Vraag naar opname was er genoeg, want er waren 
jaren, dat in Maastricht meer krankzinnigen dan zieken ter verpleging 
moesten worden opgenomen. Ondanks de herhaalde aandrang van de 
kant van de inspecteurs voor het Krankzinnigenwezen tot nieuwbouw 
over te gaan, moesten het Burgerlijk Armbestuur en de Gemeente 
Maastricht het laten afweten. Ook elders in Limburg kwamen geen 
plannen van de grond bij gebrek aan financiële middelen. Toen een 
particulier comité zich rond 1890 zette aan de voorbereiding van een 
gesticht te Echt, dat plaats zou bieden aan 300 â 400 krankzinnigen uit 
heel de provincie, strandde het op de weifeling van het Provinciaal 
Bestuur om dit project te helpen verwezenlijken. 88  

Toen de kans op de bouw van een groot provinciaal gesticht steeds 
kleiner werd, nam het Maastrichtse Armbestuur ten langen leste toch 
nog het initiatief over en werd een serieuze poging ondernomen enige 
paviljoens op te trekken op een terrein tussen de Elisabeth Strouvenlaan 
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en de Proosdijweg. Maar op het laatste moment is men van dit voor-
nemen teruggekomen, toen andere pogingen van provinciezijde de 
voorrang kregen. Rond 1903 had een comité in Roermond er al op 
aangestuurd daar een provinciale instelling te vestigen. Na overleg met 
het Provinciaal Bestuur en met de Inspectie voor het Krankzinnigen-
wezen werden die plannen enigszins omgebogen en werd contact ge-
zocht met de Broeders van Liefde uit Gent om deze te bewegen het 
langgekoesterde initiatief tot verwerkelijking te brengen. Deze Belgi-
sche kloosterorde, gesticht door kanunnik P. J. Triest (1760-1836) had 
zich speciaal op de verpleging van dit soort patiënten toegelegd en in 
haar gestichten voorbeeldige toestanden weten te bereiken, gesteund 
door de opvattingen en de medische leiding van de geneesheer Dr. Josef 
Guislain (1797-1860). Deze congregatie was de aangewezen instantie, 
die het slepend probleem tot een goede oplossing kon brengen. 89  

Op aandrang van Gedeputeerde Staten van Limburg besloot de 
generaal-overste frater Amedeus na rijp beraad een inrichting voor 
mannelijke krankzinnigen te bouwen in Venray, aan welke plaats hij de 
voorkeur gaf boven Roermond. De Broeders van Liefde waren bereid 
daar een huis te stichten en de verpleging op zich te nemen. Het bestuur 
van het gesticht te Venray werd gevormd door de Congregatie, die in 
die tak van zorg ruimschoots ervaring had. In 1906 werd met de bouw 
van het St. Servatiusgesticht begonnen en in 1907 was men al zover, dat 
de eerste patiënt kon arriveren. Toen de contacten met de broedercon-
gregatie uit Gent zo bevredigend waren verlopen, durfde men nog 
verder te gaan en probeerde het Provinciaal Bestuur eveneens de Zusters 
van Liefde uit Gent, de vrouwelijke tak van deze Congregatie, te 
interesseren voor de krankzinnigenverpleging in Limburg. Gerugge-
steund door de bisschop van Roermond Mgr. J. H. Drehmanns deed 
men een beroep op de algemeen overste van de zusters, kanunnik E. van 
Rechem, die in 1906 aan Gedeputeerde Staten liet weten bereid te zijn 
in Venray een gesticht voor vrouwelijke patiënten ter hand te willen 
nemen. De religieuzen uit Gent hadden eindelijk uitkomst gebracht." 

Op grote schaal werden de zaken in Venray aangepakt. Er arriveerden 
nu veel broeders en zusters, die ijverig meehielpen bij de bouw en 
inrichting van hun tehuizen. St. Servatius was het eerst gereed (1907) 
en bood plaats aan 600 mannelijke patiënten. In latere jaren is die 
capaciteit zelfs nog uitgebreid, zodat men tot een maximum van dui-
zend patiënten kon huisvesten, voornamelijk afkomstig uit Limburg en 
Gelderland. Voor de verpleging waren 200 man personeel beschikbaar, 
waaronder 40 broeders. Huize St. Anna kwam in december 1908 gereed 
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en was berekend op 600 vrouwelijke patiënten. Als zodanig was het de 
eerste katholieke inrichting van die aard voor vrouwen in ons land, die 
haar goede naam niet in de laatste plaats dankte aan de medisch 
directeur Dr. W. J. F. Schim van der Loeff. In bouw en opzet droegen 
deze gestichten het stempel van hun tijd, toen beslotenheid en afzon-
dering voorop stonden, al heeft men weldra geprobeerd die sfeer van 
beklemming enigszins weg te nemen. 

Van meet af aan hebben deze twee gestichten feitelijk gefungeerd als 
provinciale krankzinnigengestichten. Toen zij volop in exploitatie wa-
ren, werden zij ook formeel als zodanig erkend (1915), zodat voortaan 
behoeftige krankzinnigen in de twee gestichten van Venray zouden 
worden verpleegd en niet langer in de Godshuizen van 's Hertogen-
bosch. Vooral sinds die tijd werd de naam Venray identiek met krank-
zinnigenverpleging. Toch kwam Limburg nog steeds ± 100 bedden 
tekort, als men tenminste de berekening uit die jaren aanhoudt, waarop 
eveneens de beslissing van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
was gebaseerd, die het Maastrichtse Armbestuur verbood tot opheffing 
van het verouderde krankzinnigengesticht over te gaan. Zo kreeg dit 
gesticht als een ondergeschoven stiefkind nog een verlengd bestaan, 
hoewel het ruimtelijk en in behandelingsmethodiek ernstig tekort 
schoot, toen elders in Nederland de psychiatrie tot grote bloei begon te 
komen. 

Het verouderde sombere gebouw vertoonde vele gebreken; verwar-
ming en verlichting lieten te wensen over. Noodvoorzieningen moes-
ten zo goed en zo kwaad als het ging enige verlichting brengen. Hoog 
gaf men er over op, toen in 1927 de watervoorziening verbeterd was en 
men met de toepassing van permanente baden kon beginnen. Maar zo 
nieuw was deze badbehandeling niet, eerder was zij een soort verbeterd 
dwangmiddel. Te lang hield men ook vast aan de bedverpleging Neisser 
(1890), toen die zelf al lang zijn methode verlaten had. Hier wreekte 
zich het manco aan medische leiding. Die was opgedragen aan de 
internist van het ziekenhuis, tevens geneesheer-directeur, die echter 
voor een feitelijke dagelijkse leiding geen tijd had. Wel heeft Dr. 
Hintzen geprobeerd in de bouwplannen voor het nieuwe ziekenhuis 
een neurologisch-psychiatrische afdeling binnen te smokkelen voor 150 
zenuwpatiënten, maar dat leek de regenten rijkelijk overdreven. Zijn 
laatste poging het Armbestuur een inrichting voor zenuwpatiënten aan 
het Brandenburgerplein te doen bouwen, werd van de hand gewezen, 
omdat de keuze van een definitieve vestigingsplaats voor een nieuw 
gesticht in Zuid-Limburg nog niet vast stond. 9 ' 
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Enige verbetering werd bereikt, toen J. G. Y. de Jong in 1936 tot 
neuroloog aan het ziekenhuis werd benoemd en de leiding kreeg over 
het krankzinnigengesticht. Toen begonnen moderne medische thera-
pieën langzaam door te dringen en werden de eerste slaapkuren en 
electroshocks toegediend. Voor het eerst sinds lange tijd slaagde men er 
in de verpleegduur  te  bekorten en enige doorstroming te bereiken. In 
deze jaren werd eindelijk een begin gemaakt met een wijziging in 
opvattingen en zienswijzen. Het verschijnsel van de geesteszieke had 
men nog teveel gezien als een onaangepast gedrag zonder oog te hebben 
voor de sociale implicaties van het geestelijk gestoord zijn. Wilde men 
hierin verandering brengen, dan mocht men de patiënten niet zo streng 
van de buitenwereld afsluiten en moesten de condities van de samenle-
ving binnen de inrichting sterk worden verbeterd (ontspanning, on-
derling contact, woonsfeer, arbeidstherapie enz.). Hieraan is men niet 
meer toegekomen. Eerst later zou de p(sychiatrische) i(nrichting) Cal-
variënberg weer aansluiting krijgen bij de moderne evolutie, vooral 
sedert de opening van het psychomedisch streekziekenhuis Vijverdal te 
Maastricht.'" 

Eeuwenlang heeft een onuitwisbare angst bestaan in een krankzin-
nigeninrichting te worden opgenomen. Het gevolg van die begrijpe-
lijke opvatting was, dat men de patiënten zo lang mogelijk thuis hield 
en alleen dan om opname verzocht, als men de verpleging niet meer 
aankon of omdat de opname op grond van een rechterlijke beschikking 
was bevolen. Daardoor was het onvermijdelijk, dat in die gestichten 
meestal de meer ernstig gestoorden en de weinig sociabele figuren 
terecht kwamen. Die eenzijdigheid versterkte bij veel groepen in de 
maatschappij het verouderde beeld omtrent de psychiatrische verple-
ging, dat pas heel langzaam in de jaren '30 een wijziging begon te 
ondergaan. 

Deze vertekening bestond in veel mindere mate ten aanzien van 
andere geestelijk of lichamelijk gehandicapten. Minder drempelvrees 
ten opzichte van de gestichtsverpleging bestond ten aanzien van gees-
teszieken met een meer uitgesproken behandelings- en verplegingsbe-
hoefte, die in gezinsverband niet waren te handhaven, zoals bv. psy-
chopaten, die in elke gemeenschapsvorm aanpassingsmoeilijkheden 
vertonen, of zwakzinnigen met aangeboren of zeer vroeg ontstane 
defecten. Voor dergelijke groepen waren in Limburg verschillende 
speciale tehuizen opgericht, waarvoor vooral de congregaties van Mgr. 
Savelberg, de Kleine Zusters en Broeders van de H. Jozef, zich hebben 
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ingespannen. Behalve in het moederhuis te Heerlen werden zwakzin-
nigen verpleegd in Heel en in Helden. 93  

Reeds in 1879 had Savelberg St. Anna in Heel gesticht voor de 
verpleging van vrouwelijke epileptici en zwakzinnigen, al verbleven 
ook wel andere categorieën in het tehuis, zoals gebrekkigen, ouden van 
dagen enz. Met dezelfde bezieling had hij huize St. Joseph in Heel 
opgericht, waar zijn broeders de verpleging van voornamelijk debielen 
en imbecielen op zich namen. Later volgde huize Savelberg in Helden, 
bestemd voor geesteszieken en zwakzinnigen. Ten behoeve van de 
epileptische patiënten in deze verpleeghuizen werd een nieuwe genees-
wijze beproefd, de waterkuren van pastoor S. Kneipp, die toen grote 
opgang maakten. Een van de eerste broeders, Aloysius Vrijens, had die 
kuurmethode in Beieren bij pastoor Kneipp zelf aangeleerd. Hij bracht 
die later in Heerlen in practijk, maar niet alleen met het oog op de 
verpleging van zenuwpatiënten, want in zijn in 1892 gestichte 
Kneipp-inrichting kon iedereen terecht." 

Nog andere zwakzinnigengestichten dienen hier volledigheidshalve 
te worden genoemd: het gesticht St. Joseph te Wessem voor zwakzin-
nige meisjes, het St. Vincentiustehuis in Venray, huize Immaculatae 
Conceptio in Puth-Schinnen en huize Schëmdeln bij Roermond. In al 
deze instellingen waren religieuzen bereid de verzorgingstaak op zich te 
nemen. Geestelijk gestoorden vonden vaak ook in talloze andere ge-
stichten, die nog meer het karakter van gasthuis (liefdegesticht) droe-
gen, een beschuttend onderdak. Aangezien in al deze gestichten geen 
medische, maar enkel verpleegkundige aspecten een rol spelen, vallen zij 
verder buiten deze beschouwing. 

Het toeval als structurerend element? 

Wanneer wij de hier beschreven ontwikkeling overzien, is een voor de 
hand liggende conclusie, dat al deze ziekeninrichtingen spontaan ont-
staan zijn zonder onderling overleg, zonder raamplan of programma, 
zonder toestemming of toetsing door een hogere instantie dan het 
(meestal van harte meewerkend) gemeentebestuur. Waren al die voor-
zieningen dan volledig aan het toeval te danken? Zo zou men die 
stichtingen toch niet helemaal mogen zien. De motieven tot hun 
oprichting waren niet uit willekeur geboren, maar uit de nood van de 
tijd, omdat de plaatselijke situatie er toe drong en er een gemeen-
schappelijk streven aanwezig was eventueel in die nood te voorzien. 
Bovendien pasten die plannen in het maatschappelijk omvormings- 
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proces, dat de traditionele samenleving onderging op de weg naar 
economische herstructurering, verstedelijking en bevolkingsverdich-
ting, functieverschuiving en cultuurvernieuwing. Het oprichten van 
instellingen ter behartiging en waarborg van de volksgezondheid sloot 
volledig aan bij de gedachte de sociale infrastructuur door een totaliteit 
van maatregelen zodanig te verbeteren, dat de nieuwe industriële 
maatschappij leefbaar zou blijven. 

De ontstaansgeschiedenis van de ziekenhuizen in Limburg heeft 
naast de eigen specifieke trekken evenzeer een algemene karaktertrek 
van redelijkheid, omdat zij past in het patroon van de algemene evolutie 
in de gezondheidszorg. Oorspronkelijk ging de zorg voor de zieken 
schuil onder de armenzorg, want het waren de behoeftigen van welke 
categorie ook, over wie men zijn zorg uitstrekte en voor wie men 
gasthuizen oprichtte. Later wordt de verpleging en verzorging van 
zieken, van de lijdende mensheid, een motief op zichzelf tot het on-
dernemen van activiteiten. Het wordt een ideaal, waartoe veel kloos-
terlingen zich voelen aangetrokken en waar veel nieuw-gestichte con-
gregaties zich mee bezig houden. Opmerkelijk is, dat zoveel klooster-
vestigingen juist in Limburg tot stand kwamen in een verwarrende 
hoeveelheid en verscheidenheid, maar de oorzaak berust ook hier niet 
op toeval, sedert het bisdom Roermond aan zoveel verdreven Franse en 
Duitse kloosterlingen, die vanwege de godsdienstpolitiek in hun land 
de wijk moesten nemen, onderdak had geboden. 

Tenslotte hebben de ziekenhuizen een lange weg doorlopen vanaf 
het stadium van primitief gasthuis, liefderijke verpleeginrichting tot 
instituut van medische behandeling en verpleging. Maar die voort-
schrijdende functionalisering en specialisatie was ook elders niet onbe-
kend. De fundamentele veranderingen, die de oude gasthuizen tot 
verouderde inrichtingen maakten en dwongen tot de bouw van nieuwe 
ziekenhuizen, dienen we primair te zien in het licht van de ontwikke-
ling van de geneeskunde." Sedert het midden van de vorige eeuw was 
men niet meer met de eenvoudige anatomische diagnose tevreden. De 
Duitse medische school begon de ziekte op te vatten als een dynamisch 
proces, had behoefte aan nauwkeurige en langdurige observatie (pols-
slag, stofwisseling enz.). Instrumenten als de stethoscoop en de bloed-
drukmeter kwamen aan die behoefte tegemoet. Het klinisch onderzoek 
kon de hulp van een behoorlijke ziekenverpleging niet missen. De 
ontdekkingen van Pasteur, Koch, Lister e.a. gaven een verdere stimu-
lans tot de uitgroei van het gasthuis. 

Pasteur leerde  op  grond van zijn ontdekkingen, hoe verschillende 
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infecties ontstaan en waarom er besmettelijke ziekten zijn — een op-
vatting, die voordien lang was bestreden. Koch leerde verschillende 
microben, die infectieziekten veroorzaken, te onderscheiden. Lister 
leerde, hoe men wondinfecties kan vermijden en hoe men zonder 
besmetting kan opereren. Deze nieuwe techniek, de antiseptiek, werd 
weldra vervangen door de aseptiek, die niet meer het doden van de 
ziektekiemen beoogt, maar zorgt, dat ze niet meer in het lichaam 
kunnen doordringen (P. J. Semmelweis). Een andere ontdekking van 
de 19e eeuw was de narcosetechniek, die gecombineerd met de anti-
septische wondbehandeling de basis legde voor een specialisatie en 
differentiatie, die onverminderd doorging. De operatieve mogelijkhe-
den zijn sindsdien enorm vergroot. Verschillende methoden werden 
ontwikkeld voor breukoperaties, voor ingrepen bij blindedarmontste-
king, voor maag- en darmoperaties enz., die hun eisen stelden aan de 
inrichting en uitrusting van het ziekenhuis. De geneeskunde kon niet 
meer buiten het ziekenhuis voor het uitvoeren van bijzondere verrich-
tingen, het installeren van röntgen- en andere apparatuur, het doelma-
tig benutten van dit instrumentarium enz., hetgeen eenvoudig niet 
meer bij de arts of de patiënt aan huis kon gebeuren. 

De ontwikkeling van de chirurgie, maar evenzeer de ontdekking van 
nieuwe geneesmiddelen en technieken, de ontdekking van de X- (of 
röntgen-)stralen, het bacteriologisch onderzoek en de andere diagnos-
tische en therapeutische hulpmiddelen, die als gevolg van de medische 
specialisatie werden ontwikkeld, waren van diepingrijpende invloed op 
het ziekenhuiswezen. De nieuwe medische ontdekkingen en opvattin-
gen hadden een ander tijdperk ingeluid. De ziekenhuisbehandeling 
kreeg volledige prioriteit; de huisartsen traden terug en ruimden plaats 
in voor de specialisten. Hun resultaten waren zo opzienbarend, dat de 
aanvankelijke vrees voor het ziekenhuis snel begon te verdwijnen. Er 
valt overigens de merkwaardige paradox te constateren, dat met de 
verandering van de ziekenhuizen tot instellingen voor heel de bevol-
king en met de grotere toeloop van patiënten naar die ziekenhuizen het 
gevaar begon toe te nemen, dat de vermenselijking van dit medisch en 
technisch kunnen in het gedrang raakte, omdat door de gesegmenteer-
de (orgaan)behandeling het zicht op de totale (psychosomatische) 
mens verloren dreigde te gaan. 

Die medische opvattingen kwamen o.m. in de vormgeving van het 
ziekenhuis tot uitdrukking. Het was de tijd van het paviljoen-zieken-
huis, later omgevormd tot het zg. vleugelziekenhuis, waarin het sterk 
uitgebreide behandelcentrum en nieuwigheden als poliklinieken en 
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ambulatoria een plaats moesten vinden. Toen de geneeskunde zulk een 
stempel op het ziekenhuis ging drukken, werd ook de noodzaak groter 
van een taakgerichte opleiding voor het verplegend personeel, aan 
welke eisen de religieuzen niet altijd konden of wilden beantwoorden. 
Het monopolie van de religieuzen werd nu in veel katholieke zieken-
huizen doorbroken. Voor en na verschijnen degelijk opgeleide leken-
verpleegsters met uitgesproken opvattingen over aankleding en inrich-
ting van ziekenzalen, over de behandeling van de patiënt en over de 
menselijke sfeer in het ziekenhuis. In hun verlangens ten aanzien van 
gedrag en taakopvatting en in hun wens in de leiding te willen parti-
ciperen, werden zij niet zelden door de oudere zusters gedwarsboomd. 
Zolang de kloosterlingen (kwantitatief) de overhand hielden, wisten 
die meestal hun opvattingen door te zetten. Echte conflicten bleven uit, 
omdat de verdraagzaamheid meestal groter was dan het spannings-
veld.96  

In Limburg ontwikkelde het ziekenhuis zich meer dan elders tot een 
gesloten hiërarchisch geheel, waarbinnen het bestuur meestal de zeg-
genschap aan zich hield, de directieven uitvaardigde en waar specialisten 
alleen onder bepaalde voorwaarden (dienstverrichting, stafvorming 
enz.) werden toegelaten. Opvallend is verder, dat de particuliere zie-
kenhuizen — wellicht door het feit, dat ze minder geremd werden door 
de langdurige beraadslagingen van de vele betrokken instanties — veel 
meer daadkracht en dynamiek in hun uitbreiding en groei tot medisch 
instituut vertoonden dan de instellingen, die rechtstreeks onder de 
gemeentelijke overheid ressorteerden. In de onderlinge wedijver kon-
den de voordelen van de particuliere bestuursvorm soms terdege wor-
den benut (Roermond). Maar bestuurlijk waren ook daar wrijvingen 
niet uitgesloten, hetgeen zich kon openbaren, wanneer een congregatie, 
die eigenaresse was van het ziekenhuis, door de omstandigheden ge-
dwongen was haar bevoegdheden aan een (zelfstandig) regentencollege 
over te dragen. De financiering werd op die manier vergemakkelijkt en 
bovendien scheen dan het overleg met andere partners (overheid, 
werkgevers, ziekenfondsen enz.), die meenden voor een goede volks-
gezondheid medeverantwoordelijk te zijn, soepeler te verlopen. Dit 
proces van bestuursoverdracht en inspraak in het ziekenhuisbeleid was 
overigens bij de meeste ziekenhuizen aan het einde van de hier betrok-
ken periode nog nauwelijks op gang gekomen. 

Tot het gewijzigde beeld van het ziekenhuis droeg bij het vraagstuk 
van de financiering. De gasthuizen waren vroeger in hoofdzaak opge-
richt en gefinancierd uit giften en legaten van welgestelden en uit de 
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fondsen van de oprichtende congregaties. De verpleeggelden speelden 
een ondergeschikte rol. Maar aangezien de religieuzen geen loon ont-
vingen, waren de arbeidskosten laag. Aangezien er (nog) geen investe-
ringen plaats hadden in de vorm van dure medische apparatuur, waren 
ook de kapitaalslasten gering en stelde de financiering geen grote 
problemen. Sedert echter het ziekenhuis een andere functie ging ver-
vullen, was de verpleging niet meer kosteloos, maar werd die in 
hoofdzaak gedragen door de ziekenfondsen, de verzekering of de ar-
menwet. De financiering werd nu op een andere basis gewaarborgd. 
Telkens moest over de verpleegprijs, die de fondsen voor hun leden en 
de gemeenten voor armlastige patiënten betaalden, moeizaam onder-
handeld worden. Dit leidde vóór 1940 nog wel niet tot een landelijke 
tarifiëring, maar wel al tot een zekere gelijkvormigheid in het verzor-
gingspeil, waaraan de niet-openbare inrichtingen zich evenmin konden 
onttrekken als de algemene ziekenhuizen." 

Toen op het einde van de jaren '30 het hoofdstuk van de opkomst 
van de ziekenhuizen voorlopig werd afgesloten, was het effect van de 
onplanmatige groei desondanks in Limburg uitstekend in te passen in 
het algemene spreidingspatroon van wat men later de hiërarchie van de 
centrale functies is gaan noemen. Geen enkele grotere centrumge-
meente was van een ziekenhuis verstoken; de verzorgingsgebieden 
waren duidelijk afgebakend en ondergingen alleen na de oorlog nog een 
verdichting in de mijnstreek. Het aanbod van medische voorzieningen 
en specialismen was bij de grotere ziekenhuizen iets uitgebreider en 
bevatte bij de meeste een chirurgische, een interne en een kraamafde-
ling. 

Een opmerkelijk maar niet direct te verklaren verschijnsel was de 
wisselende bezettingsgraad in de Limburgse ziekenhuizen, al is die 
toestand niet overal even duidelijk, omdat een onderbezetting vaak 
gecamoufleerd wordt door een langere verpleegduur. Waar echter de 
gemiddelde verpleegtijd een neiging vertoonde tot daling, nam meestal 
de opnamefrequentie toe. De conclusie dringt zich op, dat de behoefte 
aan ziekenhuisopneming op het laatst niet zo snel meer is toegenomen. 
Tussen 1920 en 1940 steeg het aantal ziekenhuisbedden in Limburg van 
1.234 tot 1.785 (exclusief de bedden in epidemische en specialistische 
ziekenhuizen), hetgeen overeenkomt met een relatieve daling van 5,5 
tot 2,9 per duizend van de gemiddelde bevolking. Kennelijk was men in 
1920 te ver op de behoefte vooruit gelopen; de overbedding van dat 
moment was geïnspireerd op de verwachting van een grote bevol-
kingsgroei, die echter minder spectaculair bleek dan in de voorafgaande 
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jaren. Maar de stijgende vraag naar ziekenhuisopname (per duizend van 
de bevolking groter dan werd verwacht) bracht een evenwicht in de 
verhoudingen, die zich geleidelijk begonnen aan te passen. Tijdens de 
daaraan voorafgaande periode tussen 1900 en 1920 lagen de cijfers 
anders, omdat toen het aantal ziekenhuisbedden bijna tot het zesvou-
dige steeg, terwijl het inwonertal hooguit verdubbelde. Dit wijst er op, 
dat vooral in die jaren de gemiddelde ziekenhuisbehoefte per persoon 
grondig is veranderd. 

Door velen werd in deze jaren reeds de ziekenhuisverzorging als een 
(opeisbaar) recht gezien en niet meer als een gunst op liefdadigheids-
grond. Het systeem van de sociale wetgeving had de zegeningen van de 
ziekenhuisbehandeling voor een steeds grotere groep van de bevolking 
mogelijk gemaakt. Hoog waren de verwachtingen gespannen, want 
steeds meer ziekten waren vatbaar geworden voor een op de oorzaak 
gerichte behandeling. De psychologische drempel ten opzichte van een 
ziekenhuisopname was bij velen verdwenen. Men was trots op de vele 
instellingen, die tot stand waren gekomen. De goede naam, die ons land 
op gezondheidsgebied genoot, werd in Limburg zeker niet gelogen-
straft. 
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zen; daarna lag het voor de hand, dat later ook de zusters uit Gent zich in Venray zouden 
vestigen; J. J. C. Marlet, Een halve eeuw St. Anna Venray. Gedenkboek ter herinnering aan het 
50-jarig bestaan van het psychiatrisch ziekenhuis St. Anna, Venray, (Voorhout 1961) 

91 Tienjarig overzicht Calvariënberg, tap. 
92 Jaarverslagen Ziekenhuis Calvariënberg, 1935 t/m 1939 
93 Jansen C.s.s.R., t.a.p.; Hendriks 0.F.M., tap. 
94 Molenaar M.S.C., tap., 97; In Dienst der Zieken, tap., 22; er zijn pogingen gedaan die 

badinrichting te Heerlen tot een kuuroord uit te bouwen, maar die poging is in het 
stadium van de plannen blijven steken (zoals ook soortgelijke te Maastricht en te 
Valkenburg schipbreuk leden). De gedachte van een medisch kuuroord — al of niet op 
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boekte Br. Aloysius met zijn kruidenrecepten, die in Heerlen bereid werden en overal 
grote afzet vonden. 

95 L. G. J. Verberne en Th. H. Slichting, Gedenkboek Stichting het R.K. Gasthuis, Sint 
Elisabeth-Ziekenhuis te Tilburg, (Tilburg 1954), 86 e.v. 

96 Querido, Godshuizen en gasthuizen, tap., 108-117 
97 S. J. Fockema Andreae, Een mensenleven in Nederland, (Alphen a.d. Rijn 1957), 186; J. J. J. 

van Dijck, Het ziekenhuis: organisatie en beroepen in verandering, in Veranderende 
gezondheidszorg, cursus ziekenhuisbeleid Katholieke Hogeschool Tilburg, 1977, 63-71 

135 



HOOFDSTUK IV 

De doorbraak van de openbare 
gezondheidszorg 

„De voorspoed en welvaart van ecne gemeente hangt immers niet af 
van den overvloed harer inkomsten, noch van den rijkdom harer 
inwoners, maar bestaat in het getal harer ontwikkelde burgers, in de 
orde die er heerscht, in de zorgen voor de bevordering der moraliteit, 
gezondheid, eendracht enz.". 

Burgemeester H. B. J. van Rijn in het Gemeenteverslag Venlo over 1912, 

bijlage A, blz. 68. 

Ieder mens is steeds gesitueerd in een natuurlijk milieu, in een omge-
ving, waarin de noodzakelijke voorwaarden voor zijn bestaan en 
voortleven aanwezig zijn, maar waarin ook allerlei schadelijke of le-
vensbedreigende factoren schuil kunnen gaan. In de voortdurende 
wisselwerking met zijn omgeving tracht de mens door een soort cy-
bernetisch systeem zich functioneel aan te passen, hetgeen zijn ge-
zondheid moet waarborgen. Maar niet steeds is de mens in staat de 
betrekkingen tot zijn milieu zodanig te ordenen, dat dit een optimaal 
effect op zijn gezondheid teweeg brengt. De menselijke geschiedenis 
kan men opvatten als een onophoudelijke poging zich te ontworstelen 
aan de dreiging, die de omgevende fysische, chemische en (micro)bio-
logische factoren kunnen veroorzaken. Die worsteling, die beïnvloe-
ding van het milieu tot behoud of verbetering van de gezondheid, is de 
hygiëne in de klassieke zin.' 

Hygiëne is een maatschappelijk proces, dat niet gericht is op de 
individuele gezondheidstoestand, maar op de gezondheid van groep of 
samenleving, en daarom als sociale gezondheidszorg kan worden aan-
geduid. Het is een breed terrein, dat onder dit begrip valt, namelijk 
zowel wettelijke maatregelen (voornamelijk de gezondheidswetgeving 
en onderdelen van de sociale wetgeving), als de hygiënische voorzie-
ningen bv. in de vorm van diverse gemeentelijke en bedrijfskundige 
voorzieningen. In veel gevallen geschiedt de uitvoering daarvan door de 
overheid en dan kan men van openbare gezondheidszorg spreken. Maar 
de uitvoering kan ook door het particulier initiatief geschieden bv. door 
de kruisorganisaties, in welk geval meestal de maatschappelijke met de 
(direct) preventieve gezondheidszorg samenvalt.' 

Door de eeuwen heen hebben de mensen een wisselende interpretatie 
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gegeven aan hun idealen over maatschappelijke vooruitgang en licha-
melijk en geestelijk welzijn en dientengevolge ook een zich vaak wij-
zigende houding aangenomen ten aanzien van de vraag, hoe het na-
tuurlijk milieu daaraan dienstbaar kan worden gemaakt. In de tijd van 
de Verlichting was het idee geboren, dat de rationeel denkende mens 
het leven niet moest ondergaan, maar dat hij zelf aan dat leven richting 
moest geven. Deze opvatting versterkte de inspanningen, die nodig 
waren om tot een goede ziektebestrijding te komen. Zij deed het besef 
ontwaken, dat ziekte een maatschappelijk verschijnsel is, afhankelijk 
van natuurlijke oorzaken, van zeden en gewoonten. 3  In een tijdperk 
waarin de vele besmettelijke ziekten als onontkoombare rampen de 
mensheid teisterden, werd dank zij die opvatting voor het eerst iets van 
het oude fatalisme doorbroken. 

Men zag aanvankelijk de mens als een door mystieke en religieuze 
banden met zijn omgeving verbonden eenheid, maar die ongrijpbare 
relatie scheen allengs niet zo vanzelfsprekend meer. Het politieke den-
ken kreeg aandacht voor de uit de maatschappelijke orde voortvloeien-
de waarneembare verschijnselen en analyseerde het raamwerk, waar-
binnen de mens zich vrij kon ontplooien. Die analyse leidde o.m. tot de 
ontdekking van de waarde van een goede bevolkingsstatistiek en 
opende de ogen voor verhoudingen, die men voordien niet onderzocht 
had en zeker niet kwantitatief geanalyseerd. Het is met name in 
Frankrijk onder het bestuur van Napoleon, dat een statistische rage 
uitbreekt en de prefecten van de departementen vanuit Parijs worden 
overstelpt met vragen omtrent de demografische, economische en an-
dere toestanden in hun gebied. Het is diezelfde mentaliteit, die ook 
spreekt uit latere statistische werken (Quetelet e.a.), waarvan de ge-
neeskundigen hebben geprofiteerd door zich een minder individuele 
aanpak eigen te maken. De medici begonnen studie te maken van het 
verband tussen ziekte en natuurlijke omgeving, van de verhouding 
tussen leeftijd en sterfte, van de invloed van het klimaat, het uitgeoe-
fend beroep en allerlei andere factoren, waardoor men hoopte ziekten te 
kunnen voorkomen en zich beter tegen het besmettingsgevaar te kun-
nen beschermen.' 

Als die gedachten gemeengoed worden, is intussen het midden van 
de 19e eeuw aangebroken en verschijnen de eerste systematische studies 
omtrent de relatie tussen de mens en zijn biologisch milieu. Wij 
behoeven slechts te wijzen op het rapport van Edwin Chadwick over de 
sociaal-hygiënische levensomstandigheden van de werkende klasse in 
Groot-Brittanië (1842) of op zijn aandeel in de Public Health Act 
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(1848). In Duitsland was het Rudolf Virchow, die eveneens overtuigd 
was van de samenhang tussen volksziekten en maatschappelijke tekor-
ten. De epidemische infectieziekten beschouwde hij als „Attribute der 
Gesellschaft, Produkte der falschen, nicht auf alle Klassen verbreiteten 
Kultur".' Het zijn gedachten, waarmee ook een aantal Nederlandse 
artsen vertrouwd waren zoals Heije, Allebé, Van Hengel, Saltet en 
vooral Coronel en Sarphati. 6  

Het is Max Pettenkofer geweest, die als eerste systematisch het 
verband heeft onderzocht tussen de verschillende elementen van het 
levensmilieu (lucht, water, bodem, voeding, woning, kleding enz.) en 
de gezondheid van de mens. Daarmede legde hij het fundament voor de 
natuurwetenschappelijke hygiëne. De microbiologische ontdekkingen 
op het einde van de 19e eeuw stelden hem in het gelijk en verruimden 
zijn uitgangspunten.' Omstreeks de eeuwwisseling is deze nieuwe 
benadering volledig aanvaard en ontstaan uitgebreide handboeken, 
zoals dat van A. Grotjahn e.a., 8  die met zijn leer van de sociale patho-
logie ook wel de grondlegger van de sociale hygiëne genoemd wordt. 
Deze auteurs trachten een samenhang te ontdekken tussen de aard van 
de sociale verhoudingen — naar stabiliteit en kwaliteit verschillend, 
afhankelijk van de manier van voeding, woning en kleding, van het 
patroon van arbeid en recreatie, van de wijze van opvoeding, onderwijs 
enz. — welke sociale verhoudingen corresponderen met het ontstaan, de 
bevattelijkheid en het verloop van bepaalde ziektebeelden. 9  Deze sa-
menhangen worden steeds meer onderzocht en er begint een reeks van 
tijdschriften te verschijnen, waarin de resultaten van deze onderzoe-
kingen gepubliceerd worden." 

De verbreiding van deze gedachten was een van de voorwaarden, die 
vervuld moest worden voordat de overheid bereid was zelf iets te 
ondernemen en een begin te maken met een actieve gezondheidspoli-
tiek. Bijna de gehele 19e eeuw had de overheid op grond van het 
beginsel van de staatsonthouding angstvallig vermeden zich met de 
openbare gezondheidszorg in te laten. Dat terrein beschouwde men 
lange tijd als een domein, dat evenals de armenzorg aan het particulier 
initiatief was voorbehouden." Alleen in Amsterdam had de gemeente 
enige belangrijke hygiënische voorzieningen getroffen (waterleiding, 
1854, vuilnisafvoer, 1880 en riolering, 1883), omdat de deftige burgerij 
die maatregelen ten eigen bate dringend gewenst vond.' 2  In dit geval 
waren het voornamelijk pragmatische overwegingen, die het beginsel 
van de staatsonthouding opzij schoven. Maar geleidelijk werd dit 
axioma ook in beginsel doorbroken en won de overtuiging veld, dat een 
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verbetering van de hygiëne noodzakelijk was om de gezondheidszorg 
van „het lagere volk" op een hoger peil te brengen. De tijden veran-
derden. Nam het industrieel kapitalisme in zijn opkomst nog genoegen 
met een arbeidersklasse, afkomstig uit de door armoede en werkloos-
heid uitgeteerde massa's, de voortgezette industrialisering had in zijn 
tweede fase geen behoefte meer aan een reservoir van bezitloze proleta-
riërs, maar aan een krachtige, geschoolde en ontwikkelde arbeiders-
stand.' 3  

In de politieke verhoudingen van die dagen werd dan ook de vraag 
actueel, of de staat de plicht had in te grijpen in de sociaal-economische 
verhoudingen. Was het antwoord vroeger steevast ontkennend ge-
weest, nu werd de beantwoording een onderwerp van politieke discussie 
en zelfs tot een ernstig twistpunt. De strijd voor kiesrecht, voor on-
derwijs en sociale wetgeving beheerste de jaren tachtig en negentig. De 
sociale ellende van de snel aangroeiende fabrieksbevolking drong tot 
het bewustzijn door. De belangstelling voor de „sociale quaestie" was 
ontwaakt, maar had nog af te rekenen met vastgeroeste ideeën over een 
natuurlijke orde, die geen omwenteling toeliet. De openbare mening 
kon niet aan het probleem voorbij gaan. Rapporten en enquêtes maak-
ten openbaar, wat iedereen eigenlijk al wist, maar liever wilde verzwij-
gen. De volksgezondheid was een van de terreinen, waarop de strijd op 
maatschappelijk gebied gestreden werd. Het gebrek aan medische zorg 
en de hygiënische tekorten, waaronder een grote groep van de bevol-
king had te lijden, werd aan de kaak gesteld door een aantal progressieve 
artsen, die het tijdperk van de sociale actie op dit terrein hebben 
ingeluid. 

Een van de pioniers was Dr. S. S. Coronel, die met zijn talrijke 
onderzoekingen onder fabrieksarbeiders, schoolkinderen e.d. de invloed 
duidelijk aanwees van het erbarmelijk levens- en werkmilieu op de 
gezondheidstoestand. Hij was als een der eersten overtuigd van de 
geweldige betekenis van de sociaal-medische preventie, van al die so-
ciaal-hygiënische voorzieningen, waarvoor de meesten terugschrokken. 
Deze artsen vroegen een ingrijpen van de overheid, dat ongehoord leek. 
De plaatselijke overheid, aan wie de zorg voor de openbare gezondheid 
was opgedragen, zou niet alleen het infectiegevaar moeten beteugelen 
en de ziektebestrijding effectiever moeten aanpakken, maar tevens een 
begin moeten maken met de openbare hygiëne, met drinkwatervoor-
ziening, riolering, krotopruiming, stadsuitbreiding enz., kortom met 
nieuwe overheidstaken, waarvoor zij het geld niet had. De vrees voor 
hoge financiële uitgaven en de eventuele aantasting van particuliere 
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belangen, die het gevolg konden zijn van een vooruitstrevende ge-
zondheidspolitiek, zaaiden twijfel, of de overheid wel zover moest gaan. 
Maar de nieuwe inzichten gingen langzamerhand overheersen.' 4  

De divergerende opvattingen van personen en partijen, die in toe-
komstvisie verschilden, riepen een sociale spanning op, die zich aan het 
einde van de eeuw ging ontladen, toen die veranderingen in een nieuwe 
structuur werden ingebed. Regering en parlement konden er niet meer 
onderuit beschermende maatregelen te nemen, te beginnen met de 
initiatiefwet van Samuel van Houten (1874) en volgens deze lijn 
consequent voortgezet. Deze wetgeving was zeker niet uitsluitend aan 
de sociale deernis van de heersende klasse ontsproten. Maar de eerlijk-
heid gebiedt te erkennen, dat de jong-liberalen de weg zijn blijven 
volgen, die ze aarzelend waren ingeslagen, en dat zij vooral na de 
uitbreiding van het kiesrecht in 1887 met steun van de confessionelen 
deze radicale koers trouw gebleven zijn. Er kwamen een aantal sociale 
wetten in het staatsblad, die aan de arbeidende klasse bescherming en 
betere levenskansen boden: de arbeidswet (1889), de veiligheidswet 
(1895), de ongevallenwet (1901), de invaliditeitswet (1919) en de 
ziektewet (1929)." 

Niet enkel in politieke kringen had een omzwaai plaats, maar het was 
minstens zo opmerkelijk, dat verschillende werkgevers en economisten 
begrip toonden voor de veranderde sociale verhoudingen. Coronel 
kreeg in zijn pleidooien vaker bijval van figuren als Le Poole, Stork, Van 
Marken, De Bruyn Kops, Buys e.a. dan van collega's." De kentering in 
de opvattingen zette door, niet in het minst toen kwam vast te staan, 
dat de verbeteringen op sociaal-hygiënisch gebied aan de algemene 
welvaart ten goede kwamen. Voor de vervaardiging en de afzet van de 
op grote schaal ter markt gebrachte industrieproducten was de maat-
schappij aangewezen op een gezonde en welvarende bevolking, die op 
een hoger levenspeil stond dan de verpauperde massa's van een halve 
eeuw tevoren. Wat ten dele ingegeven was door het eigenbelang van de 
welgestelde burgerij, heeft onder de volksklasse terdege wortel gescho-
ten, al was zij dan het laatst aan de beurt om van de hygiënische 
verbeteringen te profiteren. Die nieuwigheden raakten spoedig bekend, 
vooral toen een voorlichtingscampagne stelselmatig het gedragspa-
troon van grote groepen van de bevolking in die richting ging beïn-
vloeden. 

De belangstelling voor vraagstukken van hygiëne en openbare ge-
zondheidszorg was echter al veel vroeger ontwaakt. Men moet zelfs 
constateren, dat de interesse voor het bestuderen van de invloed van het 
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physische en culturele milieu op de gezondheidstoestand in de tweede 
helft van de 18e eeuw levendiger was dan een eeuw later. Toen had men 
meer oog gehad voor de ziekte als maatschappelijk verschijnsel, voor de 
invloeden van klimaat, bodem, werk- en leefomstandigheden.' 7  Wij 
volstaan hier met twee namen te noemen: de Nederlandse hoogleraar 
Mathias van Geuns, die deze opvatting verkondigde, en de Duitse 
geneeskundige Johann Peter Frank, die in zijn System einer vollstandi gen 
medizinischen Polizey zelfs een stelsel uitwerkte tot bescherming van de 
openbare hygiëne. De overheid kreeg een ruimere taak toegewezen dan 
alleen de bestrijding van epidemieën; zij moest ook controle uitoefenen 
op de voeding, de lichaamszorg bevorderen, maatregelen nemen tot 
verbetering van het drinkwater, het opruimen van afvalstoffen ter hand 
nemen enz. Het toezicht op de gezondheidstoestand werd vooral be-
grepen als een afweer van de gevaren, die de burgers door milieu-in-
vloeden konden bedreigen. Waarschijnlijk stamt van hem de term 
medische politie, die nog lang in de 19e eeuw gebruikt werd ter 
aanduiding van de openbare gezondheidszorg en de sociaal-geneeskun-
dige activiteiten van de overheid. Hoewel de meeste overheden in 
gebreke bleven aan deze voorstellen gevolg te geven, groeide nochtans 
de overtuiging, dat het op haar weg lag voorschriften daaromtrent uit te 
vaardigen en op de naleving ervan toe te zien." 

Het enthousiasme voor sociale hygiëne en openbare gezondheids-
zorg scheen in de eerste helft van de 19e eeuw uitgedoofd, toen 
pogingen tot verbetering uitzichtloos leken en in overeenstemming 
met Malthus' sombere voorspellingen de gezondheidstoestand van de 
bevolking als gevolg van het structureel voedselgebrek toch niet voor 
verbetering vatbaar leek. De epidemieën en de hongersnood in de 40-er 
jaren schenen die onheilsprofetie volledig te bevestigen. „Im Pauperis-
mus versackten alle Bemhungen die Volksgesundheit zu verbesseren", 
schrijft het Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte.' 9  
Niettemin werd de overheid, die aarzelde een nieuwe gezondheidspoli-
tiek te ontwerpen, haar afwachtende houding verweten. In Duitsland 
werd deze kritiek in de jaren 1848 - '49 aanleiding tot voorstellen van 
artsen en politici voor een „Medizinalreform", waaraan de namen van 
Salomon Neumann en Rudolf Virchow zijn verbonden." Deze liberale 
ideeën bleken op de duur hun effect niet te missen. De draad werd 
opgenomen, waar die in de 18e eeuw min of meer was afgebroken. 
Grote waarde ging men hechten aan een grondige bestudering van de 
gezondheidstoestanden, waartoe o.m. als methoden moesten dienen een 
reeks van medisch-sanitaire statistieken en het systeem van de genees- 
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kundige plaatsbeschrijving. Aan deze methoden werden de bouwstof-
fen ontleend voor het ontwerpen van een gezondheidspolitiek, die 
aangepast was aan het industriële tijdperk. De gevolgen maken zich 
spoedig bemerkbaar; na 1850 krijgen weldra enige Duitse steden hun 
drinkwaterleiding en een moderne riolering. De deelname van de be-
volking blijkt uit de oprichting van verenigingen voor gezondheids-
politiek." 

Ook elders evolueert het begrip medische politie langzamerhand tot 
een vorm van openbare gezondheidszorg, waarin niet meer de (ge-
brekkige) curatieve hulp alleenrecht heeft, maar waarin het streven 
voorop staat de gezondheid te beschermen en te bevorderen door het 
ingrijpen in de natuurlijke en maatschappelijke verhoudingen (bodem, 
voeding, woning, industrie enz.), die het menselijk welzijn beïnvloe-
den. In Frankrijk was een baanbrekend voorbeeld gegeven door de 
enquête van Villermé naar de arbeidstoestanden in de zijde-, katoen- en 
wolindustrie. Zijn onderzoekingen hadden tot gevolg, dat de geesten 
wakker werden geschud en veranderingen werden voorbereid. Aan-
hangers van verschillende stromingen begonnen met veel élan sociale 
verbeteringen te bepleiten, niet alleen kleine revolutionaire groepen als 
het opkomend socialisme, utopisme en anarchisme maar ook de meer 
invloedrijke beweging van het „catholicisme social" met aanhangers als 
Villeneuve-Bargemont, Montalembert, Ozanam en Armand de Melun. 
In hun spoor treft men telkens weer de pioniers aan van de sociale en de 
milieuhygiëne, die de wenselijkheid van veel voorgestelde maatregelen 
onderstreepten, omdat zij eveneens dienden ter verbetering van de 
volksgezondheid. Het volstaat om willekeurig enige van deze hygië-
nisten te noemen, die we later rond de Societé franaise d'hygiène 
verenigd vinden: L. R. Villermé (1782 - 1863), A. Bouchardat 
(1806- 1886), S. Fauvel (1813 - 1884), A. Tardieu (1818 - 1879) e.a. 22  

De openbare gezondheidszorg steunt in de meeste westerse landen 
op een brede schaar van aanhangers. Het zijn niet alleen regering en 
parlement, die de maatregelen uitvaardigen, maar het zijn evenzeer de 
lagere overheden, de kerken, de vakbeweging en het onderwijs, die zich 
al of niet georganiseerd inzetten voor verschillende vormen van per-
soonlijke gezondheidszorg, ziektepreventie en sociale hygiëne (bedrijfs-
en schoolhygiëne, tuberculosebestrijding en kindervoeding, invoering 
van waterleiding, stadsreiniging en riolering, toezicht op levensmidde-
len, op woningen, op openbare zindelijkheid enz. enz.). Nederland was 
weliswaar geen koploper, maar volgde wel de internationale ontwikke-
ling op de voet. 
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Van medische politie tot nationale gezondheidspolitiek 

Van oudsher had men in ons land de behartiging van de volksgezond-
heid beschouwd als een taak voor de gemeente, welke opvatting is terug 
te vinden in de geneeskundige staatsregeling van 12 maart 1818. Bij de 
gemeentewet van 1851 werd dit nog eens bevestigd en werd die zorg 
opgedragen aan de gemeentebesturen, die zich door plaatselijke com-
missies konden laten bijstaan. Maar in de practijk bleef dit een dode 
letter. Onder een aantal artsen was rond de helft van de 19e eeuw wel 
een nieuwe geest vaardig geworden, maar die vonk had de burgerij nog 
lang niet in vuur en vlam gezet. Het gevolg was, dat de meeste vroede 
vaderen het bij het oude lieten. Tot verdriet overigens van de Minister, 
die hoopte dat door het instellen van gemeentelijke advieslichamen op 
het terrein van de gezondheidszorg de gemeentebesturen tot activiteit 
zouden worden aangespoord. 23  

De provinciale geneeskundige commissie in Limburg was bijzonder 
voor dit idee geporteerd en zag hierin een middel de gezondheidszorg 
een nieuwe impuls te geven. Zij meende niet beter te kunnen doen dan 
de gemeentebesturen het Belgisch voorbeeld voor ogen te houden, waar 
sedert 1848 deze kwestie in het middelpunt van de belangstelling stond. 
Daar was bij ministerieel rondschrijven een beroep gedaan op de ge-
meentebesturen om „comités locaux de salubrité" op te richten, die 
belast zouden worden met het opsporen van de oorzaken, die een 
slechte gezondheidstoestand in de hand werkten, en die de noodzake-
lijke verbeteringen moesten aangeven. Tengevolge van die oproep 
waren in België talrijke comités in het leven geroepen. Deze weerklank 
wordt begrijpelijker, als men weet, dat de regering daar overwoog een 
miljoen francs voor de openbare hygiëne ter beschikking te stellen, en 
dat een gemeentebestuur uit dat fonds een bijdrage zou kunnen aan-
vragen, mits het een „comité de salubrité" had ingesteld." 

Het waren overigens geen nieuwe lichamen, waarover hier wordt 
gesproken, want in de zuidelijke Nederlanden was immers de Franse 
wetgeving van 14 december 1789, 16 en 24 augustus 1790 en 19 en 22 
juli en 28 september 1791, die er na de inlijving was ingevoerd, van 
kracht gebleven, waarin de gemeenten ter beveiliging van de publieke 
gezondheid was opgedragen reglementen te ontwerpen voor dergelijke 
comités. Door deze wetten werden de gemeentebesturen belast met de 
zorg voor „la salubrité publique", die een breed terrein kon omvatten: 
zorg voor het schoonhouden en de verlichting van de openbare wegen 
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en gebouwen, toezicht op de kwaliteit van de levensmiddelen, het 
bestrijden en voorkomen van besmettelijke ziekten, toezicht op de 
bewoning, onbewoonbaarverklaring van krotwoningen enz." 

De „revival" van deze advieslichamen met hun vooruitstrevend 
programma heeft maar kort geduurd. Het enthousiasme van de ge-
meenten om deze „comités de salubrité" op te richten, bekoelde aan-
merkelijk zodra bleek, dat de subsidies van de baan waren en dat zij zelf 
die dure voorstellen zouden moeten bekostigen. Voor Nederland was 
de werfkracht van dit Belgische voorbeeld spoedig teniet gedaan; er 
bleken weinig gemeenten bereid zulke lichamen in te stellen. Een 
poging deze verplichtend voor te schrijven ging uit van het Tweede 
Kamerlid Mr. W. Wintgens, die in 1856 een wetsontwerp indiende tot 
instelling van plaatselijke raden van gezondheid. Hij hoopte daarmee 
verbetering te kunnen brengen in de openbare hygiëne met name in de 
slechte woningtoestanden, waartoe hem naar Belgisch voorbeeld een 
toezicht op de bewoning en een procedure tot onbewoonbaarverklaring 
voor ogen stond. Het mocht echter niet baten; zijn voorstel werd in de 
Kamer versvorpen. 26  

Met het toezicht op de volksgezondheid werden bij de wet van 1 juni 
1865 (Stsbl. nr 58) belast de inspecteurs en geneeskundige raden van het 
Geneeskundig Staatstoezicht. Een ambtelijk apparaat zou de taak gaan 
vervullen, waarin  de  provinciale en plaatselijke commissies tekort waren 
geschoten. Die taak zou veelomvattend zijn: bestrijding van besmet-
telijke ziekten, onderzoek van fabrieken en werkplaatsen, toezicht op de 
scholen, controle op de levensmiddelen, verbetering van de genees-
kundige armenzorg enz. Het staatstoezicht was gedacht als een samen-
werkingsverband tussen de centrale overheid en de plaatselijke bestu-
ren, maar in feite heeft dit ambtelijk apparaat meer effect gehad als 
adviesorgaan van de Minister dan als stimulans van de gemeentebestu-
ren. Sedert de totstandkoming van de geneeskundige wetten van 1865 
zijn meer wetten uitgevaardigd met betrekking tot de volksgezondheid, 
zoals de begrafeniswet (1869), de wet op de besmettelijke ziekten 
(1872), de quarantainewet (1877), de hinderwet (1875), de drankwet 
(1881), de krankzinnigenwet (1884), de arbeidswet (1889), de veilig-
heidswet (1895), de woningwet (1901), de vleeskeurings- en warenwet 
(1919) enz. Tot die wetgevende arbeid heeft het geneeskundig staats-
toezicht niet weinig bijgedragen. Maar op gemeentelijk niveau ver-
mocht het veel minder." 

Vanwege de gemeentelijke autonomie was de feitelijke macht van de 
geneeskundige inspecteurs zeer beperkt. Die consequentie heeft de 
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wetgever waarschijnlijk niet doordacht, toen hij de gezondheidscom-
missies niet meer verplicht stelde. De inspecteurs hadden enige macht, 
voorzover zij betrokken waren bij het toezicht op de uitvoering van de 
genoemde wetten — (voor de handhaving van de veiligheidswet, de 
arbeidswet, de hinderwet en de ongevallenwet waren bovendien eigen 
inspecties in het leven geroepen) — maar in veel zaken konden zij niet 
optornen tegen plaatselijke autoriteiten, die onwillig waren de ge-
wraakte toestanden te verbeteren. Zij konden desgevraagd voorlichting 
en advies verstrekken, maar de gemeenten waren niet verplicht inzake 
de volksgezondheid met het staatstoezicht overleg te plegen. Nu deze 
regeling zo onbevredigend bleef, kon het niet anders, of er gingen weer 
stemmen op, die opnieuw de gezondheidscommissies als hefboom 
gingen aanprijzen. In een aantal grotere gemeenten werden dan ook, 
vaak op voorstel van gemeenteraadsleden, plaatselijke gezondheids-
commissies ingesteld, die als adviesorgaan meestal niet veel betekenis 
hebben gehad. 28  

Na de aanvaarding van de gezondheidswet van 21 juni 1901 (Stsbl. 
nr 157) was een nieuwe situatie ontstaan voor de plaatselijke gezond-
heidscommissies, die nu onder toezicht van het Rijk werden gesteld. Er 
kwamen districtsgezondheidscommissies, waarvan het gebied, de sa-
menstelling en het terrein van werkzaamheden nader werden omschre-
ven bij K.B. van 27 mei 1902. De gezondheidswet bracht ook een 
nieuwe regeling van het staatstoezicht op de volksgezondheid, dat een 
ruimer arbeidsveld kreeg toegewezen, toen de gemeentelijke autonomie 
iets werd ingedamd. Aanvankelijk vormde de dienst echter een traag 
werkend en weinig doorzichtelijk geheel." Voor Limburg zijn onaf-
scheidelijk aan deze periode de namen verbonden van de verdienstelijke 
arts R. N. M. Eijkel, sedert 1916 provinciaal (hoofd)inspecteur voor de 
volksgezondheid in Limburg en vanaf 1930 die van inspecteur Dr. L. A. 
Veeger, beiden belast met de sociale hygiëne, die door een hartelijke 
samenwerking met de provinciale en gemeentelijke autoriteiten veel 
verdienstelijks wisten te bereiken. 3° Na 1918 kregen de inspecteurs 
werkelijk invloed, al werden graag taken aan het particulier initiatief 
gedelegeerd, mits dat zich aan overheidstoezicht wilde onderwerpen. 
De arbeid van het staatstoezicht hield nauw verband met de maat-
schappelijke situatie in die zin, dat zijn initiatieven en maatregelen 
alleen kans van slagen hadden, voorzover de bevolking daarvoor rijp 
was. 3 ' 

Het tot stand komen van gezondheidsmaatregelen en van hygiëni-
sche verbeteringen was niet altijd in de eerste plaats afhankelijk van het 
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doordringen van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Die waren al in 
de 18e eeuw aanwezig, zonder dat die kennis veel sporen had nagelaten. 
De toepassing van de gezondheidsleer was vóór 1900 sterk afhankelijk 
van bepaalde maatschappelijke verhoudingen en gebeurtenissen, die we 
hier slechts in het kort kunnen aanduiden: Enige beperkingen, die 
vroeger de invoering in de weg stonden, waren geleidelijk minder 
klemmend geworden. De vooruitgang van techniek en wetenschap had 
in deze eeuw van de uitvindingen oplossingen voor problemen ge-
bracht, die vroeger onbekend waren. 32  

Veel van die voorzieningen werden niet alleen technisch, maar ook 
economisch uitvoerbaar, toen de overheid over meer geldmiddelen kon 
beschikken. Er werd tevens meer studie gemaakt van de gezondheids-
toestand in zijn verschillende onderdelen. Een van de beproefde hulp-
middelen daartoe was het samenstellen van statistieken, waaraan in 
Nederland veel aandacht werd besteed33  en die door de gezondheids-
commissies e.d. druk werden geraadpleegd. Een ander middel was de 
geneeskundige plaatsbeschrijving, die als de methode bij uitstek werd 
aangegrepen om de plaatselijke gezondheidstoestand door te lichten. In 
Limburg werd voor de gemeente Venlo in 1886 een voortreffelijke 
plaatsbeschrijving samengesteld door H. B. J. van Rijn, die zijn werk 
bekroond zag als een voorbeeld van een analyse van een middelgrote 
gemeente." 

Zo werd langs verschillende wegen de openbare mening in het 
geweer gebracht, wat tot het nemen van maatregelen provoceerde. En 
daarna begon die merkwaardige cirkelgang, die aantoont, dat zodra met 
de een of andere hygiënische voorziening werd begonnen, als vanzelf de 
wens tot voortzetting levendig werd. Toen het nut voor de gezondheid 
eenmaal was aangetoond, hadden de hygiënische maatregelen vol-
doende werfkracht en genoten ze een hoge prioriteit. Niettemin moest 
nog een lange weg worden afgelegd, vooraleer onhygiënische omstan-
digheden geen schade meer konden toebrengen aan de gezondheid. 
Veel factoren hebben daartoe bijgedragen, waarbij in eerste instantie 
moet worden gedacht aan de verbeterde levensvoorwaarden vooral 
tengevolge van het gestegen inkomen en de hogere sociale zekerheid. 

Starre verhoudingen remmen in Limburg 
de eerste activiteit 

Hoe moeizaam de weg was, voordat van een hygiënische bewustwor- 
ding kan worden gesproken en enige doorbraak was bereikt, — daarvan 
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legt ook een provincie als Limburg getuigenis af. De zorg voor de 
openbare gezondheid is daar pas vrij laat op gang gekomen. De term 
medische politie, die regelmatig in de provinciale en gemeentelijke 
verslagen opduikt, wekt de indruk, alsof er aparte gezondheidsorganen 
zouden hebben bestaan. Dit was geenszins het geval. De provinciale 
geneeskundige commissie was de enige instantie, die zich enigszins op 
dit terrein bewoog en dan nog voornamelijk door haar aandeel in de 
bestrijding en voorkoming van epidemieën en door haar ijveren voor de 
pokkenvaccinatie. Als adviesorgaan van het provinciaal bestuur was zij 
niet tot veel in staat. Hoogstens kon zij er op aandringen om paal en 
perk te stellen aan de meest ergerlijke gevallen van milieuvervuiling." 
Maar de eerst verantwoordelijke instanties waren de gemeentebesturen, 
die echter weinig aanstalten maakten zich op dat terrein al te druk te 
maken. 

Vanuit de bevolking werd weinig aandrang op de overheid uitgeoe-
fend tot meer bemoeienis met de volksgezondheid, omdat bijna nie-
mand beroepshalve met de tekorten werd geconfronteerd. Plaatselijke 
gezondheidscommissies bestonden in Limburg niet, hoewel ze volgens 
de geneeskundige staatsregeling van 1818 verplicht voorgeschreven 
waren in die gemeenten, waar vier of meer doctores werkzaam waren. In 
Maastricht noch in Roermond of Venlo is enig spoor van zulk een 
commissie te vinden. Wel treft men in de jaren 1831 - 33 in verschillende 
gemeenten een "commission sanitaire" aan, die ingesteld werd inge-
volge de (Belgische) wet van 18 juli 1831 met het oog vooral op de 
bestrijding van de cholera-epidemie. Die commissies werden in 1833 al 
weer opgeheven. 36  Hieruit bleek eens te meer, dat in tijden van epide-
mieën iedereen gealarmeerd raakte, maar dat men vrij spoedig daarna 
weer in een afwachtende houding terugviel. 

Teneinde minstens de discussie over gezondheidsvraagstukken op 
gang te brengen trachtte de regering de gemeenten te mobiliseren, 
aangezien immers bij de gemeentewet van 1851 de gezondheidszorg aan 
de plaatselijke besturen was opgedragen. De Minister drong in 1856 
sterk aan op de instelling van plaatselijke gezondheidscommissies, die 
zouden bestaan uit raadsleden, geneeskundigen, apothekers en andere 
vertegenwoordigers van de burgerij. De provinciale geneeskundige 
commissie maakte in hetzelfde jaar nog een uitvoerig concept omtrent 
de mogelijke functies van een dergelijk lichaam, waarvoor men een 
uitgebreid werkterrein in het verschiet zag. Zij stelde voor de commissie 
advies te laten verstrekken omtrent de kwaliteit van het drinkwater, van 
de levensmiddelen, omtrent de hoedanigheid van de arbeiderswonin- 
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gen, over het reinigen van de straten, over vuilafvoer en riolering, het 
vervoer van faecaliën, luchtverversing, fabriekshygiëne enz. Men was 
blijkbaar goed op de hoogte, op hoeveel terreinen de gezondheid 
bedreigd werd. Van de kant van de gemeente Maastricht was evenwel 
geen reactie te bekennen. In Venlo en Roermond schijnt men wel tot de 
oprichting van zulk een commissie te zijn overgegaan, die echter geen 
lang leven leidde. In  1861 tenminste deelde de provinciale geneeskun-
dige commissie mee, dat in Limburg alle plaatselijke gezondheidscom-
missies ontbraken. 37  

Zo gebeurde er feitelijk niets; er kwam niet eens een eenvoudige 
advies- of studiecommissie van de grond, terwijl de hygiënische situatie 
in de meeste plaatsen zo hopeloos was, dat die eigenlijk nauwelijks 
onderzoek kon lijden en een onmiddellijk ingrijpen eiste. Maar intussen 
verstreken de jaren en verziekte de toestand steeds meer. Was het nog 
zo geweest, dat de remedie niet in verhouding tot de kwaal stond, dan 
had men nog verbeteringen kunnen bepleiten. Hier ontbrak zelfs de 
eerste aanzet tot een remedie. Bewijzen voor deze stelling zijn er te over, 
waarbij de gedachten in eerste instantie naar Maastricht uitgaan. Het is 
niet voor niets, dat Maastricht een treurige reputatie heeft gekregen op 
sociaal gebied; legio waren daar de uitwassen op medisch en hygiënisch 
terrein; schrijnende toestanden werden er aangetroffen in de volks-
buurten, waar een gemis heerste aan de meest elementaire voorzienin-
gen. De straat diende maar al te vaak als open riool en stortplaats. 
Rondom de huizenblokken, die een groot tekort hadden aan privaten, 
was de grond niet zelden verontreinigd vanwege de slecht functione-
rende zinkputten, zodat het drinkwater, dat daar werd opgepompt, vaak 
geïnfecteerd was. Ziektekiemen werden via voedsel en drank maar ook 
tengevolge van de onverantwoorde woontoestanden gemakkelijk 
overgebrach t. 38  

De behuizing spotte met elke opvatting van hygiëne. „Alhier ter 
stede zijn zoo als overal vele woningen der behoeftige klasse in eenen 
voor de gezondheid zeer nadeeligen staat, voornamelijk die welke op de 
benedenste verdieping zijn geplaatst. Vele zijn met steenen belegt, 
hebben vensters zoo klein dat nauwelijks het licht in de kamer komt; 
tengevolge zijn zij koud, zoo vochtig dat de muren tot aan de zoldering 
nat zijn en uitgeslagen; zelden worden zij verlucht, zoowel uit slordig-
heid als uit vrees voor koude. Meestal zijn zij te klein en zijn bewoond 
door een geheel huisgezin bestaande uit de ouders met verscheidene 
kinderen, welke dikwijls geen ander bed hebben als eene stroozak en 
zelfs een bossel stroo op den grond. Menige bovenkamer met uitzon- 
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dering der vocht zijn niet beter. Indien men hierbij voegt, dat in vele 
dier woningen verzamelingen van vuilnis worden gevonden, dat in 
andere varkensstallen en konijnenhokken in de kelders bestaan, dat de 
sekreten meestendeels niet behoorlijk zijn ingerigt, niet genoegzaam 
verlucht en in het binnenhuis geplaatst zijn, zoodat de gassen welke 
zich in dezelve ontwikkelen, zich door het geheele huis verspreiden, dan 
zal men moeten bekennen, dat aldaar zich alles verzameld bevindt wat 
tegenstrijdig is met de beginselen der Hygiëne en met hetgeen gevor-
derd wordt om den mensch niet alleen te bevrijden van epidemische 
ziekten, maar ook om hem een goede gezondheid te waarborgen. . 

Deze aanklacht van de provinciale geneeskundige commissie werd 
later door tal van dergelijke beschrijvingen door allerlei instanties 
gevolgd zonder dat voorlopig verandering optrad. Deze buurten bleven 
gevaarlijke besmettingshaarden, waar de gezondheid van de bevolking 
groot gevaar liep. 40  Men houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs in die 
treurige omstandigheden waren nog gradaties van kwaad tot erger. 
Berucht om hun toestand van vervuiling en onzindelijkheid waren 
enige nauwe stegen zoals de St. Catharinagang, de Beeldengang en het 
Christusstraatje. Dit laatste was een slop, dat van de St. Antoniusstraat 
naar de Grachtstraat liep en bebouwd was met negen bouwvallige 
huisjes. De benaming „sjietestd&sje" wijst er op, voor welk doel deze 
steeg zoal benut werd! In de gemeenteraad werd op 23 juni 1893 
voorgesteld tot opheffing van het Christusstraatje over te gaan en de 
bestaande huizen voor de sloop te verkopen aan de geweerfabriek De 
Beaumont. Sommige raadsleden maakten bezwaar tegen het verdwij-
nen van die verbinding, zodat de zaak werd aangehouden. Pas door het 
raadsbesluit van 19 oktober 1896 werd de straat opgeheven en werden 
die huizen afgebroken." Recht tegenover het Christusstraatje trof men 
een soortgelijke toestand aan. Daar liep een straatje, dat begon in de 
Sint Theunisstraat (naast het socialistische Volksbelang), doodliep te-
gen de huizen van het Bassin en door een smalle gang daarop uit-
mondde. Dit slop was naar de bouwheer van de daar gelegen krotten 
genoemd het steegje van Genetelle en later het St. Josephstraatje ge-
doopt. Het bestond uit een aantal woninkjes, die slechts één kamer 
beneden en één kamer boven hadden, beide met een donkere alkoof en 
zonder ramen aan de achterzijde, zodat alle licht en lucht uit de nauwe 
straat moest komen. En dan te weten, dat die steeg door de voorbij-
gangers als publiek urinoir werd gebruikt! De bewoners ontbrak het 
letterlijk aan alles, wat voor de hygiëne essentieel was. In 1893 werd al 
over de onbewoonbaarverklaring van deze krotten gesproken, maar 
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Mgr. J. G. van Rijt herinnert zich, dat hij als pas benoemd kapelaan in 
1895 deze toestanden nog steeds aantrof." 

In die misstanden stond Maastricht niet alleen; achterbuurten waren 
in de oude steden een gewoon verschijnsel met sommige straten als 
afschrikwekkende uitschieters." In Limburg waren Roermond en 
Venlo evenmin voorbeelden van openbare reinheid, zoals was te ver-
wachten. Woontoestanden, die eigenlijk ontoelaatbaar waren, zelfs in 
de ogen van de tijdgenoten, waren ook daar niet onbekend. Een goed 
georganiseerde reinigingsdienst bestond er niet. Roermond had het 
voordeel, dat in 1867 en volgende jaren de stadskern van riolering werd 
voorzien. 44  In Venlo stroomden vuil, afval en urine in open goten door 
de straat. Die stad maakte toch al een sombere indruk door zijn nauwe 
straten, dicht opeengebouwd achter de wallen en grachten, waar licht 
en lucht ontbraken. Rondom de huizen lagen de vuilnisbelten, die niet 
enkel de lucht verpestten, maar ook gevaar opleverden voor de be-
smetting van bodem en grondwater." De infectiekansen lagen achter 
elke straathoek op de loer. Overigens was die dreiging geen stadsprivi-
lege, want de hygiënische toestanden op het platteland in Limburg 
waren weinig beter. 

In de dorpen sluimerde de bevolking nog voort in haar oude ge-
woonten en besefte niet eens, dat haar mentaliteit zich vaak slecht 
verdroeg met een hygiënische leefwijze. Vanuit de overgeleverde tradi-
tie stond men niet zelden vol achterdocht ten opzichte van nieuwe 
voorzieningen, zoals waterleiding, riolering enz. en tegenover de ge-
propageerde voorschriften voor een persoonlijke hygiëne. Het gevolg is 
dan ook geweest, dat het platteland jaar in jaar uit dezelfde tekorten 
bleef vertonen. Het ontoelaatbare infectiegevaar tengevolge van ver-
vuilde waterpoelen, open mestvaalten, gebrekkige vuil- en afvalverwij-
dering e.d. scheen men niet eens te beseffen. Opeenvolgende generaties 
bleven volgens een vast levenspatroon wonen in dezelfde vochtige, 
slechte en onhygiënische onderkomens, verstoken vaak van licht en 
lucht, van goed drinkwater, moderne reiniging enz. De plaatselijke 
overheid miste het inzicht in deze materie om veranderingen door te 
voeren, zodat de voorwaarden voor een gezonde leefwijze op het plat-
teland op menig terrein ontbraken. 46  In de steden waren althans enige 
figuren, die oog hadden voor de hygiënische problematiek, maar daar 
was men meer geremd door de materiële omstandigheden. Een oorzaak 
van de tekortschietende hygiëne lag in de hoge bevolkingsdichtheid, 
waarvoor met name vroegere vestingsteden als Maastricht, Roermond 
en Venlo zich geplaatst zagen. Een uitbreiding van de bebouwing 
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buiten de verdedigingsgordel was tot aan de opheffing van de vroegere 
vestingen (1867) uitgesloten, waardoor de bevolkingsuitbreiding op 
een te klein stadsterritoir was aangewezen en onvermijdelijk knelpun-
ten moesten ontstaan. Het duurde nog tot het einde van de 80-er jaren, 
voordat deze steden meer lucht en ruimte kregen en met werkelijke 
verbeteringen werd begonnen.'" Intussen was voor de volksgezondheid 
toen het dieptepunt gepasseerd. 

De geleidelijke ommekeer 

De vraagstukken van hygiëne en voksgezondheid gingen na 1870 in 
Limburg de geesten bezig houden. De menigvuldige knelpunten kwa-
men nu volop in de belangstelling te staan; men liet zich met de 
problemen in en dacht na, al was het gedeeltelijk uit eigenbelang, over 
de aan te brengen verbeteringen. Dit was het moment, dat een inspraak 
van de burgerij stimulerend en vruchtdragend kon zijn. Maar na alle 
mislukte pogingen waren de voorwaarden niet gunstig meer voor het 
oprichten van nieuwe gemeentelijke gezondheidscommissies, aangezien 
de regering bij de wetgeving van 1865 daarvan niet meer alle heil 
verwachtte. De gezondheidswetgeving had weliswaar deze lichamen 
niet verboden of opgeschort, maar hun instelling als gemeentelijk 
orgaan was nu moeilijker geworden, afhankelijk namelijk van een 
verordening, die de goedkeuring van de raad behoefde. 

De meeste gemeenteraden stonden niet op deze gezondheidscom-
missies te wachten. Een vermakelijk voorval kan zulks illustreren: In de 
zitting van de Maastrichtse gemeenteraad van 24 december 1868 ver-
klaarde burgemeester H. Raat onder langdurige hilariteit van de raads-
leden, dat hij geen kans had gezien onder de artsen voldoende candi-
daten voor het lidmaatschap te vinden, aangezien ieder van hen ver-
klaard had van de commissie alleen dan te willen deel uitmaken, als hij 
daar niet een of ander van zijn collega's zou ontmoeten. (!) In een 
ingezonden brief in de Courier de la Meuse van 31 januari 1869 reageerde 
Dr. F. E. Fouquet hierop en gaf hij als zijn mening, dat de dokters in een 
dergelijke belangrijke zaak hun persoonlijke gevoelens ongetwijfeld 
opzij wilden zetten, en dat hij zelf nooit enig voorbehoud had gemaakt. 
Maar voor de ingewijden was het duidelijk, dat de burgemeester van de 
stemming onder de dokters handig gebruik had gemaakt om de instel-
ling van deze commisie te voorkomen. Maar zo gemakkelijk was het 
voorstel niet van de baan. De initiatiefnemer Dr. Emile Schreinemacher 
liet zich niet uit het veld slaan en formuleerde enige jaren later een 
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nieuw voorstel, dat meer succes had. Op 30 juni 1873 werd een ge-
meentelijke gezondheidscommissie in het leven geroepen, die het ge-
meentebestuur zou adviseren over de openbare gezondheidstoestand. 
De commissie bestond uit een wethouder en enkele raadsleden en ten 
dele uit medici en industriëlen. Het toeval (?) wilde, dat Dr. Fouquet 
ondanks zijn aanbod niet in de commissie benoemd werd." 

De werkzaamheden van die commissie waren niet gering: zij zag toe 
op de naleving van de openbare reinheid, deed regelmatig onderzoek 
naar de kwaliteit van het drinkwater uit de openbare pompen en hield 
toezicht op de levensmiddelen; zij ijverde voor de aanleg van een 
waterleiding, voor een verbetering van de riolering, voor de afbraak van 
krotten, de verbreding van stegen, de bouw van arbeiderswoningen enz. 
enz. De commissie werd het kritisch geweten van het gemeentebestuur 
door telkens opnieuw misstanden aan de kaak te stellen. Dat de com-
missie systematisch de aandacht bleef vragen voor hygiënische vraag-
stukken, heeft zeker mede tot een ommekeer bijgedragen." 

In nog twee andere gemeenten was een plaatselijke gezondheids-
commissie actief. In Venlo werd in 1885 een dergelijke commissie 
ingesteld met de actieve apotheker H. B. J. van Rijn als secretaris. De 
commissie boekte in 1887 al direct succes, toen in Venlo werd besloten 
tot de aanleg van een drinkwaterleiding. Later bleek, dat dit besluit op 
een communis opinio berustte onafhankelijk van het advies van de 
gezondheidscommissie. Welke voorstellen die ook verder nog ter tafel 
bracht, bij het gemeentebestuur kon niet één daarvan genade vinden. 
Dit werd anders, toen Van Rijn in 1900 tot burgemeester werd be-
noemd." In Roermond vond de gezondheidscommissie meer gehoor. 
Daar was in 1891 een commissie ingesteld met Dr. J. M. A. Kramps als 
voorzitter en L. P. Romen als secretaris. Deze commissie besteedde veel 
aandacht aan het probleem van de gemeentelijke reiniging, de drink-
watervoorziening en de vleeskeuring, waarover zij voorstellen indiende, 
die resulteerden in een vroegtijdige oplossing van deze problemen." 

Nu aan de behoefte tot inspraak van de zijde van de burgerij was 
voldaan en de gemeentebesturen van de grootste gemeenten door 
middel van deskundige adviezen tot een actieve gezondheidspolitiek 
werden aangezet, waren voldoende waarborgen geschapen om wat meer 
vaart in de verbetering van de hygiëne te verwachten. Er was op zichzelf 
dan ook geen reden voorhanden nog andere lichamen op het terrein van 
de volksgezondheid in het leven te roepen. Dat zou waarschijnlijk in 
Maastricht evenmin het geval zijn geweest, ware het niet dat de ge-
zondheidscommissie en het gemeentebestuur zo onverstandig waren 
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geweest een propagandist van het eerste uur buiten de commissie te 
houden. Toen Dr. Fouquet begon in te zien, dat men noch in het 
bestuur noch in de commissies een plaats voor hem wilde inruimen, zon 
hij op andere middelen om toch nog gelegenheid te vinden zijn activi-
teiten te ontplooien. Op 21 september 1881 werd de Vereeniging ter 
bevordering der volksgezondheid te Maastricht opgericht op initiatief 
van een comité van acht personen, van wie Dr. F. E. Fouquet de 
voornaamste drijfveer was. Vanwege zijn aandeel in de oprichting werd 
hij tot voorzitter van de nieuwe vereniging gekozen." 

In de oprichtingsvergadering bleek direct al iets van hun streven, 
toen enige verontrustende verschijnselen ter sprake kwamen, met name 
de hoge kindersterfte in Maastricht en het achterblijven van de stad in 
de algemene sterftedaling, die inmiddels in Nederland had ingezet. De 
vereniging streefde er naar door veelzijdig onderzoek de oorzaken 
hiervan op te sporen en middelen te zoeken ter verbetering. Een 
voorbeeld vond men in de „Niederrheinische Verein fiir 6ffentliche 
Gesundheitspflege", opgericht in 1869 en in enige Nederlandse en 
buitenlandse medisch-hygiënische verenigingen en genootschappen. 
De vereniging telde ruim honderd gewone leden, onder wie artsen, 
advocaten, apothekers, ambtenaren en fabrikanten, en verder negen 
corresponderende leden in binnen- en buitenland. Er werden zes secties 
gevormd resp. voor het opmaken en bestuderen van (sterfte)statistie-
ken, voor de keuring van levensmiddelen, voor de problemen van 
riolering en vuilafvoer, voor het onderzoek van het drinkwater, voor 
het bevorderen van de bouw van arbeiderswoningen en voor de epide-
miologie." Over deze activiteiten op het terrein van de hygiëne komen 
wij nog te spreken. 

Het was niet zo verrassend, dat het werk van deze secties bijzonder 
veel overeenkomst vertoonde met de activiteiten van de subcommissies 
van de gemeentelijke gezondheidscommissie. Doublures waren nu 
eenmaal onvermijdelijk, aangezien soms dezelfde mensen van beide 
commissies deel uitmaakten. Vermakelijk is te lezen, dat zowel de 
gezondheidscommissie als de Vereeniging zich herhaaldelijk beijverden 
aan te tonen, dat zij in zienswijze overeenstemden en dat niet zij het 
waren, die zich aan overdrijving schuldig maakten." Of het naast elkaar 
bestaan van twee concurrerende instanties voor de Maastrichtse volks-
gezondheid bevorderlijk is geweest, zal wel altijd een open vraag blij-
ven. De drijvende kracht achter de Vereeniging bleef jarenlang Dr. 
Fouquet, die daarop een sterk persoonlijk stempel drukte. 

In het laatste kwart van de 19e eeuw werd het allengs duidelijk, dat 
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de ommekeer in de hygiënische opvattingen, die aarzelend kenbaar was 
geworden, zich geleidelijk in versneld tempo begon te voltrekken. 
Evenals elders werden in Limburg nieuwe maatschappelijke ideeën 
gangbaar, die deze omwenteling in de hand werkten. De vroegere 
sociale tegenstellingen evenals de opvallende medische en hygiënische 
ongelijkheid tussen armen en rijken werden niet meer als een vanzelf-
sprekendheid aanvaard. De tijd was rijp voor een sociaal reveil. De 
katholieken in deze provincie, nog eerder wakker geschud door de 
eerste sporen van vakbeweging en sociaaldemocratie dan door het 
sociale programma van hun eigen Kerk, waarover in 1891 de encycliek 
Rerum Novarum geen twijfel liet, gaven aan die ideeën gehoor. Ver-
anderingen waren op til, die zich niet lieten tegenhouden; het volk 
legde zijn eisen op tafel. Zo schreef iemand, „die regelmatig onder het 
werkvolk leeft en verkeert" in de Courier de la Meuse van 29 november 
1881 naar aanleiding van de oprichting van de Vereeniging tot bevor-
dering der volksgezondheid: Het afschaffen van de accijns (o.a. op 
zeep), de invoering van goedkope volksgaarkeukens, een verbod voor 
gehuwde werkende vrouwen om direct na de bevalling weer in de 
fabriek aan het werk te gaan, het oprichten van fondsen, die uitkeringen 
zouden verstrekken aan oude en zieke werklieden en na hun dood aan 
hun weduwen, dat zouden maatregelen zijn, waarmee de arbeiders meer 
gebaat waren dan met geleerde theorieën over volksgezondheid.(!)" 

Het bewustwordingsproces, dat aanvankelijk nog maar schoorvoe-
tend op gang kwam, kreeg in de tachtiger jaren meer allure, toen de 
stemmen luider werden, die betoogden dat de economische en techni-
sche vooruitgang toch ook voor de volksklasse een beter levensniveau 
moest kunnen scheppen.'6  De verwachtingen van de achtergebleven 
groepen waren hoog gespannen. Maar het laat zich evenzeer verstaan, 
dat de burgerij bevreesd was iets van haar voorrechten te moeten prijs 
geven. Enige figuren doorbraken de wet van de traagheid en droegen de 
samenleving over de drempel van de weerstand heen. De toestanden 
waarin men van oudsher gewoon was te leven, werden nu gewraakt en 
dienden als argumenten om het maatschappelijk onrecht uit te bannen. 
In het organisatorische tijdperk, dat nu was aangebroken, waarin men 
dacht alle levensterreinen tot de gezelligheid toe in de vorm van 
verenigingen en instituties te kunnen organiseren, werd ook de ge-
zondheidszorg hiervan het object. Die aandrang openbaarde zich in 
Limburg vooral in twee gemeenten, waar de polsslag van de moderne 
tijd het meest direct voelbaar was: het vroegtijdig geïndustrialiseerde 
Maastricht en de handelsstad Venlo. Daar had het probleem van de 
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openbare hygiëne zich ook het meest toegespitst. In iets mindere mate 
was dit het geval in de kleinere provinciestadjes Roermond, Sittard, 
Heerlen en Kerkrade en in enige dorpen, waar moderne fabrieken het 
oude karakter begonnen te verstoren. 

Een doorbraak vond rond de eeuwwisseling plaats, toen de uitstra-
ling van die gedachten zich over het platteland verbreidde en het 
institutionele kader daarheen werd overgeplant, sedert de gezond-
heidswet van 1901 alle plaatsen onder de activiteit van een gezond-
heidscommissie had gesteld. In Limburg werden nu gezondheidscom-
missies in het leven geroepen voor een aantal gemeenten tesamen. De 
provincie werd hiertoe verdeeld in de districten Sittard, Roermond, 
Venlo, Weert, Heerlen, Venray, Gulpen en Meerssen, waar met ingang 
van 1903 de commissies hun werk begonnen. In 1911 werd het district 
Kerkrade als afzonderlijk gebied van het Heerlense district afgesplitst. 
De gezondheidscommissie van Maastricht werd omgezet in een door 
het rijk betaalde commissie (nieuwe stijl), hetgeen in de practijk veel 
leek op een volledig nieuw begin. De aandacht van de commissie in 
Maastricht — zoals in zoveel andere plaatsen — was sterk toegespitst op 
het terrein van de volkshuisvesting. Dit probleem nam de geesten 
zodanig in beslag, dat men enige jaren later zelf van die eenzijdigheid 
schrok blijkens een passage in het jaarverslag: „.. . dat de volkshuis-
vesting niet de eenige factor is, welke den algemeenen gezondheids-
toestand beheerscht"." Daarnaast hield de commissie zich uitvoerig 
bezig met de kindersterfte en met de fabrieks- en schoolhygiëne. De 
keuze van deze prioriteiten was overigens niet toevallig. Juist de terrei-
nen van de volkshuisvesting en de kindersterfte waren het, die eveneens 
door de hoofdinspecteur voor Noord-Brabant, Gelderland en Limburg 
als de twee grote knelpunten in zijn ressort werden aangeduid." De 
meeste gezondheidscommissies verloren zich echter in detailkwesties, 
wat trouwens verklaarbaar is, aangezien in de wet was voorgeschreven, 
dat geen enkele gemeentelijke verordening op het gebied van de 
volksgezondheid zonder het advies van de betrokken gezondheids-
commissie tot stand kon komen. 

Wanneer men de jaarverslagen van deze gezondheidscommissies 
aandachtig doorleest, dan treedt duidelijk naar voren, dat zij zich veel 
moeite hebben gegeven om het peil van de algemene volksgezondheid 
te verbeteren. Al bevatten de verslagen en de agenda's der vergaderingen 
in de regel slechts hygiënische detailkwesties, toch werd juist door de 
oplossing hiervan veel bereikt ter opheffing van stuitende misstanden. 
Het was vaak een ondankbaar werk, dat de leden van de gezondheids- 
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commissies zich hebben getroost; rekening moest worden gehouden 
met de plaatselijke omstandigheden; met veel tact diende men te werk 
te gaan. Toch konden zodoende op den duur meer resultaten worden 
bereikt dan langs de weg van diep ingrijpende maatregelen en voor-
schriften. De ombuiging van de mentaliteit en het activeren van de 
belangstelling voor het terrein van de volksgezondheid zijn vooral aan 
de gezondheidscommissies te danken. De opheffing van deze commis-
sies in 1933 uit zuinigheidsoverwegingen was daarom (en blijft nog 
steeds) een kortzichtige maatregel." 

De eerste verbeteringen in de sociale hygiëne 

Een ommekeer in de hygiënische omstandigheden werd ingeluid, toen 
enige grotere gemeenten in Limburg aandacht begonnen te schenken 
aan een aantal primaire voorwaarden, die de volksgezondheid belangrijk 
konden verbeteren. Als eerste maatregel noemen wij de drinkwater-
voorziening. De gezondheidstoestand werd lange tijd ernstig bedreigd, 
niet zozeer door een gebrek aan water, maar voornamelijk door het 
besmettingsgevaar, dat het water uit veel openbare pompen of particu-
liere welputten opleverde. In Maastricht hadden veel inwoners een 
eigen waterput, maar in de volksbuurten was men aangewezen op de 
stadspompen, die lang niet altijd betrouwbaar water gaven. Tussen het 
Bassin en de Markt had men vanwege de verontreiniging zelfs alle 
pompen moeten sluiten. De oorzaak van die drinkwaterinfectie school 
in de bodemverontreiniging, aangezien in de onmiddellijke omgeving 
slecht geconstrueerde beerputten en rioolleidingen lagen, waarvan het 
vuil in de bodem terecht kwam en daar het grondwater infecteerde. Het 
door faecale stoffen besmette water bracht allerlei ziekten over en bleek 
in 1866 de hoofdschuldige aan de verbreiding van de cholera-epidemie. 
Op dit gevaar werd herhaaldelijk gewezen; het water uit de openbare 
pompen werd regelmatig gecontroleerd, waarbij steeds weer enige 
pompen besmet bleken. Twijfel was niet mogelijk; de bevindingen van 
de Vereeniging ter bevordering der volksgezondheid waren nog slechter 
dan die van de Maastrichtse gezondheidscommissie. Het water uit de 
particuliere putten werd niet onderzocht, maar was waarschijnlijk 
evenmin helemaal te vertrouwen. Behoorlijk water uit ongerepte put-
ten in de natuurrijke omgeving van de stad leverden alleen de vele 
water- en vuurhuizen, die Maastricht rijk was, en waarvan een aantal 
gelegen was aan de Boschstraat." 

In andere steden en dorpen was de toestand nauwelijks beter en was 
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uit gezondheidsoogpunt het putwater evenmin betrouwbaar. Men was 
evenwel op de openbare pompen aangewezen, waar men niet alleen 
vanwege de gezelligheid zijn dagelijkse portie water haalde. Van Rijn 
deelde in zijn geneeskundige plaatsbeschrijving van Venlo mee, dat het 
drinkwater uit meer dan de helft van de stads- en particuliere pompen 
eigenlijk niet was te vertrouwen. 61  Op het platteland was het gevaar van 
geïnfecteerd water minder groot, maar stuitte men wel vaker op wa-
tergebrek, in Noord-Limburg in perioden van droogte, in Zuid-Lim-
burg mede tengevolge van de physisch-geografische gesteldheid. Het 
grondwater bevond zich op de plateau's meestal op zodanige diepte, dat 
het voor particulieren te kostbaar werd het water op te pompen, zodat 
dan van gemeentewege gemeenschappelijke putten werden geslagen. 
De bevolking moest zich hiermee behelpen, maar de kans op veront-
reiniging was dan meestal veel groter. Bovendien stonden die gemeen-
teputten 's zomers vaak droog, zodat dan het ongezuiverde water uit 
rivieren of beken uitkomst moest brengen. 

Tot de aanleg van een moderne drinkwaterleiding besloot men het 
eerst in de grotere gemeenten; daar werd die voorziening nog in de 
vorige eeuw gerealiseerd. Sedert 1880 werden in Maastricht plannen 
gemaakt voor een hogedrulcwaterleiding, maar in die opzet waagde men 
zich nog niet aan een gemeentelijke exploitatie. In het advies van de 
gezondheidscommissie uit 1886 werd bijna alleen uitgeweid over de te 
stellen voorwaarden bij een concessieverlening. Het heeft jaren ge-
duurd, voordat alle plannen en projecten waren bestudeerd en de 
gemeente Maastricht eind 1885 concessie verleende aan de N.V. Wa-
terleiding Exploitatie Maatschappij te Rotterdam. In 1887 nam de 
waterlevering een aanvang; zeven steden in Nederland waren al voor-
gegaan. Het grondwater werd gewonnen in natuurzuivere wingebie-
den, waar geen enkele kans op besmetting aanwezig was. In Maastricht 
overtrof het aantal aansluitingen de verwachtingen, hoewel nog velen 
van de stads- of particuliere pompen gebruik bleven maken. De ge-
meente had bij de concessieverlening bedongen gratis water te kunnen 
betrekken voor haar eigen gebouwen en voor de gemeentereiniging. In 
1910 ging de waterleiding in gemeentelijke handen over en steeg elk 
jaar het aantal aansluitingen. 62  

In 1889 zette Venlo de stap naar een centrale drinkwaterleiding; het 
beperkte debiet werd er verzorgd door dezelfde maatschappij, die in 
Maastricht de concessie had verworven. Een van de eerste bestuursda-
den van burgemeester Van Rijn was het besluit met ingang van 1902 de 
waterleiding in gemeentelijk beheer te nemen en sterk uit te breiden. 63  
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In 1898 kreeg Roermond zijn waterleiding, waarvoor concessie was 
verleend aan de N.V. Industriële Maatschappij te Amsterdam en voor-
lopig geen gemeentelijke overname beoogd werd." Na Maastricht 
volgde in Zuid-Liml-urg in 1905 de drinkwatervoorziening van het 
Geuldal. Daarna volgde in 1908 Heerlen met een gemeentelijk water-
leidingbedrijf. Andere gemeenten wilden toen niet achterblijven, maar 
de voorbereiding nam jaren in beslag. Met steun van het Limburgse 
Groene Kruis, van verscheidene gezondheidscommissies e.a. werd een 
waterleidingcomité Zuid-Limburg opgericht met Jhr. Mr. Ch. Ruys de 
Beerenbrouck als voorzitter en apotheker M. L. E. Hupperetz uit 
Gulpen als secretaris. In 1914 werd een groots plan op tafel gelegd, dat 
vanwege zijn financiële consequenties de grootste helft van de aan te 
sluiten gemeenten niet achter zich kreeg. Steun van de regering bleef 
aanvankelijk uit en werd eerst in 1924 mondjesmaat verleend ten 
behoeve van de herziene plannen, die zich toen beperkten tot een 
groepswaterleiding voor 18 gemeenten. Het waren er uiteindelijk nog 
16, die daadwerkelijk in 1925 met de Zuid-Limburgse Waterleiding een 
begin maakten. Kerkrade had inmiddels water betrokken van het 
Wasserwerk van de Landkreis Aachen. In navolging van Zuid-Limburg 
werd in 1916 een commissie opgericht, die zich een drinkwaterleiding 
in Noord-Limburg ten doel stelde. Uitvoerige voorbereidingen volg-
den; het voorzieningsgebied werd nog met veertien gemeenten uit 
Oost-Brabant uitgebreid; rijkssteun voor het plan werd verworven. 
Maar ook in dit geval liepen de mooie voornemens spaak op de finan-
ciële onmacht van de meeste gemeenten. In de dertiger jaren kregen 
verschillende gemeenten eindelijk een watervoorziening, terwijl som-
mige tot na de tweede wereldoorlog moesten wachten.° 

Een hygiënisch probleem, dat na de aanleg van de centrale waterlei-
ding met meer kans van slagen tot oplossing kon worden gebracht, was 
het nijpend probleem van de toenemende vervuiling. Die kwestie deed 
zich bijzonder voor in de oude steden met hun opeenhoping van steeds 
meer mensen op een beperkte ruimte. Bodem- en luchtbederf waren de 
noodlottige consequenties van het tekortschieten van een doelmatige 
verwijdering van vuil, afval en andere excrementen. De stadsreiniging 
werd meestal uitbesteed en de geboden pachtsom was afhankelijk van 
de opbrengst, die de pachter kon verwachten van de verkoop van 
stadsvuil als meststof. Naar oplossingen werd overigens voortdurend 
gezocht, waarbij als eerste probleem meestal de afvoer van vaste afval-
stoffen ter sprake kwam. De afvoer van de faecaliën was een veel 
aangeroerd onderwerp. Naar het voorbeeld van Groningen en Leeu- 

158 



warden voerde Maastricht in 1873 het tonnenstelsel („fosses mobiles") 
in. In het zuiden zou 's Hertogenbosch met hetzelfde systeem begin-
nen. Het ophalen en vernieuwen van de privaattonnen gebeurde 
sindsdien voor gemeentelijke rekening. Tegelijk werden openbare pri-
vaten en gemeentelijke vuilnisbakken in de stad geplaatst, en begon 
men met de invoering van een doelmatiger beerputtenstelsel met 
pneumatische reiniging. Het vuilnis werd door de gemeente zelf als 
meststof verkocht. 66  

Deze maatregelen in Limburgs hoofdstad vormden een keerpunt, al 
werden ze traag uitgevoerd en bleven veel inwoners nog op hun eigen 
beerputten lozen. Nog lang klaagde men in Maastricht over het tekort 
aan openbare privaten, terwijl de bestaande vaak ongunstig gelegen 
waren en slecht geventileerd. 67  Maar in Roermond en Venlo was de 
toestand nog slechter. De gezondheidscommissie van Roermond wees 
in 1891 op de vele open privaten, mestvaalten en vuilnisbelten, omdat 
ieder zijn vuil en afval maar stortte, waar het hem uitkwam en waar het 
dan veel te lang bleef liggen. 68  In Venlo liet de openbare zindelijkheid 
helemaal te wensen over; het vloeibaar vuil uit de huizen en het 
hemelwater stroomde in open goten door de straten; de afvoer van 
faecaliën had plaats naar de eigen beerputten, die zelden deugdelijk 
waren. In de jaren 1901-1904 werd in Venlo een rioolstelsel aangelegd 
volgens de methode „tout á l'égout" waardoor alle vuil kon worden 
geloosd mits na behoorlijke doorspoeling, hetgeen na de aanleg van de 
centrale waterleiding mogelijk werd. 69  In Maastricht en Roermond 
beschikte men veel eerder over een riolering, maar de capaciteit van de 
hoofd- en zijriolen was erg beperkt en bovendien vormde de regelma-
tige doorspoeling, ontstopping en ontluchting een telkens terugkerend 
probleem." Eveneens bleef de stadsreiniging problematisch, zolang die 
zich zelf financieel moest bedruipen. Het gemeentebestuur van Maas-
tricht kon dan wel verordeningen uitvaardigen tot het verbod van 
mestvaalten, vuilnishopen e.d., het houden van vee enz., maar dat alles 
bleef een dode letter, als geen goede vuilverwijdering en geen afvalin-
stallaties beschikbaar waren." Daarom was wellicht voor de Limburgse 
Maassteden nog een betrekkelijk gunstige factor, dat zoveel vloeibaar 
vuil inclusief faecaliën naar de rivier werd afgevoerd. In de vorige eeuw 
werd al direct een grote wissel getrokken op de toen pas ontdekte 
kennis van de zelfreinigende werking van snelstromende rivieren, 
waarmee de vervuiling van Maas, Rijn en andere stromen werd goed-
gepraat." 

In deze jaren vroeg nog een andere kwestie dringend om een oplos- 
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sing: de verbetering van de voedingstoestand van de arbeidersbevol-
king. Een vooruitgang van de volksgezondheid zou alleen binnen 
bereik komen, als het voedselpakket van de arbeiders ruimer en veel-
zijdiger werd. Zulks was alleen te realiseren, wanneer hun reële inko-
men een forse stijging ging vertonen, hetgeen op het eind van de 19e 
eeuw binnen de mogelijkheden kwam. Maar er school in de voedsel-
voorziening nog een moeilijkheid van andere aard. Wat men kocht van 
zijn magere loon, was vaak beneden alle peil. De onkundige consument 
liep permanent het gevaar bedrogen te worden door het ten verkoop 
aanbieden van ongekeurd en bedorven vlees, ondermaats brood, slechte 
vis, inferieure kunstboter, afgeroomde en aangelengde melk en nog 
zoveel andere onvolwaardige produkten. Aanhoudend gingen stemmen 
op om aan deze misbruiken paal en perk te stellen. Pogingen om 
broodvervalsing te voorkomen, waren vaker aangewend, maar doel-
treffende maatregelen bleven lang uit. Aan de schandalige levensmid-
delenvervalsing wilde Petrus Regout rond 1860 een einde maken met 
zijn „boutiques economiques", waar zijn arbeiders tegen lage prijs 
artikelen van behoorlijke kwaliteit zouden kunnen kopen. Deze opzet is 
toen niet doorgegaan." Achteraf misschien niet zo betreurenswaardig, 
gelet op de bezwaren tegen de gedwongen winkelnering in het alge-
meen. 

In Maastricht werd deze zaak in 1888 eindelijk aangepakt en de 
keuring van eet- en drinkwaren van gemeentewege geregeld» Blijkbaar 
heeft dit wel geholpen. Maastricht werd tenminste samen met Am-
sterdam landelijk ten voorbeeld gesteld; in een rapport over dit onder-
werp van een speciale commissie van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen golden deze steden als de enige plaatsen, waar die keuring 
behoorlijk was geregeld. Op dit terrein lag een van de voornaamste 
werkzaamheden van de plaatselijke gezondheidscommissie van Maas-
tricht, waarvoor met name apotheker R. J. Schoepp zich heeft inge-
spannen. Desondanks moest hem in 1895 toch van het hart, dat hij 
twijfelde aan het preventieve effect en het practische nut van al zijn 
bemoeiingen als hij zag, hoe traag in de practijk de bestraffing van de 
boosdoeners verliep en hoe vernuftig zij steeds weer nieuwe middelen 
verzonnen om niets vermoedende kopers om de tuin te leiden." 

In Roermond, Venlo en andere plaatsen was men aanvankelijk veel 
minder actief en bepaalde men zich na aansporingen van het genees-
kundig staatstoezicht tot incidentele controles op voornamelijk vlees en 
melk. In deze gemeenten kon men eenvoudig geen keuringsdienst 
betalen en was het toezicht dan ook ronduit onbevredigend te noemen. 
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In deze leemte werd eerst definitief voorzien, toen in 1919 de waren-
keuringswet in werking trad, die de regeling en het toezicht bij een 
afzonderlijke rijksdienst onderbracht." Een bijzonder knelpunt vormde 
in de 19e eeuw de aanvoer en het slachten van vee, hetgeen nog veelal 
door de slagers zelf gebeurde zonder dat hierop toezicht werd uitgeoe-
fend. In 1899 kreeg Roermond een modern abattoir (met koelhuis), 
gevolgd door Maastricht in 1900 en Venlo in 1913, waarna de keuring 
van vee en vlees, het centraal slachten in een modern slachthuis en een 
hygiënisch verantwoord vleestransport algemeen ingang vonden." 

De meest troosteloze factor: de arbeidershuisvesting 

Een van de meest ernstige problemen in de 19e eeuw was de volstrekt 
onvoldoende huisvesting van grote groepen van de bevolking, een 
verwaarloosd en lange tijd onoplosbaar vraagstuk, waarvan de gevolgen 
zich uitstrekten tot tal van levensterreinen, niet in het minst tot dat van 
gezondheid en hygiëne. In Limburg trad die toestand het meest knel-
lend aan de dag in de oude vestingsteden, waarvan Maastricht een 
pijnlijk voorbeeld levert. De toestand was er minstens even nijpend als 
in de Brabantse hoofdstad 's Hertogenbosch, waar de verkrotting en 
proletarisering zeer ver was voortgeschreden." Een uitweiding over de 
trieste situatie in de Limburgse hoofdstad kan hier niet gemist worden. 
Eeuwenlang was in deze stad de bebouwing nagenoeg gelijk gebleven 
(± 2.700 huizen), maar vanwege de groei van de bevolking nam de 
gemiddelde woondichtheid voortdurend toe, bv. van 5,5 bewoners per 
huis in 1777 tot 8,8 in 1851. Vanouds was vooral de bewoningsdicht-
heid hoog in de nauwe straten van de St. Matthiasparochie, waar de 
dagloners woonden (Boschstraat-oost), in de omgeving van de Markt 
en in de Stokstraatbuurt, evenals trouwens in de smalle straten achter de 
Maaskaden in Wijk. Het was duidelijk, dat de oude vesting binnen zijn 
wallen de bevolking niet meer kon bergen." 

In de tweede helft van de 19e eeuw ging de woningvoorraad in 
Maastricht nauwelijks vooruit en waren er zelfs momenten van daling 
als gevolg van de onvermijdelijke afbraak van woonhuizen. 8° Enige 
uitbreiding had plaats door de bouw van meergezinshuizen, woning-
blokken voor vijf tot tien gezinnen, sombere huurkazernes, die door 
renteniers als geldbelegging waren gebouwd. De weinige open ruimten 
in de smalle binnenstraten hadden zij daarmee volgestouwd. De huis-
vesting van de arbeiders ging met elk decennium verder achteruit. Hun 
ellendige woningen, waarvan de inrichting en bouwwijze strijdig waren 
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met alle beginselen van de hygiëne, zag de provinciale geneeskundige 
commissie al in het midden van de eeuw als een van de hoofdoorzaken 
van de hoge ziektecijfers ten tijde van epidemische uitbarstingen en als 
oorzaak van veel chronische ziekten. Niet vaak genoeg kon worden 
gewezen op het belang van zindelijkheid; aangedrongen werd wederom 
op het opruimen van vuil en afval, varkensstallen en konijnenhokken, 
stinkende riolen en open goten. Als stok achter de deur dacht men toen 
al aan een onbewoonbaarverklaring." 

De vestingwet van 1867 maakte door de formele opheffing van veel 
oude vestingen eindelijk een uitbreiding buiten de stadsmuren moge-
lijk. Maar dit had voor Maastricht niet onmiddellijk gevolgen. Het 
duurde geruime tijd, alvorens het Rijk overging tot de slechting van de 
verdedigingswerken, de verkoop en het bouwrijp maken van de terrei-
nen. Enige fabrikanten, die voordien al woningen voor hun arbeiders 
hadden gebouwd, hadden in 1875 samen met anderen (onder wie 
verscheidene artsen) een bouwvereniging opgericht en steun gevraagd 
voor de bouw van woningen op die terreinen. Maar die steun bleef uit 
en de plannen werden daarna over een andere boeg gegooid. Het 
bestuur van de bouwvereniging kwam verder tot de ontdekking, dat de 
terreinen lang niet zo vlug beschikbaar kwamen als men verwachtte; 
het verdacht de gemeente zelfs van opzettelijke vertraging. Toch wer-
den enige jaren later (nog binnen het oude stadsgebied) 133 arbeiders-
woningen gebouwd, die zo'n toeloop kregen, dat ook die overbewoond 
raakten. 82  Verschillende hoofdhuurders begonnen vanwege de bijver-
diensten hun huis onder te verhuren met het treurige gevolg, dat 
weldra de helft van de bewoners weer op één kamer kwam te wonen." 

De eerste stadsuitbreiding in de jaren '80 had voor de huisvesting van 
de grote massa eerder een negatieve dan een positieve betekenis. Wat 
was namelijk het geval? Sedert als eerste uitleg in de richting St. Pieter 
een villawijk van de grond begon te komen, verlieten veel welgestelden 
de binnenstad, hetgeen een enorm transformatieproces in beweging 
zette. De arbeiders betrokken toen de grote burgerhuizen en officiers-
woningen, die vrijkwamen; door woningsplitsing en door het volbou-
wen van de achterterreinen ontstonden de beruchte woonkazernes, 
waar de meeste gezinnen in één- of tweekamerwoningen werden inge-
propt. Deze „bouwen" lagen meestal geconcentreerd in nauwe stegen, 
die tussen de grote statige straten als schamele buurten lagen wegge-
drukt en die nu als een gesloten vijandige gemeenschap gingen func-
tioneren met de normen en opvattingen, elke achterbuurt eigen. Een 
berucht voorbeeld was de Sint Theunis (St. Antonius)straat, waar bijna 
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duizend mensen woonden en ruim een derde van de gezinnen in een 
éénkamerwoning moest leven." 

Omdat de schaarse bouwterreinen binnen de stad zo duur waren en 
niemand buiten fabrikanten en speculanten het aandurfde complexen 
arbeiderswoningen te bouwen, bleef de volkshuisvesting volstrekt on-
voldoende. Blijkbaar had men niet genoeg fiducie, dat de arbeiders de 
stijging van hun inkomen aan huur wilden besteden. Zo sleepte zich de 
kwestie voort, want die woningsplitsing bracht totaal geen uitkomst. 
De vervallen en duffe burgerwoningen (niet minder triest dan de 
sombere kelderwoningen waarin bv. de Amsterdamse volksklasse moest 
leven) deden hoge huren, die zwaar drukten op het wekelijks budget. 
„Dat is zeker, dat de arbeider armoede lijdt en toch betaalt hij voor 
huishuur meer dan een ander", aldus Dr. Fouquet in zijn verklaring 
voor de enquête-commissie in 1887. „Ik heb huizen gekend, die een 
paar duizend gulden waard waren en die 20 â 22% aan den verhuurder 
opbrachten. Die huizen zijn zoo oud, dat zij te nauwernood aan elkaar 
hangen en bevatten soms tien kamers. Een arbeider betaalt voor iedere 
kamer 60 â 75 centen per week en daar woont hij dan met vrouw en 
kinderen. Het is mij eens voorgekomen, dat ik 's avonds laat op een 
kamer kwam, waar de geheele familie op stroo op den grond lag te 
slapen, vijf op eene rij, met de voeten naar binnen .. . De meeste 
arbeiders hebben maar ééne kamer, slechts zeer goede arbeiders hebben 
er twee of drie"." Het spreekt vanzelf, dat in zulke vertrekken, waar dag 
en nacht werd gehuisd en de kachel brandde, waar geen licht, lucht of 
ventilatie binnenkwam, zich gemakkelijk infecties konden verbreiden. 

Een oplossing leek voorlopig niet in zicht. De plaatselijke gezond-
heidscommissie bracht het idee naar voren, dat het armbestuur de bouw 
van arbeiderswoningen zou bekostigen. Die instelling had genoeg 
kapitaal en zou een mooi rendement behalen van dergelijke investerin-
gen, afgezien van het sociale belang van die maatregel. Maar het 
armbestuur evenals de gemeentelijke overheid, beide gepresideerd door 
de lepe burgemeester W. H. Pijls, bleven doof voor die argumenten, 
hoewel de redenering niet van logica was gespeend. Het burgerlijk 
armbestuur verstrekte nog liever huursteun en subsidieerde daarmee 
indirect de gewetenloze huisjesmelkers, die zich toen meer dan de 
ondernemers ten koste van de arbeiders hebben verrijkt. Goedbedoelde 
pogingen zijn er wel geweest. De fabrikanten hebben vegír 1900 hetzij 
rechtstreeks hetzij via de Maastrichtse bouwvereniging toch nog meer 
dan 400 woningen laten bouwen o.a. aan de Statensingel, de Herbe-
nusstraat, het Lindenkruis, de Maagdendries en in het Quartier Amélie. 

163 



Maar dit contingent was veel te klein om het woningtekort te vermin-
deren. Tot meer waren de initiatiefnemers echter niet in staat bij gebrek 
aan medewerking van het gemeentebestuur, zoals andere pogingen 
eveneens schipbreuk leden, omdat de gemeente niet te hulp kwam. De 
protesten tegen deze passieve houding werden steeds algemener. 86  

In de laatste decennia van de vorige eeuw hebben met name de 
plaatselijke gezondheidscommissie en de vereniging ter bevordering 
van de volksgezondheid herhaaldelijk getracht in deze uitzichtloze 
situatie verlichting te brengen. Een ontwerp werd ingediend voor een 
gemeentelijke verordening op de onbewoonbaarverklaring. Dit advies 
werd in 1884 inderdaad aangenomen, maar de procedure werd in de 
practijk door het gemeentebestuur slechts zelden toegepast om de 
woningnood niet nog te vergroten. Voorts maakte men studie van de 
eisen, waaraan goede arbeiderswoningen zouden moeten voldoen en 
formuleerde men aan de hand daarvan een model voor een bouwveror-
dening. Maar die preventieve maatregelen konden aan de bestaande 
feilen natuurlijk niets veranderen. Nog een ander voorstel kwam ter 
tafel, dat de kopers van huizen, die niet aan minimumeisen voldeden, 
wilde verplichten deze in betere staat te brengen. Dit laatste idee vond 
evenmin voldoende aanhang. 87  

In 1888 stelde de geneeskundige staatsinspectie een onderzoek in 
naar de woonverhoudingen in het ressort Limburg en oostelijk 
Noord-Brabant. De betrokken inspecteur Dr. E. Wintgens kon in 1892 
niet veel goeds rapporteren: de toestand was overal vrij slecht en op vele 
plaatsen zelfs ellendig. Zeer negatief was zijn oordeel over de arbei-
dersbuurten van Maastricht met hun smalle stegen en sloppen, waar in 
de nauwe vochtige huizen licht noch lucht binnendrong en die alles 
misten, wat de huiselijkheid en het familieleven kon bevorderen. De 
oude bouwvallige woonkazernes bestonden voornamelijk uit éénka-
merwoningen, vaak niet groter dan 30 m2  zonder privaat, zonder 
drinkwater, waarvan de huurprijs rond 60 cent per week bedroeg. 88  In 
1892 volgde een rapport over het stadsdeel Wijk, waarvan de uitkom-
sten weinig beter waren. Ook hier leefde de arbeidersbevolking in oude 
vervallen kazernewoningen, die dicht opeengepakt waren gelegen langs 
de nauwe straten en aan de smalle binnenplaatsen. De vele feilen waren 
dienovereenkomstig: steile donkere trappen, stinkende en slecht be-
reikbare gemeenschappelijke privaten, verstopte schoorstenen, defecte 
vloeren, lekkende daken. Het was wederom een trieste opsomming, die 
onweerlegbaar aantoonde, dat zulke mensenpakhuizen noodlottig 
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moesten zijn voor de hygiënische gesteldheid en oorzaak van het hoge 
sterfteniveau. 89  

Naar aanleiding van deze enquêtes van de Geneeskundige Raad 
ontsponnen zich in de gemeenteraad verhitte debatten en drong men in 
1891 en '93 aan op het houden van een volledig systematisch woning-
onderzoek teneinde alle feilen bloot te leggen en tot stelselmatige 
sanering te kunnen overgaan. Dit plan is tot 1904 blijven liggen, toen 
een subcommissie werd ingesteld uit de plaatselijke gezondheidscom-
missie met de opdracht een dergelijk onderzoek in verschillende 
woonwijken te verrichten, waar veel één-, twee- en driekamerwoningen 
bij elkaar lagen. Dit onderzoek had plaats in de jaren 1905 tot en met 
1907 en werd toen voortijdig afgebroken. De gepubliceerde resultaten" 
bevestigden volledig de conclusie van de Geneeskundige Raad, dat een 
verbetering van de woonomstandigheden geen langer uitstel gedoog-
de. 9 ' Die opeenvolgende onderzoekingen kregen een statistische basis 
bij gelegenheid van de eerste algemene woningtelling van 1899, die aan 
het licht bracht, dat Maastricht 31% éénkamerwoningen had, 32 1/2% 
tweekamerwoningen en 121/2% driekamerwoningen; 221/2% van de 
bevolking bewoonde een éénkamerwoning, 35% een tweekamerwoning 
en 13 'h% een driekamerwoning; slechts een enkel arbeidersgezin was 
een echte gezinswoning rijk. 92  Allemaal cijfers, die wezen op de nood-
zaak van de bouw (met overheidssteun) van nieuwe arbeiderswonin-
gen. 

De aandrang tot een actief ingrijpen was onderhand niet meer te 
stuiten. De St. Vincentiusvereniging wees op het onhoudbare van de 
toestand. De Vereeniging ter bevordering der volksgezondheid bleef 
aandringen op overheidssteun en mobiliseerde de openbare mening." 
Bovendien verwoordde haar voorzitter Dr. Fouquet dit verlangen 
rechtstreeks in de gemeenteraad, waar een raadscommissie tevergeefs 
probeerde het gemeentebestuur te bewegen als bouwheer op te treden." 
Tot mislukking gedoemd was ook het plan van de Maastrichtsche 
Vereeniging „Arbeiderswoningen", die op de vroegere vestingterreinen 
80 arbeiderswoningen wilde bouwen." Een andere weg stond de ka-
tholieke vereniging Salus Populi voor ogen, die naar het voorbeeld van 
de Franse industrieel Léon Harmel voor zijn arbeiders woningen 
bouwde, die zij door middel van een spaarsysteem in eigendom konden 
verkrijgen. Salus Populi had reeds in 1898 in die trant een woningver-
eniging gesticht, die zeventien woningen bouwde aan de Statensingel 
en de Capucijnenstraat, maar het bij gebrek aan financiële mogelijkhe-
den bij die eerste aanzet moest laten. Na het échec van deze poging 
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werd in 1902 op aansporing van de plaatselijke R.K. Volksbond en 
onder voorzitterschap van de jonge advocaat Jhr. Mr. Charles Ruys de 
Beerenbrouck wederom een spaar- en bouwvereniging opgericht (St. 
Servatius), die zich een soortgelijk doel stelde. Maar ook de R.K. 
Volksbond kon het probleem niet alleen tot een oplossing brengen. 96  

Bij alle nobele voornemens bleek telkens opnieuw, dat men op eigen 
kracht niet ver kon komen en dat van het gemeentebestuur niet veel 
hulp was te verwachten. Enkel regeringssteun kon hier uitkomst bie-
den. Die oplossing kwam in zicht met de aanvaarding van de woning-
wet van 1901, die  op  1 augustus 1902 in werking trad. Hiermede was 
een wettelijk kader geschapen, dat de regering in staat stelde tot een 
krachtdadige financiële hulp, die de particuliere bouwplannen pas goed 
van de grond hielp. Voorts werden nu de ergste misstanden uit de weg 
geruimd door de gezondheidscommissie op te dragen voorstellen te 
doen omtrent onbewoonbaarverklaring van woningen, die niet aan 
minimale hygiënische eisen voldeden." 

In 1904 werd St. Servatius tot bouwvereniging in de geest van de 
woningwet omgevormd, zodat in 1906 het eerste rijksvoorschot kon 
worden toegekend. Eindelijk konden nu de lang gestagneerde bouw-
plannen tot uitvoering komen. Het was de opkomende katholieke 
arbeidersbeweging, die via St. Servatius — afdeling van de R.K. Volks-
bond — daartoe de stoot gaf en het was voornamelijk aan aalmoezenier 
J. M. Souren te danken, dat de omvorming tot woningbouwcorporatie 
en het eerste bouwproject zo vlot waren verlopen. Hij was het ook, die 
als adviseur van de Limburgse R.K. Volksbond daaraan ruchtbaarheid 
gaf en bij gelegenheid van de Limburgse Katholiekendagen in 1907 en 
1909 zijn toehoorders doordrong van het belang van een verbetering 
van de volkshuisvesting met behulp van de bepalingen van de wo-
ningwet. Zijn appèl bleef niet zonder uitwerking. In de volgende jaren 
zijn veel bouwverenigingen in Limburg opgericht en grote aantallen 
ruime, luchtige en gezonde arbeiderswoningen gebouwd, eerst in de 
grotere gemeenten  en  weldra ook op het platteland. 98  

Een voorbeeld van de nieuwe aanpak levert de ontwikkeling in 
Roermond en Venlo. Gedurende de 19e eeuw kon men in Roermond 
nauwelijks van echte arbeiderswijken spreken. De arbeidende bevolking 
woonde practisch over de gehele stad verspreid, meestal in oude ver-
vallen panden, die opgedeeld waren in één- en tweekamerwoningen en 
daardoor een hoge huur opbrachten. Een gemeentelijke commissie die 
in 1895 een uitvoerig onderzoek instelde naar de wijze, waarop de 
werkende klasse in Roermond was gehuisvest, kwam tot de conclusie, 
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dat van de 120 bezochte woningen er 54 ongeschikt waren voor bewo-
ning.99  Deze commissie trachtte toen de R.K. Volksbond te bewegen 
nieuwe woningen te bouwen." Een gunstige gelegenheid daartoe was 
aanwezig, sinds een uitleg van de stad buiten de singels (de vroegere 
omwalling) tot stand was gekomen. Toen aan de overzijde van de 
spoorweg de eerste stadsuitbreiding gerealiseerd werd, bouwde in 1899 
de Volksbond daar nabij de Veelading de eerste arbeiderswoningen. In 
1909 werden twee woningbouwverenigingen gesticht, die het over-
grote deel van de door hen gebouwde arbeiderswoningen in het Roer-
mondse Veld tot stand brachten, waar een hele nieuwe woonwijk 
verrees.'" 

In Venlo waren de toestanden bijna identiek. De wilde uitbreiding 
op de vrijgekomen vestinggronden was daar het object geworden van 
bouwspeculanten, waarvan de buurten Depere en Zuidsingel alle spo-
ren droegen. Het heeft tot de ambtsperiode van burgemeester Van Rijn 
geduurd, voordat de volkshuisvesting merkbare verbeteringen onder-
ging. Van Rijn ging ook op dit terrein voortvarend te werk, ontwierp 
een eerste bouwverordening, hanteerde het middel van de onbewoon-
baarverklaring en onteigening om krotwoningen op te ruimen, stelde 
een uitbreidingsplan vast en voerde een verordening in op het bouw-
toezicht en op het wonen (gezondheidskadaster). 102 Sommige van deze 
maatregelen werden voor het eerst in Nederland toegepast. In 1903 
deed het gemeentebestuur het voorstel om, conform de woningwet, de 
gemeente zelf arbeiderswoningen te laten bouwen. Er was toen al 
analoog aan Maastricht een bouwspaarvereniging werkzaam. De ge-
meenteraad heeft in 1903 dit voorstel verworpen, voornamelijk omdat 
bezwaren bestonden tegen de keuze van het bouwterrein. In 1907 
kwam het gemeentebestuur met een nieuw voorstel, nu op een ander 
terrein. De gemeenteraad aanvaardde het plan, maar gaf te kennen, dat 
de bouw van arbeiderswoningen voortaan bij voorkeur moest geschie-
den door de in 1907 opgerichte Venlose woningbouwvereniging.' 03  

Op het platteland werd tot in die jaren weinig of niets gedaan ter 
verbetering van de huisvestingssituatie. Zolang in de grotere gemeen-
ten de woontoestanden zo erbarmelijk en afschrikwekkend waren, leek 
het wonen op de dorpen verre te verkiezen. Het was dan ook begrijpe-
lijk, dat menigeen die in de stad werk had gevonden, liever dagelijks de 
lange tocht te voet naar de stad ondernam dan zich daar te vestigen. 
Maar de toestand was ook op de dorpen verre van ideaal. De grote 
hoeven en burgermanshuizen verkeerden meestal wel in redelijke staat, 
maar de bekrompen behuizingen van de landarbeiders en de keuter- 
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boeren voldeden allerminst aan de hygiënische eisen. Het woningbe-
stand was doorgaans oud en gebrekkig; weinig aandrang bestond er tot 
de bouw van nieuwe werkmanswoningen. Hier en daar leefde men in 
ellendige hutten of in miserabele grotwoningen, die men in de mer-
gelwand had uitgehouwen, waarvan nauwelijks meer een relict is over-
gebleven. Schrikbarend was de arbeidersbehuizing ten tijde van de op 
grote schaal aangepakte vervening van de Peel. Pogingen tot verbete-
ring zou men de bouw van de lage eengezinshuizen kunnen noemen, 
die in navolging van België en Engeland overal langs de wegen als 
willekeurige lintbebouwing verrezen. Die huizen werden meestal ge-
bouwd door de bewoners zelf, die hun eigendom nadien trouw onder-
hielden. Deze woonvorm was in Limburg vrij algemeen, waar zelfs in de 
grotere gemeenten weinig interesse bestond voor de uniforme huurka-
zernes, die onze oosterburen plachten te bouwen.'" 

De woontoestanden op het Limburgse platteland hebben een in-
vloed ten goede ondergaan, sedert met de stormachtige ontwikkelingen 
van de mijnindustrie de huisvestingsnood in een acuut stadium kwam 
en daar oplossingen werden uitgetest, die „voorbeeldig" voor de rest 
van de provincie bleken te zijn. De eerste drie decennia van onze eeuw 
kan men de „Griinderjahre" van de mijnstreek noemen, een periode 
waarin de steenkoolwinning op steeds groter schaal ter hand werd 
genomen, waarin arbeiders uit andere landen zich massaal in Zuid-
Limburg kwamen vestigen, waarin zoveel sociale krachten zich roerden 
en zoveel problemen zich aandienden, dat botsingen niet uitbleven. De 
huisvesting bleef aanvankelijk ver op de bevolkingstoename achter. 
Veel immigranten moesten als kostgangers zien een onderkomen te 
vinden. Spanningen waren aan de orde van de dag. Maar resoluut heeft 
men in de mijnstreek de problemen weten aan te pakken.)°' 

De jaren tussen 1910 en 1940 zou men ook de tijd van Poels kunnen 
noemen, die de grondslagen hielp leggen voor een maatschappelijke 
heroriëntatie en vernieuwing. Als geen ander verstond hij de kunst de 
integrerende krachten te vinden en te bundelen, die het overrompe-
lende industriële levenstempo in goede banen konden leiden en die als 
„sluiswachters" de woelige bewegingen enigszins konden kanaliseren. 
Het is Poels geweest, die vroegtijdig het belang doorzag de wassende 
stroom van arbeiders uit eigen streek en uit het buitenland een passende 
huisvesting te verschaffen. Dankbaar heeft hij de mogelijkheden aan-
gegrepen, die de woningwet hem daartoe bood en van harte heeft hij de 
bouw van goede arbeiderswoningen door middel van een woning-
bouwvereniging begroet als een middel om de arbeider tot zelfstandig- 
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heid op te voeden. Tot omstreeks 1910 waren de arbeiderswoningen 
vrijwel uitsluitend door de mijnondernemingen gebouwd. Vanwege de 
gebrekkige verbindingen werden zij in de buurt van de mijnzetels 
geprojecteerd. Dit woningbezit was eigendom van de mijnonderne-
mingen, maar in Kerkrade konden de arbeiders deze met steun van de 
Knappschaftskasse zelf in eigendom verwerven. Na de komst van Poels 
werd een andere richting ingeslagen.'" 

In 1907 was in Heerlen de eerste woningbouwvereniging gesticht, de 
eerste van de vele, die in latere jaren de grote bouwopdrachtgevers 
werden. Vrijwel vanaf 1910 heeft Poels langs velerlei relatiekanalen zijn 
invloed aangewend om woningbouwverenigingen in het leven te roe-
pen, waarvan de oudste, door hem geïnspireerde, tussen 1910 en 1914 
ontstonden. Maar de belangrijkste nieuwigheid was, dat deze vereni-
gingen sedert 1911 werden gebundeld en bijgestaan door een geza-
menlijke centrale, waarvan men alle technische en administratieve hulp 
kon verwachten. Poels had wel ingezien, dat de uitvoering van de 
grootscheepse plannen die nodig waren, veel corporaties boven het 
hoofd dreigde te groeien, voor welk probleem deze centrale („Ons 
Limburg") uitkomst moest brengen. Door deze unieke vorm van 
samenwerking werd de huisvesting in de mijnstreek op een voortreffe-
lijke manier tot een oplossing gebracht: tussen 1911 en 1935 werden 
bijna 8.000 woningen gesticht, waarvan -± 3.000 door „Ons Limburg" 
en 2.349 door de stichting „Thuis Best". Al deze woningen waren 
eengezinswoningen, degelijk gebouwd, gezond en ruim, met eigen 
tuin, met als enig nadeel hun afgezonderde — soms desintegrerende — 

ligging. Een bijzondere maatregel uit een oogpunt van sociale aanpas-
sing en hygiënische voorzorg was de persoonlijke hulp en begeleiding, 
die de bewoners (veelal nieuwkomers) ontvingen van de woningin-
spectrices van „Ons Limburg". Deze activiteiten hebben andere wo-
ningbouwcorporaties gestimuleerd eveneens bijzondere inspanningen 
te leveren om aan diezelfde maatstaven te beantwoorden. In de jaren 
vóór de oorlog stond de Nederlandse mijnstreek bekend om zijn ex-
emplarische huisvesting, die vele buitenlandse industriegebieden ten 
voorbeeld heeft gestrekt.'° 7  

Tot aan de eerste wereldoorlog bleef in Maastricht de bouwactiviteit 
mager afsteken bij wat toen al in de mijnstreek was bereikt. Weliswaar 
schortte het niet aan plannen en goede voornemens, maar het leek alsof 
de vijf inmiddels opgerichte woningbouwverenigingen hun verwach-
tingen te hoog hadden gesteld. Ondanks hun inspanningen was het 
aantal nieuw gebouwde woningen niet zo groot, dat de bevolkings- 
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toename uit de jaren 1900-1914 kon worden opgevangen. Tot overmaat 
van ramp stagneerde in de eerste wereldoorlog de bouw bijna volledig. 
Toen de nood zeer hoog was gestegen, hield Poels op 13 maart 1917 te 
Maastricht zijn befaamde redevoering De Noodkist, waarin hij in vlam-
mende taal het gebrek aan naastenliefde onder de katholieken verant-
woordelijk stelde voor de schrille nood onder het proletariaat, toege-
spitst in de 1.986 éénkamerwoningen, waarin veel kinderrijke gezinnen 
moesten leven. Zoals vroeger in tijden van rampspoed de noodkist met 
het gebeente van St. Servaas in de stad werd rondgedragen om de hulp 
van God over de stad af te smeken, zo stond men nu voor een nieuwe 
ramp, een afgrijselijke noodtoestand, die aanleiding zou moeten zijn 
wederom een boetetocht te houden, om te bidden voor het einde van de 
ellende, waarin zoveel mensen onverdiend moesten leven.'" Deze felle 
aanklacht sprak tot de verbeelding en leidde er toe dat in 1918 en 
volgende jaren eindelijk meer vaart kwam in de Maastrichtse woning-
bouw. De bouwnijverheid nam een grote vlucht gezien de oplevering 
van ruim 1.400 woningen, die tussen 1918 en 1925 gereed kwamen, 
waardoor het woningtekort iets werd ingelopen. Daarna stagneerde de 
woningbouw opnieuw, hetgeen practisch voortduurde tot de tweede 
wereldoorlog. In 1939 trachtte een serie geruchtmakende krantenarti-
kelen het gemeentebestuur nog te bewegen het bouwtempo te ver-
snellen.'" Een vierjarenplan van 2.000 woningen moest worden uitge-
voerd om de woningachterstand in te halen tegelijk met een forse 
aanpak van de krotopruiming. De oorlog en de moeilijkheden in de 
eerste jaren na de bevrijding stonden echter wederom de plannen in de 
weg) '° 

Spreiding in de tijd, maar vooruitgang allerwegen 

Enige aanzetten tot een fundamentele verbetering zijn in het voor-
gaande aangestipt, waarbij wij ons uitdrukkelijk hebben beperkt tot het 
terrein van de openbare gezondheidszorg. Het was echter niet de 
overheid alleen, die op dit terrein initiatieven nam, want de activiteit 
van de particuliere organisaties liep hiermee grotendeels parallel. Wat 
de overheid ondernam, was echter verreweg het meest spectaculair. 
Haar openbare werken-politiek bestreek een enorm breed terrein en 
werd op vele fronten tegelijk ingezet, die allemaal betekenis hadden 
voor het peil van de volksgezondheid. Dat aan de ergste feilen in vrij 
korte tijd, practisch in de periode van 1880 tot 1914, een einde kon 
worden gemaakt, dankt men vooral aan de invoering van een aantal 
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wezenlijke hygiënische voorzieningen door de overheid: de aanleg van 
een drinkwaterleiding, de bouw of verbetering van een stedelijk riool-
stelsel, de organisatie van een gemeentelijke stadsreiniging, het toezicht 
op de levensmiddelen, de keuring van vee en vlees, de bouw van een 
abattoir, de afbraak van krotwoningen, de verbreding van straten, de 
uitleg van de stad, de bouw van goede arbeiderswoningen enz. enz. 

Het lijkt paradoxaal, maar de geschiedenis heeft uitgewezen, dat in 
het algemeen in die gemeenten, waar de achterstand op hygiënisch 
gebied het grootst was, de verbeteringen het snelst tot stand kwamen. 
In Limburg is het meest duidelijke voorbeeld de gemeente Venlo, waar 
op instigatie van burgemeester Van Rijn de stad zich met grote voort-
varendheid beijverde de tekorten in een voorsprong om te zetten. Deze 
begrijpelijke tendentie ziet men ook elders geïllustreerd. Sedert de 
eeuwwisseling begint de situatie zich onmiskenbaar te wijzigen. Was 
het in 1894 nog zo, dat de delegatie die de Nederlandse inzending naar 
de internationale gezondheidstentoonstelling in Londen moest voor-
bereiden, tot de slotsom kwam, dat in Limburg aan arbeiderswoningen, 
scholen of inrichtingen niets van belang te vinden was voor een natio-
nale inzending,'" twintig jaar later liep deze provincie mee in de 
voorhoede, hetgeen vooral aan de vorderingen in Maastricht, Roer-
mond en Venlo was te danken. In de overige gemeenten kwamen de 
hygiënische verbeteringen trager op gang en moesten de gemeentebe-
sturen nog vaak uit hun lethargie worden gewekt. Opmerkelijk is het te 
constateren, hoe zij eerst op enige afstand volgen en dan vaak met 
tijdsverschillen van jaren diezelfde voorzieningen realiseren. Het is 
ondoenlijk dit voor de gehele provincie uit te werken, maar wij willen 
proberen het met een willekeurig voorbeeld te staven door nader in te 
gaan op de toestand van de volksgezondheid in een streek, die later de 
westelijke mijnstreek werd genoemd, het gebied rond Sittard. 

Het oude marktstadje Sittard muntte rond de eeuwwisseling niet uit 
op hygiënisch gebied en was zelfs nog ongezonder dan vele dorpen in de 
naaste omgeving. „Overal was de bodem verontreinigd wegens gebrek 
aan riolering en dientengevolge was bijna algemeen het water der 
drinkputten onbetrouwbaar. Er bestond geen enkele instelling van 
sanitaire aard; zelfs de bij de wet verplichte inrichting tot afzondering 
van lijders aan besmettelijke ziekten omvatte slechts een half vervallen 
woning . .. en deze was door het Gemeentebestuur verhuurd!"" 2  In 
twintig jaar werd deze achterstand weggewerkt. In 1903 werd Sittard de 
zetel van een gezondheidscommissie, die de aandacht vestigde op het 
belang van de volkshygiëne en zich als eerste probleem dat van de 
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vleeskeuring aantrok. In 1907 was het al zover, dat een modern slacht-
huis gebouwd werd. In dat jaar begonnen de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid aan wijkverpleging te doen en in haar klooster zieken te 
verplegen. In 1910 ving het Limburgse Groene Kruis er zijn werk-
zaamheid aan, in 1911 de coöperatieve stoomzuivelfabriek Sint Rosa. In 
1911 werden de eerste arbeiderswoningen gebouwd en vanaf dat jaar 
verrezen rondom de stad verschillende „koloniën" (woongroepen). In 
1913 werd de aanleg van het rioolstelsel voltooid; de meeste privaten 
werden op de riolering aangesloten; het systeem van de beerputten en 
tonnen werd afgeschaft; de straatgoten dienden niet langer meer tot 
lozing van afvalwater en vuil; van nu af kwamen er trottoirs langs de 
straten. Vrijwel gelijktijdig kwam de aanleg van de centrale water-
voorziening tot stand, in 1915 voltooid met 270 particuliere aanslui-
tingen. Sittard had toilet gemaakt en kon zich weer presenteren." 3  

Er bleven nog lang grote lokale verschillen bestaan, zelfs in de 
twintig- en dertiger jaren. Op het moment, dat Sittard aansluiting bij 
de moderne tijd had gevonden, dommelden de omliggende platte-
landsgemeenten nog in een archaïsch primitivisme. Een voorbeeld 
levert Geleen, op zich een welvarend landbouwersdorp, dat nog niet 
door de moderne tijd was gewekt. De woningen waren voornamelijk 
boerenhoeven. Behoorlijke wegen waren met uitzondering van de 
rijksweg niet aanwezig. Zoals in de meeste dorpen ontbrak een dure 
voorziening als een riolering en loosde men als vanouds op rivieren en 
beken. Voor Geleen fungeerde de Keutelbeek, die door het dorp 
stroomde, feitelijk als een open riool. Toen besloten was tot de aanleg 
van de staatsmijn Maurits ging in Geleen het levenstempo veranderen. 
In 1923 begon de grote bouwactiviteit en werden de bestaande wegen 
verhard en nieuwe aangelegd. Daarna begon men serieus te denken aan 
openbare nutsvoorzieningen. Een drinkwaterleiding kwam in 1926 tot 
stand evenals de gemeentereiniging."' Een buurgemeente als Mun-
stergeleen was in 1920 al op de Drinkwatervoorziening Zuid-Limburg 
aangesloten." 5  

De andere buur Stein moest nog tot 1929 wachten, voordat daar de 
pompen en putten konden worden ingeruild voor een centrale water-
leiding. In 1937 werd er een riolering in gebruik genomen. Toen eerst 
begon het „brikkenbakkersdorp" aan moderne hygiënische toestanden 
te wennen, nadat het lange tijd achterop was geraakt, hetgeen in de 
hoge sterftecijfers  tot  uiting kwam." 6  Stein evenals een aantal andere 
gemeenten sloten  aan  het einde van de 30-er jaren min of meer de rij, 
maar sommige voorzieningen moesten tot na de tweede wereldoorlog 
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wachten. Rond 1940 waren in elk geval in de provincie Limburg de 
grondslagen gelegd voor een gezondere leefwijze. Een ontwikkelings-
fase die nog niet ten einde was, werd daarna voor langere tijd stilgelegd, 
maar in opzet was op dat moment het pleit al beslecht. De volksge-
zondheid genoot sindsdien een zo hoge prioriteit, dat het noodge-
dwongen uitstel de afronding van de hygiënische voorzieningen ner-
gens meer kon verhinderen. 
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HOOFDSTUK V 

De maatschappelijke gezondheidszorg 
in Limburg in particuliere hand 

„In hoe menig gul en gastvrij huis hebben ze me niet gebracht! Wat 
is er in late avonden niet beraadslaagd en geïdealiseerd! En ik herinner 
mij niet, ergens zonder succes gesproken te hebben". 

Ds. F.C. Fleischer, Na Tien Jaren. Gedenkboek Het Groene Kruis in 1910, 
(W intesswijk 1910), 12 

Heel lang was reeds sluimerend de overtuiging aanwezig, dat de ziekte-
bestrijding pas vooruitgang kon boeken, als men meer aandacht ging 
besteden aan het verhogen van de natuurlijke weerstand tegen de 
ziektekiemen. Dit veronderstelde echter, dat de toestand waaraan men 
sinds jaar en dag gewoon was, dringend verbetering behoefde, dat een 
radicale verandering vereist was in een aantal maatschappelijke levens-
voorwaarden, zoals het wonen in bedompte, overbevolkte vertrekken, 
de onvoldoende en slechte voeding, het onzuivere water, het ontbreken 
van voldoende lijf- en beddegoed, de ongezonde werkomstandigheden, 
de verwaarlozing van lichaamsreinheid en zindelijkheid, het gebrek aan 
licht en lucht en zoveel andere factoren, die op de duur onvermijdelijk 
tot ziekten moesten voeren. Vooral het onbemiddeld deel van de 
bevolking had van dit alles zeer te lijden, zodat men voor die tijd bijna 
zou mogen spreken van een hygiënische klassetegenstelling. Het heeft 
practisch tot het einde van de 19e eeuw geduurd, voordat uit het besef 
van het onloochenbaar verband tussen de ziekte- en sterftekansen van 
grote bevolkingsgroepen en hun ellendige levensomstandigheden ook 
de bereidheid groeide op al die terreinen iets te gaan ondernemen. De 
nieuwe maatschappijvisies van de komende eeuw provoceerden ten-
slotte de geesten een programma van actie te ontwikkelen. 

De overheid had zelf onder druk van de openbare mening een begin 
gemaakt met het treffen van hygiënische maatregelen, die de aanzet 
vormden tot een daadwerkelijke gezondheidspolitiek. Maar rond de 
eeuwwisseling was het streven naar verbetering van de gezondheids-
toestand van de bevolking tot een bredere kring doorgedrongen, was 
dit idee — samengesmolten in het begrip volksgezondheid — tot een 
wekroep geworden zich tot dat doel te verenigen en door een systeem 
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van zelfhulp tot oplossingen te komen. Het ogenblik was aangebroken, 
dat een enthousiaste groep voortrekkers trachtte de volkskracht voor dit 
ideaal te mobiliseren naar het voorbeeld van Abraham Kuyper, die de 
kleine luyden op politiek vlak in beweging had gezet. Opvallend was de 
kracht, waarmee die bereidheid tot zelfwerkzaamheid zich openbaarde. 
Het beginsel de gezondheidszorg in handen van het volk zelf te leggen 
en dit daarvoor verantwoordelijkheid te leren dragen, sprak de mensen 
aan. Men behoefde niet alles van de overheid te verwachten, die al de 
handen vol had met het bestrijden van de indirecte oorzaken, die tot 
ziekte leidden. Zij kon volstaan met het scheppen van de voorwaarden, 
zodat de mensen de zorg voor hun eigen gezondheid konden dragen. 
Het particulier initiatief moest nu de uitvoering ter hand nemen en 
nam inderdaad energiek die taak op zich.' 

De tijd was rijp voor deze activiteiten. De economische mogelijk-
heden en de sociale vooruitstrevendheid nodigden er toe uit. De na-
tuurwetenschappen en de techniek hadden een grote vlucht genomen; 
de medische wetenschap was eveneens volop in ontwikkeling. De 
gezondheidszorg was een terrein, waarop resultaten konden worden 
verwacht. De geneeskunde vroeg om een nieuwe benadering; evenzo 
stelde de verpleegkunde andere eisen. De sociale gezondheidszorg werd 
dientengevolge steeds omvangrijker. Niemand wist nog precies, wat 
men daar onder had te verstaan, maar duidelijk was, dat het meer 
insloot dan de persoonlijke curatieve zorg en in elk geval een bescher-
ming van het milieu en gezondheidsmaatregelen voor speciale groepen 
moest omvatten.' Spontaan begon een volks-(gezondheids)beweging 
zich over Nederland te verbreiden, die vooral in de bedding van de 
kruisbeweging een enorme kracht ontplooide. Op plaatselijk en op 
regionaal niveau werden initiatieven genomen van vérstrekkende bete-
kenis, bijvoorbeeld op het terrein van de school- en kinderhygiéne, de 
zuigelingenzorg, de hygiëne van voeding, woning, kleding en li-
chaamsbeweging, ziekenverpleging enz. Na enige jaren was zoveel tot 
stand gebracht, dat Nederland zijn systeem van „public health" vol 
trots aan het buitenland durfde te presenteren. 3  

Deze gedachten hebben in Limburg vrij laat wortel geschoten, 
ofschoon het gezondheidsbelang de inwoners wel degelijk ter harte 
ging. In het verleden hadden zij al getoond bereid te zijn daarvoor offers 
te brengen. Het was daarom niet zonder verwachtingen, dat de pionier 
van de kruisbeweging in Nederland, de Hollandse dominee F.C. Flei-
scher, in 1909 een brochure liet verschijnen „Limburg Ontwaak!" met 
de oproep zich achter de vlag van het Groene Kruis te scharen.4  Wat hij 
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wellicht onderschatte, was de Limburgse reserve ten opzichte van zulke 
initiatieven. Want de denkbeelden van die kruisbeweging vielen wel in 
goede aarde, maar de voorstanders waren er onbekend. Weinig tot de 
verbeelding spraken ook de hier onbekende hygiënische toestanden in 
dat verre Holland. Tenslotte was het in Limburg ongebruikelijk zulk 
een belangrijke zaak op neutrale basis te plaatsen. Nadat echter ver-
trouwde figuren uit eigen kring zich achter die beweging hadden 
gesteld en vooral nadat het Groene Kruis op katholieke grondslag was 
georganiseerd en de steun van de kerkelijke overheid had gekregen, 
sloegen de gedachten van Fleischer aan. Een inzetbereidheid bleek volop 
aanwezig, die steunde op de algemeen levende visie, dat men voor zijn 
gezondheid zelf verantwoordelijk was. Die gedachten sloten goed aan 
bij de emancipatie-ideologie van het tot zelfbewustzijn gekomen ka-
tholieke volksdeel. Het is dan ook niet zo vreemd, dat enige jaren na de 
oprichting van het Groene Kruis in Limburg deze vereniging daar veel 
verder ging dan de meeste andere kruisverenigingen zich ten doel 
stelden. Het begon zich onder meer bezig te houden met volks- en 
schoolbaden, kinderuitzending, bevordering van de drinkwatervoor-
ziening, ziekenhuisbouw, oprichting van een sanatorium enz. , kortom 
ontplooide zoveel activiteiten, dat sommigen zich afvroegen, of het niet 
te veel hooi op zijn vork nam. Het oorspronkelijke doel (verbetering 
van de hulp bij ziekte in het huisgezin) was toen al lang voorbijge-
streefd.' 

Wat men zich lange tijd niet heeft gerealiseerd, noch landelijk noch 
in provinciaal verband, was het feit, dat door deze groei van onderop 
weliswaar nieuwe verhoudingen waren gegroeid, dat vruchtbaar was 
geïmproviseerd op velerlei gebied, waar men had getracht in acute 
noden te voorzien, maar dat natuurlijk geen volledig nieuw stelsel was 
ontworpen, geen deskundig en sluitend apparaat was gecreëerd om aan 
de gezondheid van heel de bevolking recht te doen. De overheid hield 
ter bescherming van de gezondheid van zijn burgers wel afdoende 
toezicht op de uitoefening van de gezondheidszorg, stond eventueel 
gereed om bepaalde onderdelen zelf ter hand te nemen, maar zag zich in 
de practijk geconfronteerd met concurrerende particuliere initiatieven 
en instellingen, die niets van overheidsinmenging, en zeker niet van een 
overheidsmonopolie wilden weten. Dit dubbele stelsel heeft in Neder-
land tot ernstige wrijving en hooglopende meningsverschillen aanlei-
ding gegeven. Met name verschilde men van mening over de belang-
rijke vraag, of de gezondheidszorg moest worden beschouwd als 
staatszorg, waarvan de uitvoering aan een ambtelijke dienst ware op te 
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dragen, dan wel dat de overheid zich zou moeten beperken tot organi-
seren en stimuleren. De vaak verhitte discussie over deze, eigenlijk 
politieke uitgangspunten, die ook op tal van andere terreinen de geesten 
verdeeld hielden, heeft practisch tot 1940 de gemoederen beroerd en tot 
weinig concrete resultaten geleid.6  

De werkelijke beweegredenen waren in deze periode vaak moeilijk te 
onderkennen, omdat de afkeer van staatsbemoeienis soms werd ver-
borgen achter het beleidsargument, dat geen overheidsmiddelen be-
schikbaar waren. Maar de tegenstellingen waren op de duur zo verstard, 
dat niet langer was te verbergen, dat de confessionele en liberale groe-
pen vrijwel altijd alle overheidsbemoeienis afwezen en dat de socialisten 
stelselmatig naar overheidsbemoeienis streefden in hun overtuiging, dat 
de sociale zekerheid en de macht van de niet-bezittende klasse alleen 
langs die weg waren te waarborgen. Elk meningsverschil werd zo 
aanleiding tot een politieke machtsstrijd met als inzet de vraag, op 
welke wijze en door welke instanties de uitvoering zou plaats hebben. 
Een duidelijk voorbeeld levert de behandeling van het wetsontwerp tot 
instelling van gezondheidsdiensten, dat door Minister Aalberse op 20 
november 1920 was ingediend.' Daarover is de Tweede Kamer jaren-
lang blijven discussiëren, hoewel het al vrij gauw duidelijk was, dat die 
dure en ambitieuze districtsdiensten wegens geldgebrek er voorlopig 
niet zouden komen. 8  

De regering wilde blijkens dit ontwerp de zorg voor de volksge-
zondheid ontnemen aan de gemeenten, die tevoren jarenlang waren 
gezien als dé aangewezen instantie — het laatst bij de indiening van de 
gezondheidswet 1901 — om dat terrein volledig te behartigen. Dit 
laatste was een fictie gebleken; daarover waren voor- en tegenstanders 
het eens. Naarmate de particuliere organisaties zich meer en meer bezig 
hielden met wijkverpleging, tuberculosebestrijding, zuigelingenzorg, 
kinderuitzending en dergelijke, werd geleidelijk de uitvoering van die 
zorg steeds meer van de overheid onafhankelijk. De gemeenten konden 
deze particuliere initiatieven niet opvangen — zo ze dat al hadden 
gewild — omdat deze in provinciaal en vaak zelfs in een overkoepelend 
landelijk verband waren georganiseerd. De overheid kon er hoogstens 
op toezien en trachten via het Staatstoezicht en via de verstrekte 
subsidies enige invloed uit te oefenen. De ontwikkeling ging echter op 
eigen kracht en op eigen initiatief verder. 9  

De gemeenten en de particuliere organisaties werkten lange tijd naast 
elkaar, hetgeen in de practijk geen moeilijkheden gaf, omdat het 
werkterrein van de organisaties vrijwel volledig buiten dat van de 
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gemeenten lag, terwijl de centrale overheid er zich aanvankelijk weinig 
aan gelegen liet liggen. Met die opvatting en werkwijze konden diege-
nen zich gemakkelijker verenigen, die de uitvoering van de gezond-
heidszorg zoveel mogelijk wilden leggen in handen van particuliere 
organisaties. Dit was echter helemaal niet naar de zin van diegenen, die 
het particulier initiatief hoogstens als aanvullende correctie konden 
aanvaarden, waar mogelijk de overheidszorg tekort schoot. Zij verde-
digden de mening, dat een ambtelijke dienst eigenlijk de gezondheids-
zorg moest behartigen. Maar in die kringen bleef men lang twisten over 
de vraag, of de zorg voor de volksgezondheid aan de voorgestelde 
regionale gezondheidsdiensten zou moeten komen dan wel aan pro-
vinciale of rijksdiensten.'° Zelfs de provincie Limburg heeft zich een 
ogenblik in deze discussie gemengd met het uitspreken van haar voor-
keur voor een provinciale dienst zonder zich echter in de politieke strijd 
te willen mengen." 

In de jaren '30 waren in Nederland de meningen elkaar nog niet 
dicht genaderd, al zou men zich misschien hebben kunnen vinden op 
het standpunt, dat de overheid toch wat meer orde en eenheid moest 
scheppen op dat ongeordende terrein. De particuliere organisaties wa-
ren nog oppermachtig, hoewel bereid de directieven te volgen van de 
verantwoordelijke instanties, die met de leiding en de controle over de 
gezondheidszorg waren belast. Als het echter ging om de uitvoerende 
organen van de gezondheidszorg, naderden de standpunten elkaar in 
mindere mate. Niet unaniem was bijvoorbeeld de appreciatie van de 
gemeentelijke gezondheidsdiensten, die in grotere gemeenten een zelf-
standig apparaat waren geworden, meestal gegroeid uit de activiteiten 
van de plaatselijke gezondheidscommissies, en die nu opereerden op 
breder grondslag en met een ruimer werkterrein. Zo was het voorlopig 
nog een onoverbrugbaar discussiepunt, of deze overheidsorganen een 
primaire of subsidiaire taak hadden. Tot de gevoeligheid van de ge-
dachtenwisseling droeg niet weinig bij, dat de overheid die preventief-
geneeskundige voorzieningen aanvankelijk zelf niet geëntameerd had, 
maar nu bij het particulier initiatief wilde weghalen." 

Het geheel van activiteiten, die er op gericht waren ziekten te 
voorkomen of de gevolgen van ziekten te reduceren, was vroeger vrij 
algemeen gerekend tot de individuele belangensfeer. De meer gegoede 
patiënt zou aan deze activiteiten geen behoefte hebben, zo meende men, 
maar zij konden een belangrijke aanvulling betekenen van de genees-
kundige hulp aan on- of minvermogenden. De werkzaamheden, die 
bijvoorbeeld de kruisbeweging ontwikkelde, waren echter geen aan- 
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vullende armenzorg, maar terdege maatregelen van algemeen belang, al 
pasten ze dan niet in het organisatorisch schema van de ouderwetse 
driedeling van de geneeskundige voorzieningen: particulier, zieken-
fonds of armenzorg. Slechts bij uitzondering had de gemeentelijke 
overheid zich met zulke medisch-hygiënische zaken bezig gehouden. 
Men liet dit „vreemde" terrein graag over aan het particulier initiatief 
(letterlijk: men liet het over, meer dan dat het iemand werd toever-
trouwd), omdat men daarin geen geneeskundig of algemeen belang 
onderkende» Het lag dan ook voor de hand, dat de particuliere 
organisaties in latere jaren niet bereid waren de film terug te draaien en 
zich hun „eigen" terrein van werkzaamheid door de overheid niet 
wilden laten ontnemen. 

Het is naar Nederlandse verhoudingen geen vreemde constructie, dat 
decennia lang zowel overheidsorganen als particuliere organisaties in de 
gezondheidszorg hun werkterrein vonden. Beide meenden met meer 
recht dan de ander op de behartiging van die belangen aanspraak te 
kunnen maken. Beide hielden krampachtig vast aan hun posities en 
waren beducht voor elke terreinoverschrijding. Deze felle meningsver-
schillen hebben  de  kwaliteit van het werk niet nadelig beïnvloed, 
misschien zelfs eerder nog gestimuleerd. Maar ze hebben evenmin tot 
duidelijke uitspraken geleid, tot een overwicht van de een of andere 
richting; het bleef „gelijk spel". In de practijk was een behoorlijk 
samenspel langs een omweg toch verzekerd. Door middel van de 
subsidiëring kregen de particuliere organisaties een vaste plaats in het 
bestel van de gezondheidszorg en kon de overheid, t.w. de geneeskun-
dige inspectie, door haar subsidiepolitiek altijd een zekere leiding geven 
en regulerend optreden. Maar aarzelend werd al toegegeven, dat het 
instrument van de subsidiëring op zich een te wankele basis was voor 
een goede opbouw van de gezondheidszorg." In Limburg was dat 
gevaar veel minder aanwezig, omdat daar de tegenstellingen veel 
zwakker waren. Door het overwicht van de katholieke organisaties en 
de levensbeschouwelijke eenvormigheid van de lokale en provinciale 
overheid vonden de nationale discussies over gezondheidspolitiek hier 
slechts een zwakke weerklank. De betrekkelijk grote homogeniteit in 
Limburg spreekt het meest hieruit, dat in de jaren voor 1940 practisch 
alle preventieve gezondheidstaken kritiekloos aan één organisatie wer-
den toevertrouwd,  die  het vertrouwen van de overheid en van bijna heel 
de bevolking genoot: het Limburgse Groene Kruis. 
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Het Limburgse Groene Kruis 

Het Groene Kruis in Limburg was een organisatie, waarin veel draden 
samenkwamen en die veel dreigende versnippering kon voorkomen. 
Het was breder van opzet dan de gezondheidscommissies, fungeerde 
niet alleen als braintrust, maar was een echte doe-organisatie, een 
massale beweging van medewerkers en leden, die de volksgezondheid 
uit de studeerkamersfeer haalde. De oprichting viel in een tijd, waarin 
het particulier initiatief een hoge vlucht nam. In 1902 ontstond het 
Centraal Genootschap voor kinderherstellingsoorden en vakantiekolo-
nies, waarin een belangrijk deel van de kinderuitzending gecentraliseerd 
werd. In 1904 werd het Nederlandsch Comité tot bestrijding van 
tuberculose opgericht, in 1907 omgedoopt tot Nederlandsche Veree-
n iging tot bestrijding van tuberculose. In 1908 kwam de Nederlandsche 
Bond tot bescherming van zuigelingen tot stand. Het gevaar van 
versnippering zou groot zijn geweest, als niet het Groene Kruis zich op 
al die terreinen had bewogen en de uitvoering op verschillende plaatsen 
reeds ter hand had genomen. De genoemde organisaties konden er nu 
mee volstaan zich als overkoepelende lichamen te constitueren en 
federatief te verenigen en te ordenen, wat veelal als werk van de 
kruisverenigingen ontstaan en gegroeid was." 

De eerste kruisvereniging in Nederland was al veel ouder en kan men 
toeschrijven aan de activiteit van de Amsterdamse geneesheer Dr. J. 
Penn, secretaris van de provinciale geneeskundige commissie van 
Noord-Holland en nadien inspecteur van het Geneeskundig Staatstoe-
zicht, die in 1875 tot de voornaamste oprichters behoorde van een 
vereniging, die de naam kreeg van „Het Witte Kruis". Deze vereniging 
beoogde een tegenhanger te zijn van het Rode Kruis, dat in Nederland 
in 1867 gegrondvest was als afdeling van de internationale organisatie 
voor hulp in oorlogstijd. Penn wilde een soortgelijke organisatie om in 
vredestijd hulp te bieden bij epidemieën en de lijders aan die ziekten te 
kunnen verplegen. Afdoende maatregelen om de besmettelijke ziekten 
te voorkomen, wist men nog niet te nemen, zolang het bestaan van 
ziekteverwekkende bacteriën onbekend was. De medici stonden mach-
teloos; doelmatige desinfectantia ontbraken. Ook de overheid schoot 
tekort en verschool zich achter de autonomie van de maatschappelijke 
krachten. 

De ontwikkelde burgerij gaf wel aan die uitdaging gehoor en 
trachtte op dit terrein in verenigingsverband iets te ondernemen. Dr. 
Penn stelde voor barakken aan te kopen met bedden, linnengoed, 
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verplegingsartikelen enz., die zonodig naar de rampgebieden konden 
worden gezonden evenals daartoe opgeleide verplegers, verpleegsters en 
desinfecteurs. Maar aangezien de epidemieën in die jaren sterk begon-
nen te verminderen, richtte het Witte Kruis zich daarna op andere 
terreinen. De medisch-hygiënische toestanden lieten zoveel te wensen 
over, dat het niet moeilijk viel zulke terreinen van activiteit te vinden. 
Dr. Penn hechtte daarbij veel waarde aan een verspreiding van infor-
matie, een verhoging van het kennispeil en een verandering van de 
mentaliteit. De gedachten, die het Witte Kruis voorstond, vielen in 
goede aarde en verbreidden zich over heel Noord-Holland, waar her en 
der plaatselijke verenigingen werden opgericht, die zich onmiddellijk in 
provinciaal verband verenigden." Jarenlang is deze kruisvereniging tot 
Noord-Holland beperkt gebleven, totdat in 1900 in Zuid-Holland een 
soortgelijke beweging tot stand kwam. Deze legde echter meer de 
nadruk op de beoefening van de wijkverpleging — die ook door het 
Witte Kruis ter hand was genomen — dan op het terrein van de 
openbare hygiëne. Ter onderscheiding noemde deze vereniging zich 
Het Groene Kruis, waarvan het ontstaan vooral te danken was aan Ds. 
F.C. Fleischer en Dr. W. Poolman, die hun gedachten overal, ook in 
andere provincies, hebben uitgedragen. 

Het initiatief tot de oprichting van een Groene Kruisvereniging in 
Limburg kwam vooral van Jhr. Mr. Charles Ruys de Beerenbrouck, die 
daarmede een oplossing hoopte te vinden voor het vraagstuk van de 
verpleging aan huis van zieke, bedlegerige patiënten. Eind 1908 deed hij 
als voorzitter van het Limburgsch Ondersteuningsfonds een poging een 
vereniging voor ziekenverpleging en hygiënische voorzorg op te rich-
ten. Grote steun ontving hij van de pionier van de Kruisbeweging in 
Nederland Ds. Fleischer. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het 
C.00ene Kruis als nevenafdeling aan het Limburgsch Ondersteunings-
fonds te verbinden. Dit ziekenfonds had de noden leren kennen en 
ingezien, dat niet minder belangrijk dan het verlenen van geldelijke 
hulp bij ziekte het voorkomen van ziekten en het beoefenen van de 
verpleging was. Wat dit laatste betreft gold de plaatselijke vereniging 
voor ziekenverpleging te Buggenum, die al goed functioneerde, als 
voorbeeld. Bij nader inzien gaf men er de voorkeur aan het Groene 
Kruis een zelfstandige status te geven, hetgeen een gelukkige beslissing 
is geweest. De oprichtingsvergadering had plaats op 15 januari 1910 te 
Maastricht. De initiatiefnemer Ruys de Beerenbrouck werd tot voor-
zitter gekozen. Enige bestaande verenigingen voor ziekenverpleging 
werden direct in het provinciaal verband opgenomen. De bedoeling was 
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de wijkverpleging geleidelijk uit te breiden en daarna pas andere taken 
op zich te gaan nemen.' 7  

De grote stoot tot de verbreiding van het Groene Kruis kwam, nadat 
op de Limburgse Katholiekendag in mei 1910 het belang van de 
volkshygiëne en de gezondheidszorg onderwerp van bespreking waren 
geweest en in de afdelingsvergaderingen van de katholieke bonden de 
voordelen van het Groene Kruis breed waren uitgemeten. Toen de 
Roermondse bisschop Mgr. J.H. Drehmanns aan het slot van die dag 
geestelijken en leken aanspoorde het Groene Kruis te steunen en de 
jonge vereniging zijn persoonlijke medewerking toezegde, was het pleit 
gewonnen." Die steun van de geestelijke overheid was de vrucht van 
voorafgaande besprekingen over het karakter van de vereniging, waar-
uit begin mei 1910 het bestuursbesluit resulteerde het Groene Kruis in 
Limburg op katholieke grondslag te plaatsen. Voorzitter Ruys was het 
duidelijk geworden, dat het kruiswerk in Limburg alleen tot ontplooi-
ing kon komen, als het geënt werd op de godsdienstige overtuiging en 
levenssfeer van de Limburgse bevolking, al strookte dat weinig met de 
bedoelingen van de nationale pionier Ds. Fleischer, die met zijn devies 
„Door allen, voor allen" een levensbeschouwelijke opsplitsing juist had 
willen voorkomen.' 9  Een interconfessionele opzet had in die jaren 
weinig zin en heeft, achteraf gezien, de vereniging nodeloze kritiek 
bespaard. Het voorbeeld dat Limburg gaf van een confessionele kruis-
organisatie heeft later de doorslag gegeven bij de oprichting van het 
diocesane Wit-Gele Kruis in de bisdommen 's-Hertogenbosch, Breda, 
Utrecht en Haarlem, waaruit in 1923 de nationale federatie Het Wit-
Gele Kruis ontstond. Het Limburgse Groene Kruis maakte na de 
oprichting van deze federatie hiervan deel uit, maar was eveneens 
aangesloten bij de Algemene Vereeniging Het Groene Kruis, met welk 
dubbel lidmaatschap het een trait d'union-functie vervulde in deze 
nationale verbanden." 

Wat stelde het Groene Kruis zich in Limburg ten doel? In de eerste 
statuten was dit omschreven als „het helpen bevorderen van de alge-
mene gezondheidsbelangen, in het bijzonder het verlenen van hulp en 
hulpmiddelen in geval van ziekte". Het doel was derhalve ruim gesteld, 
hetgeen te danken was aan de visie van Ruys, die de hele openbare 
gezondheidszorg in principe bij het kruiswerk wilde betrekken, al kon 
voorlopig alleen van wijkverpleging sprake zijn. Dat terrein kwam snel 
tot ontplooiing, vooral nadat verschillende zusterscongregaties voor het 
Groene Kruiswerk konden worden geïnteresseerd. Toen de vereniging 
enige maanden na de oprichting katholiek was geworden," en op 
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bisschoppelijke steun kon rekenen, waren namelijk veel kloosters bereid 
religieuzen af te staan als wijkzuster, meestal zonder zelfs over geldelijke 
vergoedingen te praten. Toen de verenigingskas over wat meer midde-
len ging beschikken en de eerste provinciale subsidies werden toege-
wezen, werden die voor iets anders besteed en werden aanstonds andere 
terreinen in uitvoering genomen. Zo werden mede vanwege de subsi-
diemogelijkheden naast de wijkverpleging de tuberculosebestrijding en 
de zuigelingenzorg tot primaire doelstellingen van het Limburgse 
Groene Kruis." 

Het aantal plaatselijke afdelingen groeide snel (reeds 24 begin 1913) 
en niet minder hun ledental. Geruggesteund door de pastoor of kape-
laan, de plaatselijke arts of onderwijzer, door het bestuur van de R.K. 
Volksbond of andere bonden kon het Groene Kruis op veler mede-
werking rekenen. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog trof men 
in Roermond, Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Venlo en Tegelen al 
afdelingen aan van meer dan 500 leden. In 1930 was ongeveer de helft 
van alle Limburgse gezinnen bij het Groene Kruis aangesloten, niet 
alleen in de grote plaatsen, maar zelfs tot in de kleinste dorpen toe." 
Het was een massabeweging geworden op het terrein van de volksge-
zondheid, waarvan de bevolking in al haar geledingen profijt trok. Pas 
door die massale aanhang kon de taak van opvoeding, voorlichting, 
ombuiging van mentaliteit en aanmoediging tot zelfwerkzaamheid tot 
haar recht komen. De uitbouw van een breed gedifferentieerd werk-
terrein was het gelukkige gevolg van de groei van de organisatie; naast 
de genoemde activiteiten werden door het Groene Kruis geëntameerd 
de volks- en schoolbaden, de drinkwatervoorziening, de bouw van 
ziekenhuizen, de bestrijding van geslachtsziekten, de ontsmettings-
dienst, de stichting van een organisatie voor gezinszorg, de aanstelling 
van schoolartsen enz." Niet alle plannen konden worden verwezenlijkt. 
In de dertiger jaren moest op veel terreinen pas op de plaats worden 
gemaakt, toen de overheid de subsidies voor de sector van de volksge-
zondheid begon te verminderen. De destijds uitgesproken vrees, dat het 
weinige geld, dat kon worden bespaard, later met woekerrente aan 
curatieve zorg zou moeten worden uitgegeven," bleek niet van alle 
grond ontbloot, toen de oorlog uitbrak. 

De persoonlijke gezondheidszorg 

Vanaf de tijd dat leven en dood geen onveranderlijke grootheden 
bleken te zijn, maar door menselijk ingrijpen in gunstige of ongunstige 
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zin te beïnvloeden verschijnselen, begon de bevolking meer aandacht te 
besteden aan haar gezondheidstoestand. Sindsdien kwam de gezondheid 
steeds meer centraal te staan. Sedert de openbare hygiëne ingang had 
gevonden en telkens nieuwe pogingen werden aangewend om de ziek-
tegevaren te keren, werd veel belang gehecht aan een hygiënische 
leefwijze, die het noodzakelijk complement moest vormen om het 
gestelde doel te bereiken. Want de mens moest ook zelf een inspanning 
voor zijn gezondheid leveren; dat kon geen overheidsapparaat noch 
organisatie van hem overnemen. Zelfs wanneer aan alle hygiënische 
voorwaarden was voldaan, wanneer zoveel mogelijk alle bedreigingen 
werden afgeweerd, dan moest de mens toch door zijn eigen leefwijze 
zijn gezondheid beschermen en op peil houden. „Openbare gezond-
heidsmaatregelen doen weinig nut, wanneer de voorschriften der ge-
zondheidsleer in het huisgezin onophoudelijk worden verwaarloosd", 
zo luidde een van de aphorismen van H.B.J. van Rijn, die met spijt 
vaststelde, dat nog veel mensen ontijdig stierven door oorzaken, die 
door een andere leefwijze te voorkomen waren geweest." Het was naar 
zijn mening noch de vooruitgang van de geneeskunde, noch het be-
schikbaar zijn van meer artsen of verpleegsters, die bijdroeg tot een 
betere gezondheid en een verlenging van de gemiddelde levensduur, 
maar juist de persoonlijke hygiëne. In welke mate de mensen profijt 
trokken van die vooruitgang, was afhankelijk van de toepassing van de 
hygiënische kennis, van de reeks van regels en voorschriften, die aan-
gaven hoe men zich tegen allerlei invloeden teweer kon stellen, zijn 
lichamelijke weerstand kon versterken en hoe men door een nuttig 
gebruik van de hygiënische voorzieningen ziekten kon voorkomen. Dit 
was een persoonlijke daad, een levenshouding, uitgangspunt van en 
voorwaarde voor alle sociale hygiëne. 

De persoonlijke gezondheidszorg bestreek al spoedig een zeer uitge-
breid terrein, waarvan de onderdelen in de verschillende leerboeken 
zorgvuldig werden onderscheiden, zoals de hygiëne van het milieu, van 
lucht, water, voeding, woning, kleding enz., kortom het terrein van de 
persoonlijke hygiëne. 27  Over enige van die aspecten is een korte uit-
weiding op haar plaats. Aan de kleding werd vooral de eis gesteld, dat 
die luchtig, warmtegeleidend en degelijk was en voldoende ruimte liet 
aan de natuurlijke beweging. De dictatuur van de mode bleek niet altijd 
in overeenstemming met deze eisen van de hygiëne. Veel aandacht werd 
ook besteed aan de wooncultuur. Regelmatig werd er op aangedrongen, 
dat zonlicht en frisse lucht vrij konden binnentreden, en dat de woning 
droog, zindelijk en ruim moest zijn. Gepleit werd voor gewoonten, die 
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langzaam tot vanzelfsprekendheden werden, zoals het aanbrengen van 
meerdere tapkranen voor de watervoorziening, de aanleg van water-
spoeling op het toilet, het inrichten van een badkamer, het dagelijks 
luchten van de vertrekken enz. Men bezwoer de lezers de woning, waar 
een mens zo'n groot deel van zijn leven doorbrengt, als een gebruiks-
goed te beschouwen, en toch geen vertrek als „goeie kamer" ongebruikt 
te laten, aangezien meestal toch al zo weinig ruimte beschikbaar was. 
Herhaaldelijk werd in de leerboeken aangedrongen om bedsteden en 
alkoven te vervangen door betere slaapgelegenheden. Gewezen werd 
tenslotte op het gevaar van vocht in de huizen, van de petroleumtoe-
stellen, waarop 's zomers werd gekookt, van de afvalresten, mestvaalten 
en dergelijke. 

Wij mogen in dit verband niet voorbij zien aan de invloed, die van 
het onderwijs uitging teneinde de hygiëne in brede kring te bevorderen. 
Het was op de lagere scholen geen zeldzaamheid, dat de leerkrachten 
streng toezagen op de zindelijkheid en de persoonlijke hygiëne. Zo 
controleerden zij regelmatig, of de leerlingen met schoon gewassen 
handen naar school kwamen, een zakdoek bij zich droegen, zindelijk 
waren op hun hoofdhaar en voldoende aandacht hadden voor een 
geregelde lichaamsverzorging. In de lessen werd veel verweven, wat 
bijdroeg tot een hygiënische opvoeding. Van nog meer belang waren de 
huishoudscholen, waar de meisjes werden voorbereid op hun huishou-
delijke taak, waar zij onderwijs kregen over de verzorging van het huis, 
de opvoeding van de kinderen, over het belang van een goede voeding 
en een degelijke voedselbereiding. 

Over de verbeteringen op het gebied van de voeding kunnen wij 
enige concrete aanduidingen geven. Het is een algemeen erkend gege-
ven, dat de voeding van de volksklasse in de vorige eeuw eenzijdig, 
ongezond en onvoldoende was. Aan dat thema werd dan ook in de 
hygiënische handboeken ruimschoots aandacht besteed. In tegenstel-
ling tot de overdadige eetgewoonten van de welgestelden leed de 
gewone man aan chronische ondervoeding, hetgeen natuurlijk in een 
gebrekkige constitutie tot uiting kwam." De armoede van die tijd 
spreekt op pregnante manier uit de huishoudboekjes van de arbeiders-
gezinnen: meer dan de helft van de gezinsuitgaven moest worden 
besteed aan de dagelijkse voeding, en desondanks bestond het menu 
doorgaans enkel uit brood en aardappelen, met een magere saus over-
goten, soms met wat groenten vermengd. Vlees en vis, suiker en vet, 
evenals boter, kaas en melk waren gewoonlijk zo hoog in prijs, dat ze 
buiten het dagelijks bereik lagen." Dr. L. Schols wees in 1887 op dit 
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eenzijdige voedingspatroon en betreurde de ondoelmatige voeding van 
de Maastrichtse volksklasse: „Zij voeden zich over het algemeen met 
aardappelen, terwijl zij voor hetzelfde geld erwten en boonen konden 
eten. Vleesch is voor hen niet te bekomen; alleen varkensvleesch eten zij 
en twee of drie keeren gezouten vleesch. . . ". 3° 

Soepuitreikingen door liefdadige genootschappen en bedelingen in 
natura waren de gebrekkige charitatieve compensaties van dit calo-
rieëntekort. 3 ' Sedert 1870 trad enige verbetering in, zowel als gevolg 
van de prijsdaling van agrarische producten als vanwege het hogere 
reële loon, dat vooral de stedelijke arbeiders voordeel bracht. Er werd 
sindsdien meer vlees gegeten — varkensvlees vooral en uitgebakken spek 
— en eveneens meer brood, sinds de gewoonte was ontstaan, dat de 
arbeiders hun boterhammen in de schafttijd op de fabriek opaten. 32  
Maar de voeding bleef eenzijdig voornamelijk door een gebrek aan 
dierlijke en plantaardige eiwitten. Veel variatie was er niet; van groen-
ten en fruit werd in de stad weinig geprofiteerd; de vitaminentekorten 
vormden een aanhoudende bedreiging voor de gezondheid. 

Een kwalijk effect had vooral het wijdverbreide drankmisbruik, 
waardoor het toch al beperkte gezinsbudget volledig in het gedrang 
kwam. Het bevorderen van de matigheid leverde hier een dubbele 
winst, omdat de gezondheid zowel vooruitging door de vermindering 
van het alcoholverbruik als door een verbeterde voeding, waaraan meer 
geld kon worden besteed. Eerst na de eerste wereldoorlog werd de 
invloed van die politiek bemerkbaar. Toen ook werd de volksvoeding 
beter, zodra eenmaal de gestegen koopkracht toeliet levensmiddelen in 
grotere hoeveelheid én in een ruimere variatie aan te kopen. Daarop 
sloot aan de voorlichting aan de huisvrouwen, hoe zij met het be-
schikbare huishoudgeld voedzame en smakelijke maaltijden konden 
bereiden. 33  

De slechte voeding van de volksklasse was niet alleen het gevolg van 
tekortschietende geldmiddelen, maar lag niet zelden eveneens aan de 
ondeugdelijke kwaliteit van veel levensmiddelen, die niet aan de eisen 
van de goede trouw voldeden. Tegen dit bedrog traden aanvankelijk de 
gezondheidscommissies op en waakt sinds 1919 de warenkeurings-
dienst, die als aparte dienst het toezicht daarop uitoefent. Van minstens 
evenveel belang voor de voedingstoestand van de massa was het feit, dat 
geleidelijk de kennis van de voedingsleer gemeengoed werd onder de 
bevolking. Sindsdien ging men meer verantwoord tewerk bij de inko-
mensbesteding, werd relatief meer geld uitgegeven aan waardevolle 
voedingsmiddelen en werd meer matigheid betracht in de consumptie 
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geventileerde lokalen, degelijk onderhouden, waar orde en netheid 
hoog stonden aangeschreven, — heel andere ruimten dan de arbeiders 
gewoon waren thuis aan te treffen. Lhoëst verklaarde dan ook terecht, 
dat de kinderen op hun twaalfde jaar beter bij hem in de fabriek konden 
komen werken, waar het voor hen gezonder was dan thuis te blijven in 
een bedompte éénkamerwoning." Aan de gevaren, die sommige ma-
chines opleverden, werd niet voorbij gegaan: drijfriemen werden om-
kast, bepaalde machinedelen omkleed of afgesloten, veiligheidsbrillen 
waren soms voorgeschreven. Een objectieve waarnemer als de hoofd-
ambtenaar Dr. W. P. Ruijsch, vroeger geneeskundig adjunct-inspecteur 
in Maastricht, getuigt dan ook voor de achterdochtige enquêtecom-
missie, die eerder op heksenjacht dan op onderzoek schijnt: „Doch in 
het algemeen heeft zich de overtuiging gevestigd, dat moeiten noch 
kosten zijn gespaard om den toestand te verbeteren. . . "." 

Ware het anders geweest, dan zouden de inspecteurs van het ge-
neeskundig staatstoezicht of naijverige leden van de gezondheidscom-
missie het niet onvermeld hebben gelaten, zoals bijvoorbeeld bleek bij 
de zogenaamde lompenquaestie." Men mag aannemen, dat de grotere 
bedrijven in Maastricht en elders wat de gevaren voor de gezondheid 
betreft veel minder te wensen overlieten dan de kleine obscure werk-
plaatsen, die ook met hun werktijden en lonen een veel slechter figuur 
sloegen en in hun arbeidsomstandigheden niet bijzonder hebben uit-
gemunt. De schaarse berichten, illustraties, foto's en beschrijvingen 
wijzen vaak op verschillende tekorten: bouwvallige gebouwen, vol rook 
en smook, ordeloos ingedeeld; bedrijven, die ondoelmatig waren geor-
ganiseerd, toegerust met verouderde, slecht onderhouden werktuigen, 
waar weinig aan bedrijfshygiëne werd gedaan, weinig ter voorkoming 
van ongelukken gebeurde, waar de geringe weerstand van de arbeiders 
nog meer op de proef werd gesteld, waar geen verbandposten aanwezig 
waren, geen eerste hulp beschikbaar was, waar kortom zoveel noodza-
kelijke voorzieningen ontbraken, dat geen enkele grootindustrie zich 
zulk een situatie had kunnen veroorloven." 

Vóór de invoering van het wettelijk toezicht op de veiligheid en de 
gezondheid in de bedrijven was er nog een belangrijke bedrijfstak in 
Limburg, waar de veiligheid hoog stond aangeschreven, namelijk in de 
steenkolenmijnen, die door de aard van de ondergrondse arbeid altijd al 
bedacht waren geweest op de gevaren, die de mijnwerker konden 
bedreigen. Eerder dan in andere bedrijven was hier een regeling getrof-
fen met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid. De inspectie op 
de mijnen en de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen waren reeds 

198 



zeer vroeg vastgelegd in de Franse mijnwet van 1810, een voorbeeld van 
Napoleontische wetgeving wat betreft het veiligheidstoezicht, welke 
mijnwet onder Nederlands bestuur van kracht is gebleven. Een nieuw 
mijnreglement werd uitgewerkt door de inspecteur van de mijnen Ir. E. 
van der Eist, dat in 1906 opnieuw werd gewijzigd en aangevuld." 
Vooral dank zij het optreden van Nolens als lid van de Mijnraad werden 
in laatstgenoemd jaar de voorschriften inzake de veiligheid beduidend 
verbeterd." Problemen als waterafvoer, luchtzuivering, stofbestrijding 
en beteugeling van het gevaarlijke mijngas kregen daarin ruimschoots 
aandacht. De mijnarbeid ondergronds was zwaar en gevaarlijk; rampen 
zijn ook het Nederlands mijnbekken niet bespaard gebleven. Deson-
danks gold de Limburgse mijnstreek als een van de veiligste ter wereld. 
Van de typische beroepsgevaren in de steenkolenmijnen noemen we 
onder meer mijnworm, stoflongen (silicose) en de mijnongevallen. Aan 
deze gevaren werd vooral sedert de oprichting van het Algemeen 
Mijnwerkers Fonds eind 1918 grote aandacht besteed.' 6  

Het valt buiten het bestek van deze paragraaf nog verder de arbeids-
omstandigheden te schetsen van de bedrijven in Limburg en de on-
gunstige invloeden te meten, waaraan een vorige generatie heeft bloot 
gestaan. Genoeg stof ligt opgeslagen in archieven, verslagen en enquê-
temateriaal om daaruit een genuanceerd beeld op te bouwen." Waar-
schijnlijk zou dat een zo veelzijdig en gevarieerd overzicht worden, dat 
het moeilijk zou zijn daaruit duidelijke en algemeen geldende conclu-
sies te trekken. De donkere tinten, die lange tijd gangbaar waren ter 
kenschetsing van de vroeg-industriële periode — die niet zelden uit 
ideologische motieven en vanwege hun symboolkracht nog eens extra 
werden aangedikt — worden in de jongste geschiedschrijving wat ge-
temperd of althans geschakeerd. Vaste normen zijn immers moeilijk te 
stellen. Hoe dient men de menselijke verbondenheid te waarderen, die 
juist en uitgesproken in tijden van sociale nood naar voren treedt en een 
immateriële lotsverlichting teweeg brengt? Hoe dienen wij het sociale 
bewustwordingsproces in te schatten van de — niet weinig talrijke — 
werkgevers, die zelf maatregelen ontwierpen of daartoe stimuleerden, 
die aan de gezondheid en veiligheid ten goede kwamen." Het effect laat 
zich niet wegdenken van de patriarchale patroon, die als trots pionier 
zich inspande „zijn" fabriek technisch tot een modelbedrijf uit te 
bouwen, daarbij rekening houdend met de eisen van veiligheid en 
menselijk welbevinden. Die mentaliteitsveranderingen onttrekken zich 
meestal aan statistiek, enquête en verslaglegging, hoewel ze gewoonlijk 
een beslissend keerpunt inluiden. 
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gezinnen een vaste wastafel, iets meer dan 10% een badkuip en bijna 5% 
een douche, welke cijfers toen als een niet geringe vooruitgang werden 
beschouwd." 

De bednijihygiëne 

Tot de vele factoren, die de gezondheid van de arbeidende klasse 
bedreigden, behoorden de onhygiënische en gevaarlijke toestanden in 
veel fabrieken en werkplaatsen. Veiligheidstoezicht van overheidswege 
was lange tijd onbekend. Het is dientengevolge niet duidelijk, in welke 
mate beroepsziekten en gevaren aanwezig waren, voordat de wetgever 
met zijn inspectiedienst effectief daartegen begon op te treden. Nog 
minder weten we, wat individuele werkgevers op eigen verantwoorde-
lijkheid voor hun personeel tegen die gevaren ondernamen of ver-
zuimden. Een indruk van de situatie te Maastricht geven de uitlatingen 
daaromtrent bij gelegenheid van de arbeidsenquête 1887 en verder, 
hetgeen uit de geschiedenis van enige bedrijven daarover bekend is 
geworden. Maar het blijven incidentele impressies, die niet vermogen 
misverstanden uit te sluiten. Zo is uit de tegenspraak der meningen nog 
steeds geen duidelijke conclusie te trekken, in welke mate het betwiste 
punt van het ledigen van de hete aardewerkovens, een van de meest felle 
aanklachten tegen de fabrieken van Regout, werkelijk schade aan de 
gezondheid van die werkers heeft berokkend. Evenzeer ontbreekt een 
duidelijk beeld omtrent de gevolgen van de overmatige lange en zware 
arbeid, die de arbeiders in de vorige eeuw moesten verrichten. We 
vernemen wel van losse symptomen, bv. dat er veel arbeiders met 
kromme benen waren, meestal glasblazers, die 's nachts zo lang moesten 
staan en hangen, dat de benen op den duur krom werden. Maar de 
directe invloed van de arbeidsomstandigheden op het ziekte- en sterf-
tecijfer van de betrokken groep is achteraf niet meer te meten." 

Ontegenzeggelijk was in de grote fabrieken, waar duizenden mensen 
bijeen waren, het besmettingsgevaar zeer groot. Maar daarom valt het 
des te moeilijker uit te maken, of het veelvuldig optreden onder de 
arbeiders van tuberculose een gevolg was van beroepsgevaren, het 
inademen van schadelijke stofdeeltjes, dan wel van contact met de 
infectiedragers. 43  Achteraf is vastgesteld, dat de vroege dood van veel 
glasslijpers — voor de tijdgenoten een opmerkelijk feit — waarschijnlijk 
niet aan een beroepsziekte was te wijten. De slechte gezondheidstoe-
stand van de Maastrichtse glasslijpers stelde de medici voor raadsels. Het 
vroegtijdig overlijden van veel glasslijpers is waarschijnlijk niet het 
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gevolg geweest van silicose, omdat zij veel minder met stof en kwarts-
deeltjes behoefden te werken dan de glasblazers en aardewerkers, die er 
veel gezonder uitzagen. Bovendien openbaarden zich de gevolgen van 
silicose pas na 15 â 20 jaar zonder direct dodelijk te zijn. Het vermoeden 
rijst, dat de glasslijpers meer bevattelijk waren voor infectie en dat 
waarschijnlijk tuberculose de doodsoorzaak is geweest." In de aarde-
werkfabrieken kwam veel silicose voor, die men toen nog niet wist te 
bestrijden, omdat men de kennis miste om de gevaarlijke kwartsdeeltjes 
uit het stof te verwijderen. Maar aan stofbestrijding werd in de aarde-
werkfabrieken wel degelijk aandacht besteed. De fabrieksruimten wer-
den behoorlijk geventileerd, zelfs met behulp van ventilatoren. Op 
sommige afdelingen moesten de arbeiders stofmaskers dragen. De 
glasslijpers moesten de bewerkte stoffen afdekken en deze bij sommige 
slijpwerkzaamheden voortdurend nat houden. In het algemeen werd 
grote betekenis gehecht aan een regelmatige luchtverversing en aan 
reinheid en zindelijkheid, waarmede men ook het optreden van lood-
vergiftiging hoopte te voorkomen." 

In het ziekenhuis Calvariënberg werden betrekkelijk zelden slacht-
offers van bedrijfsongelukken verpleegd. De chirurg van het ziekenhuis 
Dr. L. van Kleef evenals andere artsen beoordeelde in 1887 de gezond-
heidstoestand in de fabrieken vrij positief." Gevaren waren niet uitge-
sloten, omdat de arbeiders soms met gevaarlijke stoffen in aanraking 
kwamen, bijvoorbeeld vernis, menie, chloor, zinkwit enz., maar het 
gevaar werd niet veronachtzaamd. Men zon op middelen om de geva-
renkansen te verkleinen o.a. door het voorschrift de handen te wassen, 
van kleren te verwisselen, melk te drinken enz. 47  Patiënten met lood-
vergiftiging, klierziekten en infecties waren niet groot in aantal en zelfs 
van hen stond niet altijd vast, dat de oorzaak in het werkmilieu was 
gelegen. Zo werd loodvergiftiging nog al eens geconstateerd bij notoire 
drinkebroers, „die de gewoonte hebben in den vroegen morgen zeer 
veel bier te gebruiken in huizen, waar deze drank door middel van 
boden pijpen en koperen kranen uit den kelder wordt opgepompt"." 
Deze klacht werd in 1892 en 1896 door de gezondheidscommissie 
herhaald. Tegen de infecties, die men bij een cafébezoek kon oplopen of 
bij de open buffetten op Markt of Vrijthof, die Flixhe uit Luik daar 
's zomers had opgesteld, werd trouwens meer gewaarschuwd dan tegen 
het hele fabriekswezen." 

De grote bedrijven in Maastricht verkeerden waarschijnlijk in hy-
giënisch en technisch opzicht in een bevoorrechte positie. Het waren 
betrekkelijk nieuwe gebouwen met ruime, goed verlichte en behoorlijk 
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van dranken en genotmiddelen. De gemiddelde koopkracht was in-
middels zover gestegen, dat daarin geen belemmeringen meer lagen 
voor een wezenlijke verbetering van de voedingstoestand. 

Belangrijke verbeteringen in bewassing en reiniging kwamen tot 
stand, toen eenmaal door het verzepen van palmolie de goedkope zeep 
was uitgevonden en toen op voordelige manier uit zout soda werd 
gewonnen. Daarmee was de mogelijkheid van regelmatige wasbeurten 
geschapen, zowel van lijf als van kleding. Op geen gebied van de 
persoonlijke hygiëne trad een zodanige wijziging van de gewoonten op 
als ten aanzien van de lichaamsbeweging en -verzorging. In de wonin-
gen was een kuip- of douchebad een grote luxe; badhuizen waren 
zeldzaam; zwemmen werd hoogstens oogluikend toegestaan. De beoe-
fening van de watersport strookte geenszins met de angstvallige dufheid 
van die tijd. Jarenlang had de gezondheidscommissie van Maastricht 
tevergeefs gepleit voor de aanleg van een zwembassin in de Maas. In 
1888 was een bad geopend langs de Blekerij, dat echter niet voldeed. 34  
In 1893 wilde men een zweminrichting in het stadspark aanleggen, 
maar die plannen gingen niet door. Teneinde raad wist men te bereiken, 
dat de militaire badinrichting aan de Pieterspoort in 1897 voor de 
burgerij werd opengesteld. Voorts vindt men vermeld, dat gezwommen 
werd achter de sluis van St. Pieter tussen het Kanaal en de Maas, zodat 
het 's zomers daar een echt strand geleek. 

Pas veel later kreeg Maastricht een badinrichting in de Maas." In 
Venlo was de zwemgelegenheid eveneens miniem. In 1881 was daar wel 
een bad- en zweminrichting in de Maas tot stand gebracht, maar dit was 
een initiatief van een aantal welgestelde burgers, die hun vereniging 
streng besloten hielden. In 1911 werd in Venlo een drijvende bad- en 
zweminrichting geopend, die vrij toegankelijk was. 36  In Roermond 
kwam in 1920 een zwembad gereed, dat in 1929 fors werd uitgebreid. 3 ' 
Vóór de oorlog bleef het aantal openluchtbaden in Limburg uiterst 
beperkt, hoewel in de dertiger jaren nog enige werden gerealiseerd o.a. 
in Heel, Sittard, Meerssen en Valkenburg. In 1934 werden de eerste 
sportfondsenbaden gebouwd in Maastricht en Venlo, in 1935 gevolgd 
door Heerlen. 

Nog schaarser dan zwembaden waren de badhuizen, ofschoon al heel 
lang uit een oogpunt van volksgezondheid was gepleit voor de oprich-
ting van volks- en schoolbaden. In 1900 was de Nederlandsche Veree-
niging voor Volks- en Schoolbaden opgericht, die hiervoor propaganda 
voerde en ook zelf tot de stichting van baden overging. Een van de 
initiatiefnemers was Dr. W.P. Ruijsch, die waarschijnlijk ook zijn 
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vroegere ambtstijd als geneeskundig adjunct-inspecteur in Maastricht 
in gedachten had, toen hij zich voor dit idee inzette. Weerklank vond 
deze Vereeniging nauwelijks in Limburg. In Venlo kwam in 1891 een 
bescheiden badhuis tot stand. In Maastricht was een badhuis gebouwd, 
Bogaardenstraat 38, dat echter niet aan redelijke eisen voldeed. In 
Roermond waren in 1911 plannen tot de bouw van een badhuis met 
steun van architect Cuypers opgesteld. Maar de gemeenteraad vond die 
dure liefhebberij niet aanstonds noodzakelijk en wees de voorstellen af, 
zodat men vanuit Roermond noodgedwongen naar het badhuis in het 
naburige Maasniel moest blijven gaan." Het eerste moderne gebouw 
verrees in 1922 te Heerlen op initiatief van het Groene Kruis, waarvan 
men hoopte, dat het elders navolging zou vinden. In Maastricht nam de 
gemeente het besluit tot de bouw van een gemeentelijke volks- en 
schoolbadinrichting, die in 1934 aan de Jekerstraat gereed Icwam. 39  Hoe 
teleurstellend vaak gereageerd werd op zulke — voor velen kennelijk 
nog te moderne — voorstellen, bewijst een voorval uit de gemeente 
Gennep, waar de plaatselijke arts Dr. Stiemens in het begin van de jaren 
'20 een verzoek indiende bij de gemeente tot de bouw van een badhuis. 
Hij onderstreepte zijn verzoek door de burgerij om adhaesie voor zijn 
plan te verzoeken en slaagde er uiteindelijk in 80 handtekeningen te 
verzamelen. Het gemeentebestuur bleef echter afwijzend. De burge-
meester becommentarieerde het ingediende verzoek met de opmerking, 
dat hem was gebleken, dat 25 van die ondertekenaars nog belasting-
schuld hadden!" 

Eerst na de oorlog is in de vrij puriteinse houding tegenover zwem-
men en baden een radicale verandering gekomen. In 1940 was nog lang 
niet iedereen de zwemkunst machtig en had het schoolzwemmen nog 
geen ingang gevonden; in warme zomers waren het nog maar enkelin-
gen, die het koele water opzochten. Dit verschijnsel hield waarschijnlijk 
verband met de watervrees, die veel mensen aan de dag legden. Hoewel 
het gebruik regelmatig in bad te gaan, sterk werd aangemoedigd, nadat 
die mogelijkheid met de aanleg van de centrale waterleiding binnen het 
bereik was gekomen, scheen die opwekking aanvankelijk nog weinig 
effect te sorteren. Het jarenlange ijveren van het Groene Kruis voor de 
waarde van de waterbeschaving in het belang van de bevordering van de 
hygiëne bleek een ondankbare activiteit. Een niet geringe hinderpaal lag 
in de bekrompen opvattingen van een generatie, die was opgevoed met 
schrik voor het eigen lichaam (waarop bv. het dwaze gebruik van een 
badhemd wijst!). Toch kwam er geleidelijk verandering. Bij het uit-
breken van de tweede wereldoorlog had gemiddeld bijna 30% van alle 
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Een keerpunt is zonder twijfel in Nederland geweest de aanvaarding 
door de Tweede Kamer van de Arbeidswet in 1889, die de ondernemers 
verplichtte rekening te houden met de veiligheid en de gezondheid van 
de tewerkgestelde arbeiders. Voorschriften werden uitgevaardigd ten-
einde gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke arbeid tegen te 
gaan. De contróle op de naleving werd niet toevertrouwd aan de 
geneeskundige inspectie, maar kwam aanvankelijk bij de politie te 
berusten. Bij de invoering van de Veiligheidswet in 1897 werden 
bepalingen van kracht ter voorkoming en bestrijding van bedrijfson-
gevallen en beroepsziekten alsmede ter bevordering van de hygiëne van 
de arbeid. Sindsdien was het toezicht opgedragen aan afzonderlijke in-
specteurs. Dr. E. Wintgens, die we hebben leren kennen als inspecteur 
bij de Geneeskundige Raad voor Limburg en Noord-Brabant, was een 
van degenen, die in 1903 bij de arbeidsinspectie als inspecteur van de 
volksgezondheid werd aangesteld met de titel medisch adviseur. In 
1909 werd de arbeidsinspectie als afzonderlijke rijksdienst georgani-
seerd, waarna het toezicht op de werkomstandigheden in fabrieken en 
werkplaatsen geïntensiveerd werd. Het is deze dienst, die zich dan 
verantwoordelijk weet voor de bedrijfsveiligheid en de gezondheid van 
de werknemers in bedrijven en kantoren. Ongetwijfeld heeft de ar-
beidsinspectie belangrijk bijgedragen tot de bevordering van de be-
drijfshygiëne en het voorkomen van ongevalsgevaar, hetgeen niet uit-
sluit, dat uiteindelijk de werkgevers in de meeste gevallen vaak be-
langrijk meer deden dan waartoe ze wettelijk waren gehouden." 

Ziektebestrijding en ziekenverpleging 

Een van de voorschriften, die de gemeenten plachten uit te vaardigen 
teneinde de verbreiding van de besmettelijke ziekten tegen te gaan, was 
een goede ontsmetting, waarvoor in de loop van de 19e eeuw betere 
mogelijkheden beschikbaar kwamen dan de vanouds beproefde midde-
len zoals reinigen met teer, carbol enz. De geneeskundig adjunct-in-
specteur hield in 1881 in Maastricht een voordracht over het nut van de 
plaatsing van een ontsmettingsoven in Limburg." Dit toestel was 
ontworpen door Dr. Henry en sedert 1832 in Engeland in gebruik om 
besmettelijke ziektekiemen te doden. Nadien werd het volop toegepast, 
vooral nadat de gunstige werking door de bacteriologie was aange-
toond. In Maastricht drongen meerdere instanties aan op de aanschaf-
fing, waartoe eerst na de opening van het nieuwe ziekenhuis in 1895 
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werd besloten. De ziekenhuizen in Venlo en Kerkrade hebben later dit 
voorbeeld gevolgd.6 ' 

Met het verstrijken van de tijd bleek in de meeste gemeenten de 
regeling van de ontsmetting onbevredigend met het gevolg, dat de 
geneeskundig hoofdinspecteur Dr. Eijkel in 1917 tijdens de jaarverga-
dering van het Limburgse Groene Kruis met het voorstel kwam een 
provinciale ontsmettingsdienst in het leven te roepen. 62  Dit plan werd 
nader uitgewerkt en als nieuwe dienst van het Groene Kruis georgani-
kseerd. Limburg werd verdeeld in vier districten met als centra Maas-
tricht, Heerlen, Roermond en Horst. In elk van die centra werden 
ontsmetters gestationneerd, die op voorschrift van de behandelende 
geneesheer de woningontsmetting verzorgden en lijf- en beddegoed 
opstuurden naar de ontsmettingsovens van Venlo of Kerkrade. Al 
spoedig werd een eigen oven aangeschaft, die geplaatst werd te Heerlen; 
te Sittard werd de nieuwe oven van het quarantainestation overgeno-
men van het Rijk. 

Tijdens de eerste wereldoorlog werkte men op volle capaciteit. Men 
beschikte toen over verschillende ontsmettingsovens, namelijk die van 
de ziekenhuizen te Maastricht, Heerlen en Venlo, van de sanatoria te 
Horn en Gennep en van de quarantainestations te Sittard en Venlo. 
Later werden de ontsmettingen geconcentreerd te Horst voor het 
noorden van de provincie en te Heerlen voor Zuid-Limburg. In 1919 
trad het belang van deze dienst duidelijk aan het licht, toen als gevolg 
van de heersende besmettelijke ziekten 470 ontsmettingen plaats von-
den. In latere jaren werden gemiddeld vierhonderd ontsmettingen per 
jaar verricht. De gemeente Maastricht stelde in 1924 een eigen ont-
smettingsdienst in. Met de verminderde frequentie van de besmettelijke 
ziekten daalde het aantal ontsmettingen later zodanig, dat de dienst 
aanmerkelijk kon worden ingekrompen. De dienst klaagde in 1934 over 
een gebrek aan opdrachten, hetgeen uiteraard een verheugend ver-
schijnsel was.63  

Van meer belang was geleidelijk de ziektepreventie geworden, die 
ook vroeger niet helemaal onbekend was. Op het einde van de 18e eeuw 
had E. Jenner al een probaat middel ontdekt tegen de pokken, waarte-
gen men zich kon laten immuniseren door middel van koepokvaccina-
tie. Hoewel deze verrassende nieuwigheid veel opzien baarde, kostte het 
toch moeite de inenting ingang te doen vinden. Vóór 1830 hield de 
provinciale geneeskundige commissie voor de provincie Limburg zich 
al bezig met de vraag, hoe zij de vaccinatie van de plattelandsbevolking 
kon bevorderen. Zij trachtte de artsen hiervoor te interesseren en loofde 
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dergelijke in de toekomst dienden te volgen aan een zogenaamde 
sociaal-hygiënische school. Het hoofdbestuur dacht in 1918 aan een 
dagopleiding, waar degelijke krachten gevormd zouden worden voor 
allerlei facetten van de sociaal-hygiënische arbeid. Na een oriëntatiebe-
zoek aan de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam werd 
men bekeerd tot de opvatting, dat een scholing in de sociale hygiëne 
alleen zinvol kon worden gegeven binnen het kader van een oplei-
dingsschool voor maatschappelijk werk. Ofschoon door de ombuiging 
van de plannen het Groene Kruis niet meer de eerst aangewezene was 
die te realiseren, bleef het zich toch inspannen voor de oprichting van 
wat in 1920 zou worden de R.K. School voor Maatschappelijk Werk te 
Sittard. In overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling werd 
aan deze school ook een wijkverpleegsterscursus verbonden, die echter 
een minder grote toeloop had dan de sociale opleiding. 74  De latere 
ontwikkeling van de school leerde, dat de terreinen van de gezond-
heidszorg en het maatschappelijk werk in de practijk verder uit elkaar 
kwamen te liggen dan men op het ogenblik van de oprichting voor 
wenselijk had gehouden. 

Uit het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan, dat het terrein 
van de ziekenverpleging in Limburg het monopolie was van de katho-
lieke kruisvereniging. Het is daarom hier de plaats om te wijzen op de 
opkomst van de protestantse wijkverpleging, die zich op meerdere 
plaatsen rond de eerste wereldoorlog begon te ontplooien. In Roer-
mond dateerde deze wijkverpleging al uit 1900; behalve in het eigen 
gasthuis verpleegden twee zusters diaconessen de zieken ook aan huis. 
Meer dan dertig gezinnen maakten jaarlijks hiervan gebruik. Bovendien 
werd aan behoeftige gezinnen een warme maaltijd aan huis bezorgd. 
Vrij spoedig werd ook kraamhulp verleend. Van heinde en verre deden 
velen een beroep op de zusters, zodat deze opzet weldra navolging vond. 

In 1912 werd in Maastricht met de wijkverpleging onder de protes-
tanten begonnen, waar aanvankelijk het werk vrij moeizaam van de 
grond kwam. In 1913 nam in Heerlen met meer succes de wijkverple-
ging van de hervormde gemeente een aanvang. Twee zusters diacones-
sen waren hiervoor beschikbaar. In 1918 ontstond een afzonderlijke 
vereniging in Hoensbroek-Treebeek, die haar werk tot de gehele oos-
telijke mijnstreek uitstrekte, waarvan de afdeling Terwinselen zich later 
afsplitste. In 1916 had in Sittard de oprichting van een vereniging voor 
protestantse ziekenverpleging plaats. Op de duur was geheel Zuid-
Limburg in deze opzet betrokken. Dank zij de medewerking van de 
diaconessenhuizen elders in het land konden voldoende verpleegsters 
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worden ingeschakeld en werd een vruchtbaar werkterrein ontgonnen. 
Vanuit het plaatselijke wijkhuis werd de protestantse wijkverpleging 

georganiseerd, die mede de hulp aan kraamvrouwen omvatte. Later 
werd daar ook het consultatiebureau voor zuigelingen gevestigd. Tegen 
een geringe financiële bijdrage (aanvankelijk f 2,50 per jaar) konden de 
gezinnen een beroep doen op de diensten van de wijkzusters. De 
financiële zorgen werden in verschillende verenigingen verlicht door de 
jaarlijkse subsidies, die de gemeente, de mijnen en het A.M.F. ver-
strekten. In de mijnstreek werden deze verenigingen overkoepeld door 
het Centraal Comité voor de wijkverpleging in de mijnstreek, dat 
incidenteel contact onderhield met het Limburgse Groene Kruis." 

Aangezien het kruiswerk zo veelomvattend was geworden, dat al-
lerlei activiteiten daaronder waren gaan vallen, bestond er weinig aan-
leiding, dat de overheid zich met deze terreinen inliet. Dit is dan ook in 
Limburg op één uitzondering na niet gebeurd. Volledigheidshalve 
dient er op te worden gewezen, dat in Maastricht in 1919 een Ge-
meentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst werd opgericht, die 
zorg droeg voor de bestrijding van besmettelijke ziekten, voor de eerste 
hulpverlening, het ziekenvervoer, keuringen, ontsmettingen en andere 
geneeskundige en hygiënische voorzieningen. Deze dienst heeft moei-
lijker wortel geschoten, sprak minder tot de verbeelding, vormde in 
sommige opzichten een doublure met de polikliniek van het ziekenhuis 
en was ook minder urgent dan toen in 1893 de eerste gemeentelijke 
gezondheidsdienst in Amsterdam werd opgericht. Als complement in 
het voorzieningenpatroon heeft de G.G.D. echter ruimschoots zijn nut 
bewezen. 76  

De tuberculosebestrijding 

De onrustbarende stijging van de tuberculose tijdens de eerste wereld-
oorlog verhaastte het besluit tot een krachtige en gecoördineerde be-
strijding van deze volksziekte. Enige afdelingen van het Groene Kruis, 
o.a. Maastricht, Roermond, Venlo, Sittard en Heerlen hadden al eerder 
consultatiebureaus opgericht onder leiding van plaatselijke artsen, waar 
patiënten klinisch onderzocht werden en hulp en voorlichting ontvin-
gen. Het merendeel van de bevolking viel evenwel buiten deze eerste 
opzet. Daarom riep het Limburgse Groene Kruis in 1916 een provin-
ciale commissie voor de tuberculosebestrijding in het leven onder 
voorzitterschap van Dr. J. W. Indemans te Maastricht, die bijgestaan 
werd door een provinciale enquêtrice. Deze commissie heeft vanaf de 
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dat wil zeggen met het regelmatig bezoek door de wijkzuster van de 
min of meer ernstige zieken, die thuis verbleven. In het plaatselijk 
klooster werd dan meestal het magazijn van verplegingsartikelen on-
dergebracht en het lokaal van het Groene Kruis gevestigd. Pas daarna 
kon men aan andere activiteiten gaan denken, zoals aan hygiënische 
voorlichting, het verspreiden van propagandageschriften, het organise-
ren van moedercursussen, E.H.B.0.-leergangen, enz. 

Het behartigen van de preventieve gezondheidszorg vloeide vaak 
onwillekeurig voort uit de taakverruiming, waarvoor de wijkzuster zich 
als vanzelfsprekend geplaatst zag. Wanneer zij eenmaal in een gezin het 
vertrouwen had gewonnen, werd haar werk automatisch in een voor-
lichtende en opvoedende richting omgebogen en werd zij de raadgeef-
ster in alle hygiënische vraagstukken van het huisgezin. Deze indivi-
duele benadering sprak de massa aan en bracht het Groene Kruis tot het 
volk. Daardoor werd de wijkzuster de aangewezen figuur om in te 
schakelen bij de georganiseerde tuberculosebestrijding en werd zij de 
steun en toeverlaat van de jonge moeder bij alle voorzorg, die de 
kinderhygiëne eiste. Practisch elke plaats in Limburg beschikte voor en 
na over zulke niet genoeg te waarderen krachten, die het idee van de 
kruisvereniging feitelijk gestalte hebben gegeven. Er waren slechts twee 
streken in Limburg, waar van een onderbezetting aan wijkzusters sprake 
was: het gebied rond Venlo en de zuidrand van Zuid-Limburg, omdat 
de daar aanwezige zusterscongregaties de neiging hadden aan haar 
onderwijstaak strikte voorrang te geven.69  

Toch kon die wijkverpleging niet in alle noden voorzien. In zulke 
gevallen probeerden de zusters soms het Groene Kruis tot nieuwe 
initiatieven aan te zetten. Een voorbeeld mag dit verduidelijken, al bleef 
het resultaat onder  de  maat. Zo constateerden de wijkzusters vaak de 
noodzaak van een goede gezinshulp, wanneer de huismoeder ziek werd, 
maar een vereniging of organisatie, waartoe zij zich konden wenden, en 
die een oplossing kon bieden, ontbrak. Het was alleen het Groene Kruis 
te Maastricht, dat enige betaalde hulpkrachten in dienst had om bij 
ziekte of bevalling  de  moeder in het gezin te assisteren. In Roermond 
kwam het Groene Kruis in 1920 tot een soortgelijke opzet en enige 
jaren later ook te Sittard. Het Limburgse Groene Kruis trachtte ook 
elders afdelingen te interesseren voor de opbouw van een organisatie 
voor gezinshulp, maar daarvan kwam weinig terecht. In Heerlen kwam 
in 1934 in samenwerking met vele andere organisaties een vereniging 
voor hulp in de huishouding tot stand, maar dit voorbeeld vond eerst 
na de oorlog navolging." Deze ontwikkeling illustreert, dat juist dank 
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zij de wijkzuster veel noden werden opgespoord en het kruiswerk dank 
zij haar hulp kon aansluiten op de behoeften, die onder de bevolking 
leefden. De tuberculosebestrijding en het werk van de kleuterzorg 
zullen dit ten overvloede bevestigen. 

Aanvankelijk heeft men bewust geaccepteerd, dat bijna geen enkele 
wijkzuster gediplomeerd was. Maar toen het enthousiaste corps van jaar 
tot jaar groeide en bij de bevolking was ingeburgerd, stelde zich toch 
onontkoombaar de vraag van de opleiding, vooral omdat aan de functie 
en de deskundigheid van de wijkzusters steeds hogere eisen werden 
gesteld. Een stap in de goede richting was, dat sedert 1918 de opleiding 
tot gediplomeerd wijkverpleegster door het Rijk gesubsidieerd werd en 
het ziekenhuis in Heerlen bereid was die opleiding te verzorgen. Des-
ondanks waren in 1930 nog maar dertig van de in totaal 130 wijkzusters 
gediplomeerd. Een commissie van het Groene Kruis hield zich met dit 
vraagstuk bezig en de voorzitter, geneeskundig hoofdinspecteur Dr. 
L.A. Veeger, deed toen een klemmend beroep op de algemeen oversten 
van achttien zusterscongregaties om zelf de opleiding van haar zusters 
te stimuleren. Dit appèl sorteerde meer effect. In de dertiger jaren 
hebben practisch alle wijkzusters haar diploma behaald, hetgeen mede 
te danken was aan de opwekking van de districtsenquêtrices, die de 
opleiding verzorgden. Ook de salariëring kon toen iets verbeterd wor-
den, al waren de vergoedingen vaak nog niet noemenswaard." 

Aandrang tot betere scholing en de wens tot een passender honore-
ring waren al eerder uitgegaan van de Vereeniging tot bevordering van 
de R.K. Ziekenverpleging voor Brabant en Limburg en de landelijke 
Bond van R.K. Ziekenverpleegsters, bij welke organisaties overigens 
weinig wijkzusters waren aangesloten." Het overwicht van de reli-
gieuzen onder de verpleegsters verklaart die geringe organisatiegraad. 
Die zusters waren immers gewoon het gezag van haar oversten te 
volgen en spontaan te verrichten, wat het belang van de congregatie 
eiste. Het onbedoelde gevolg was, dat de arbeidsduur in de verpleging 
langer en de arbeidsomstandigheden zwaarder waren dan in vergelijk-
bare beroepen. De verpleegsters hadden een zware taak; hun opleiding 
moesten zij zelf bekostigen; de honorering bleef traditioneel onder de 
maat. Het is eigenlijk verwonderlijk, dat de verplegende congregaties 
zoveel roepingen hadden en dat eveneens zoveel meisjes zich als leken-
verpleegster begonnen aan te melden. 73  

Een sluitstuk in de opleiding zou naar de opvattingen van het 
Limburgse Groene Kruis de speciale scholing moeten zijn, die wijk-
verpleegsters, districtsenquêtrices, ontsmetters, woninginspectrices en 
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een gouden medaille uit onder degenen, die het grootst aantal vacci-
naties verricht hadden of zich bijzonder voor de inenting beijverden. De 
meeste scholen gaven hun medewerking door geen kinderen op school 
toe te laten, die niet waren ingeënt." Hoewel de bevolking ruimschoots 
gelegenheid had zich te laten inenten, bleken velen hiertoe niet te 
bewegen met het noodlottig gevolg, dat bij elke pokkenepidemie weer 
mensen werden aangetast, die nagelaten hadden zich tijdig te laten 
inenten. Aan dit verzuim werd de laatste grote pokkenepidemie in 1871 
en volgende jaren toegeschreven, die veel slachtoffers eiste.° 

Toen gebleken was, dat op vrijwillige basis de mensen niet tegen de 
pokken waren te vrijwaren, ging de overheid tot andere maatregelen 
over. De wet op de besmettelijke ziekten stelde in 1871 de vaccinatie 
van schoolkinderen en leerkrachten verplicht. Het effect van deze 
maatregel werd eerst volledig, nadat de leerplicht was ingevoerd en alle 
schoolplichtige kinderen een „pokkenbriefje" moesten overleggen. De 
armbesturen stelden de inenting als voorwaarde tot het verkrijgen van 
een uitkering. Door overreding wilde men nog meer bevolkingsgroe-
pen bewegen zich  te  laten inenten. In Limburg werden sindsdien -± 
6.000 â 7.000 personen per jaar gevaccineerd. In 1879 werd bij het 
ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht een „parc vaccinogène" opge-
richt, waar onder leiding van de artsen van het ziekenhuis de bereiding 
van koepokentstof plaats had. De instelling genoot provinciale en later 
ook rijkssubsidie. Er waren afzonderlijke stallen, waar de kalveren 
werden geënt, die het vaccin leverden. Het serum, dat van constante en 
krachtige kwaliteit moest zijn, werd in het ziekenhuis gekweekt en 
vanuit Maastricht  als  emulsie in buisjes verzonden. Sedert 1890 werden 
grote hoeveelheden serum geproduceerd en werden jaarlijks 4.000 tot 
5.000 buisjes met koepokstof naar elders verstuurd. 66  Deze cijfers wijzen 
er al op, dat geleidelijk de pokkenvaccinatie algemeen ingang had 
gevonden en dat niemand het nut nog waagde te betwijfelen. Bij het 
uitbreken van de tweede wereldoorlog was practisch de gehele bevol-
king ingeënt en konden de pokken weinig kwaad meer aanrichten. 

De pokkenvaccinatie vormt een voorbeeld, hoe in deze periode de 
directe en indirecte preventie steeds meer op de voorgrond kwam te 
staan. Over de uitgebreide pogingen de tuberculose en de hoge kin-
dersterfte te beteugelen, zal nog afzonderlijk worden gesproken. Van 
prophylactische betekenis waren ook meer bescheiden activiteiten zoals 
die van de geslachtsziektenbestrijding, die vanaf 1921 door het Lim-
burgse Groene Kruis ter hand was genomen. In 1922 begon in Heerlen 
een consultatiebureau voor sociale hulp en voorlichting, waar gemid- 
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deld jaarlijks 50 â 60 nieuwe patiënten werden ingeschreven. In 1937 
werden bureaus geopend in Maastricht, in Sittard en in Noord-Lim-
burg. Deze stonden onder leiding van de plaatselijke huidarts, geassis-
teerd door een verpleegster-huisbezoekster. De uitbreiding tot vier 
bureaus was overigens niet door de uitbreiding van de ziekte ingegeven, 
want de venerische ziektegevallen liepen in de dertiger jaren in Limburg 
zelfs sterk terug, waarschijnlijk mede als gevolg van de teruggang in het 
grensverkeer, waardoor het infectiegevaar verminderde. 67  

De hoge vlucht, die de werkzaamheden ten behoeve van de ziekte-
bestrijding en -voorkoming hadden genomen, kunnen wij niet los zien 
van het peil van de ziekenverpleging in Limburg, met name de ver-
breiding van de wijkverpleging. In het algemeen is in de practijk van 
het werk moeilijk een scheiding te construeren tussen preventief en 
curatief optreden, want juist op het terrein van de wijkverpleging loopt 
het ene in het andere over, al stond rond de eeuwwisseling het vraag-
stuk van de ziekenverpleging stellig hoger genoteerd. De hulpverlening 
aan zieken was in de 19e eeuw op vele punten tekort geschoten en vroeg 
even dringend om een oplossing als de ziektepreventie. Moeilijk viel het 
vooral enige hulp te organiseren voor zieken thuis. 68  Sommige meer 
bemiddelde patiënten konden thuis nog wel worden afgezonderd, maar 
dan waren doorgaans geen verplegingsmiddelen aanwezig, noch wisten 
de huisgenoten welke regels of gedragslijn zij moesten volgen bij het 
verzorgen, reinigen, verbedden enz. van de zieke om nog maar niet te 
spreken van moeilijker karweien als het verbinden, de wondverzorging 
e.d. Hiertoe was burenhulp te enen male onvoldoende. 

Tot het terrein van de ziekenverpleging hadden in de vorige eeuw al 
enige zusterscongregaties zich aangetrokken gevoeld, zoals de zusters te 
Meerlo, Horst en Sevenum, Neer, Maasbracht, Sittard, Vaals en Maas-
tricht. Zij namen de wijkverpleging op zich, zoals zij ook gewoon 
waren in het plaatselijk klooster een verpleegzaal in te richten. In het 
begin van deze eeuw werd verder nog in Buggenum, Susteren, Reuver 
en Blerick door of in samenwerking met de plaatselijke zusters de 
wijkverpleging energiek aangepakt. Aangemoedigd door dit voorbeeld 
zette het Groene Kruis niet zonder reden de wijkverpleging als taak 
voorop. Men ging over tot het in leen verstrekken van verplegings-
hulpmiddelen o.a. hospitaallinnen, luchtkussens en ligstoelen en tot 
het beschikbaar stellen van een verpleegster, daartoe in staat gesteld 
door de spontane medewerking van de op dat moment zo talrijke 
religieuzen. Zodra een afdelingsbestuur zich verzekerd wist van de hulp 
van de zusters, kon een begin worden gemaakt met de wijkverpleging, 
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aanvang van haar bestaan gewezen op het belang van de indirecte 
ziektebestrijding. De ervaringen uit de oorlogsjaren hadden immers 
geleerd, dat de verbetering van de levensomstandigheden een van de 
doeltreffendste bestrijdingsmiddelen zou zijn. Het hoge tuberculose-
sterftecijfer van Maastricht, in 1918 dubbel zo hoog als gemiddeld in 
Nederland, zou al enorm dalen, wanneer de krotwoningen in de ach-
terbuurten zouden verdwijnen. 77  

Daarnaast zette de provinciale commissie zich in voor een meer 
onmiddellijke hulpverlening. Aangezien een verpleging thuis voor veel 
sociaal-zwakke gezinnen een onbegonnen zaak was, werd een goedkope 
sanatoriumverpleging bepleit. Dit pleidooi kreeg de steun van de „So-
ciaal-hygiënische commissie voor Zuid-Limburg", die eveneens gedaan 
wist te krijgen, dat gelden beschikbaar kwamen om met de tuberculo-
sebestrijding een begin te maken. 78  Huisbezoeksters werden opgeleid, 
die ingezet werden bij het opsporen van besmettingsbronnen, die 
adviseerden over de behandeling en verpleging en die de mensen leer-
den, welke voorzorgsmaatregelen zij tegen het besmettingsgevaar 
moesten nemen. Veel belang werd gehecht aan het werk van het 
consultatiebureau. De nieuwe aanpak had een hoopvol begin. Onge-
veer duizend patiënten stonden bij de consultatiebureaus ingeschreven. 
In veertig afdelingen vonden geregeld huisbezoeken plaats. Belangrijke 
vorderingen werden gemaakt zoals bv. door een verbetering van de 
woon- en slaapgelegenheid, door ontsmetting, controle op de rustkuur, 
sputumprophylaxe, verpleging in ter beschikking gestelde ligtenten of 
uitzending naar ziekenhuis of sanatorium. 79  

Een meer systematische werkwijze kwam tot stand met de invoering 
van de districts- en kringconsultatiebureaus. Voorlopig werd begonnen 
met een districtsbureau voor Zuid-Limburg, gevestigd te Maastricht, 
waaromheen zich kringbureaus groepeerden te Sittard, Heerlen, Tree-
beek, Kerkrade en Gulpen. De bestaande consultatiebureaus in Maas-
tricht, Sittard en Heerlen zouden onder de Zuid-Limburgse streekdienst 
gaan ressorteren. Die samensmelting verliep stroef en niet zonder pro-
blemen en stuitte vooral op verzet van de kant van Maastricht. Twee 
jaar later, in 1927, ging het bureau Maastricht zijn eigen weg en begon 
het een zelfstandig en geïsoleerd bestaan. Het districtsbureau kwam nu 
in Heerlen en tegelijk werd de kringorganisatie enigszins gewijzigd. 
Wat als winstpunt overbleef was het feit, dat met rijkssteun aan het 
districtsbureau een full-time longarts werd verbonden. Vanwege de 
gespecialiseerde röntgendiagnostiek bleek dit grote voordelen te heb-
ben. Met de huisartsen trachtte de tuberculose-arts tot goede afspraken 
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te komen, hoewel de meeste bezoekers van het consultatiebureau er 
eigener beweging kwamen, aangezien in Limburg de toegang vrij was. 

In Noord-Limburg bleven de plaatselijke bureaus te Roermond, 
Venlo en Gennep voorlopig zelfstandig, totdat in 1928 een soortgelijke 
districtsorganisatie voor Noord-Limburg tot stand kwam met als cen-
trum Roermond en met kringbureaus in Venlo, Venray, Horst, Weert 
en Echt. Aan het districtsbureau werd ook hier een longarts verbonden. 
Het begin was, zoals dat ook in Zuid-Limburg het geval was geweest, 
primitief en moeilijk. Men moest beginnen zonder een enkel röntgen-
toestel, zonder zonder laboratorium en zonder behoorlijke huisvesting. Bo-
vendien vertoonde het bureau te Gennep onder leiding van Dr. H. 
Stiemens enige jaren lang dezelfde separatische neigingen als het bureau 
in Maastricht. Tot overmaat van ramp moest in 1933 het districtsbureau 
overhaast naar Venlo worden overgeplaatst, waar eerst begin 1935 een 
behoorlijk nieuw gebouw kon worden betrokken. Toch slaagde men er 
na enige jaren in een doeltreffende organisatie op te bouwen. Acht 
kringbureaus fungeerden als hulpstation, maar vooral van betekenis 
werden de bureaus te Venlo en Roermond, omdat zij met hun 
röntgenapparatuur eerst een volledig consult konden geven. Die bu-
reaus trokken de meeste bezoekers, ook van het platteland, dat nu 
volledig in de tuberculosebestrijding werd betrokken. 

Toch was de ziekte nog lang niet bedwongen; jaarlijks stierven nog 
altijd patiënten, die op het bureau onbekend waren. Waakzaamheid en 
voorlichting bleven daarom geboden. Vooral Maastricht met zijn be-
droevende woontoestanden was nog steeds een echte tuberculosehaard. 
In 1930 werd daar een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van het 
veelvuldig voorkomen van die ziekte en zocht men in het eindrapport 
naar middelen ter verbetering. Dank zij dit rapport kwam een rijks-
subsidie beschikbaar voor een gewijzigde districtsconsultatiebureau-
dienst in Maastricht. Door bemiddeling van hoofdinspecteur Dr. Vee-
ger werd het consultatiebureau van Maastricht wederom in het verband 
van het provinciale Groene Kruis opgenomen en werd in 1931 een 
nieuw district Maastricht gevormd, waartoe de kringbureaus te Beek, 
Sittard en Echt gingen behoren. In dit kader werd als röntgenoloog aan 
het consultatiebureau verbonden Dr. F. H. M. Bak, die tevens werd 
benoemd tot provinciaal tuberculose-arts. 8° 

Veel heeft Limburg aan deze kundige arts te danken gehad. Hij heeft 
de tuberculosedienst van het Groene Kruis tot een modern geoutilleerd 
opsporings- en contróle-instituut uitgebouwd. Zijn collegiale houding, 
zijn goed humeur en zijn contactuele eigenschappen maakten hem 
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uitermate geschikt als primus inter pares op te treden. Hij haalde het 
werk uit de competentie- en ruziesfeer van weleer en zette door zijn 
onbaatzuchtige houding en zijn tact alle medewerkers aan tot een 
vruchtbare samenwerking. Hij was voorts een geboren docent, die zijn 
leerlingen-huisbezoeksters wist te inspireren voor haar veelomvattende 
taak in de gezinnen. Onder zijn leiding werd vooral de nadruk gelegd 
op de preventie door een verbetering van de gezins- en huisvestings-
omstandigheden. 8 ' Dank zij de inzet van Dr. Bak werd de tuberculo-
sebestrijding vooral in Maastricht belangrijk verbeterd. In het geheel 
verbouwde en nieuw ingerichte wijkgebouw in de Bogaardenstraat 
beschikte hij over een uitstekende medische uitrusting en apparatuur, 
die berekend was op een grote stroom bezoekers. 

De consultatiebureaus in de drie Limburgse districten hebben vóór 
1940 een verheugende ontwikkeling doorgemaakt. Het totaal aantal 
ingeschreven tuberculose-patiënten bedroeg in het district Heerlen 15,4 
per 10.000 inwoners, in Noord-Limburg 33,2 en in het district Maas-
tricht 56,6. Onder  de  verschillende gemeenten sprong Maastricht er uit 
met een percentage van 77,8. Het zwaartepunt van het werk was 
geleidelijk steeds meer bij de districtsbureaus komen te liggen, omdat 
die met hun apparatuur voor doorlichting en schermbeeldfotografie de 
meeste zorg aan de patiënten konden besteden en daarom de meeste 
bezoekers trokken. Het gevolg was, dat van lieverlee het aantal kring-
bureaus werd ingeperkt. De districtsartsen kregen daardoor meer tijd 
o.a. om een begin te maken met de massa-doorlichting. Als eerste 
groepen kwamen aan de beurt de schoolkinderen, het onderwijzend 
personeel, de religieuzen van een groot aantal kloosters en de werkne-
mers van sommige fabrieken. De preventie had nu de hoogste prioriteit 
sedert de morbiditeit was gaan dalen. Met een goed bemande organisa-
tie ging men de oorlogsjaren tegemoet." 

De sociale kinderhygiëne 

Het is eigenlijk bevreemdend te constateren, dat hoewel de kinder-
sterfte jarenlang zo ontstellend hoog bleef, pas betrekkelijk laat een 
organisatie van de grond kwam, die hieraan een einde wist te maken. De 
ernst van de situatie, die practisch de gehele 19e eeuw heeft voortge-
duurd, hebben we  al  eerder uiteengezet. Een enkel citaat volstaat om 
het droeve lot van veel van die pasgeboren kinderen in herinnering te 
roepen: „De kinderen van hunne jongste jeugd af ziet men kwijnen, en 
reeds onder behandeling komen van den geneesheer, welke hun alleen 
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door het gebruik van versterkende middelen in een armzalig leven kan 
behouden, en zoo zij niet in de eerste jaren bezwijken, blijven zij hun 
leven lang in eenen ziekelijken toestand verkeren, en (dien)tengevolge 
blijven zij ook altijd ten laste der armbesturen .". 83  Dit waren geen 
loze kreten. De kindersterfte bleef tot aan de eerste wereldoorlog een 
vreselijk euvel. Nauwelijks zeven van de tien geborenen bereikten in 
Maastricht het zesde levensjaar; een tiende van de pasgeboren kinderen 
stierf al in de eerste maand; een vijfde stierf in het eerste levensjaar; een 
derde van deze jaargang bezweek in de eerste vijf levensjaren." Het is 
ongelooflijk, dat in meer dan vijftig jaar tijd geen enkele vooruitgang 
werd bereikt. De sterfte van de kinderen beneden het jaar bedroeg nog 
in 1898 in Maastricht 34% van alle sterfgevallen ongeacht het groot 
aantal levenloos aangegevenen, dat onder andere omstandigheden 
waarschijnlijk genoeg levenskansen zou hebben gehad." Volgens een 
onderzoek van de gezondheidscommissie te Maastricht bedroeg de 
zuigelingensterfte in de zomermaanden van 1907 niet minder dan de 
helft van alle geboorten, wat het meest trieste recordcijfer is geweest. 86  

Ieder was het er over eens, dat de zuigelingenzorg veel te wensen 
overliet. Het is daarom des te merkwaardiger, dat factoren als verkeerde 
voeding, onvoldoende verzorging, slechte huisvesting enz., die al in het 
midden van de 19e eeuw als oorzaken werden aangewezen, vijftig jaar 
later nog even zeer werden aangetroffen: De kindervoeding deugde nog 
steeds niet, al wisten de deskundigen nu wel beter." Aangeprezen werd 
steeds opnieuw het geven van borstvoeding, hoewel niet zelden de 
moedermelk vanwege de ongunstige fysieke conditie van veel moeders 
maar een twijfelachtige voedingswaarde had. Die propaganda voor 
borstvoeding was mede ingegeven door het feit, dat andere voeding 
calorisch en hygiënisch nog minder aan te bevelen was. De opvattingen 
over babyverzorging bleven in de vastgeroeste tradities steken met alle 
gevolgen van dien. Aangezien het jonge kind maar weinig gewassen en 
verschoond werd, kwam veel hoofdzeer en dauwworm voor. De ge-
brekkige ventilatie in het woon-slaapvertrek, waar een baby dag en 
nacht moest leven zonder enige buitenlucht, maakte dat kind bijzonder 
bevattelijk voor ziektekiemen. 88  

Preventieve zuigelingenzorg was in de 19e eeuw een onbekend 
begrip. Slechts heel langzaam drongen andere gedachten door, die pas 
in het begin van deze eeuw wortel schoten. 89  Plaatselijk kon men 
wijzen op vruchtbare initiatieven, zoals de oprichting te Maastricht van 
Pro Infantibus. Deze op Belgische leest geschoeide vereniging was in 
1908 gesticht door de Christen-Democratische Club en stelde tegen 
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matige prijs goede, in eigen melkfabriek bereide zuigelingenmelk ter 
beschikking. Op deze manier verrichtte zij prachtig pionierswerk ter 
bestrijding van de zeer hoge kindersterfte in Maastricht." De gezond-
heidscommissie daar beraamde in 1907 plannen voor het aanstellen van 
kraamverpleegsters en het inrichten van een zuigelingenkliniek. Dit 
laatste voorstel werd in 1913 verwerkelijkt, toen de vereniging Pro 
Infantibus de crèche Juliana opende, de eerste kinderbewaarplaats in ons 
land. De voldoening hierover nam niet weg, dat men zo'n crèche als een 
noodzakelijk kwaad zag om een eind te maken aan het systeem van de 
,,hou moeders", de onverantwoorde kinderoppasplaatsen. 9 ' 

De vereniging Moederschapszorg te Heerlen, die daar de vroed-
vrouwenschool exploiteerde, hield zich intensief bezig met de verbete-
ring van de zuigelingenzorg en slaagde in 1912 er al in een consulta-
tiebureau in Heerlen op te richten. Het Groene Kruis juichte het op dat 
moment toe, dat de verloskundigen zich voor dat plan hadden inge-
zet. 92  Zelf was het nog niet aan die opzet toegekomen. Een ander 
middel tot vermindering van de zuigelingensterfte was de bakerhulp, 
die vanaf 1910 door het Groene Kruis te Maastricht was opgezet, 
aanvankelijk door het geven van een financiële vergoeding voor ver-
leende hulp door familieleden, buren en kennissen, later door het 
aanstellen van eigen bakerhulpen.93  

Een kern van activiteiten bleef Heerlen ontplooien, vooral toen daar 
een actieve afdeling van het Groene Kruis was opgericht, die zich — 
naar het voorbeeld van de vroedvrouwenschool — tot het terrein van de 
sociale kinderhygiëne voelde aangetrokken. Intensief was de afdeling 
betrokken bij het werk van het consultatiebureau voor zuigelingen, dat 
zoals gezegd in 1912 dank zij de medewerking van Dr. Clemens Meu-
leman, de geneesheer-directeur van de vroedvrouwenschool, was ge-
opend. Het idee was in Groene Kruis-kringen niet onbekend. In Lim-
burg had met name de Maastrichtse arts Dr. E.A.J.M. Stdter al langer 
gepleit voor wat hij noemde „een centraal bureau voor zuigelingenbe-
scherming". Heerlen werd nu de eerste stad, die dit idee in practijk 
bracht en met zulk een bureau het eerst (goede) ervaring opdeed. 

In de jaren vóór  de  eerste wereldoorlog was Heerlen op dit gebied 
toonaangevend. De wijkzusters van het Groene Kruis waren ingescha-
keld bij het huisbezoek aan de jonge moeders en ook belast met de 
verpleging van de kraamvrouwen. Van de vroedvrouwenschool ging 
verder het idee uit moedercursussen te houden. Deze Heerlense initia-
tieven hebben andere plaatsen weer tot voorbeeld gestrekt. Die activi-
teiten sloegen met name aan in Maastricht, dat in die jaren de ontwik- 
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keling actief volgde. Onder leiding van Pro Infantibus begon men daar 
eveneens met een bureau voor zuigelingenzorg, dat aan een behoefte 
beantwoordde. Moedercursussen werden er verzorgd door het Groene 
Kruis, dat in 1920 een gediplomeerd kraamverpleegster aanstelde om 
hulp te verlenen aan onbemiddelde kraamvrouwen. Overal kwamen 
activiteiten van de grond, nadat de verloskundigen op de vele onvol-
komenheden hadden gewezen." 

Een verdere stap vooruit was de aanstelling in 1919 door het Lim-
burgse Groene Kruis van een provinciaal enquêtrice voor de kinder-
sterftebestrijding. Ook maakte het Groene Kruis in samenwerking met 
het R.K. Huisvestingscomité een begin met de uitzending van zwakke 
en ondervoede kinderen naar herstellingsoorden en vakantiekolonies. 
In 1920 werd na de aanvaarding van de gezondheidswet een aparte 
rijksinspectie voor de kinderhygiëne ingesteld en werd Dr. Christine 
Bader de eerste inspectrice in Limburg. Tegelijkertijd kreeg de sociale 
kinderhygiëne een nieuwe stimulans, doordat de Commissie tot on-
derzoek naar de sociaal-hygiënische toestanden in Zuid-Limburg zich 
daarachter stelde en een aparte subcommissie adviseerde tot het nemen 
van krachtiger maatregelen en met name de uitbouw van het consul-
tatiebureau-wezen voorstelde. De Minister van Arbeid was bereid 
daarvoor een flink subsidie uit te trekken. De provinciale commissie 
van het Limburgse Groene Kruis voor de kindersterftebestrijding ver-
klaarde zich bereid de organisatie aan de practijk te gaan toetsen." 

Hoewel de opzet niet door het Groene Kruis was geëntameerd, heeft 
het daaraan enthousiast uitvoering gegeven, mede omdat de financiële 
mogelijkheden voor het werk eindelijk verzekerd waren. In 1921 wer-
den consultatiebureaus opgericht in Maastricht, Sittard en Kerkrade. 
Dit werd het tweede bureau in Maastricht, waar nu zowel een consul-
tatiebureau van het Groene Kruis als van Pro Infantibus naast elkaar 
bestonden. Het behoeft nauwelijks betoog, dat deze doublure niet 
bevorderlijk was voor een goede aanpak, al werkte men elkaar dan ook 
niet tegen. In Heerlen verliep het samenspel beter en werd het consul-
tatiebureau van de vroedvrouwenschool naar het Groene Kruisgebouw 
overgebracht. Aan elk van deze bureaus werd een enquêtrice-huisbe-
zoekster verbonden, die de kinderarts tijdens de wekelijkse zittingen op 
het bureau assisteerde, het huisbezoek verzorgde, voorlichting gaf enz. 
Dat sindsdien de zorg voor de sociale kinderhygiëne in Limburg zulk 
een gunstige ontwikkeling doormaakte, dankt men in de eerste plaats 
aan Dr. H. P. J. Koenen, die door het Limburgse Groene Kruis als 
provinciaal kinderarts was aangesteld. In die kwaliteit was hij verant- 
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woordelijk voor het geheel van werkzaamheden, die het Groene Kruis 
in het kader van de kinderhygiëne verrichtte, en had hij de medische 
leiding van de drie consultatiebureaus. Weldra zou blijken, dat men 
met deze benoeming een uitstekende keuze had gedaan. 

Dr. Koenen, die als een van de eersten in ons land gespecialiseerd was 
in de kindergeneeskunde, was een man met een groot enthousiasme en 
hoge idealen, die zijn tijd ver vooruit was. Ve>ór zijn aanstelling in 
Limburg had hij al gepleit voor de oprichting van consultatiebureaus, 
melkkeukens, kinderziekenhuizen en moedercursussen, en had hij 
geijverd voor betere verloskundige hulp, voor kraamverzorging, voor 
fabriekscrèches en voor meer voorlichting en hulp aan kinderrijke 
gezinnen.96  Van meetaf aan stelde hij zich tot taak onder de Limburgse 
bevolking betere begrippen omtrent zuigelingenverzorging gemeen-
goed te doen worden. Door zijn toedoen kwam er een einde aan de 
hardnekkige overvoeding van de babies met overvette koemelk, aan de 
ongezonde gewoonte het kind knellend in te bakeren, het in de broei-
end-hete keuken boven het fornuis te verzorgen enz. Bijna iedere 
zondag stak de jonge kinderarts ergens een pleidooi af voor andere 
methoden in de kinderverzorging. Zijn betoog kruidend met de nodige 
kwinkslagen wist hij spoedig het vertrouwen te winnen en de moeders 
te overtuigen. Niemand beter dan een enthousiaste figuur als Dr. 
Koenen was in staat het oude fatalisme te doorbreken. Vooral zijn zin 
voor humor en zijn nooit falend optimisme sprak de mensen aan. Door 
zijn klinisch werk hield hij veel contact met de huisartsen en specialis-
ten en kon hij ook in die kringen zijn ideeën propageren. Zo groeide 
door zijn toedoen een andere mentaliteit en werd de zuigelingenzorg 
een succes. 97  

Het bezoek aan de consultatiebureaus was zeer bemoedigend: Meer 
dan 500 kinderen bezochten de eerste jaren een der bureaus, die zich 
konden verheugen in een groeiende populariteit, niet alleen bij de 
moeders, maar ook bij medici en vroedvrouwen. Deze experimentele 
streekdienst van het Limburgse Groene Kruis, de eerste in deze vorm in 
Nederland, had al gauw zijn nut bewezen. De functie en structuur 
stonden toen al min of meer vast. Het voornemen aan deze bureaus 
melkkeukens te verbinden, liet men spoedig varen. Bewust wilde men 
niet in navolging treden van Pro Infantibus te Maastricht, dat zijn 
gallische oorsprong verried door de belangrijke plaats, die aan de door 
Dufour in de Pasteuriaanse tijd gepropageerde „goutte de lait" was 
toegedacht. De consultatiebureaus legden meer nadruk op de propa- 
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ganda voor de borstvoeding en op een individuele regeling van de 
kunstmatige voeding. 

Ondanks dit gunstige begin bleven teleurstellingen niet uit. In 1923 
werd het subsidie besnoeid. Met ingang van 1924 moesten op last van 
de Minister de bureaus te Kerkrade en Heerlen onder leiding worden 
geplaatst van de vereniging Moederschapszorg te Heerlen, aan wie een 
deel van het rijkssubsidie moest worden overgedragen. Het Ministerie 
hoopte door een reorganisatie van de werkgebieden en door een andere 
verdeling van de gelden op het subsidie in totaal te kunnen bezuinigen. 
In Heerlen was het plaatselijke Groene Kruis niet bereid zijn bureau op 
te heffen, dat nu ongesubsidieerd bleef voortbestaan naast het bureau 
van Moederschapszorg, dat naar de vroedvrouwenschool (terug)ver-
huisde. Het slechte voorbeeld van Maastricht, waar naast en soms tegen 
elkaar in werd gewerkt, nam Heerlen door de annexatiedrang van de 
vroedvrouwenschool nu over. Deze periode van versnippering en ver-
deeldheid, die financieel zeer moeilijk was, ondanks dat de provincie te 
hulp kwam, en fnuikend voor het enthousiasme, heeft tot 1927 ge-
duurd. In die jaren bleven de klachten niet uit. De bureaus waren 
overbevolkt door de toeloop uit het platteland. Veel te laat werden de 
pasgeborenen aangemeld. In het bezoek zat geen regelmaat. Voldoende 
en vroegtijdige voorlichting ontbrak, evenals een periodieke controle, 
omdat er te weinig enquêtrices waren. In Sittard had bijna 1/5 van de 
zuigelingen, die op het bureau verschenen, vanaf de geboorte geen 
borstvoeding gehad. Het gemis aan een kraamverpleegster deed zich 
hier sterk gevoelen. Een algemene klacht was, dat de tijd ontbrak voor 
een goede samenwerking met de wijkzusters. Hoognodig moest er iets 
gedaan worden. 98  

Vanaf 1927 veranderde de opzet. Tot dan toe was het accent helemaal 
op Zuid-Limburg gevallen, omdat de toestanden in de mijnstreek om 
voorrang vroegen. Maar de zuigelingenzorg was voor heel Limburg 
bedoeld. Met de oprichting van een district Venlo werd ook de rest van 
de provincie in die zorg betrokken. Limburg werd nu ingedeeld in drie 
districten: Maastricht, Heerlen en Venlo, elk onder een specialist-kin-
derarts en een districtsenquêtrice. Op die wijze kreeg de organisatie van 
de zuigelingenbescherming een hechtere basis. De plaatselijke afdelin-
gen werden actief betrokken in het werk en hadden door hun financiële 
steun medezeggenschap in de uitvoering. In de plaatselijke lokalen 
hield het consultatiebureau zitting; de wijkzusters werden meer inge-
schakeld en opgeleid tot huisbezoekster voor dit specifieke terrein. Het 
samenspel met de plaatselijke artsen, die nog vaak moesten wennen aan 
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moderne begrippen als preventieve hygiëne en medische jeugdzorg, 
verliep aanvankelijk nogal stroef. Toch waren er al een aantal bereid 
zich met de zorg over een consultatiebureau te belasten." Het bezoek 
aan de bureaus overtrof weldra de verwachtingen, vooral toen het 
sterftecijfer van de kinderen, die op een consultatiebureau waren inge-
schreven, significant lager bleek te liggen dan de gemiddelde landelijke 
zuigelingensterfte. Overigens waren ook andere factoren op die ver-
minderde sterfte van invloed.'°° Hoe dan ook, de bureaus hebben er 
krachtig toe bijgedragen, dat een einde kwam aan de onverantwoorde 
voeding met melk in ongewenste hoeveelheid en samenstelling, soms 
nog geïnfecteerd door slecht gezuiverde flessen. Borstvoeding kon nu 
met meer overtuigingskracht gepropageerd worden. Het consultatie-
bureau had gezag gekregen! 

In steeds meer plaatsen werden bureaus opgericht en bestaande 
verbeterd; de coördinatie vond plaats vanuit het districtsbureau. Ten-
gevolge van deze uitbreiding ontstond behoefte aan een groter aantal 
districten, hetgeen resulteerde in de oprichting van een nieuw district 
Roermond en de aanstelling van een tweede kinderarts plus een en-
quêtrice. In 1928 werd verder een intensieve vorm van samenwerking 
bereikt met de vereniging Pro Infantibus te Maastricht. Op deze basis 
werd het werk tot de tweede wereldoorlog voortgezet. Het huisbezoek 
kwam steeds beter op gang behalve dan in de streek rond Venlo en aan 
de zuidgrens van Limburg wegens het reeds gesignaleerde gebrek aan 
wijkverpleegsters. Zover was men al gevorderd, dat 2/3 van alle zuige-
lingen een consultatiebureau bezocht. In de kleinere plaatsen van 
Noord- en Midden-Limburg was zelfs een percentage van 90 â 100 geen 
zeldzaamheid. Toen daar — zoveel jaren later dan in Zuid-Limburg — 
eindelijk consultatiebureaus werden geopend, was de bevolking vrij 
snel voor dit idee gewonnen. De faam van de medische begeleiding van 
zuigelingen was blijkbaar al doorgedrongen, voordat het werk begon-
nen was. In Maastricht bereikte men in 1937 ongeveer 75% van alle 
zuigelingen, — in tegenstelling tot Sittard, waar slechts 40% van alle 
pasgeborenen het bureau bezocht. Maar maatstaf was niet alleen, of een 
moeder met haar baby bij het consultatiebureau stond ingeschreven 
(hierop hebben de voorgaande cijfers betrekking), minstens zo belang-
rijk was de frequentie van het bezoek. In dat opzicht spreken eveneens 
de mentaliteitsverschillen tussen Noord- en Zuid-Limburg een duide-
lijke taal: in het noorden van de provincie was daarin een vastere 
regelmaat te bespeuren, terwijl in het zuidelijk deel de moeders in dat 
bezoek veel nonchalanter waren.'°' 
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Ondanks deze streekverschillen bleef deze sprongsgewijze groei aan-
houden: het aantal nieuw-ingeschrevenen steeg van bijna 5.000 in 1930 
tot bijna 10.000 in 1939; het aantal huisbezoeken was in dat laatste jaar 
ruim 108.000; het aantal consultatiebureaus was tot 97 gestegen. Maar 
zelfs deze opmerkelijke uitkomsten over het bezoek in Limburg aan de 
consultatiebureaus laten de beslissende vraag onbeantwoord, in hoe-
verre deze bureaus een werkzaam effect hadden. Zonder twijfel heeft dit 
systeem van periodieke controle tot een ombuiging van de mentaliteit 
bijgedragen, zeker indien daarnaast de wijkzuster nog op huisbezoek 
kwam. Maar toch was men op de uitkomst niet helemaal gerust, hoewel 
Limburg de hoogste cijfers had wat betreft het aantal levendgeborenen, 
dat op een zuigelingenbureau stond ingeschreven.un De kinderartsen 
bleven klagen, dat het nog te langzaam ging. De zuigelingensterfte was 
nog altijd niet voldoende gedaald om het landelijk niveau te benaderen. 

Dat de activiteit zo sterk op de zuigelingenzorg geconcentreerd bleef, 
spruit voort uit een van de ontstaansmotieven van het „kruis"-werk in 
Limburg, namelijk een einde te maken aan de buitensporig hoge 
zuigelingensterfte van die tijd. Maar daarbij mocht het niet blijven: een 
logisch verlengstuk zou moeten worden de speciale gezondheidszorg 
voor de kleuter en de schooljeugd. Typerend was, dat de provinciale 
commissie voor de kindersterftebestrijding haar naam in 1931 veran-
derde in commissie voor de sociale kinderhygiëne en daarmee uiting gaf 
aan een ruimere opzet en een breder program. Geheel nieuwe terreinen 
werden ontsloten, zoals de kraamverzorging, de prenatale zorg, de 
kleuterzorg met aparte bureaus, kleutertehuizen, kinderspeeltuinen en 
bewaarscholen, de schoolartsendienst enz., kortom een geheel scala van 
wenselijkheden, waarvan vóór 1940 nog slechts een bescheiden deel in 
vervulling ging, en het meeste uit geldgebrek geen doorgang vond. Het 
loont de moeite de eerste aanzetten van die nieuwe activiteiten iets 
nader aan te duiden. 

Tot 1930 ontbrak practisch in heel Limburg een georganiseerde 
kraamhulp, hoewel die eigenlijk voor een goede zuigelingenzorg een 
onmisbare voorwaarde was. Die behoefte leidde in 1930 tot een eerste 
opleiding tot kraamverzorgster, waarmee de vroedvrouwenschool in 
Heerlen een begin maakte. In 1931 volgde Maastricht met een gemo-
derniseerde bakercursus. In Roermond en Venlo werden sedert 1936 en 
1937 met wisselend succes cursussen gegeven. Vervolgens nam het 
Groene Kruis daar een kraamverzorgingsdienst ter hand. Elders in 
Limburg kwam zulke organisatie echter niet tot ontwikkeling en bleef 
op het gebied van de kraamhulp een grote achterstand bestaan. „Dat de 
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kraamzorg meer platonisch wordt bekeken, moet wel aan het mannelijk 
overwicht in het openbaar leven worden toegeschreven", merkte het 
jaarverslag van het Limburgse Groene Kruis in 1939 laconiek op.'° 3  

Evenzeer als de kraamhulp was ook de prenatale zorg een noodzake-
lijk middel om een daling van de obstetrische sterfte te verwezenlijken. 
Een regelmatig onderzoek tijdens de zwangerschap zou immers heel 
wat moeilijkheden vóór en tijdens de bevalling kunnen voorkomen en 
de levenskansen van de boreling bevorderen. Uitgaande van dit idee 
maakte het Groene Kruis in het district Heerlen opnieuw onder impuls 
van de vereniging Moederschapszorg een begin met de oprichting van 
consultatiebureaus voor toekomstige moeders in de mijnstreek. Maar 
een uitbreiding bleef voorlopig uit. Meer vooruitgang was er in de 
vooroorlogse jaren op het terrein van de kleuterzorg, dat als meer 
urgent werd beschouwd. Het gemiddelde sterftecijfer tijdens de kleu-
terleeftijd was al langer een signaal geweest tot waakzaamheid. De 
herhaaldelijk terugkerende gevallen van rachitis, kinderverlamming, 
tuberculose en infectieziekten maakten een preventieve zorg meer dan 
noodzakelijk. Bovendien was de kleuterleeftijd het pedagogisch be-
langrijke moment, waarop de sociale en hygiënische vorming kon 
inspelen. Begonnen werd daarom met de oprichting van enige (6) 
kleuterbureaus, voornamelijk in de grotere agglomeraties, die het 
complement vormden van de zuigelingenbureaus. De bedoeling was, 
dat de kinderen nadat ze één jaar waren geworden, naar het kleuterbu-
reau zouden overgaan. In de practijk bleef echter van de kinderen, die 
gewoon waren het zuigelingenbureau te bezoeken, maar een fractie 
nadien naar het kleuterbureau komen. Blijkbaar had het kleuterbureau 
toch enige tijd nodig om ingeburgerd te raken. De stichting van een 
kleuterdagverblijf bleef in de plannen steken.'" 

Kinderuitzending was een reeds lang beoefende activiteit, die in de 
crisisjaren terugliep, terwijl het nut er van toen eerder groter dan 
geringer werd. Het merendeel van de kinderen dat voor uitzending in 
aanmerking kwam, was afkomstig uit de centra Maastricht en Heerlen 
en verbleef, voorzover ze niet naar andere provincies werden uitgezon-
den, een tijdje in het koloniehuis Overbunde, dat in 1920 met financiële 
steun van het Algemeen Mijnwerkers Fonds was opgericht."" Dit 
ziekenfonds zag het als een direct gezondheidsbelang, dat kinderen uit 
mij nwerkersgezinnen daar een tijdje konden verblijven en hielp het 
tehuis financieel verwezenlijken. Het was een van de weinige activitei-
ten, die ten behoeve van de schooljeugd werden georganiseerd, maar het 
besef leefde, dat er meer moest worden ondernomen. Initiatieven wer- 
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den nog vóór de oorlog genomen. Het eerste had betrekking op de 
stichting van een bureau voor opvoedingsmoeilijkheden, waarmee in 
1937 in Maastricht een proef werd genomen, die zo uitmuntend slaag-
de, dat in 1940 nog drie bureaus werden opgericht: in Heerlen, Roer-
mond en Venlo.'" Het tweede initiatief betrof de schoolartsendienst, 
een bestaand instituut, dat het Limburgse Groene Kruis trachtte om te 
buigen. 107  

Als sluitstuk van de sociale kinderhygiëne zag het Groene Kruis 
idealiter de figuur van een aparte jeugdarts, die de bewaker zou moeten 
zijn van een optimale gezondheidstoestand van het schoolkind. Aan-
gezien dit denkbeeld voorlopig financieel onhaalbaar was, kwam als 
substituut daarvoor in aanmerking de full-time schoolarts, die ook op 
andere terreinen van de sociale kinderhygiëne ingeschakeld zou worden. 
Uit deze opvatting spreekt de analogie van de kinderarts met de over-
eenkomstige positie van de tuberculose-arts, die het Limburgse Groene 
Kruis toen voor ogen stond. Die opvatting hield in, dat het instituut 
van de schoolarts voortaan zou uitgaan van en georganiseerd zou 
worden door het Groene Kruis en niet langer als gemeentelijke dienst 
zou functioneren. Sinds 1904 waren in enige grotere gemeenten, onder 
andere Maastricht, Roermond, Heerlen, Venlo en Kerkrade, reeds 
schoolartsen werkzaam, die naast een drukke huisartsenpractijk pro-
beerden wat tijd vrij te maken voor een globale gezondheidscontrole 
van de schoolkinderen. 108  Dit terrein moest nog grotendeels tot ont-
wikkeling worden gebracht. De tijd was nauwelijks voorbij, dat men 
hardnekkig strijd moest voeren voor een betere schoolhygiëne, waar-
voor allerlei instanties zich lang tevergeefs hadden ingespannen. De 
gezondheidscommissie van Maastricht had zich meermalen met het 
vraagstuk van de schoolhygiëne bemoeid en daartoe in 1904 al samen-
werking gezocht met de R.K. Onderwijzersbond. Het Geneeskundig 
Staatstoezicht hield zich onder meer bezig met de inspectie van de 
schoolgebouwen, maar kon meestal niet meer doen dan adviseren, soms 
in het ergste geval een school sluiten, zoals bijvoorbeeld in 1881 te St. 
Geertruid, waar ten hemel schreiende toestanden bestonden.'" 

Jaren later was men nog niet veel verder dan een regelmatig toezicht 
op schoollokalen en privaten en een periodiek onderzoek van de kin-
deren en leerkrachten. In Provinciale Staten werd in 1919 het voorstel 
ingediend, dat het provinciaal bestuur met rijkssteun provinciale 
schoolartsen zou aanstellen met een volledige dagtaak." 0  Gedeputeerde 
Staten dachten dit vraagstuk en soortgelijke dringende gezondheids-
problemen tot oplossing te kunnen brengen door de oprichting van een 
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dienst, „omvattende de verzorging der hygiënische volksbelangen in 
Limburg", een soort provinciale raad voor de volksgezondheid. 1 " Dit 
plan, dat de steun had van de hoofdinspecteur van de volksgezondheid 
in Limburg, strookte echter niet met de toen juist ontworpen dis-
trictsgezondheidsdiensten, een soort medisch-regionale centra. Het ge-
volg was, dat de voorgestelde practische oplossing in de theoretische 
mist verdween."' Het idee van provinciale schoolartsen was daarmee 
van de baan. Het leek alsof het Limburgse Groene Kruis in 1938 een 
gloednieuw vraagstuk aansneed, toen het aanbood zich met de organi-
satie van de schoolartsendienst te willen belasten. De verwikkelingen 
van twintig jaar eerder waren inmiddels vergeten. Met de Vereniging 
voor Nederlandse Gemeenten werd afgesproken, dat het Groene Kruis 
zo spoedig mogelijk die schoolartsendienst ter hand zou nemen." 3  De 
verwezenlijking van die plannen zou echter nog jaren op zich laten 
wachten. 

Op eigen kracht verder 

Het is niet toevallig, dat de hier beschreven ontwikkeling van de 
maatschappelijke gezondheidszorg in een iets latere periode valt dan de 
aanzet tot de openbare gezondheidszorg. De overheid had eerst de weg 
moeten effenen en de geesten wakker moeten schudden, zoals in het 
vorige hoofdstuk is beschreven. Maar daarna kwamen uit de bevolking 
zelf de motivering en de beweegkracht voort, die tot hygiënisch han-
delen leidden. De inhoud van het begrip sociale hygiëne groeide gelei-
delijk uit tot een steeds breder terrein met zoveel raakvlakken, dat het in 
die jaren bijna net zulk een veelzinnige term werd als bv. het begrip 
welzijn, waarmee wij nu overvloedig worden overspoeld. Men onder-
scheidde een persoonlijke en sociale, een curatieve en preventieve ge-
zondheidszorg. Evenzo kwamen twee terreinen van hygiëne tot ont-
wikkeling: een openbare hygiëne, voornamelijk door de overheid be-
hartigd en door middel van openbare nutsbedrijven in practijk ge-
bracht, en daarnaast vormen van maatschappelijke hygiëne, zoals in dit 
hoofdstuk behandeld, die voornamelijk door het particulier initiatief 
tot stand kwamen. Het is opmerkelijk, hoe die facetten in elkaar grepen 
en soms elkaar onbewust ondersteunden, maar achteraf is het moeilijk 
het aandeel en gewicht van elk afzonderlijk daaruit te isoleren. De 
beschrijving in de voorgaande twee hoofdstukken van allerlei onder-
delen van de sociale hygiëne wekt daardoor de indruk van een bont, 
enigszins ongestructureerd geheel van maatregelen. Deze indruk is 
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volledig conform de werkelijkheid, die meer een beeld geeft van de 
grote hoeveelheid van terreinen en initiatieven dan van een duidelijk op 
elkaar afgestemde opbouw van voorzieningen. 

Ter verheldering kunnen we hooguit proberen het beeld wat scher-
per te stellen door in die ontwikkeling enkele fasen te onderscheiden. 
De eerste periode tot ca. 1890 is dan de tijd van het langzaam doorbre-
kende bewustzijn, dat ter bevordering van de volksgezondheid op 
meerdere terreinen actie noodzakelijk is. In enige plaatsen worden 
aarzelend concrete maatregelen in practijk gebracht (bestrijding van 
epidemieën, ontsmetting, inenting, aanleg van waterleiding, riolering 
enz.), maar voor de meeste voorzieningen vormen deze jaren nog de 
incubatietijd, waarin de geesten aan het denken worden gezet. Buiten 
de kring van de direct belanghebbenden: artsen, apothekers, verpleeg-
kundigen enz. dringen de gedachten nog te weinig tot de openbare 
mening door. Toch geven al een aantal verlichte burgers, waaronder 
magistraten, werkgevers, geestelijken en anderen, zich voor de nieuwe 
ideeën gewonnen en hebben zij de gemeenten onder druk gezet om een 
hygiënisch programma te ontwikkelen. 

Na 1890 volgt een tijdperk van veelsoortige, hoewel meestal onge-
coördineerde activiteiten. Het is voor de gezondheidszorg in Limburg 
een „Sturm- und Drang"-periode, bruisend van initiatief, maar van te 
weinig systematiek, zodat verschillende bevolkingsgroepen nog niet 
bereikt worden. De problematiek van de volksgezondheid spreekt de 
mensen aan; de wens tot radicale verbetering is bijna algemeen; de 
particuliere organisaties krijgen ruim baan en streven de overheid 
voorbij. Een massale dadendrang openbaart zich onder de bevolking, 
nadat men van de spectaculaire resultaten van de geneeskunde heeft 
kennis genomen. Maar het is onmogelijk al onmiddellijk te voldoen aan 
de behoeften, die op zoveel terreinen tot uiting komen. Tijdens de 
eerste wereldoorlog wordt de verwezenlijking van allerlei plannen bij-
zonder moeilijk, hoewel de vrijwillige inzet van talrijke groepen on-
verlet blijft en veel gebreken vergoedt. De jaren direct na het einde van 
de eerste wereldoorlog zijn min of meer het scharnier tot de laatste hier 
behandelde periode. 

Nog eenmaal komen dan met radicale aandrang tal van prioriteiten 
naar voren, worden nieuwe structuren voorbereid, die de komende jaren 
de vormgeving bepalen. Het is een overrompelende tijd; het revolu-
tionaire hangt in de lucht; frisse geluiden en creatieve voorstellen 
volgen elkaar op; urgentieprogramma's worden geformuleerd, wense-
lijkheden opgesteld met een haast, die lijkt te voorvoelen, dat de 
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oogsttijd maar kort zou duren. Na enige jaren volgt de ontnuchterende 
werkelijkheid, waarin een stap terug moet worden gezet, waarin de 
bezuinigingsdrift aan het creatieve élan gaat knagen en de prozaïsche 
detailarbeid het zicht op de fundamentele problemen dreigt te over-
woekeren. Naargelang de tijd versombert, komen de particuliere orga-
nisaties op het gebied van de gezondheidszorg onder druk te staan. Hun 
financiële mogelijkheden blijken onvoldoende om al die taken in uit-
voering te nemen, die zij haastig hadden geaccapareerd, zodat de over-
heid met subsidies te hulp moet komen. Bovendien kunnen zij met 
moeite hun eenheid bewaren, openbaren zich competentiegeschillen, 
een neiging tot separatisme of tot lokale zelfgenoegzaamheid die aan 
hun goodwill afbreuk doen. In deze sfeer treden gelukkig een aantal 
leidende figuren naar voren, die de spanningen weten te overwinnen. 
De overheid is echter niet in staat op het terrein van de gezondheids-
zorg de leiding te nemen, allerminst in de daarna aangebroken crisistijd, 
zodat stemming noch structuur verandert. Overzien we de drie perio-
den tezamen, dan moet men concluderen, dat na jaren toch iets we-
zenlijk nieuws was ontstaan, dat de gezondheidszorg een aparte di-
mensie had gekregen. Het was het idee van de samenhang tussen 
gezondheid en sociaal milieu, dat zijn neerslag vond op het terrein van 
de sociale hygiëne en eigenlijk niets anders inhield dan de menselijke 
bestaansvoorwaarden temidden van de bedreigende milieu-invloeden 
veilig te stellen.'" 
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Hoofdstuk VI 

Het ontstaan van de aanvaarding 
door de bevolking 

van de moderne gezondheidszorg 

„Sitten und Gebruche sind von nicht geringem Einflusz auf die 
allgemeine Gesundheit, und es wiirde sich der Mhe lohnen unsere 
Sitten und Gebduche einmal darauf zu untersuchen, ob in ihnen 
nichts liegt, was mit den Anforderungen der Hygiene im Wider-
spruch steht." 

Max von Pettenkofer, Ueber den Werth der Gesundheit fUr einen Staat. 
Zwei papa/are Vortrdge. Braunschweig 1873. 

Na het bonte panorama van zoveel gezondheidsvoorzieningen, die in 
Limburg binnen een eeuw tijd tot stand kwamen, kan de vraag gesteld 
worden, of met die beschrijving niet kan worden volstaan. Het zou 
inderdaad verleidelijk zijn hier het boek te beëindigen, maar dit zou een 
vertekend beeld geven, de suggestie namelijk van een rechtlijnige 
vooruitgang, van steeds meer, steeds beter. Het zou een onhistorische 
en onvolledige benadering zijn, want al die medische voorzieningen en 
de verschillende facetten van de hygiëne roepen vanzelf de vraag op, 
welke invloed en betekenis daaraan voor de gezondheidstoestand moet 
worden toegekend. Er waren momenten in Limburg, dat zo weinig 
gebruik werd gemaakt van de schaarse gezondheidsvoorzieningen 
(d.w.z. van de officiële geneeskunde), dat de indruk kon ontstaan, dat 
die ruimschoots voorzagen in de (nauwelijks aanwezige) behoefte. Er 
bestond een zeker evenwicht op een zeer laag niveau, dat echter vrij 
spoedig doorbroken werd, toen de vraag begon te stijgen. Lange tijd 
kon aan die gestegen behoefte niet voldaan worden, omdat zich niet 
voldoende artsen in Limburg kwamen vestigen, het hygiënisch peil ten 
achter bleef, grote tekorten bestonden aan ziekenhuisbedden, wijkver-
pleging enz. 

De feitelijke hier beschreven ontwikkeling heeft ons geleerd, dat 
zulke voorzieningen voor en na tot stand kwamen, nadat de maat-
schappij eenmaal die wenselijkheid had leren verstaan en bereid was zich 
voor de tot standkoming offers te getroosten. Zo ging het peil van de 
volksgezondheid schoksgewijze vooruit en bleek telkens de maat-
schappelijke behoefte een motiverende kracht tot die vernieuwing. Het 
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gezondheidswezen mag niet worden opgevat als een statisch begrip. 
Een onderzoek naar de gezondheidstoestand vraagt om een ontleding 
van de factoren, die daaraan ten grondslag liggen, en van de verande-
ringen die daarin optreden. Men kan niet volstaan met vast te stellen, 
welke medisch-hygiënische voorzieningen tot stand kwamen, maar 
dient ook na te gaan, welk gebruik de bevolking van die voorzieningen 
heeft gemaakt. Die vraagstelling had Pettenkofer al geopperd, die zich 
er terdege van bewust was, dat gewoonten, culturele en sociale ver-
houdingen invloed konden hebben op de gezondheid en daarom het 
probleem opwierp, of en in welke mate de bevolking daardoor gesti-
muleerd of gehinderd werd van al die gezondheidsvoorzieningen profijt 
te trekken. 

De vraag, die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is voor de evolutie 
van de gezondheidszorg niet zonder belang: Is met de uitbreiding en 
verbetering van het medisch-hygiënisch apparaat het gebruik er van in 
gelijke mate toegenomen? Het is de vraag van de z.g. medische con-
sumptie, van de ontvankelijkheid van de bevolking voor de individuele 
en maatschappelijke gezondheidszorg. Over die ontvankelijkheid, over 
het gedragspatroon van de zieke en gezonde mens zijn wij slecht 
geïnformeerd. Wij weten eigenlijk niet, welke gedachten en gevoelens 
de mensen bezielden, als zij kwamen te staan tegenover de vraagstukken 
van ziekte en sterfte, welke weerstanden, welke elementen in hun 
levenspatroon zich verzetten tegen de moderne rationeel-wetenschap-
pelijke geneeswijze. Veel gegevens zijn ons daaromtrent niet overgele-
verd. Waarom hebben talrijke zieken geen optimaal nut getrokken van 
het schaarse aanbod aan medische hulp? Was het alleen uit domheid, 
uit achterlijkheid? Misten zij het geld om van die hulp gebruik te 
maken? Waaruit kwam hun schroom voort? Hoe was die angst, die 
drempelvrees te verklaren? Het valt niet gemakkelijk uit die motieven 
een keuze te maken. Wij zullen trachten uit geschiedkundige medede-
lingen, uit letterkundige verbeelding en andere fragmenten en mede uit 
volkskarakter en maatschappijstructuur zoveel af te leiden, dat de mo-
gelijke beweegredenen enige werkelijkheidswaarde krijgen. Maar des-
ondanks blijven het concepties, ingegeven door het beeld, dat wij er ons 
achteraf van vormen. 

Dit probleem wordt hier niet voor het eerst aan de orde gesteld. De 
uitwerking van die probleemstelling willen wij beproeven volgens de 
methodiek van Dr. J. A. Verdoorn, die dit probleem als centraal thema 
jaren geleden al in een inspirerende studie aan de orde stelde,' en een 
antwoord op die kernvraag zocht in het collectieve gedragspatroon van 
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de bevolking, in een „motivational behaviour", een samenspel van 
sociaal-culturele gedragselementen, waarin de wortels liggen van som-
mige barrières ten opzichte van het moderne gezondheidswezen. Hij 
zag de aanvaarding van de medische hulpverlening en van het hygië-
nisch handelen primair als een sociaal-psychologisch proces, een veran-
dering van denken, die zich aan onze waarneming onttrekt. Naar zijn 
mening zouden wij hoogstens de conditionele factoren kunnen nagaan, 
die dit proces bevorderden of afremden. Uitvoerig heeft hij dit voor 
Amsterdam in de tweede helft van de vorige eeuw trachten te doen. Hij 
geeft interessante uitweidingen over de sociale geschiedenis van de stad, 
die van nut kunnen zijn om er de ontwikkeling van het gezondheids-
wezen te begrijpen. Maar zijn betoog klinkt toch iets te weinig over-
tuigend. Zijn achtergrondschildering is te breed om te preciseren, 
waarom en wanneer een omslag in de denkhouding begon op te treden. 
Overigens had hij zich dat ook niet tot doel gesteld, want vanuit zijn 
nominalisme is het denken noch als individueel noch als collectief 
gebeuren te benaderen. Zijn stelling dat de consumptie van de ge-
zondheidszorg in allerlei bevolkingslagen in verband moet worden 
gebracht met het cultuurpatroon van de Amsterdamse gemeenschap, 
lijkt wel aannemelijk, maar wordt door hem allerminst bewezen. 

Dat Verdoorn's verklaring uiteindelijk onbevredigend blijft, ten-
minste weinig concreet is, schuilt waarschijnlijk in het feit, dat hij zich 
vrijwel uitsluitend beroept op Hofstee. Deze heeft met zijn theorie van 
het modern dynamisch cultuurpatroon 2  een algemene sociologische 
verklaring opgesteld om de veranderingen in de Nederlandse samenle-
ving te duiden zonder die direct op het terrein van de gezondheidszorg 
te betrekken. Het doordringen van het modern dynamisch cultuurpa-
troon noemt Hofstee de bereidheid nieuwe inzichten te aanvaarden en 
die aan eigen leef- en denkpatroon te ontlenen en niet (meer) aan 
collectieve normen. Het is een formeel gezichtspunt, dat op het eerste 
oog sterk aanspreekt, maar zich moeilijk laat operationaliseren. Zoals 
Verdoorn voor de niet geringe moeilijkheid stond die stelling op 
Amsterdam toe te passen, zo zal het even bezwaarlijk worden die voor 
Limburg met een concrete inhoud te onderbouwen. Toch kunnen wij 
niet langs zijn verklaring heen. De historische analyse zou in het licht 
van deze sociologische theorie slechts aan betekenis winnen. Hofstee's 
opvattingen lijken een onmiskenbaar antwoord te geven op de vraag 
naar de oorsprong van de modernisering van het platteland, tegen welke 
achtergrond hij ook de sterftedaling verklaart. Het wekt dan ook 
allerminst verbazing, dat verschillende schrijvers (Kooy, De Jonge, 
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Slicher van Bath, Verdoorn e.a.) hem zijn gevolgd in de poging de-
mografische en andere aspecten langs die weg te verklaren, waarbij met 
name deze theorie vaker te baat is genomen om regionale differentiaties 
in verband te brengen met de culturele en sociaal-economische ver-
schillen tussen de verschillende streken van ons land. 

Van onbegrip naar ontvankelijkheid 
voor de moderne gezondheidszorg 

Aangezien wij geen ander consistent geheel van verklaringsgronden 
daarvoor in de plaats kunnen stellen, leek het ons onontkoombaar om 
de theorie van het modern dynamisch cultuurpatroon voorlopig als 
werkhypothese te formuleren om te zien, hoever wij op die weg gera-
ken, als wij willen verklaren, wanneer de moderne gezondheidszorg in 
Limburg ingang vond en welke weerstanden vooraf te overwinnen 
waren. Die remmingen zouden dan voornamelijk voortkomen uit de 
algemeen in Limburg heersende mentaliteit, die over de hele lijn wat 
behoedzaam was in het aanvaarden van veranderingen. Ten opzichte 
van het concrete aspect, dat hier aan de orde is, de moderne gezond-
heidszorg, tasten wij min of meer in het duister, zodat het dan ook 
verleidelijk wordt aan te nemen, dat de houding van de bevolking 
daartegenover dezelfde is als die ten opzichte van andere levensterrei-
nen. De verklaring wordt dan in eerste instantie gezocht in mentaliteit 
en denkpatroon, in sociale dieptelagen van een langdurige invloed. 3  
Onmiddellijk doemt dan echter het probleem op, dat een dergelijke 
mentaliteit primair een geestelijk proces is, — een houding, een attitude 
— die momenteel met behulp van sociologische schaaltechnieken wel 
kan worden gemeten, maar historisch nauwelijks bevredigend kan 
worden geanalyseerd. Terecht rijst dan de vraag, of deze theorie dan niet 
te zeer wordt ,uitgeweid", of wij dan niet te zeer verwijderd raken van 
de opzet van Hofstee zelf, die dacht zijn theorie aan meetbare groothe-
den (voornamelijk demografische fluctuaties) te kunnen toetsen, maar 
die niet direct normverschuivingen op het oog had. 

Een uitwerking van deze stelling wordt verder bemoeilijkt, omdat 
dit collectief proces van cultuurverbreiding nog twee componenten 
heeft, waarvan niet duidelijk is, waarom zij die concrete vorm aanne-
men. Het proces van individualisering en sociale verandering ziet Hof-
stee als een golfbeweging, die in het westen begon, daarna naar het 
noorden oversloeg en zich vervolgens naar het oosten en zuiden 
voortplantte. Maar deze levensvorm kende niet enkel een regionale 
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verbreiding; daarnaast deed zich (in samenhang of onafhankelijk daar-
van?) een sociale verbreding voor, doordat een bepaald levenspatroon 
zich tot andere groepen uitbreidde. Die ontwikkeling vond haar uit-
gangspunt in de hogere maatschappelijke lagen en drong daarna gelei-
delijk tot de lagere klassen door. Sociale en geografische verschillen 
lijken op die manier door sociaal-psychologische krachten verklaard. 
Met deze uitwerking lijkt de stelling in een historische fase gesitueerd. 
Zodra wij echter een concrete toetsing ter hand willen nemen, missen 
wij de vaste grond van de politieke en sociaal-economische structuur. 
De ongedateerde sociologische schim is dan voor het onderzoek on-
grijpbaar.' 

De oorsprong van deze theorie geeft ons misschien voor een histo-
rische werkwijze enig houvast. Het laat zich wel raden, wat Hofstee 
voor ogen heeft gestaan, toen hij een verklaring zocht voor de regionale 
verschillen in de structurele Nederlandse geboortendaling. Het mo-
derne patroon van de bewuste geboortenbeperking ging uit van een 
gezinsplanning, die niet door transcendente beginselen was genor-
meerd, maar door de maatschappelijke uitdaging van die tijd was 
ingegeven. Het was het consequente antwoord op de vraagstukken van 
industrialisering, urbanisatie en sociale vooruitgang, waarmee de sa-
menleving in het laatste kwart van de vorige eeuw geconfronteerd 
werd. De moderne geboortenbeperking was een persoonlijke daad, die 
voortsproot uit een liberale geesteshouding, uit een burgerlijke menta-
liteit, die in het verstedelijkte westen haar oorsprong had. Het is 
begrijpelijk, dat Hofstee ten aanzien hiervan het begrip modern cul-
tuurpatroon in het geding heeft gebracht. De persoonlijke in vrijheid 
genomen beslissing zag hij als een van de essentiële elementen van dat 
nieuwe cultuurpatroon, dat o.m. tot een ander huwelijks- en geboor-
tepatroon aanleiding had gegeven. Maar kunnen wij diezelfde mentali-
teit verantwoordelijk stellen voor de verbreiding van de moderne ge-
zondheidszorg? 

Het gevaar van een gedachtensprong is niet denkbeeldig, als wij één 
element, dat op sommige terreinen indicatief is voor het moderne 
cultuurpatroon, gaan verabsoluteren. Voor wat betreft de gezond-
heidszorg zijn waarschijnlijk andere overwegingen beslissend geweest 
om op een modern patroon over te gaan. Het zou best wel eens zo 
kunnen zijn, dat degenen die sommige nieuwigheden afwezen (die m.n. 
niet wilden weten van een in hun ogen moreel ongeoorloofde geboor-
tebeperking) wel open stonden voor de natuurwetenschappelijke ont-
dekkingen van hun tijd of een open oog hadden voor de toegenomen 
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kundigheid van de medische wetenschap. Dat neemt niet weg, dat om 
andere redenen het westen van het land een voorsprong had op de overige 
landsdelen, namelijk omdat die kennis vooral daar geconcentreerd was 
en de hele levenssfeer er een gunstige voedingsbodem bood voor het 
aanvaarden van allerlei nieuwe gezondheidsvoorzieningen. Maar die 
mentaliteit was waarschijnlijk van een heel andere aard dan de mentale 
houding ten aanzien van het vraagstuk van de geboortenbeperking. De 
moderne gezondheidszorg sloot er gemakkelijker aan bij de sfeer van 
een maatschappij, die minder eenzijdig georiënteerd was dan de meer 
agrarische, traditionele samenlevingen met hun persoonlijke bindin-
gen.' 

Wat kunnen wij uit deze beschouwingen leren? Op de eerste plaats 
dat het gedragspatroon en de gewoontevorming aan veranderingen 
onderhevig zijn, die mede beïnvloed worden door het cultuurpatroon 
dat de overhand krijgt. Maar deze sociaal-culturele component werkt 
niet op alle levensterreinen uniform; zij vertoont voor elk specifiek 
terrein weer een ander rhythme. Bovendien hangen die wijzigingen 
nauw samen met een verandering in de materiële levensomstandighe-
den. Het westen van het land levert een voorbeeld, hoe snel daar in de 
19e eeuw al veranderingen aanvaard werden. Andere opvattingen kre-
gen daar eerder vat op de bevolking, toen hun levensomstandigheden 
gunstiger werden én bovendien omdat die ideeën aansloten bij de 
mentaliteit, die er leefde. Het is dan ook niet ongewoon, dat in het 
westen van het land de gezondheidstoestand eerder verbeterde dan bv. 
in Limburg, dat minder intensief bij dit technisch en geestelijk com-
municatieproces was betrokken en waar de bevolking minder gemak-
kelijk tot andere inzichten was over te halen. Daarnaast waren de 
bestaansvoorwaarden hier veel ongunstiger, waardoor het nieuwe min-
der aansprak en de moderne gezondheidszorg er langzamer wortel 
schoot. In het spoor van Hofstee zullen wij ons oog moeten scherpen 
voor die mentaliteitsverschillen, die in Limburg verantwoordelijk zijn 
voor het feit, dat verschillende gezondheidsvoorzieningen inclusief de 
preventieve geneeskunde, de voedingsleer, de epidemiologie, de open-
bare hygiëne enz. pas betrekkelijk laat geaccepteerd werden. 

Ziekte is geen individueel proces, volledig gescheiden van de maat-
schappij, waarin men leeft. Ziek-zijn hangt ten nauwste samen met de 
levensvoorwaarden en de leefwijze van de individuen, met hun ge-
schiedenis en hun levensverwachting. Evenzo is hun houding ten 
opzichte van ziekte en genezing beïnvloed door hun referentiekader, 
door de feiten en gebeurtenissen van alle dag, door de motiveringen, die 
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daarachter liggen verscholen en door de structuren, waarin zij gevangen 
zitten. Wil men een verklaring zoeken voor de houding van de bevol-
king ten opzichte van het gehele geneeskundige apparaat, wil men 
proberen uiteen te zetten, hoe de gezondheidszorg in Limburg gelei-
delijk burgerrecht kreeg, dan ontkomt men er niet aan nader in te gaan 
op de levensstijl en het volkskarakter, omdat daarin belangrijke aan-
knopingspunten kunnen zijn gelegen, die enigszins verduidelijken, 
waarom de gezondheidszorg zich niet overal gelijkelijk ontwikkelde. 
Door bestudering van gedrag en mentale houding krijgen wij mis-
schien oog voor onbewuste motiveringen, die tot die verschillen bij-
droegen. De maatschappelijke duiding en zingeving door de bevolking 
van alles wat met gezondheid en ziekte samenhing (min of meer in de 
geest van wat Durkheim het collectief bewustzijn heeft genoemd) 
vormt dan een sleutel tot het begrijpen van gedragingen, die nooit 
helemaal logisch zijn te ontleden. 

Het is onbetwistbaar, dat het gedragspatroon ook in een klein land 
als het onze sterk uiteenloopt. Zo zijn gedrag en levensstijl in het 
zuiden van het land duidelijk afwijkend; ook in het verleden was er een 
andere leefwijze gangbaar, minder individualistisch en van meer le-
venslust vervuld. Deze karakteristiek stamt van de Groningse hoogle-
raar Gadourek, een van oorsprong buitenlandse socioloog, die bijzon-
der getroffen is door de grotere mate van cultuuraanvaarding en sociale 
participatie, die in het zuiden voorkomt. 6  Maar die eerste typering is 
nog te globaal, want onderling bestaan nog vrij grote verschillen onder 
bevolkingsgroepen, die tot een gelijke lands- of volksaard worden 
gerekend. Omdat de Nederlandse volkskarakters min of meer in elkaar 
overvloeien, is het eigenlijk onbegonnen werk streekkarakters te on-
derscheiden op grond van een (minieme) samenhang in mentaliteit. 
Want er is meer, wat een gebied en een bevolking onderscheidt. Het 
„genre de vie" van een regionale samenleving is uit verschillende 
elementen opgebouwd. Zo denken wij wat Limburg betreft allereerst 
aan een bepaalde geografische eenheid met de Maas als verbindende 
levensader, verder aan de taal d.w.z. aan het conglomeraat van verwante 
dialecten, die alle behoren tot de Nederfrankische taalgemeenschap. 
Wij kunnen voorts daarbij betrekken de verwantschap, die voortvloeit 
uit sociale en familierelaties, uit economische banden, culturele be-
trekkingen en nederzettingspatronen, — allemaal elementen, die tot een 
geografische saamhorigheid bijdroegen, tot een onderlinge verweven-
heid op dit kruispunt van culturen, al kregen die relaties dan ook 
nauwelijks politieke vorm. De meest hechte band lag in de gemeen- 
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schappelijke geloofsovertuiging en de religieuze traditie, die ondanks 
langdurige pogingen tot protestantisering onverlet katholiek was ge-
bleven. Aan die gemeenschappelijkheid is waarschijnlijk een ander 
opvallend element in de Limburgse mentaliteit te danken: de intimiteit 
en de geborgenheid, die de mensen eigen was.' Dat gevoel van gebor-
genheid ontleenden de mensen overigens meer aan de beperkte horizon, 
waarbinnen zij in vroeger eeuwen moesten leven dan aan de vredelie-
vendheid van hun sociale relaties. Noodgedwongen leefden velen geï-
soleerd, verstoken van goede verbindingen, waarin het contact met 
naburige gewesten nu eenmaal frequenter was dan met het verre noor-
den. 

Dit isolement was moeilijk te doorbreken, omdat in het algemeen de 
communicatie niet werd aangemoedigd. Dit hangt weer samen met een 
ander wezenlijk kenmerk van die samenleving, het feodale gezagssys-
teem. Dit laatste was een erfenis van eeuwenlange staatkundige ver-
deeldheid, waarin de ononderbroken machtsstrijd van lokale heersers 
slechts getemperd werd door het tegenwicht van de macht van Kerk en 
geestelijkheid. Het is veelzeggend, dat de gezagsverhoudingen in Lim-
burg steeds bijzonder geaccentueerd zijn geweest. Een daarmee samen-
hangende karaktertrek van deze gesloten samenleving was de volg-
zaamheid jegens de kerkelijke overheid en de binding aan het katho-
lieke wereldbeeld, dat op menig gebied een gelijkheid van denken en 
handelen bevorderde. Die gebondenheid aan wereldlijke en kerkelijke 
machten, aan geïmpregneerde waardensystemen en normen verengde 
de autonomie van het individu en liet weinig plaats voor afwijkende 
opvattingen, aangezien practisch iedereen in Limburg katholiek was en 
zich naar die voorschriften schikte. Persoonlijke beslissingen omtrent 
belangrijke levensvragen werden nu eenmaal kerkelijk en maatschap-
pelijk binnen de toegelaten banen gehouden, zodat de dynamiek van de 
moderne tijd er niet zo gemakkelijk algemeen werd. Er ontstond een 
merkwaardige tegenstelling: Terwijl de mensen in het noorden van het 
land in hun vrijheid van handelen vaak werden geremd door een 
angstig geweten en een zwaartillende ascese, waren het voor de levens-
blijere mens in het zuiden juist de externe machten, die zijn speelruimte 
inperkten. 

Die poging tot typering sluit niet uit, dat de verschillen in ontwik-
keling en levensovertuiging in Limburg te verwaarlozen zouden zijn. 
Verre van daar! De bevolking bestond er niet uitsluitend uit brave, 
goedgelovige katholieken. De sociale controle, die de continuïteit van 
de bestaande structuur moest verzekeren, was niet bij machte de sa- 
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menleving zo verregaand te homogeniseren, dat de gradaties en ver-
schillen werden uitgewist. Men kan zelfs in de 19e eeuw amper van één 
volkstype t.w. dé Limburger spreken. Landschap en leefwijze liepen van 
noord tot zuid uiteen. Groot waren de verschillen tussen de bewoners 
van de zand- en van de lOssgrond en evenzeer tussen de stedelingen en 
die van het platteland. 8  Zoekt men een werkelijk gemeenschappelijke 
karaktertrek, dan was dat vooral een meer agrarische leefwijze, waarvoor 
de eenvoudige gemeenschapsmens model stond, opgegroeid in het 
solidair verband van zijn familie, levend binnen een gesloten groep, 
sterk gebonden aan de natuur, nuchter ten aanzien van het onbekende 
en „conservatief" in meerdere opzichten. 9  

Dit agrarisch volkstype vertoonde in zijn houding tegenover ziekte 
en dood veel overeenkomst. Het waren mensen, die geen hoge eisen 
stelden aan het leven en ziekte als een onvermijdelijk gebeuren accep-
teerden. Zij waren eerlijk in hun gevoelens en verwachtten van een 
dokter geen wonderen, wat aan hun respect voor hem geen afbreuk 
deed. De Zuid-Limburgers mochten dan wat individualistischer lijken 
dan hun meer noordelijke provinciegenoten, wat meer door standsver-
schillen opgedeeld, ten aanzien van gezondheid en ziekte hadden zij 
geen wezenlijk andere mentaliteit. De bewoners van het noorden en het 
zuiden van de provincie stemden overeen in hun afwijzing van onbe-
grepen vernieuwingen, zodat zij ook met de moderne gezondheidszorg 
en hygiëne aanvankelijk moeite hadden. Uit die weerstand proeft men 
de spanning tussen de traditionele attitudes, de waarden en overtui-
gingen uit de diepere socio-psychologische laag en de moderne rationele 
doelstelling, die de gezondheidszorg beoogde.'° In de steden werd die 
spanning het eerst doorbroken, werd de huisarts in een uitgebreidere rol 
en functie geaccepteerd en bevestigd, aanvankelijk voornamelijk door 
de liberale burgerij en later door andere bevolkingsgroepen. Maar in 
veel andere plaatsen en streken lieten de gemeenschapsbindingen zulke 
individuele reacties niet toe." 

In de tweede helft van de 19e eeuw was de maatschappij in beweging 
geraakt, maar hiervan was in Limburg nog niet zoveel te bespeuren. De 
tempoversnelling werd in deze provincie vooral geblokkeerd, omdat de 
reacties en moderne inzichten er in mindere mate door de opvoeding 
werden doorgegeven, maar grotendeels aan ontwikkelingen elders 
moesten worden ontleend. Maar op de duur kon ook de meest besloten 
samenleving zich niet onttrekken aan het algemeen veranderingsproces, 
dat zich voor het eerst openbaarde onder invloed van de technologische 
vooruitgang, toen de grote uitvindingen op tal van terreinen toepassing 
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vonden. Deze innovaties brachten een wijd verbreid proces van sociale 
dynamiek op gang. Het land werd ontsloten; spoorwegen begonnen 
afgelegen gebieden te doorsnijden. Nieuwe fabrieken verrezen. De 
gestegen productiviteit verhoogde de materiële welvaart, waarvan uit-
eindelijk ook de werknemers profiteerden. De waarde van de arbeid 
steeg; groot werd de behoefte aan geschoolde werkkrachten. 0  

In deze periode van overgang begonnen zich diepingrijpende cultu-
rele en maatschappelijke veranderingen te voltrekken. De jeugd maakte 
zich een andere levenshouding eigen, durfde de uitdaging van de 
prestatiemaatschappij aan en riskeerde een verscherping van het gene-
ratieconflict. Het platteland ging na zijn openlegging deelnemen aan de 
geestelijke communicatie. Door de verbreiding van het (volks)onder-
wijs werden nieuwe werelden ontsloten. Het verlangen naar meer 
ontwikkeling leek niet te stillen, toen eenmaal op grote schaal kranten 
gingen verschijnen, boeken en bladen van de persen rolden, het ver-
enigingsleven zijn stormachtige groei begon en de bevolking zich in 
vele verbanden ging organiseren. De tijd van de organisaties was aan-
gebroken; organisaties van allerlei soort werden de socialiserende ui-
tingsvormen, waarin het idee en het streven van gelijkgezinden zich 
uitkristalliseerden. 

De communicatie verliep nu gemakkelijker en sneller, maar ook 
vluchtiger en oppervlakkiger. Toch nam ondanks alle beschikbare in-
formatie de daadwerkelijke betrokkenheid niet toe, omdat — gelijk 
bekend — de mens op frequente en wisselende prikkels trager pleegt te 
reageren. Er bleek grote behoefte die onafzienbare informatiestroom 
eerst te kanaliseren. Die beddingen waren o.a. de verenigingen, — 
verbanden die aansluiting zochten bij de wezenlijke behoeften van de 
mens, aanknoopten bij zijn godsdienstige of politieke overtuiging, zijn 
mogelijkheden tot economische ontplooiing, tot overleg met vakge-
noten, culturele zelfverwerkelijking of recreatie. Opgenomen in zulke 
grotere verbanden voelde hij zich minder eenzaam en afhankelijk, wist 
hij kracht bij te zetten aan zijn opvattingen en werd hij als lid van de 
groep geïmmuniseerd tegen vreemde invloeden» Deze veranderings-
processen waren maatschappelijke stroomversnellingen van Europees 
niveau, die een wisselende uitwerking hadden naargelang de voedings-
bodem meer of minder geschikt was. Limburg was op deze omwente-
ling allerminst voorbereid, zodat interne botsingen niet konden uit-
blijven. 

In de mentaliteit van de bevolking lagen trekken verborgen, die al 
dat nieuwe afwezen, moeilijk vrede konden vinden met het doorbreken 
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van het statische maatschappijbeeld. Die oude maatschappij, gebaseerd 
op traditionele gezagsposities en gemeenschapsbindingen, had zolang 
de kenmerken gedragen van duurzame, door alle bevolkingslagen aan-
vaarde verhoudingen, leek zo Limburgs, zo passend bij het karakter van 
de bevolking, dat het nieuwe al veroordeeld was, voordat het definitief 
vorm had gekregen. In sommiger ogen dreigde iets van de eigenheid 
verloren te gaan, iets van het provinciaal karakter opgeofferd. Onte-
genzeggelijk ging een oude eenheid verloren, ontstonden andere 
denkbeelden en gedragspatronen, die eigen waren aan bepaalde groepen 
en werden sociale bewegingen daardoor geïnitieerd (vakbeweging, po-
litieke partijen, minderheden, culturele emancipatiebewegingen e.d.). 
De cumulatieve kracht van de genoemde dynamische elementen gaf tot 
verschillende structuurveranderingen aanleiding. Maar dat nieuwe had 
evenzeer bestaansrecht als het oude en was niet minder regionaal ge-
bonden. 

Het was een — overigens begrijpelijke — gedachtenfout dat veran-
deringsproces te zien als een afbreuk van het vertrouwde Limburgse 
karakter. Die opvatting hield een verabsolutering in van zowel menta-
liteit als maatschappijstructuur, die men bevroren wilde zien in hun 
bestaande ingewikkelde verstrengeling. Wat in het cultuurgoed van 
een bevolking wordt opgenomen hangt echter niet alleen af van de 
mentale bereidheid die veranderingen te aanvaarden. Daarover beslissen 
evenzeer de materiële omstandigheden. Het is niet zonder gevaar om in 
het spoor van Hofstee's theorie zozeer de nadruk te leggen op menta-
liteit en gedragspatroon, alsof sociaal-psychologische motiveringen 
uitsluitend de richting bepalen. Het is niet alleen nodig te weten, welke 
ideële waarden opgeld doen, en of deze met het collectieve bewustzijn 
van de bevolking in overeenstemming zijn, maar tevens dient de 
maatschappelijke structuur van het betrokken tijdperk doorgelicht te 
worden. Beide elementen zijn nodig, want zij vormen twee kanten van 
één en dezelfde medaille. Uit de neerslag van sociale betrekkingen en 
verhoudingen ontstaat het cultuurpatroon. Uit de confrontatie van de 
sociale werkelijkheid met het waardensysteem, dat door de bevolking 
wordt aangehangen, ontstaat een ideële grootheid, een cultuur, die 
daarna zelf weer een greep legt op de structuurvormen van de samen-
leving. 

Het cultuurpatroon in deze geest opgevat kan meer of minder 
dwingend zijn, naarmate het dieper en historisch langer is verankerd. 
Om de adoptie van het gezondheidswezen te kunnen begrijpen, hebben 
wij die grondvoorwaarden op het oog, die verduurzaamde verhoudin- 
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gen, die slechts heel langzaam veranderen en die Braudel daarom in zijn 
opvatting van het historisch tijdsbegrip de tijdsduur van de „longue 
durée" (l'histoire quasi immobile) noemt." De basistendenties in een 
concrete samenleving zijn vrij onwrikbare grootheden, die de sociale 
dieptelagen vormen, waarvan de verschijnselen aan de oppervlakte de 
invloed ondergaan." Als zodanig vormen zij geen directe verklaring 
van bepaalde ontwikkelingen; zij geven daarvoor hoogstens de richting 
aan. Die verklaring zelf, die correlatie van samenhangen binnen de 
sociale data, resulteert eerst uit de bestudering van de sociale grond-
processen zelf. 

Weerstanden onder de bevolking omgebogen 
naar gebruik van de nieuwe medische voorzieningen 

Sommige aspecten van het menselijk gedrag vertonen een vaste regel-
maat op grond van het samenspel van sociale functies en structuren, die 
corresponderen met een bepaald sociaal systeem. Deze samenhang is 
echter maar van een betrekkelijke stabiliteit. De barrières van de sociale 
structuren, die zo onwrikbaar kunnen lijken, zijn meestal niet zo 
waterdicht. De menselijke geest zoekt die steeds opnieuw te doorbreken 
en te wijzigen. Het systeem kan veranderen, als bv. de waardenhièrar-
chie wordt doorbroken, als een andere meer relatieve betekenis aan 
verschillende doeleinden wordt gehecht, bv. aan onderwijs, gezond-
heidszorg, recreatie enz. De mentaliteit (het groepsbewustzijn) is im-
mers niet alléén beslissend voor een verandering van het gedragspa-
troon. Het gedrag kan ook veranderen onder invloed van de waarden, 
die in de samenleving opgang maken, onder invloed van de eensge-
zindheid waarmede de bevolking die waarden en doeleinden wil reali-
seren en onder invloed van de samenhangen in sociale relaties en 
structuren, die dientengevolge ontstaan. Het is derhalve altijd een 
complex van veranderingen, dat door de introductie van nieuwe ele-
menten wordt ingeleid, zodat op de duur het gehele netwerk van 
functionele relaties, normen en opvattingen een ander patroon gaat 
vertonen. Als die sociale veranderingen geestelijk aanvaard worden, 
leidt dat tot een bewuste aanpassing van het menselijk gedrag aan het 
gewijzigde sociale systeem. 

Hiermee wil gezegd zijn, dat wij er niet aan ontkomen iets te zeggen 
over de levens- en maatschappijbeschouwing in het betrokken tijdvak 
en enigszins uit te weiden over de maatschappelijke evolutie in diezelfde 
periode, omdat tenslotte de institutionele organisatie en ieders per- 
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soonlijke rol daarin hun verklaring vinden. Veranderingsprocessen van 
cultivering en socialisering waren al in de 19e eeuw in gang gezet als 
gevolg van de uitbreiding van het onderwijs, de eerste pogingen tot 
cultuurspreiding en de ontwikkeling van de communicatiemiddelen. 
Nog andere pogingen droegen bij tot humanisering van de sociale 
verhoudingen: de vestiging van vormingsinstellingen, zondags- en 
avondscholen, de oprichting van godsdienstige congregaties en broe-
derschappen, het streven naar een meer persoonlijke armenzorg en als 
belangrijkste de associatie van de arbeiders. Zo sijpelde een ander 
gedragspatroon naar de lagere bevolkingsgroepen door. 

Op het einde van de 19e eeuw begon zich het opmerkelijk ver-
schijnsel af te tekenen, dat andere criteria de maatschappelijke geleding 
gingen bepalen. Vroeger was het klasse- en standsonderscheid een 
duidelijk normerend element geweest in een algemeen aanvaard maat-
schappelijk bestel, maar de sociale stratificatie werd nu geleidelijk 
anders van inhoud. Meer dan afkomst, bezit of andere elementen werd 
het uitgeoefende beroep, i.c. het inkomen, dat men verdiende, bepalend 
voor het sociaal prestige. En dat juist op een moment, dat de inko-
menspyramide breder en gedifferentieerder werd. De sociale ladder werd 
dientengevolge langer en minder overzichtelijk. Vroeger werd de com-
municatie veel minder geremd door klasselijnen; arm en rijk woonden 
dooreen, gingen met elkaar om en hadden veel gemeenschappelijks 
eigen. Nu groeide een klassebewustzijn, waaraan bepaalde normen en 
verwachtingspatronen gekoppeld waren, die door leden van andere 
klassen niet altijd werden gedeeld. Zo begon een vervreemding te 
ontstaan met name in de snel groeiende steden en in die ge ü rbaniseerde 
gebieden, waar een grote immigrantenstroom voor een vermenging had 
gezorgd van mensen en cultuurpatronen.' 6  

Deze tendenties werden in Limburg minder bewust ervaren, omdat 
die problematiek verdrongen werd door een andere uitdaging, opge-
roepen door „the great depression", de langdurige landbouwcrisis, die 
op het einde van de jaren '70 begon en aanhield tot het midden van de 
negentiger jaren. In heel Limburg was de nood zeer nijpend. De 
armoede werd zo groot, dat velen de provincie begonnen te ontvluch-
ten. De hoge emigratiecijfers en de omvangrijke seizoenstrek van hele 
dorpen naar Duitsland illustreren de ernst van de toestand. Ook om 
andere redenen verkeerde Limburg in een kritieke periode van zijn 
bestaan. De jongste van de Nederlandse provincies was buiten haar wil 
in een als vreemd ervaren staatsverband ondergebracht, waar dit „on-
betrouwbaar grensgebied" met dédain werd bekeken. De inwoners 
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voelden zich op zichzelf teruggeworpen en waren gedwongen tot een 
geestelijke heroriëntering. Deze mentale overschakeling probeerde men 
bovendien in een deels zelf gekozen isolement tot stand te brengen. Het 
sombere levenspatroon en het gemis aan toekomstperspectief verklaren 
de lethargie van de bevolking, die de kracht miste maatschappelijke 
hervormingen op gang te brengen. De kleinschalige samenleving liet 
weinig groei en variatie toe en deed ook weinig verwachten voor een 
verbetering van de gezondheidszorg." 

De bevolking heeft in deze jaren voornamelijk passief op de veran-
deringen gereageerd, maar zij heeft de moderne ontwikkeling, die in 
buitenlandse buurprovincies als Luik en de Nederrijn al veel verder was 
voortgeschreden, zeker niet zonder meer afgewezen. Dat bewezen bij-
voorbeeld de inspanningen, waartoe de boeren in staat waren om de 
landbouwcrisis te boven te komen. Maar een actieve rol was voor deze 
gehalveerde en verarmde provincie niet weggelegd. Het valt te begrij-
pen, dat Limburg moeite had aansluiting te vinden bij nieuwe verhou-
dingen, die nog in een beginstadium verkeerden. Heel geleidelijk wer-
den hier eerst de veranderingen merkbaar, ook op het gebied van 
geneeskunde en gezondheidszorg. Het ontstaan van een modern me-
disch-hygiënisch gedragspatroon is alleen op middellange termijn te 
bestuderen. Op dit abstractieniveau komen wij eerst iets van de hou-
ding en de motieven op het spoor, die daartoe bijdroegen. Ten dele laat 
zich deze geleidelijkheid verklaren uit de aanvankelijk trage groei in de 
gezondheidsvoorzieningen; ten dele zullen wij daarvoor een verklaring 
moeten zoeken bij de betrokkenen en is het noodzakelijk in de menta-
liteit en maatschappelijke achtergrond van patiënten en geneesheren 
door te dringen om hun handelwijze enigszins te kunnen begrijpen. 

In het historisch gebruikelijk verklaringsstramien worden veel ver-
anderingen, die in het laatste kwart van de 19e eeuw plaats vonden, in 
verband gebracht met de stroomversnelling, waarin de samenleving was 
geraakt. Deze sociale dynamiek wordt in de literatuur vaak aangeduid 
als een sociaal nivelleringsproces, alsof er enkel iets wordt glad gestre-
ken. Wat zich echter openbaart, is oneindig veel meer dan het aantasten 
of doorbreken van een gevestigd (zo men wil: liberaal) cultuurpatroon 
door dit eenvoudig te vervangen door een ander (modern) cultuurpa-
troon. Die omschrijving gaat voorbij aan de omslag van een strak 
geprofileerd, vrij eenvormig en statisch cultuurpatroon naar een andere 
waardenschaal, minder duidelijk van inhoud en telkens wisselend. Bo-
vendien is die waardenhiërarchie voor elke groep verschillend gewor-
den, vooral sinds de verticale geleding ingewikkelder werd door de 
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voortschrijdende differentiatie in functies en beroepen. De beschaving 
was haar oude zekerheden kwijt geraakt en de moderne mens raakte 
verstrikt in een ambivalentie van waarden. 

In die nieuwe situatie werd de collectieve houding tegenover de 
cultuurgoederen anders, hetgeen bv. bleek uit het gedrag van de be-
volking tegenover gezondheid en hygiëne. Die houding vloeide niet 
meer voort uit stereotiepe gewoonten en was niet langer meer door de 
collectieve mentaliteit voorgeschreven. Het medisch-hygiënisch ge-
dragspatroon werd door het gros van de bevolking van de hogere 
standen overgenomen. De gezondheidszorg werd hoger gewaardeerd en 
als een meer bereikbaar ideaal aangezien.' 8  Men kan die omslag echter 
niet alleen beschouwen als een uitvloeisel van een mentale verandering. 
De mentaliteit van de bevolking speelde integendeel een minder be-
slissende rol vanaf het moment, dat deze door de maatschappelijke 
vernieuwingen werd gegrepen en uit eigen persoonlijke aandrang op 
die veranderingen reageerde. Onder invloed van de sociale emancipatie 
werd een bewustwording op gang gebracht; in die volksbeweging ligt 
een groot deel van de verklaring opgesloten. De veranderingen in de 
maatschappijstructuur zijn een onmisbare sleutel om de aanvaarding 
van de gezondheidszorg te verstaan. Daarmede is het bestek voor dit 
hoofdstuk verder uitgezet. Gedragingen en motieven zijn zowel geïn-
spireerd door de ideeën, die in de maatschappij leefden als ook door 
maatschappelijke voorwaarden geëncadreerd. Daarom zullen wij een 
aantal karakteristieke aspecten in de gezondheidszorg confronteren met 
de „tijdsgeest" op enige belangrijke momenten. Die confrontatie met 
het cultuurpatroon en het sociaal-politieke klimaat kan ons dan op het 
spoor brengen van enige essentiële achtergronden, die de ongelijkma-
tige ontwikkeling in de gezondheidszorg kunnen verklaren. 

De officiële en de natuurgeneeswijze 

De primitieve en vage kennis omtrent alles, wat met ziekten samen-
hing, was aanvankelijk algemeen verbreid. De dokters mochten zich ten 
opzichte van hun patiënten misschien op hun kennis laten voorstaan, 
het lijdt geen twijfel, dat zij vaker door eigen innerlijke onzekerheid 
gekweld werden. Ondanks de pose van een uiterlijk gewichtig voorko-
men sloop niet zelden twijfel in hun hart, als zij voor de opgave stonden 
het wezen van de ziekten te doorgronden. Maar de patiënt was nog veel 
onkundiger over het ziekteproces, dat hem overvallen had. Elke com-
municatie was derhalve uitgesloten, al meende de dokter het nog zo 
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goed. Van meet af aan bestond een zekere kloof tussen arts en patiënt, 
die moeilijk viel te overbruggen zolang de bevolking geen enkele notie 
bezat omtrent het ontstaan en de voortgang van het ziekteverloop. 
Bovendien hadden de mensen er geen begrip van, hoe zij door eigen 
hygiënisch gedrag ziekten konden voorkómen en de genezing konden 
bevorderen. Dit onbegrip stond de verbreiding van de moderne ge-
neeskunde in de weg. De meeste zieken tastten volledig in het duister, 
wisten nauwelijks van de mogelijkheid tot medisch ingrijpen, zagen 
geen therapeutische weg voor zich, waaraan zij troost en vertrouwen 
konden ontlenen, en hadden niet eens een vermoeden, of hun hoop op 
genezing terecht was. 

Hoewel de dokter in de tweede helft van de 19e eeuw zienderogen 
het vertrouwen begon te winnen, waren er toch nog grote groepen, die 
weinig van de medische hulp profiteerden. Practisch algemeen was de 
klacht, dat een dokter zo laat in consult werd geroepen. Het tekort aan 
geneesheren was ten dele oorzaak van dit euvel, maar daaraan lag het 
niet alleen. Door het gebrek aan artsen op het platteland raadpleegde de 
bevolking daar ook niet vlug een dokter, die vaak moeilijk bereikbaar 
was. Men kon de stadsgeneesheer toch niet voor een „kleinigheid" 
ontbieden. Gebruikelijk was hoogstens, dat men het gezin, waar de 
dokter toch al op bezoek kwam, liet weten, dat zijn hulp elders ver-
wacht werd. Een arts uit de stad liet men zelf pas komen, als het zeer 
ernstig werd, met het gevolg, dat die dokters — wanneer zij eindelijk na 
veel en moeilijke omwegen arriveerden — niet zelden voor hopeloze 
gevallen kwamen te staan. Vele malen kwam het voor, dat de arts geen 
hulp meer kon verlenen en enkel de dood kon constateren.' 9  Cijfers 
spreken in dit opzicht een duidelijke taal. In de laatste decennia van de 
vorige eeuw stierven in Limburg gemiddeld meer dan 150 personen per 
jaar zonder geneeskundige behandeling, — een verschijnsel, dat zich 
zowel in de stad als op het platteland voordeed. In 1907 stierven in 
Venlo 24 personen zonder dat zij een dokter hadden geraadpleegd. In 
het district Weert stierven in 1905 niet minder dan 20% van alle 
overledenen zonder enige medische behandeling. 20  

Allerlei motieven waren in het spel, die er toe bijdroegen, dat de 
medische behandeling moeilijk ingang vond: de geringe vertrouwdheid 
met de dokter en zijn behandelingswijze, de onkunde om de ernst van 
de symptomen te onderkennen, een tekort aan vertrouwen, dat nog 
verbetering in een ernstige ziekte te verwachten was enz. De massa 
stond heel onwennig tegenover de arts en zijn geleerdheid en wist vaak 
nauwelijks haar achterdocht te verbergen. De bevolking was niet vlug 
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te overtuigen; zij verlangde bewijzen en wilde onmiddellijk resultaat 
zien. Bang als de meesten bovendien waren, dat zulke gestudeerde 
mensen erg hoge rekeningen zouden schrijven, vroeg hun economisch 
instinct zich ai, of zij er dan ook zoveel beter van zouden worden. 2 ' 
Twee motieven voor de weerstand tegen de dokter springen het meest 
duidelijk naar voren: ten eerste omdat de mensen — minder pijnge-
voelig dan de huidige generatie — niet gewoon waren voor elk leed of 
pijn de bijstand van de dokter in te roepen, en ten tweede omdat men 
dacht, dat die toch niet meer kon helpen. 

De kortsluiting lag voornamelijk hierin, dat de medische zorg te 
weinig aansloot bij hun levenspatroon. De mensen stonden niet on-
voorbereid ten opzichte van hun levenslot. De hulp van de dokter werd 
slechts ingeroepen bij geboorte en dood, en wanneer andere middelen 
gefaald hadden. Het gros van de bevolking schrok terug voor elke 
medische behandeling, vaak niet zonder reden. Vanuit die mentaliteit 
werd eerder een beroep gedaan op een geneeswijze, die steunde op de 
krachten van de natuur zelf (lucht- en rustkuren, fysische therapie, 
baden, bedrust, voeding e.d.). 22  

In die natuurgeneeskunst zat het streven opgesloten met behulp van 
empirische middelen en leefregels dc natuurlijke weerstand van het 
lichaam te versterken. De primitieve volksgeneeskunst, die ziekma-
kende factoren zocht uit te sluiten met een natuurtherapie, waaraan 
geen dokter te pas kwam, was ingebed in de volkscultuur en lag 
gemakkelijker binnen het bereik van de volksklasse dan de rationele 
geneeswijze van de artsen. Rond alle verschijnselen van het leven, die de 
mens niet wist te ontsluieren en met name rond de levensvragen van 
geboorte, ziekte en dood, weefde de mens van oudsher een krans van 
gebruiken, gezegden, gelovige en bijgelovige practijken. Wat hij niet 
op natuurlijke manier kon verklaren, zag hij als bovennatuurlijk, 
meestal in positieve zin — en dan werd de genezing toegeschreven aan 
de engelen of de heiligen, aan Maria of aan God zelf — soms ook wel in 
negatieve zin en dan werden die verschijnselen als bedreiging ervaren en 
aan de kwade machten toegeschreven. De Kerk sloot aan bij die 
traditionele denkwijze en leerde de mensen hulp en bijstand te zoeken 
bij God en zijn heiligen, waaruit de religieuze bewogenheid van tal van 
devoties is te verklaren. Daarnaast zochten de mensen hun toevlucht tot 
de overgeleverde natuurgeneeswijze, die van streek tot streek verschilde. 
Op experimentele basis was namelijk een grote hoeveelheid kennis 
vergaard en waren volksgeneesmiddelen van geslacht op geslacht 
doorgegeven, waarvan ieder spontaan gebruik maakte, die meende zich 
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(nog) geen medische hulp te kunnen permitteren. Een uitgebreide serie 
huismiddeltjes vormde het arsenaal waarop de patiënt (en met hem de 
meelevende naoberschap) een beroep deed. Het was de door de traditie 
geheiligde geneesmethode. 2 3  

De natuurgeneeswijze werd evenmin door de ontwikkelde tijdge-
noten afgewezen (en beleeft trouwens thans opnieuw een bloei). De 
apotheker Van Rijn schrok er bv. niet voor terug te waarschuwen tegen 
een overmatig en te vroegtijdig gebruik van chemische geneesmidde-
len. Hij stelde de beoefening van de persoonlijke hygiëne voor de 
gezondheid primair, waarin voor de natuurgeneeskunde vanzelfspre-
kend plaats was. 24  De meeste hygiënisten hebben zich echter niet 
gerealiseerd, dat het onbedoelde gevolg van hun uitlatingen kon zijn, 
dat de officiële geneeskunde minder vlot ingang vond. Zij voorzagen 
evenmin het misbruik, dat gemakkelijk kon voortvloeien uit een te 
groot vertrouwen in de volksgeneeskunst, namelijk dat de mensen hun 
heil gingen zoeken bij kwakzalvers, terecht kwamen bij de slinkse 
practijken van wonderdokters, kruidenmengers, handopleggers, hel-
derzienden, piskijkers enz., die onwettig en tegen betaling de genees-
kunst uitoefenden. Die gederailleerde practijken riepen grote gevaren 
op, omdat uit gewinzucht zieken met misleidende voorstellingen en 
oncontroleerbare geneesmiddelen genezing werd gesuggereerd, terwijl 
het ziekteproces voortging of vaak nog verergerde, zodat een later 
medisch ingrijpen werd bemoeilijkt. 25  

Het was vooral vanuit de kennis van de gevolgen, dat de artsen tegen 
deze uitwassen stelling namen. Herhaaldelijk heeft de provinciale ge-
neeskundige commissie gewaarschuwd tegen de onbevoegde beoefena-
ren van de geneeskunde." De verslagen van het geneeskundig staats-
toezicht stonden evenzeer vol klachten over deze onuitroeibare practij-
ken." Het kwam zelfs zover, dat Burgemeester en Wethouders van 
Maastricht in 1909 op advies van de gezondheidscommissie een officiële 
waarschuwing lieten horen tegen bepaalde kwakzalversmiddelen." Een 
bijzondere moeilijkheid bij het beteugelen van de kwakzalverij lag in 
het feit, dat die charlatans vanuit het buitenland opereerden en zich 
zodoende aan strafvervolging onttrokken. Men sprak over de grote 
toeloop naar de „grensdokters", die geen bevoegde artsen waren, maar 
wonderdokters, meestal piskijkers, die op grond van zulk een „diagno-
se" hun therapie voorschreven. Hun faam bleek lange tijd onaanvecht-
baar. Te voet trok men bv. vanuit het Roermondse naar de „dokter" van 
Wassenberg of Kessenich of ging men per rijtuig naar Straelen. Er 
waren soms vaste grensgangers, die tegen een lichte vergoeding bereid 
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waren ten behoeve van een zieke buurtgenoot die wonderdoeners te 
consulteren. Het gewone volk was zwaar onder de indruk van hun 
vooruitziende blik en kocht gretig de kruiden en dranken, die zij 
voorschreven. Een zelfde klandizie vanuit Nederland hadden enige 
Belgische pastoors, die de mensheid van hun geneeskracht niet versto-
ken wilden laten, ofschoon de Kerk die practijken eigenlijk verbood." 
De geestelijkheid in eigen provincie zag meestal lijdelijk toe zonder de 
bevoegde artsen de helpende hand te kunnen reiken. De officiële 
geneeskunst voelde zich meermalen in de steek gelaten. De Limburgse 
afdeling(en) van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst verhief vaker haar stem tegen al die kwakzalverij zonder 
dat het veel mocht baten. 3° 

De invloed en de aantrekkingskracht van die natuurgenezers bleef 
tot na de eeuwwisseling voortduren. Hun optreden had in de besloten 
samenleving van die dagen een vaste functie, geworteld in het volks-
geloof, dat zij de geheimen van het leven konden ontsluieren, pijn 
konden wegnemen, gevaarlijke wateraders of aardstralen opsporen en 
remedies wisten voor de meest vreemdsoortige ziekten. Veel mensen 
bleven nog in hun ban, toen de „officiële" maatschappij al lang be-
gonnen was dit „bijgeloof' te veroordelen en de geneeskunde steeds 
luider haar alleenrecht opeiste. Die pretentie had vroeger geen schijn 
van kans gehad, toen de mensen nog geenszins in staat waren de aard, 
het verloop en de gevolgen van de meeste ziekten te begrijpen. In die 
situatie lag het voor de hand, dat de meesten eerder een beroep deden op 
de traditionele geneeswijzen dan op de erkende geneesheer. Diens 
bevoegdheid werd niet aangevochten, maar het was geen medicijnman 
voor dagelijks gebruik. Dat de geneeskunde hun noden kon verlichten 
of afwenden, was hen niet bijgebracht. Gretig bleef men vasthouden 
aan de gewone huismiddeltjes, vaak door buren of gedienstige kennis-
sen aanbevolen. Eerst wanneer de middelen uit de huisapotheek geen 
baat brachten, werd overwogen de dokter te roepen. Soms verschool 
men zich nog achter vermeende godsdienstige motieven om medische 
bijstand uit te stellen — eigenlijk omdat men vrees had voor een 
pijnlijke behandeling (de spreekwoordelijke angst voor het „snijden"). 
Het duurde nog een generatie, voordat de mentaliteit zover was om-
gebogen, dat een ander gedragspatroon gemeengoed werd. 

Tijdens de 19e eeuw was nog weinig uitzicht op een betere waarde-
schatting van de betekenis van de moderne geneeskunde. Een resolute 
uitbreiding van het aantal artsen zou waarschijnlijk in die toestand niet 
onmiddellijk verbetering hebben gebracht. Dat het aantal artsen in 
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Limburg echter nog terugliep, was een beletsel temeer voor de inte-
gratie van de geneeskunde. De afstand tussen arts en patiënt werd 
groter (letterlijk én figuurlijk), toen de geneeskundige wetgeving van 
1865 de oude klinische opleidingen in de ban had gedaan en daarmee de 
ouderwetse geneesheer van het Limburgse platteland had verdreven. 
Voor geruime tijd was de kans toen verkeken om die kloof tenminste 
enigermate te overbruggen. Over bleven de academisch-opgeleide ge-
neeskundigen, minder bedreven in de practische ingreep, maar breder 
onderlegd en nauwgezetter uitgekozen. Zij hadden hun kennis opge-
daan aan verre universiteiten, die hen nieuwe methodieken hadden 
bijgebracht en hun geest hadden gescherpt voor de bacteriologische 
ontdekkingen van hun tijd. Maar die wetenschappelijke ervaringen 
openden niet vanzelf de deuren naar de patiënten. Met veel van de 
opgedane theoretische kennis kon de arts trouwens in de practijk 
weinig beginnen. Voor wat hij daar nodig had, moest hij vooral 
terugvallen op zijn anatomische kennis en op wat hij nog wist over de 
toepassing van natuur- en scheikunde. Ofschoon zijn diploma hem 
bevoegd verklaarde op alle terreinen van de genees-, heel- en verlos-
kunde, stond hij desondanks in veel gevallen machteloos. 3 ' 

Door hun studie en door de aard van hun kennis stonden deze 
dokters nogal ver van het volk af, van de denkwereld, de mentaliteit en 
de gemoedsgesteldheid van de gewone stervelingen, die ziekte en dood 
beschouwden als onvermijdelijke lotgevallen van het leven, maar tevens 
als mysterieuze verschijnselen, die niet in de macht lagen van welke 
gestudeerde arts ook. Het wederzijdse verwachtingspatroon sloot niet 
op elkaar aan. Het was lang niet altijd verkeerd begrepen zuinigheid, die 
de mensen er van weerhield een dokter op te zoeken. Vaker gaven 
andere irrationele overwegingen hier de doorslag. Anders hadden zij 
ook geen beroep gedaan op de pillen, poeders en zalven uit zijn 
apotheek, waartoe zij liever hun toevlucht namen dan tot de dokter zelf. 
Een ingewikkeld rollenspel beheerste de relatie van arts tot patiënt. Een 
aantal ouderwetse dokters begreep heel goed, dat zij alleen het ver-
trouwen konden winnen, indien de bevolking in hen dezelfde mystieke 
krachten ging vermoeden als zij bij de natuurgenezers veronderstelde. 
Daarom vervulden zij een soortgelijke rol: zij traden niet alleen op als 
genezers van kwalen, maar zij gaven troost, wekten vertrouwen en 
ontleenden aan dat charisma een suggestieve kracht, die moest com-
penseren, wat zij aan moderne medische kennis misten. Zij traden in 
ernstige levensmomenten op met gezag en overwicht, steunend op een 
diepe mensenkennis en op een verschijnsel, dat de schrijver-arts Ba- 
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rentsen de afsluitende hoogachting heeft genoemd. Zijn gezag en de 
achting voor zijn persoon waren zo onaantastbaar, dat elke discussie was 
uitgesloten. Het gevolg van die houding was, dat het advies van de 
dokter onderdanig in ontvangst werd genomen, maar dat zijn raad niet 
altijd werd opgevolgd. 32  

Het waren soms meer subjectieve dan objectieve weerstanden, die in 
de vorige eeuw een rol speelden en slechts traag te doorbreken waren. 
Ter illustratie zullen wij nog enige Limburgse voorbeelden aanhalen. 
Twee objectieve belemmeringen, die vaker het inroepen van dokters-
hulp bezwaarlijk maakten, hebben waarschijnlijk subjectief minder 
zwaar geteld: op de eerste plaats de geringe spreiding van de artsen over 
het platteland en op de tweede plaats de geringe financiële draagkracht 
van de meeste gezinnen om de dokterskosten te betalen. Ontegenzeg-
gelijk waren dit problemen, die verklaren, waarom zoveel mensen 
stierven zonder geneeskundige behandeling of waarom de dokter zo laat 
aan het ziekbed werd ontboden. Wij hebben reeds het voorbeeld uit 
Ottersum genoemd, waar de dokter uit Venlo voor veel zieken te laat 
arriveerde. 33  Iets soortgelijks gebeurde in 1861 in Meerssen, waar ver-
schillende patiënten aan een kwaadaardige keelziekte bezweken, het-
geen tot een onderzoek door de provinciale genecskundigc commissie 
aanleiding gaf. De heelmeester Wouters, die ter verantwoording werd 
geroepen, beklaagde en verweerde zich toen met de opmerking, dat hij 
zo laat te hulp was geroepen, dat hij machteloos stond. 34  Zo zouden 
waarschijnlijk meer dorpen als voorbeeld te noemen zijn. Linssen ver-
meldt, dat in sommige gemeenten van Midden- en Noord-Limburg 
slechts een derde van alle overledenen geneeskundig was behandeld." 

De bevolking moest vaak overreed worden de dokter te gaan op-
zoeken. Zo is uit het dagboek van pastoor Lom bekend, dat het in zijn 
parochie Herten tijdens de epidemieën van dysenterie, pokken en 
roodvonk in de jaren 1875-1880 bezwaarlijk was het aantal ziektege-
vallen op te geven, „daar menig lijder zonder geneeskundige hulp 
bleef". Ook meende deze pastoor er goed aan te doen zijn parochianen 
te waarschuwen „dat men niet verzuime zodra het roodvonk slechts 
eenige graad van hevigheid aanneemt, geneeskundige hulp in te roe-
pen". 36  Zo vanzelfsprekend was zijn advies dus niet, dat hij daarop 
moest insisteren. Een verandering in mentaliteit en gedragspatroon was 
toen even noodzakelijk als de vestiging van meer artsen. Hun aanwe-
zigheid zonder meer was nog geen waarborg, zoals de toestanden in de 
steden bewezen. Daar waren dokters genoeg geconcentreerd, maar het 
merendeel van de bevolking (de arbeidende stand) maakte van hun 
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diensten geen gebruik. De onbemiddelden, die een particuliere visite 
niet konden betalen, vielen onder de sectiedokters van de geneeskun-
dige armenzorg. Deze laatsten waren feitelijk overbezet, terwijl de 
overige artsen moesten wedijveren om de financiële gunst van de 
bovenlaag. Deze discrepantie trad in de stad minder aan de dag, omdat 
de gewone man niet gewoon was een dokter vaak te bezoeken. „Als een 
volwasschen mensch iets mankeert, dan gaat hij in den regel niet gauw 
naar den doctor, maar wel naar den apotheker om de dropflesch of een 
purgatief te halen", aldus Dr. Fouquet in een poging te verklaren, hoe 
de armendokters in Maastricht, die naast hun eigen practijk nog ge-
middeld vijfduizend armen te behandelen hadden, het voor elkaar 
brachten zich van die taak te kwijten." 

Welke motieven aan de houding van de massa ten grondslag lagen, 
liet hij in het midden. Ofschoon geneeskundige hulp vrij kon worden 
ingeroepen, bestonden blijkbaar andere weerstanden, aangezien dit 
door de meesten verzuimd werd. Het is niet bekend, of in Maastricht 
die geneeskundige armenzorg als discriminerend werd ervaren. 38  Op 
grote schaal zal dat nauwelijks het geval zijn geweest, want dan had 
men er wel eerder een ziekenfonds van de grond gekregen. Waar-
schijnlijk moeten wij hier eerder denken aan irrationele factoren, aan 
een tot gewoonte geworden fatalisme, dat de proletariërs niet vreemd 
was. „Er hoeft voor mij geen dokter te komen", hoorde Sjengske, de 
Maastrichtse arbeidersjongen in de gelijknamige volksroman van Bèr 
Hollewijn, zijn vader zeggen, toen die met de „pottemènnekeskrènkde" 
(silicose) in bed lag. „Als je  't  onder de ribben hebt, kunnen de dokters 
er geen mieter aan doen." „Als 'n boom begint te rotten, gaat ie 
kapot". 39  Hier wordt geen ongewoon verschijnsel beschreven. In 
's Hertogenbosch waren de armen al even traag met het inroepen van 
geneeskundige hulp, en kwam van de voorzorgsmaatregelen tegen 
epidemieën evenmin veel terecht." 

De dokter was in zeker opzicht een zeldzame en onwelkome gast, die 
alleen al door zijn verschijnen het gezin in paniek bracht. In twee 
gevallen werd wel regelmatig de hulp van de sectiedokter ingeroepen, 
bij een moeilijke bevalling en bij zuigelingen- of kinderziekten. In het 
eerste geval had de arts een dankbare taak, want meestal wist hij de 
boreling gezond en wel ter wereld te helpen; in het tweede geval stond 
hij voor een meer ondankbare opgave, omdat die babies meestal niet 
meer te redden waren. In die twee gevallen pleegden ook andere 
bevolkingsgroepen zich tot de dokter te wenden, maar verder was zijn 
optreden door de gemeenschap nog niet volledig aanvaard. Stereotiepe 

252 



vooroordelen en collectieve waarde-opvattingen leken het gedrag ten 
opzichte van de menselijke gezondheid te begrenzen. De mensen waren 
met angst voor de dokter opgegroeid. De figuur van de huisarts wist 
men niet goed te plaatsen. Door zijn tijdgenoten werd hij gezien als een 
wat onconventionele figuur, die moeilijk in de dorpshiërarchie paste, 
die met zijn vrijere omgangsvormen enig tegenwicht bood tegenover 
de andere dorpsnotabelen, waarvan hij soms de tegenpool werd." 
Hoezeer dit beeld misschien ook literair gekleurd is, uit de beschrij-
vingen komt hij in elk geval over als iemand, die een zekere populariteit 
genoot, maar tegenover wie men niettemin een zekere afstand bewaar-
de. Zijn adviezen werden in zijn bijzijn plichtmatig beaamd, maar 
nadien lang niet altijd consequent nageleefd. Zijn optreden beant-
woordde nog niet aan een vast gedragsritueel in de trant van een 
voorgeschreven handeling, waaraan men zich niet kon onttrekken. Aan 
de kosten voor dokter en geneesmiddelen tilde men bv. minder zwaar 
dan aan de uitgebreide statusverplichtingen, die aan een begrafenis 
vastzaten. Het kwam wel meer voor, dat men, toen de gestorvene nog 
leefde, elke gulden omdraaide die voor zijn gezondheid moest worden 
besteed, maar des te royaler geld uitgaf voor een „fatsoenlijke" begra-
fenis.' 

Zoveel is duidelijk, dat het merendeel van de bevolking met ziekten 
eigenlijk niet goed raad wist. Aan goede wil ontbrak het niet, maar de 
middelen en methoden, die tot herstel van de patiënt werden aange-
wend, lieten te wensen over. In ernstige gevallen schoten de volksge-
neesmiddelen tekort en konden ook de godsdienstige gebruiken geen 
uitkomst brengen. Teneinde raad verscheen dan de dokter ten tonele, 
die handen tekort kwam om de ijver in betere banen te leiden. Zijn 
(magere) autoriteit kwam dan in de schaduw te staan van het collec-
tieve, door de traditie geheiligde gedragspatroon. Soms lukte het hem 
de collectieve gewoonten, die door de gemeenschap met haar normen 
waren beschermd, te doorbreken. Wij vinden zulke gevallen beschre-
ven, als de hulp van de dokter bv. werd ingeroepen voor een ernstige 
zuigelingenziekte. Omwille van het recht van het jonggeboren leven 
moest hij zich dan keren tegen de vaste, door de gemeenschap voorge-
schreven rituelen, waarvan de baker, de buurvrouw, de familie enz. de 
uitvoerders waren. Wie durfde af te wijken van dit geheiligd patroon, 
werd ernstig gewantrouwd. Het pleit voor de eenvoudige mensen, die 
de levensuitingen van het pasgeboren kind vaak volledig hadden mis-
duid, dat zij uit liefde voor hun kind het risico aandurfden andere dan 
de gebruikelijke methoden te volgen. Wanneer de weg, die de dokter 
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had gekozen, dan tot resultaat leidde, als de (in hun ogen) gevaarlijke 
proefneming was gelukt, werd de afwijkende daad door de familie en de 
buurt achteraf gebillijkt en was iedereen gelukkig met een leven, dat 
gespaard bleef. 43  

De sociale controle en de openbare mening waren vaak zo hecht, dat 
de meesten zich niet geheel aan het psychisch afweermechanisme van de 
gemeenschap konden onttrekken, zodat verkeerde methoden en ge-
bruiken nog lang geheel of gedeeltelijk in zwang bleven. Dit verklaart, 
waarom Maastricht (met 's-Hertogenbosch) zo lang de hoogste zuige-
lingensterfte van alle grote steden had. De reden lag niet alleen hierin, 
dat de kinderen daar onder zeer ongunstige omstandigheden ter wereld 
kwamen, maar vooral omdat de hygiënische verzorging op zoveel 
punten door een verkeerde traditie in stand werd gehouden. De om-
standigheden in de gezinnen waren vaak een hinderpaal voor een goede 
verzorging van de zuigelingen. Overbelaste moeders, die hun zorg nog 
over enige kleuters en andere kinderen moesten verdelen en met moeite 
het huishouden op de been konden houden, waren niet de eerstaange-
wezenen om op dit punt tradities te doorbreken of nieuwe methoden te 
beproeven. Zij vertrouwden graag op de hulp van familie en buren; zij 
leunden gemakkelijk aan bij de gebruiken van die tijd en waren mis-
schien (te?) gauw tevreden, als zij deden, wat van haar verwacht mocht 
worden. 

Dit fatale vertrouwen, door mentaliteit en godsdienstzin gevoed, 
bleek een averechtse uitwerking te hebben zonder dat zij zich tegen die 
onbedoelde gevolgen konden verweren. Het incidentele optreden van 
de dokter bij de geboorte of later bij ernstige kinderziekten" kon 
nauwelijks enig tegenwicht bieden. De stelling mag onder bepaalde 
voorwaarden wellicht veralgemeend worden, dat de invloed van de 
dokter na de eerste levensdagen vrijwel geheel ophield. Al was dan de 
tijd voorbij, dat de dokter uitsluitend werd gehaald om de doods-
schouw te verrichten, toch was het vaak genoeg te laat, als hij bij een 
zieke werd geroepen, om de dood te voorkomen." 

Aangezien de meesten zo zelden met een dokter in aanraking kwa-
men, miste deze ook de mogelijkheid een positieve invloed uit te 
oefenen en iets effectiefs te ondernemen om ziekten te voorkomen. Zijn 
incidenteel curatief optreden was niet bij machte in de overgeleverde 
gewoonten verandering te brengen of tot een meer hygiënische leef-
wijze aan te zetten. In die tekortschietende hygiëne lag een van de 
voornaamste ziektehaarden. Onuitroeibaar leken de verkeerde zeden en 
gebruiken, al werd nog zo vaak aangetoond, hoe onzindelijk en onge- 
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zond die waren. Het leefmilieu werkte de infectie nog tezeer in de hand; 
de gebrekkige voeding, de woonomstandigheden en de sanitaire tekor-
ten bevorderden die verbreiding. Voorstellen tot verbetering waren 
moeilijk te verwezenlijken, wanneer die van de vrijwillige medewerking 
van de bevolking afhankelijk waren. In uitzonderlijke gevallen, als het 
optreden van epidemieën buitengewone maatregelen vorderde, konden 
de artsen met meer kans van slagen de overheid tot hygiënische verbe-
teringen bewegen. Maar dat effect was in normale jaren weer spoedig 
weggeëbd. Daarom zon men in medische kring op een premie-systeem, 
dat het gros van de bevolking tot een betere hygiëne moest verleiden: 
„Van niet minder aangelegenheid is de zindelijkheid van de woningen 
en derzelver inwoners; om hiertoe te geraken moet de medewerking van 
het armbestuur en van andere Sociëteiten van Weldadigheid worden 
ingeroepen, welke door het verminderen of vermeerderen van hunne 
gewone uitdelingen, volgens den staat van zindelijkheid, waarin het 
huishouden gewoonlijk bevonden wordt, de nalatigen straffen en inte-
gendeel die, welke het verdienen, beloonen"." In concreto dacht men 
in navolging van Belgische voorstellen aan het uitdelen van huismeu-
belen en kledingstukken, maar in de practijk bleef dit plan onuitge-
voerd. 

Op het einde van de 19e eeuw was geleidelijk toch enige verbetering 
bereikt. Veel belang hechtte men toen aan het geven van moedercur-
sussen en aan een hygiënische voorlichting aan arbeidersvrouwen en 
fabrieksmeisjes. In 1906 werd een oud idee van stal gehaald met het 
voorstel een proef te nemen met het toekennen van kleine premies voor 
de meest zindelijke en ordelijkste woning. 47  Dit voorstel werd niet 
gerealiseerd, maar de gedachte tekent de sfeer. Naast maatregelen ter 
verbetering van de woning en de bewoningstoestand werd als urgent 
beschouwd een betere genees- en verloskundige hulp en een goede 
wijkverpleging. Langs die wegen hoopte men eindelijk resultaten te 
bereiken. Het was in elk geval voor ieder duidelijk geworden, dat 
voorlichting op grote schaal nodig was om op de duur de bevolking tot 
veranderingen te brengen, gewoonten te doorbreken, onverschilligen 
tot andere gedachten aan te sporen en de mentaliteit om te buigen. Het 
was aan de 20e eeuw voorbehouden daarvan de resultaten te zien. 

De moderne gezondheidszorg wint het pleit 

De evolutie op het terrein van de volksgezondheid is in de voorgaande 
hoofdstukken uitvoerig ter sprake gekomen, zodat deze niet opnieuw 
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behoeft te worden geconcretiseerd. Wat ons nu voornamelijk interes-
seert is de vraag onder welke voorwaarden en als gevolg van welke 
invloeden die overgang zich voltrok. Nadat eenmaal het dode punt was 
overschreden, scheen een verdere groei van de volksgezondheid auto-
matisch verzekerd. Nieuwe initiatieven volgden elkaar in snelle regel-
maat op; geslaagde experimenten vonden ruimschoots navolging. Elk 
aanbod van gezondheidsvoorzieningen leek een sluimerende behoefte 
te activeren. De uitbreiding van de gezondheidszorg vond in steeds 
sneller tempo plaats, hetgeen ook voor Limburg kan worden aange-
toond. 

In de geneeskundige hulpverlening waren andere gewoonten inge-
burgerd, sinds op grote schaal jongere artsen zich op het platteland 
begonnen te vestigen, die na een eerste kennismaking met de streek als 
militair arts tijdens de jaren 1914-18 het risico van een plattelands-
practijk aandurfden. Niet zelden waren zij door een van hun hooglera-
ren aangemoedigd zich in Limburg te vestigen, omdat het artsentekort 
daar het grootst was. Aanvankelijk hadden zij het moeilijk, zolang de 
mensen hun „oude" dokter in de stad trouw bleven. Maar het vertrou-
wen nam toe, toen de kundigheid van de jonge arts bekendheid had 
gekregen. Met de komst van deze huisartsen veranderde ook het ge-
dragspatroon in de medische consumptie. De overgang ging zelfs vaak 
zo snel in zijn werk, dat de pas gevestigde artsen eerder over een teveel 
aan werk dan over een gebrek aan vertrouwen behoefden te klagen. 
Hun optreden verschilde ook hemelsbreed met wat de mensen voor-
heen gewoon waren. Die jonge artsen stonden dichter bij het volk, 
waren minder patriarchaal en hanteerden andere methoden. Zij hadden 
aan huis een onderzoekkamer ingericht, een geheimzinnige ruimte, die 
geurde naar carbol, waar patiënten onderzocht werden, waar de dokter 
met de stethoscoop om de hals de percussie en ausculatie toepaste — 
vreemde rituelen, die diepe indruk maakten. Men kon de dokter ook 
aan huis ontbieden, wanneer men ernstig ziek was, hetgeen voorlopig 
meestal nog het geval was. De dokter moest enorm mobiel zijn, 
bestreek wel zes of zeven dorpen, zoals Pinckers in Eijsden, Joosten in 
Helden, Meeuwissen in St. Odiliënberg e.a. Zij behoorden tot de 
eersten, die zich per motorrijwiel („stoomfiets") gingen verplaatsen. 
Daarna profiteerden zij dankbaar van de uitvinding van de automobiel 
en waren zij vaak de eerste autobezitters ter plaatse. 

Geleidelijk werd de dokter overal een geaccepteerde verschijning. De 
toeloop werd zo groot, dat twee keer per dag spreekuur werd gehouden, 
de hele week lang, en zelfs 's zondags nog een keer. Daarnaast kwamen 
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dan nog de visites. Voor particulieren bedroeg rond 1914 het spreek-
uurtarief 60 cent en een visite kostte 90 cent. De vergoeding voor 
fondspatiënten lag naar verhouding veel lager. Dat nam niet weg, dat 
de huisarts hen graag tot zijn cliëntele rekende, want die groep vormde 
het merendeel van zijn patiënten, toen de ziekenfondsen eenmaal in-
gevoerd waren. De meeste artsen waren blij, als zij door fondsen als het 
A.M.F. als huisarts werden geaccepteerd. Daar hadden zij zich eerst in 
jacquet moeten presenteren, met goede referenties op zak, zodat vooraf 
zou blijken, of zij te goeder naam en faam bekend stonden. Van een 
vrije artsenkeuze was nog geen sprake! Hoewel deze generatie huisart-
sen hard moest werken, was hun inkomen niet buitensporig hoog. Hun 
netto verdiensten werden rond 1920 op ongeveer drieduizend gulden 
per jaar geschat. Gelukkig stamden de meesten uit bemiddelde families, 
zodat zij naar staat en stand konden leven. Hun sociaal prestige was 
buitengewoon groot. Zij behoorden tot de notabelen van het dorp, 
moesten een groot huis bewonen en genoten ieders achting. De huisarts 
werd de vertrouwensman van het gezin, die soms nog als geestelijk 
leidsman of als maatschappelijk werker optrad." 

Een complicerende moeilijkheid in de practijkuitoefening bleek wel 
de omstandigheid, dat in de prille vertrouwensrelatie tussen arts en 
patiënt steeds vaker andere contacten moesten ingeschoven worden. De 
verwijzing naar de specialist — in of buiten het ziekenhuis — betekende 
een nieuw element in de medische verzorging. Nadat de huisartsen 
definitief in Limburg waren ingeburgerd en er een drukke practijk 
hadden opgebouwd, baanden zij de weg voor de specialisten, die zich in 
meerderheid pas na de eerste wereldoorlog in deze provincie kwamen 
vestigen. Meestal wisten de huisartsen hun patiënten wel tot een con-
sult bij de specialist te overreden, hoeveel schrik die ook moesten 
overwinnen. Een aantal (soms spectaculaire) verrichtingen die hij 
vroeger noodgedwongen zelf had gedaan en tot zijn reputatie hadden 
bijgedragen, droeg de huisarts nu vrijwillig aan de specialist over. Maar 
de overgang verliep in het algemeen erg soepel, omdat de samenwer-
king met zijn gespecialiseerde collega door een goed persoonlijk contact 
verzekerd was. 

De eerste specialisten, waaronder enige baanbrekende chirurgen, 
hebben hun weg niet zonder moeite geëffend. Hun optreden werd 
legendarisch. Het waren een soort superdokters, fiere vertegenwoordi-
gers van een almachtige medische wetenschap, die zich van hun kun-
digheid bewust waren en er naar handelden ook. Bovendien beschikten 
zij over een modern geoutilleerde apparatuur, die tot dan toe onbekend 
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was en waarachter een wereld van nieuwe technisch-medische moge-
lijkheden schuil ging. Hadden wij de ervaringen kunnen optekenen van 
de eerste ziekenhuispatiënten, dan zou pas blijken hoeveel financiële en 
emotionele drempels overschreden moesten worden, voordat zij in een 
ziekenhuis belandden. Een ziekenhuisopname werd als zulk een ingrij-
pende gebeurtenis gezien, dat men die voor zijn omgeving verborgen 
trachtte te houden. Begrijpelijk wordt dan ook de uitspraak van het 
Venrayse ziekenhuisbestuur: „Het begin was moeizaam. Venray was 
geen ziekenhuis gewend, en wie de Venrayers kent, zal er zich niet over 
verbazen, dat zij eerst de kat uit de boom wilden kijken". 49  Niet voor 
niets waren de directe noodgevallen in de meerderheid, patiënten met 
ongevallen of acute ziekten, voor wie een klinische behandeling soms 
de laatste kans op redding was. Het vertrouwen in de specialist was nu 
eenmaal meer op prestige dan op inzicht in zijn kunnen gefundeerd. 

Zelfs toen de huisarts al lang was ingeburgerd, duurde het nog 
geruime tijd voordat de klinische geneeskunde onder de bevolking 
wortel had geschoten. Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor andere opko-
mende terreinen van gezondheidszorg en hygiëne. Een collectieve aan-
vaarding van nieuwe inzichten vraagt tijd. Levensgewoonten worden 
niet gemakkelijk veranderd evenmin als de uiterlijke omstandigheden, 
waarin de mensen gewoon zijn te leven. De trage invoering van ver-
schillende hygiënische voorzieningen bewees, dat de gemakzucht en het 
conservatisme van het gewone volk lange tijd andere opvattingen 
tegenhielden. Daarom was ook het vraagstuk van de volkshuisvesting 
en de woonhygiëne juist zo ingewikkeld. De sociale bewustwording 
had nog een lange weg te gaan. Het is vooral dank zij de wijkverpleging 
geweest, dat tenslotte resultaten werden bereikt in het ombuigen van de 
mentaliteit, omdat de wijkzusters van het Groene Kruis het vertrouwen 
van iedereen genoten. De wijkverpleging was geen vorm van armen-
zorg of charitas, maar een soort coöperatieve gezondheidsdienst ten 
behoeve van de hele gemeenschap. Wel schrok men soms voor de 
kosten terug. Het was geen uitzondering, dat men zich eerst als lid 
opgaf, als men verplegingsartikelen nodig had, maar later voor het 
lidmaatschap weer bedankte. Toch was het merendeel van de bevolking 
al tijdens de eerste wereldoorlog voor het Groene Kruis gewonnen, 
omdat de wijkzusters op haar beurt de meesten voor zich hadden weten 
te winnen. Zij moesten vaak een taaie strijd voeren tegen tal van 
ingeburgerde gewoonten. Met veel tact moesten zij optreden om de 
mensen niet kopschuw te maken. Geleidelijk moest het inzicht groeien, 
dat veel goede bedoelingen een averechtse uitwerking hadden. Zij 
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moesten helpen de afkeer van water en frisse lucht te overwinnen, 
afrekenen met fopspenen, schommelwiegen, veren bedden en bedste-
den. Een muur van conservatisme en bijgeloof moesten zij doorbreken. 
Maar zij slaagden er in het verzet te overwinnen." 

Het was voor een groot deel aan deze wijkzusters te danken, dat meer 
hygiënische leefgewoonten gemeengoed werden, vooral omdat zij niet 
eenvoudig decreteerden, wat moest gebeuren, maar haar aanwijzigingen 
zelf in practijk brachten. Dat voorbeeld sloeg aan, want het effect was 
zichtbaar. De bevolking kwam tot het inzicht, dat iets wat altijd zo 
geweest was, desondanks voor verbetering vatbaar kon zijn. Het belang 
van de preventie werd evident: een gezond mens is een waakzaam mens, 
die toeziet, dat zijn levensgeluk niet bedreigd wordt door gevaren, die 
hij zelf kan uitbannen. Die overtuiging was een winstpunt en het 
uitgangspunt voor het ontstaan van een mentaliteit en een gedragspa-
troon, die meer in overeenstemming waren met de medisch-hygiënische 
voorzieningen. Maar niet alles was winst. Veel gezondheidsvoorzienin-
gen waren onder primitieve omstandigheden tot stand gekomen, 
groeiden tegen de verdrukking in, maar misten de glans van de perfec-
tie. Het pionierswerk van de eerste jaren, rijk aan romantiek en vol 
improvisatie, moest in een hechte structuur worden verankerd, waar-
voor vaak de financiën tekort schoten. Bovendien moesten in de tijd na 
de eerste wereldoorlog nog veel onvermoede weerstanden worden 
overwonnen. Zo moesten de consultatiebureaus van het Groene Kruis 
permanent vechten tegen het misverstand, dat zij een charitatieve 
bedoeling hadden. Sommigen voelden zich nog altijd weerhouden een 
dergelijk bureau te bezoeken en konden daartoe nauwelijks overreed 
worden." Nog steeds bleek de onkunde ontstellend groot. 

De invoering van een hygiënisch gedragspatroon vorderde slechts 
langzaam. Veel hing af van de vraag, of het aantal artsen in Limburg 
zou toenemen en of zij er in zouden slagen de moderne opvattingen 
over preventieve gezondheidszorg ingang te doen vinden. Langzamer-
hand begon van de vroegere terughoudendheid iets te verdwijnen, toen 
door allerlei omstandigheden de medicus dichter bij de bevolking 
kwam te staan, met name als gevolg van de sociale verhoudingen in de 
grootindustrie. Met de opkomst van de steenkolenmijnen was een 
aantal maatregelen verbonden, die een directe kennismaking met het 
werk van de dokter inhielden (medische keuringen, medische behan-
deling bij ongeval, letsel, ziekte enz., verplichte controle bij ziektever-
zuim enz.). Vanaf die tijd was ook een ziekenhuisopname geen uit-
zondering meer en hadden velen (al was het maar tijdens de bezoek- 
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uren) de ziekenhuizen van Heerlen, Sittard of Kerkrade leren kennen. 
Sindsdien begonnen de dokters zich in de grotere industriegemeenten 
als huisarts te vestigen en hielpen er de preventieve gezondheidszorg tot 
ontwikkeling brengen. De mijnen droegen indirect veel bij tot de 
hygiëne, leerden bv. de arbeiders de weldaad van een stortbad kennen 
(verplicht na elke ondergrondse dienst), hetgeen er toe leidde, dat in 
Heerlen het eerste moderne badhuis in Limburg tot stand kwam. In de 
progressieve volkswoningbouw lag eveneens een prikkel tot een meer 
hygiënische leefwijze. In de stroomversnelling van die roerige Sturm-
und Drangperiode begon het gedragspatroon merkbaar sneller te ver-
schuiven." 

De directe ontmoeting met zoveel moderne instellingen van ge-
zondheidszorg heeft ongetwijfeld iets van de aanvankelijke schroom 
helpen overwinnen. De positieve ervaringen, die de mensen opdeden, 
werden druk besproken en verbreidden de faam van de medicus. Niet 
ten onrechte overigens, want de geneeskunde kon er zich op beroemen, 
dat belangrijke resultaten in zicht kwamen. Het sterftecijfer begon in 
Limburg na 1890 regelmatig te dalen en liep in de jaren tot 1940 met 
bijna 60% terug. De laatste grote epidemieën waren op het einde van de 
19e eeuw uitgewoed. De ontdekkingen van de geneeskunde en met 
name van de bacteriologie werden sterk verbreid, toen zich meer jonge, 
modern opgeleide artsen gingen vestigen. De opening van nieuwe 
ziekenhuizen, centra van medisch kunnen, luidde een volgend tijdperk 
in. De oprichting van instellingen voor preventieve zorg schiep meer 
gezondheidskansen. Na de eerste wereldoorlog waren de 19e eeuwse 
verhoudingen definitief doorbroken. 

Met de groei van de gezondheidszorg ging ook een andere houding 
hier tegenover gepaard. Gezondheid en hygiëne waren in de 19e eeuw 
vraagstukken geweest, waarmee zich uitsluitend artsen, intellectuelen, 
stadsbestuurders e.d. bezig hielden, maar zij vielen buiten de gezichts-
kring van de grote massa der bevolking. De stedelingen noch de 
dorpsbewoners hadden zich in het verleden veel om gezondheid en 
hygiëne bekommerd. Onder invloed echter van de sociale emancipatie 
rond de eeuwwisseling werd een bewustwording op deze terreinen op 
gang gebracht. Hele bevolkingsgroepen werden ontvankelijk voor de 
beginselen van de gezondheidsleer, toen die op grote schaal werden 
uitgedragen door de verenigingen als het Groene Kruis, vrouwenbon-
den, standsorganisaties enz. met voorop als moedige pioniers onder-
wijzers, geestelijken, huisartsen e.d. Door hun inzet begonnen de 
medische en hygiënische voorzieningen langzaam maar gestaag door 
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te dringen. Hieruit blijkt van hoeveel belang de maatschappelijke 
voorwaarden waren voor de aanvaarding van de moderne gezondheids-
zorg. 

De maatschappelijke achtergronden tijdens de 20e eeuw 

In de geschiedenis van de Limburgse gezondheidszorg wisselen steeds 
weer andere periodes elkaar af. Tot ongeveer 1875 was de gezondheids-
toestand in normale tijden niet zo verontrustend, al waren de medische 
zorg en de hygiëne slechts minimaal ontwikkeld. Na genoemd jaar 
verslechterde de situatie zienderogen. De sterfte nam in omvang toe, 
terwijl nauwelijks meer hulp dan vroeger kon worden geboden. Toen 
de landbouwcrisis echter ten einde liep, die vooral debet was aan deze 
verslechtering, deed zich een algemene opleving gevoelen, die eveneens 
tot uiting kwam in de algemene volksgezondheid. De maatschappelijke 
voorwaarden werden toen gunstiger om de achterstand in ontwikkeling 
op te heffen, hetgeen o.m. inhield een verbetering van het medisch-
hygiënische peil. 

Deze fase kan gesitueerd worden vanaf het moment, dat in Zuid-
Limburg het industrieel zwaartepunt zich naar de mijnstreek begon te 
verplaatsen (1893), waarna in snel tempo achtereenvolgens elf mijnze-
tels tot stand kwamen. De belangstelling voor de achtergestelde grens-
provincie was ontwaakt, toen er eindelijk iets te halen viel. Buitenlands 
kapitaal organiseerde aanvankelijk de productie. Met de aanvaarding 
van een gemengd systeem van particuliere én staatsexploitatie kreeg de 
nationale overheid, die door velen in deze streek als een vreemde macht 
werd ervaren, meer greep op de provincie. Een traditioneel landbouw-
gebied werd nu geconfronteerd met alle problemen van een ongeremde 
industrialisatie, waartegen het allerminst was opgewassen. Bovendien 
begon een voortdurende stroom van immigranten in een overrompe-
lend snel tempo de streek te overspoelen, omdat de eigen bevolking 
aanvankelijk niet voldoende werkkrachten kon leveren en de meesten 
van de nieuwkomers er zich niet blijvend wilden vestigen." 

Steeds nieuwe immigratiegolven doorbraken de autochtone leefwijze 
en het isolement van de vroeger afgesloten dorpen. Conflicten waren 
aan de orde van de dag. Er was nu wel werk en inkomen, maar velen 
vroegen zich af, of de prijs, die men daarvoor moest betalen, niet te 
hoog was. Die confrontatie heeft de houding van de bevolking diep-
gaand beïnvloed en haar oude gedragspatroon aan het wankelen ge-
bracht. De sociale controle begon te verzwakken; het woord van de 
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pastoor of de patroon was niet meer „heilig". Het coöperatieve denken 
ontwikkelde zich ook buiten het agrarische; het gezamenlijk zelfdoen 
bleek een nuttig instrument om nieuwe doeleinden te verwezenlijken. 
Met de komst van de mijnindustrie leefden oude tegenstellingen op, die 
allengs iets waren afgesleten. Met name de argwaan tegen vreemdelin-
gen en „hollanders" nam soms buitensporige proporties aan. 

Tot de verbeelding sprak natuurlijk de snelle carrière van mijndirec-
teuren, ingenieurs, opzichters en beambten, die zich uit andere delen 
van het land in Zuid-Limburg kwamen vestigen. Oude machtsposities 
brokkelden dientengevolge af. Aanstootgevend was (onbedoeld) soms 
het leef- en cultuurpatroon van de nieuwe élite, het volksvreemde 
overwicht van deze prominenten, hun vlotte omgangsvormen en hun 
houding, die niet altijd van koloniale trekken vrij was. Deze botsing 
van twee cultuurwerelden leidde een veranderingsproces in, dat merk-
waardigerwijze dat veelbecritiseerde nieuwe tot referentiekader maakte 
voor de Limburgse doelstellingen. Ondanks een zeker wantrouwen ten 
opzichte van de „hollanders-  begon Limburg in de mijnstreek enigszins 
te „verhollandsen". In die culturele stroomversnelling bleven spannin-
gen niet uit, omdat de diepste lagen van de eigen cultuur nu eenmaal 
minder gemakkelijk aan veranderingen onderhevig waren dan de meer 
oppervlakkige segmenten. Als gevolg van de inplanting van een mo-
nocultuur als de mijnindustrie ontstonden onvermijdelijk frictiever-
schijnselen, omdat de oorspronkelijke bevolking nog niet vermocht 
haar houding en gedrag, haar zeden en opvattingen, haar normen en 
cultuurpatroon zo vlug aan te passen aan het industriële tijdperk." 

Die spanningen konden in dit geval op een gelukkige manier tot een 
oplossing worden gebracht, omdat de mijnstreek zo gelukkig was over 
enige „sluiswachters" te beschikken, die de woelige stroom tijdig wis-
ten in te dammen. Het is vooral Poels geweest, de man met de grote 
visie, de onbetwiste leider, die door de gave van het woord wist te 
bezielen, door zijn sociaal-pedagogische kwaliteiten wist te vormen en 
die als zielzorger en socioloog wist te bundelen en perspectief te geven 
aan het opbouwwerk. Zijn opzet was primair het mijngebied voor het 
christendom te behouden, een voorbeeld te leveren, dat de industrie 
niet noodzakelijk ontkerstenend werkte. Hij wilde aantonen, dat de 
weg van de vooruitgang niet altijd links was, maar ook rechts kon zijn, 
dat de sociale strijd ook volgens het harmoniemodel kon verlopen. De 
beïnvloeding van de samenleving door de Kerk stelde hij voorop. Hij 
hoopte in de mijnstreek een ontworteling te voorkomen en wilde 
verhinderen, dat bevolkingsgroepen door gebrek aan gemeenschappe- 
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lijke kenmerken van elkaar zouden vervreemden. Die doelstelling was 
niet gering. De ontreddering was al nijpend door de verstrakking van de 
arbeidsverhoudingen, de mechanisatie, het ongezonde werk onder-
gronds, de miserabele huisvesting, de onderbetaling enz. Maar niet in de 
bedrijven alleen moest het roer om, de hele streek moest worden 
opgekrikt. Poels legde rond 1910 de grondslag voor nieuwe maat-
schappelijke verhoudingen door een aantal belangrijke instituties in het 
leven te roepen (woningbouwverenigingen, verbruikscoöperaties, ge-
zellenhuizen, arbeidsbeurzen enz.). Het christendom was een institu-
tionele kracht geworden." 

De mijnstreek leverde het bewijs, dat in een gebied met een over-
wegend katholiek-practiserende bevolking dit organisatiepatroon met 
succes in practijk kon worden gebracht. Hier kwam een christelijke 
visie op de maatschappelijke problematiek van de eigen tijd tot uiting, 
die voor de oplossing geëigende organen had geschapen, een harmo-
nisch patroon van samenwerking tussen de standen. Hoewel Poe's zelf 
niet in de eerste plaats als theoreticus gezien wilde worden, maar als de 
practische sociale werker, was hij het, die door woord en optreden een 
ideaal heeft geconcretiseerd, dat een vermenging inhield van een sociale 
en van een godsdienstige overtuiging, die tot een volksbeweging 
werd.'6  Daar zat een gedachte achter, die in katholieke kring al eerder 
gemeengoed was. Het ontwakend zelfbewustzijn en het verlangen 
tegenover de invloed van het socialisme, dat van geen godsdienst wilde 
weten, een eigen doctrine te plaatsen, had tot een concrete oplossing 
geïnspireerd. Dat eigene vond men in de leer van het solidarisme of het 
corporatieve denken, dat een middenweg wilde aangeven tussen libe-
ralisme en socialisme door de saamhorigheid voorop te stellen en een 
bundeling na te streven van de sociale krachten in de maatschappij. De 
sociale hervorming moest komen van het solidarisme tussen de klassen, 
geconcretiseerd in een organische samenwerking tussen de beroeps-
standen." 

Dat eigen geluid was al indrukwekkend verwoord in de encycliek 
Rerum Novarum (1891), die door de katholieke jongeren enthousiast 
was begroet," maar op de massa nog weinig vat had. Na de eeuwwis-
seling werd eerst de strekking van dit pauselijk woord in practijk 
gebracht; katholieke organisaties werden opgericht, die dit programma 
tot uitvoering wilden brengen. Het sociaal conflict hoopte men naar 
het model van de onderlinge harmonie te kunnen oplossen, niet via de 
klassenstrijd, maar in het overkoepelend overleg tussen de belangen-
groepen. Hier lag de kracht én de zwakte van de katholieke overtuiging. 
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Het vraagstuk van de sociaal-economische ordening dacht het solida-
risme tot een oplossing te kunnen brengen door te kiezen voor de 
economische orde van de gezamenlijke medeverantwoordelijkheid, die 
het midden hield tussen de vrije en de centraal geleide volkshuishou-
ding." Deze doctrine had een grote werfkracht onder de katholieken. 
Zij stelde niet de materiële belangen primair, maar streefde naar gees-
telijke ontwikkeling, culturele vorming, medezeggenschap en maat-
schappelijk overleg. Het bedoelde door zijn aanpak een volledige her-
vorming van de maatschappij door te voeren. Het was een maatschap-
pijvisie, gebaseerd op de normerende beginselen van de sociale ethica, 
die een verdere verdieping van de theorie toelieten. De uitwerking had 
voornamelijk plaats vanuit de stands- en vakorganisaties, die een net 
spanden over het hele maatschappelijk bestel. 

In Limburg had het solidarisme een uitgesproken aanhang. De 
sociale theorieën werden er door enige voormannen nader geïnterpre-
teerd en aan de practijk getoetst, zodat met betrekking tot hun toe-
lichting herhaaldelijk over de Limburgse school werd gesproken (Poels, 
Ruys de Beerenbrouck, Hermans e.a.). Op hun beurt waren deze 
voormannen ten nauwste beïnvloed en werden zij sterk gestimuleerd 
door de Katholische Volksverein in Miinchengladbach, met wier leiders 
zij goede persoonlijke betrekkingen onderhielden." Onder impuls van 
Poels koos Limburg voor een katholiek organisatiepatroon, dat aan-
knoopte bij de leef- en denkwereld van de verschillende bevolkings-
lagen. De standsorganisaties kwamen in deze provincie meer dan elders 
tot ontwikkeling, het eerst en het verst doorgevoerd in de mijnstreek. 
Vooral Poels zag die als een sluitstuk in het katholiek sociaal systeem, 
als een essentieel en aangepast middel voor de katholieken om een 
christelijke maatschappij en cultuur op te bouwen. Het was in zijn ogen 
meer dan een zuivere belangenorganisatie, want door haar mentali-
teitsbeïnvloeding, culturele vorming, maatschappelijke scholing, ge-
meenschapsoriëntatie enz. werd de gehele mens er bij betrokken. Op 
weg naar een nieuwe gemeenschap had de standsorganisatie vele mo-
gelijkheden het emancipatieproces te helpen voltooien. 6 ' 

In die opdracht zijn de Limburgse katholieken door hun organisa-
torische groepsvorming ongetwijfeld geslaagd. In de maatschappelijke 
kentering van die jaren was ter rechter tijd een vernieuwingsprogramma 
opgesteld, dat de eenheid onder de katholieken kon bestendigen. De 
verhoudingen waren immers niet langer meer op persoonlijke bindin-
gen gefundeerd, zoals dat in de 19e eeuw het geval was geweest. De 
geestelijkheid had met spijt moeten aanzien, dat haar leidende positie 
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bedreigd raakte, nu de katholieken tot volwassenheid begonnen te 
komen en zich niet meer in alle opzichten door de Kerk lieten leiden. 
Het had in die situatie geen zin zonder meer het accent te gaan leggen 
op een grotere volgzaamheid jegens de kerkelijke overheid. Het gelo-
vige volk was best bereid tot „volgen", als de Kerk de weg maar wilde 
uitstippelen. Aan die behoefte kwam het geschetste sociale systeem 
ruimschoots tegemoet, omdat het uitging van een veranderd inzicht 
onder de katholieken en hun daadwerkelijke inzet en medewerking 
vroeg. Die voorwaarden waren essentieel voor het slagen. De grootste 
bedreiging was aanwezig, wanneer de behoefte aan erkenning en in-
spraak door clericale of andere machtsvorming in het gedrang kwam. In 
dit opzicht vertoonde het systeem zwakke kanten. Bovendien werkte de 
sterk voortgeschreden verzuiling op de duur een verstarring in de hand. 
De principes van eigenstandigheid en subsidiariteit, die toen voortdu-
rend werden beklemtoond, hebben het isolement van de katholieken 
niet weinig bevorderd. Zij hebben vermoedelijk ook weerstanden op-
geleverd tegen het slechten van de sociale barrières en tegen de flexibi-
liteit van veel levensterreinen.° 

Die verzuiling was de katholieken min of meer opgedrongen. De 
ervaringen van de 19e eeuw hadden geleerd, dat de voorwaarden voor 
een tolerant samengaan nog lang niet vervuld waren en dat men in een 
neutraal verband te weinig kansen had te verwezenlijken, wat men als 
concretisering van de katholieke overtuiging voorop stelde. Men deelde 
met anderen weliswaar de critiek op het conservatieve en liberale le-
venspatroon van de gezapige burgerij, maar dat gemeenschappelijke was 
te negatief om zich met die anderen te verenigen. Er waren waarden en 
opvattingen, die sociale groepen en klassen niet zo gemakkelijk van 
elkaar overnamen. Onder arbeiders en middengroepen werd het streven 
naar gelijkberechtiging door verschillende ideologieën gevoed. In de 
socialistische arbeidersbeweging waren naast het marxisme ook het 
dogmatisch materialisme en het militante atheïsme belangrijke inspi-
ratiebronnen, die overigens in die kring niet in gelijke mate werden 
beleden. Evenmin was in katholieke kring al direct een gemeenschap-
pelijk gedachtengoed aanwezig, waaraan de leden zich konden confor-
meren; dit werd eerst langzaam opgebouwd. Naarmate die ideeën een 
concretere omlijning kregen, ging men ter verwerkelijking eigen wegen 
inslaan, omdat alleen op die wijze de katholieke inspiratie voldoende 
herkenbaar tot uiting zou komen. Aangezien de stromingen van links 
en rechts zich herhaaldelijk antigodsdienstig opstelden, werden de 
katholieken — zelfs in Limburg — onvermijdelijk in het isolement 
gedrongen.° 
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In de 19e eeuw was Limburg op de ontwikkeling achterop geraakt en 
onderging het meermalen de algemene veranderingsprocessen met een 
zwak echo-effect. Het typische van de periode, die rond de eeuwwisse-
ling begon, was echter dat Zuid-Limburg aan de kop kwam te liggen 
voor wat betreft de intensiteit en snelheid van die verandering. In 
tegenstelling tot vroeger jaren werden aan de ontwikkeling duidelijk 
gemarkeerde doeleinden gesteld, werd een aantal scherp geformuleerde, 
wervende ideeën opgesteld, dat de mensen samenbond en tot een 
solidaire krachtsinspanning uitnodigde. De sociale structuur, geboren 
uit de behoefte een tegenwicht te vormen tegen desintegratiever-
schijnselen, versterkte de solidariteit. Er was een toekomstperspectief 
uitgestippeld, een leidraad uitgezet, die richting gaf aan het gedrag en 
lijn bracht in de sociale actie. Hoeveel interne bedenkingen er ook 
rezen, de maatschappij had zich in beweging gezet; er was een mars-
route uitgezet „naar de Nieuwe Gemeenschap". 64 

Vanuit die gedachte is de spontane keuze verklaarbaar voor zoveel 
nieuwe maatschappelijke instituties, en tevens voor de confessionele 
organisatievorm, waarin al dat nieuwe zonder bedenkingen werd ge-
goten. Wie bijvoorbeeld de verslagen leest van de Limburgse Katho-
liekendagen, wordt getroffen door het enthousiasme en de dadendrang, 
waarmee men de problematiek op allerlei levensterreinen tegemoet 
trad.° In die katholieke maatschappijopvatting werd een hoge waarde 
toegekend aan al die maatregelen, die het lichamelijk en geestelijk 
welzijn bevorderden, aan het streven naar collectieve lotsverbetering en 
aan het belang van gezonde levensomstandigheden. Er waren derhalve 
wel degelijk raakvlakken met het terrein van de gezondheidszorg. In de 
eerste plaats laat zich vanuit die visie verklaren, waarom de gezond-
heidszorg werd aangezien als een bij uitstek katholiek werkgebied c.q. 
katholiek moest worden georganiseerd. Voor Limburg was dit laatste 
equivalent niet zó dwingend, maar na aanvankelijke bedenkingen (o.a. 
naar aanleiding van de oprichting van het Groene Kruis) heeft men in 
deze provincie eveneens voor dit patroon gekozen en werd de kruisor-
ganisatie alsnog katholiek. Verder verrezen er katholieke ziekenhuizen 
en verpleeginstellingen, door religieuze congregaties gesticht; er kwam 
een Limburgs sanatorium tot stand, een collectief initiatief, waar heel de 
provincie achter stond en dat als vanzelf een katholiek karakter kreeg. 
Die identificatie scheen niemand te hinderen, was eerder waarborg voor 
een levenskrachtige ontplooiing. Zelfs tot in de overheidssfeer sloeg de 
katholieke vonk over. Het waren in Limburg voornamelijk katholie-
ken, die ijverden voor het recht van de staatsburger op gezondheidsbe- 
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scherming, dat o.m. door de openbare hygiëne tot verwezenlijking 
kwam. 

Het tweede raakvlak lag evenzeer in de ideële sfeer. In de gedach-
tenwereld van het solidarisme was voor menig Limburger een motive-
ring gelegen, waarom men zich met gezondheidsvraagstukken bezig 
hield met inbegrip van de persoonlijke opdracht voor de gezondheid 
van zichzelf en zijn gezin zorg te dragen. De vestiging van artsen, 
apothekers, vroedvrouwen, specialisten en andere geneeskundigen, de 
stichting van ziekenhuizen en verpleegklinieken, de realisering van 
hygiënische voorzieningen, de totstandkoming van vormen van open-
bare en preventieve gezondheidszorg zou nooit zo'n weerklank gevon-
den hebben, als zij op de katholieke waardenschaal niet zo hoog stonden 
genoteerd. Men had oog gekregen voor de voorwaarden, die bijdroegen 
tot een gezond functioneren van lichaam en geest, die als vanzelfspre-
kende elementen in het welzijnsprogramma waren opgenomen. Het 
streven naar betere sociale verhoudingen, gezonde woningen en gepaste 
ontspanning, naar verbruikscoöperaties, politieke vorming, volksont-
wikkeling en godsdienstige verdieping behoorde in gelijke mate tot de 
doeleinden van de katholieke organisaties net zo goed als daarin pasten 
de behartiging van de persoonlijke gezondheidsbelangen, de ziektever-
zekering (van het Centraal Ziekenfonds), de hulp bij de bestrijding van 
volksziekten (o.a. door middel van de collectes van Herwonnen Le-
venskracht, Santos e.a.). 66  Het lag verder volledig in deze lijn, dat de 
standsorganisaties waar mogelijk steun boden aan de instellingen van 
gezondheidszorg, zitting namen in het bestuur enz. Het voorbeeld van 
Ch. Ruys de Beerenbrouck, die als oprichter van tal van instellingen een 
persoonlijke trait d'union was geweest tussen al die organisaties, vond 
jarenlang navolging. De autonomie van het gezondheidsterrein sloot 
niet uit, dat het op die manier de invloed bleef ondergaan van het 
katholieke organisatiepatroon. 

Dit katholiek sociaal systeem oefende nog op een derde manier 
invloed uit. Het is het terrein, waar het ons in dit hoofdstuk om 
begonnen was, namelijk dat al die bemoeiingen met de gezondheids-
zorg hun sporen nalieten en belangrijk bijdroegen tot een verandering 
in het gedragspatroon. Het is beslist geen coïncidentie, dat ten tijde van 
de hausse in het katholieke organisatieleven zoveel verandering kwam 
in de gezondheidszorg en de bevolking meer dan vroeger openstond 
voor medische hulp en een hygiënische leefwijze. Men raakte met de 
medische wereld vertrouwd, overwon zijn schroom en maakte zich op 
het terrein van gezondheid en ziekte gewoonten eigen, die aansloten bij 
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de bedoelingen, die de katholieke emancipatoren voor ogen stonden. 
Die ontvankelijkheid werd nog vergroot door de uitbreiding van de 
werksfeer van de ziekenfondsen, die in belangrijke mate de financiële 
belemmeringen hielpen slechten. Maar die economische factoren kun-
nen die houding niet uitsluitend verklaren. Deze was zeker in dezelfde 
mate een resultaat van het katholieke maatschappijbeeld. In die richting 
wijzen de weinige fragmenten, die daarover in de archieven te vinden 
waren. De stelling is niet bewijsbaar, maar minstens logisch aanneme-
lijk: De katholieke sociale emancipatie was rechtstreeks verantwoorde-
lijk voor de snelle opkomst en de vooruitgang van de gezondheidszorg 
in Limburg en droeg bovendien belangrijk bij tot een andere houding 
en verwachting van de enkeling, die leerde aanspraak te maken op een 
rechtmatig aandeel in de wonderbaarlijke ontdekkingen van de ge-
neeskunde. 

Verschuivende problemen 

Het heeft bijna een generatie geduurd, voordat op de uitdaging van het 
industrieel kapitalisme een adequaat antwoord was gegeven. Maar dank 
zij enige vooruitziende leiders ontstond veel sneller een inzicht in de 
gevolgen en kenmerken van die veranderingsprocessen. Niet elke ver-
andering behoefde negatief te worden gewaardeerd, maar het probleem 
was voortaan welke nieuwe elementen wel of niet moesten worden 
geassimileerd. Het vertrouwde referentiekader bood geen voldoende 
houvast meer. Tradities en gebruiken moesten wijken voor andere 
zienswijzen, organisatievormen en leefpatronen. Dit verschijnsel deed 
zich voor in de economische verhoudingen, maar uitte zich eveneens in 
de maatschappijstructuur en in het culturele leven. Het Limburg van na 
1918 was een nieuwe tijd binnengetreden; het was in heel wat opzich-
ten een ander gewest dan vroeger, ook toen de hervormingsdynamiek 
was verdwenen. 

Allochtone bevolkingsgroepen waren minder geneigd de oude leef-
regels te aanvaarden. Het was voornamelijk de zelfbewuste nieuwe 
middenstand, die het eerst het traditionele denk- en gedragspatroon 
doorbrak op zoek naar andere cultuurwaarden. Het bleek echter voor de 
meesten te moeilijk zich aan de beschermende invloeden van traditie en 
milieu te ontworstelen. Het tijdperk scheen zich eerder tot een veren-
ging dan tot een verbreding van de sociale verhoudingen te lenen. 
Stroomversnellingen en frictieverschijnselen bleven elkaar opvolgen, 
waarin de momenten van weerstand en stagnatie geleidelijk de boven- 
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toon gingen voeren. Symptomen werden zichtbaar, die wezen op een 
verstarring in de sociale structuur. De emancipatiebeweging moest 
erkennen, dat sommige wenselijkheden nog lang niet bereikt waren. 
Het idee van de standenmaatschappij leefde nog sterk; de scheidslijnen 
binnen de samenleving werden ondanks alles nauwgezet in stand ge-
houden. Veel ongerechtvaardigde machtsposities bleven onaangetast 
vooral in de kleine gemeenschappen, waar te weinig doorstroming was. 
Behoudende krachten probeerden daar de sociale beweging af te rem-
men. Het is de vraag, of de standsorganisaties niet ongewild in de 
practijk deze sociale gelaagdheid geaccentueerd hebben, — overigens 
tegen de bedoelingen van Poels, die juist in de standsorganisaties een 
aanknopingspunt zag om het christelijk ideaal van rechtvaardigheid en 
naastenliefde zodanig te vertalen, dat ieder naar zijn eigen plaats in de 
maatschappij daaraan inhoud kon geven. 6 ' 

Moeilijk te beantwoorden is de vraag — omdat wij onze eigentijdse 
ervaringen nauwelijks kunnen uitsluiten — hoe de Limburgse bevol-
king onder dit katholiek patroon geleefd heeft en die verhoudingen 
heeft ervaren. Zeker paste die structuur aanvankelijk bij de gedachten-
wereld van het gewone volk. Dat vroeg om steunpunten in zijn om-
schakeling van een agrarisch verleden naar een industriële toekomst. 
Zulk een abrupte overgang vroeg om een menselijke begeleiding, om 
een opvang, die richting gaf. De spanning tussen vorm en leven, tussen 
de nieuwe economische structuur en een daaraan beantwoordende 
culturele vormgeving moest noodzakelijk ongelijksoortigheden en 
tempoverschillen oproepen, die wij als een „social lag" of een „cultural 
lag" kunnen beschouwen. Enige van die verschijnselen kunnen wij hier 
globaal aanstippen: Wat voor eigen aard en volkskarakter werd aange-
zien, begon te tanen vanaf het moment, dat de eigen identiteit ter 
discussie werd gesteld. Het organisme van de buurtschap maakte plaats 
voor het anders geaarde organisatieleven, dat op een totaal verschillende 
manier beslag legde op de mens. De stabiliteit van het gezinsleven stond 
aan spanningen bloot met name als er tussen de generaties verschillende 
waardenoriëntaties bestonden. In cultureel opzicht was een probleem 
het in discrediet raken van het dialect en van veel volksculturele 
tradities, omdat sommigen er een beletsel in zagen voor het op gang 
brengen van mondigheid en zelfbewustzijn. Zo stapelden de spannin-
gen zich op. Het was vooral aan de krachtsinspanning van de katholieke 
organisaties te danken, dat de ontwikkeling niet nog meer schoksge-
wijze verliep. 

Er waren echter in de Limburgse samenleving van de jaren '20 en '30 
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nog andere spanningsvelden aan te wijzen. Nieuwe verhoudingen wa-
ren allereerst ontstaan met de komst van het moderne grootbedrijf. 
Bureaucratische gezagsverhoudingen en formele relaties ten opzichte 
van onbekende gezagsdragers waren in de plaats getreden van de ver-
trouwde bindingen van vroeger, zoals die op de dorpen nog bestonden. 
Toch viel de verzakelijking nog wel mee. De arbeidsverhoudingen in de 
werksfeer (met name bij de mijnarbeid ondergronds) riepen gevoelens 
van kameraadschap op, die vroeger onbekend waren. De grootindustrie 
was een bijna alomvattende institutie aan het worden. De mijnen 
boden aan de werknemers een beschutting en verzorging van de wieg 
tot het graf óf door eigen instellingen óf door hun steun aan de „vrije" 
maatschappelijke instellingen in stad en streek. Dit gunstige sociale 
klimaat had echter ook een keerzijde en heeft waarschijnlijk de onvrij-
heid, de onzelfstandigheid, de angstvalligheid en het gering democra-
tisch bewustzijn van de betrokken werknemers in de hand gewerkt. 

In sociaal opzicht waren bepaalde verstarringsverschijnselen te be-
speuren. De katholieke organisaties waren zo krachtig uitgebouwd, dat 
Limburg meende voor de sociale problematiek zo zijn eigen oplossin-
gen te hebben. Aan de vormgeving van de sociale structuur noch aan 
het welzijnsprogramma werden vanuit Limburg nog wezenlijk nieuwe 
elementen toegevoegd. Limburg nam ook te weinig meer deel aan de 
nationale en internationale gedachtenwisseling, waarvan het alleen nog 
passief de invloed onderging. De provinciale representanten maakten 
vaak naar buiten de indruk een dubbele houding aan te nemen door een 
eigen partituur te willen volgen zonder dat te laten merken. Maar in 
eigen huis gedroeg men zich niet anders, bv. als men het met de 
overheid of de clergé niet eens was, maar die critiek niet openlijk durfde 
te uiten. Die tweeslachtigheid was op meerdere terreinen terug te 
vinden, in de reeds gememoreerde economische verhoudingen, in het 
beleid van veel organisaties, op het vlak van de (stagnerende) uitwisse-
ling met andere gewesten en niet in het minst ten aanzien van een 
kernvraag van die tijd, namelijk die van het katholieke eenheidsfront. 
Een doorbraak was geen punt van overweging, aangezien de antithese 
de basis en het principe van elke organisatievorm was. De katholieken 
bleven ook in Limburg in grote lijnen binnen de eigen zuil, die hier 
practisch tot „éénzuiligheid" werd. Feitelijk hadden zij geen andere 
keuze. 

De socialisten hadden vanouds in Maastricht een betrekkelijk grote 
aanhang onder de arbeiders verworven en bovendien in de twintiger 
jaren nog een flinke winst geboekt. Een uitbreiding van hun invloeds- 

270 



sfeer stuitte hierop, dat zij meenden zich buiten het voor elke Limbur-
ger practisch onaantastbaar waardensysteem te moeten plaatsen. Hun 
houding — evenals van zoveel nieuwkomers trouwens — suggereerde 
vaak, dat zij in deze achterlijke bedoening de zaken wel eens zouden 
regelen. Die psychologische fout moest wel irritatie oproepen. Boven-
dien werden alle linkse stromingen in Limburg zo verketterd, dat het 
iedere katholiek duidelijk moest zijn, dat een keuze daarvoor (net als 
vóór het fascisme) hem buiten de gemeenschap zou plaatsen. De 
houding van veel socialisten tegenover de Kerk maakte een keuze voor 
een rood programma in de practijk tot een onmogelijkheid. Velen 
vluchtten daarom in een (getolereerd) katholiek dissidentisme. Onder 
het deksel van de eenheidspot smeulde het vuur van de critiek. 

Het katholieke patroon had in een provincie, die overwegend uit 
katholieken bestond, nauwelijks meer iets van een vrijwillige keuze. 
Men kon dit concept aanvaarden. .. of niet. Dit gold voor de meeste 
levensterreinen. Zoals het wel eens moeilijk viel politiek een ander 
onderdak te vinden of zich aan de aandrang te onttrekken lid te worden 
van een van de vele katholieke organisaties, even moeilijk was het vaak 
van de medische en hygiënische voorzieningen profijt te trekken los van 
de levensbeschouwelijke oriëntering, waarin zij waren vervat. Niet-ka-
tholieke bevolkingsgroepen of buitenkerkelijken waren voor hun me-
dische verzorging vaak op katholieke instellingen aangewezen. Zonder 
hun tolerantie ter discussie te stellen, hadden zij toch wel bezwaar tegen 
deze katholieke monopolievorming. De eerste protesten begonnen 
weldra te klinken tegen de te nadrukkelijke katholieke signatuur, die 
Limburg inmiddels had gekregen. 68  Het was voorlopig nog een zwakke 
ondertoon, die pas later zou uitmonden in het huidige democratise-
rings- en deconfessionaliseringsproces, dat zonder twijfel een reactie is 
op de overtrokkenheid van het hier behandelde tijdperk. 

Die inconsequenties dient men voornamelijk te zien als een nawer-
king van de nog lang niet uitgewerkte spanning tussen oude en nieuwe 
vormen van samenleven, tussen traditie en rationele organisatie, tussen 
charisma en rekenplichtige bestuursvormen, tussen een organische 
maatschappij-opvatting, die steunt op diepere levenswaarden, en een 
organisatorische, op concrete doeleinden gerichte vormgeving van de 
samenleving. Die breuklijn tussen oud en nieuw was op het terrein van 
de volksgezondheid nog zichtbaar, toen de verworvenheden van de 
genees- en verpleegkunde al gemeengoed waren geworden en onder het 
bereik van de massa waren gekomen. Na 1918 kreeg de gezondheids-
zorg volop allure en werden de laatste weerstandsdrempels snel over- 
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wonnen. Sinds de bevolking in toenemende mate van de medisch-hy-
giënische voorzieningen gebruik maakte, ging dit terrein een eigen 
leven leiden. De bereikte resultaten spraken sindsdien voor zich zelf. De 
medische wetenschap was zover gevorderd, dat menig patiënt gered kon 
worden, die vroeger onherroepelijk zou zijn gestorven. Nieuwe ont-
dekkingen (de thoraxchirurgie, de bloedtransfusie, transplantaties e.d.) 
kwamen de mensheid ten goede. Moderne ziekenhuizen verrezen, waar 
velen herstel vonden. De uitbreiding van het aantal ziekenhuisbedden 
ging in Limburg in fors tempo voort. Maar eveneens boekte de maat-
schappelijke gezondheidszorg vorderingen; met name de bestrijding 
van de gevaarlijke volksziekten won gestadig veld. In de gezondheids-
toestand was dank zij deze gunstige factoren een duidelijke progressie te 
constateren. 

Nadat de psychologische barrières waren geslecht, behoorde tot de 
eerste voorwaarden om de gezondheidszorg verder ingang te doen 
vinden het opruimen van de financiële barrières in de relatie van arts tot 
patiënt. De sociale gevolgen van een ernstige ziekte, die langdurig van 
aard was zoals bv. tuberculose of silicose, waren nog moeilijk op te 
vangen. Men had wel jarenlang getracht de geneeskundige hulp aan de 
lagere inkomensklassen uit de sfeer van de armenzorg te halen, maar de 
nieuwe instituties als doktersfondsen, ondersteuningsfondsen, zieken-
fondsen, verzekeringsinstellingen e.d. waren nog onvoldoende uitge-
groeid en boden te weinig uitkering. In ernstige gevallen bleef soms 
afdoende medische hulp buiten bereik. Voortgezette bijstand aan 
langdurige zieken of klinische specialistenhulp voor gecompliceerde 
ziektegevallen werd onvoldoende of niet verleend vanwege het tekort-
schieten van de financiële mogelijkheden. Opname in een ziekenhuis 
was niet alleen bezwaarlijk vanwege de vrees van de patiënt (én zijn 
familie); bovendien lag er een rem in de kostbaarheid van die gespe-
cialiseerde instellingen van gezondheidszorg, — die met het oog op het 
kostenprobleem de eis moesten stellen, dat de tarieven werden betaald 
of ergens verhaald konden worden. Dat dit financiële probleem als 
knellend werd ervaren, bewijst overigens, dat het gebruik van de me-
dische voorzieningen was gegroeid en daarop hogere verwachtingen 
waren gebouwd. 

Aan het eind van de jaren '30 was de gezondheidszorg een maat-
schappelijke voorziening geworden, een vorm van welzijnszorg, waar-
van een brede spreiding werd nagestreefd en waarvoor een aangepaste 
financieringsmethode werd gezocht. Met die problematiek zijn wij dan 
eigenlijk al aangeland in een volgende fase, wanneer de medisch-hygië- 
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nische voorzieningen een autonome ontwikkeling gaan vertonen en 
steeds geperfectioneerder, uitvoeriger en omvangrijker worden. Tijdens 
de crisis van de jaren '30 werd de uitbreiding afgeremd en stokte de 
vooruitgang. Wat technisch tot de mogelijkheden ging behoren, bleek 
economisch niet altijd te verwerkelijken. Impasses behoren tot het 
kenmerk van die jaren, economische impasses zowel als sociaal-cultu-
rele, hoewel die laatste zich op medisch en hygiënisch terrein nog maar 
weinig lieten gelden. Van onschatbare betekenis was, dat de levens-
voorwaarden op lange termijn gezien zoveel gunstiger waren geworden 
en een beter begrip voor de hygiëne aanwezig was, zodat het gezond-
heidspeil gehandhaafd bleef mede dank zij een optimaler gebruik van de 
beschikbare mogelijkheden. 
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HOOFDSTUK VII 

Het verloop van het sterftecijfer, 
toetssteen voor het peil 
van de volksgezondheid 

„Veele menschen sterven hier in het dorp, 
alhoewel er geene ziekte heerscht", 
aldus kapelaan J. Habets (de latere 
rijksarchivaris) in 1878 in zijn dagboek. 

De Maargouw, 97 (1978), 30 

Op het moment, dat deze dagboeknotitie werd opgetekend, begon zich 
al enige kentering af te tekenen in de algemene sterfte en was dit 
sterftepeil, hoewel nauwelijks merkbaar, aan het dalen. Weinigen kon-
den toen bevroeden, dat die daling het begin zou zijn van een lange 
reeks, de aanzet tot een ongekend hoge levensverwachting. Die hoop-
volle toekomst zagen Habets noch zijn tijdgenoten in het verschiet 
liggen. Integendeel, men was nog naarstig op zoek naar de oorzaken, 
die op de sterfte van invloed waren. De heftige fluctuaties in het 
sterftecijfer, kenmerkend voor voorafgaande eeuwen, waren onderhand 
verdwenen, sinds de epidemische uitbarstingen waren bedwongen, die 
vroeger zoveel slachtoffers hadden geëist. De voedseltoestand was ver-
beterd; hongersnoden waren dank zij de opkomst van de moderne 
verkeersverbindingen practisch uitgesloten; en toch bleef de sterfte 
onrustbarend hoog.' Verwonderlijk waren eveneens de grote regionale 
verschillen, die waren te constateren. Limburg had tot dan toe een 
gunstige positie ingenomen, maar dreigde naar een steeds lagere plaats 
af te zakken in de rij van de provincies, omdat het sterftecijfer in het 
laatste kwart van de 19e eeuw vrij lang op hetzelfde niveau bleef staan. 
Terecht zocht men in het feit, dat de mortaliteit er geen neiging tot 
dalen vertoonde, een indicatie voor het achterblijven van de volksge-
zondheid. De verklaring was niet ver te zoeken. Die lag vooral in het 
ongunstige materiële levenspeil van de bevolking, die zo lang onder de 
agrarische crisis gebukt ging. Het tekortschietend leefniveau van die 
jaren kwam op allerlei terreinen tot uiting, niet in de laatste plaats in de 
geringe weerstand tegen ziekten met als gevolg een hoge mortaliteit. 
Van hongersnood kon men niet spreken, maar ondervoeding was aan de 
orde van de dag. Door de miserabele levenscondities handhaafde zich de 
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sterfte in alle leeftijdsklassen op een niveau, dat nauwelijks gunstiger 
was dan het laatste jaar van de tweede wereldoorlog, de hongerwinter 
van 1945. De verschrikkingen van deze donkere tijd leverden een 
sterftecijfer op (Amsterdam 19,6, Rotterdam 19,5 en 's Gravenhage 
21,1), dat in Limburg tijdens de landbouwcrisis tot het gewone ge-
middelde behoorde. 

De vooruitgang liet lang op zich wachten. Op het einde van de 19e 
eeuw begon in Europa de levensverwachting algemeen te stijgen vooral 
door een vermindering van de zuigelingensterfte, maar in Limburg trad 
dit effect veel later op. De oorzaken van die hoge kindersterfte, die 
achteraf voornamelijk afkomstig bleken te zijn van infecties van longen 
en ingewanden, werden hier eerst later onderkend. Pas in de eerste 
decennia van de 20e eeuw werden daartegen effectieve maatregelen 
genomen en werden de gevolgen zichtbaar. In die periode waren ook 
eerst de resultaten te zien van de verbeteringen in de persoonlijke en 
openbare hygiëne. Het samenstel van maatregelen tot bevordering van 
de openbare reinheid, tot verbetering van de huisvesting, van de kwa-
liteit en verscheidenheid van de voeding enz. — langzame processen, 
zoals uit vorige hoofdstukken bleek — weerspiegelde zich uiteindelijk in 
de sterftecijfers. In Limburg duurde het betrekkelijk lang, voordat dit 
ogenblik was aangebroken. Eerst na afloop van de grote landbouwcrisis 
van de vorige eeuw begonnen de gevolgen voor het sterftepeil zich 
duidelijk af te tekenen. In een poging deze gevolgen kwantitatief te 
meten zullen wij vooral aandacht besteden aan enige differentiaties in 
het sterftecijfer als  de  enige voorhanden indicatie betreffende de ge-
zondheidstoestand.  Bij  gebrek aan voldoende ziektecijfers moeten wij 
met deze indicatie volstaan, waaruit reeds de betrekkelijkheid van deze 
methodiek blijkt. Aangezien in deze beschouwingen vooral wordt 
beoogd de tendenties op lange termijn te ontdekken, zijn in dit geval de 
bezwaren van ondergeschikt belang. 

Het accent in de bestudering van deze periode valt voornamelijk op 
de laatste twee decennia van de negentiende eeuw en de eerste twee 
decennia van deze eeuw, omdat in deze veertig jaar de omslag zich 
voltrok. Toen eenmaal de fase van een geleidelijk voortgaande indus-
trialisatie was bereikt, waren de gevolgen voor het sterftepeil te voor-
spellen. De productiemiddelen groeiden toen sneller dan de bevolking. 
De bevolkingstoename vormde niet langer een hinderpaal voor een 
welvaartsstijging en een betere inkomensverdeling over de bevolking. 
De uitbreiding van het productie-apparaat leidde tot een zodanige 
toeneming van het nationale inkomen, dat het groot genoeg was om de 
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sociale zekerheid te financieren. Langzaam maar zeker kon een groter 
deel daarvan worden afgezonderd voor betere materiële omstandighe-
den voor grote groepen van de bevolking, voor een stijging van de 
lonen, meer sociale voorzieningen en een uitbreiding van de sociale 
zekerheid. Die economische en sociale vooruitgang was tevens een 
noodzakelijke voorwaarde tot verbetering van het gezondheidspeil. De 
overheid stelde nu meer middelen ter beschikking voor de uitbouw van 
de medisch-hygiënische voorzieningen. De ziekenfondsen brachten de 
zegeningen van de medische wetenschap binnen het bereik van de 
massa. 

Een kenmerk van het demografisch patroon in Nederland was de 
opvallende bevolkingsgroei sedert het laatste kwart van de vorige eeuw. 
Sinds die tijd begonnen zowel de geboorte- als de sterftecijfers te dalen. 
Aangezien die laatste daling in een bijzonder hoog tempo verliep, was 
ondanks de vermindering van het aantal geboorten de bevolkingsgroei 
toch opmerkelijk groot. In Limburg begon echter het geboortecijfer 
eerst na 1920 terug te lopen en had de sterftedaling tussen 1918 en 1925 
in versneld tempo plaats, waarna in dit laatste cijfer een vervlakking 
optrad. Het saldo van deze bevolkingsontwikkeling was een plotselinge 
snelle groei, nog versterkt door een immigratie naar de mijnstreek van 
bevolkingsgroepen in de actieve leeftijdsklasse. De leeftijdspyramide, 
die dientengevolge ontstond, had op het verloop van het sterftecijfer 
een gunstig effect. Overigens werd ondanks deze regionale variant het 
gemiddelde Nederlandse geboorte- en sterftepatroon in Limburg, zij 
het met vertraging, onverkort overgenomen. Deze provincie onder-
scheidde zich van buitenlandse buurgewesten door de gunstige sterfte-
verhoudingen, die onderhand karakteristiek waren geworden voor de 
Nederlandse demografische ontwikkeling. Meer dan elders kende ons 
land een werkelijk spectaculair bevolkingsverloop. In een halv,e eeuw 
veranderde Nederland van een op dat punt achtergebleven gebièd tot 
een van de meest gunstige. Tussen 1910 en 1939 daalde het mortali-
teitscijfer met bijna 38%; de sterftekansen waren er in 1910 van dezelfde 
grootte als gemiddeld in heel Europa in 1939. Het peil waarop ons land 
al in 1939 was aangeland, zou in Europa eerst dertig jaar later bereikt 
worden!' 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling dient het Limburgse 
sterfteniveau beschouwd te worden. De landelijke tendens kan met 
betrekking tot deze provincie slechts met vertraging getraceerd worden. 
Aanvankelijk leek het zelfs onzeker, of de gemiddelde sterftedaling zich 
in gelijk tempo in Limburg zou doorzetten. In de Inleiding werd 
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gewezen op het aarzelend verloop van het provinciaal sterftecijfer tot 
1891. De aanduiding van die onevenredigheid was toen nodig om de 
probleemstelling te verduidelijken en met name aan te geven, hoeveel 
factoren (in verschillende intensiteit) op die sterfte hun invloed uitoe-
fenen. Wij gaven er op die plaats de voorkeur aan dat verloop niet direct 
tot 1939 weer te geven, zolang wij niet systematisch alle onderdelen van 
de gezondheidszorg hadden geanalyseerd. Nu die in vorige hoofdstuk-
ken de revue gepasseerd zijn, kunnen wij weer aanknopen bij het 
betoog, dat in hoofdstuk I afgebroken werd en vervolgen met een 
verklaring te zoeken voor de algemene daling van het sterfteniveau en 
voor de typische eigenaardigheden van het regionale cijfer. 

Voordat wij aan die verklaringsgronden toe zijn, dienen wij echter 
eerst de regionale verhoudingen zelf te kennen. Daarom beginnen wij 
met een analyse van de Limburgse sterftecijfers, waarvoor wij in eerste 
instantie vijf invalshoeken hebben gekozen. In de eerste plaats is in een 
grafiek weergegeven het gemiddelde sterftecijfer over de periode 
1880 - 1940 met ter vergelijking het Nederlandse sterftecijfer over de-
zelfde jaren. Vervolgens zijn de Limburgse cijfers duidelijkheidshalve 
nog eens apart in een tabel vermeld met het tempo van de daling in 
indexcijfers. Daarna volgen de eerste uitsplitsingen van het sterftecijfer, 
namelijk een grafiek betreffende de sterfte in de drie grootste gemeen-
ten van deze provincie en in de overige (kleinere) gemeenten. Verder 
zijn in een aparte tabel de sterftecijfers van Maastricht, Roermond en 
Venlo afzonderlijk opgenomen en in een andere tabel drie uitgesproken 
plattelandsgebieden. Met behulp van die eerste verkenning zijn wij in 
staat ons een concreter beeld te vormen van het sterfteverloop. 3  

Bijgaande grafiek met betrekking tot het sterftecijfer van Limburg 
en Nederland vertoont twee opvallende kenmerken. In de eerste plaats 
is opvallend, dat de twee curves ba flink van elkaar te zijn afgQweken, 
rond 1940 practisch op hetzelfde niveau eindigen. In de tweede plaats 
valt het parallel verloop sinds 1895 op, hetgeen de veronderstelling 
wettigt, dat dezelfde factoren hier een rol spelen. Over de hele lijn ligt 
de mortaliteit van Limburg hoger, maar verder is de overeenkomst in 
het sterftecijfer meer opvallend dan de verschilpunten, die voornamelijk 
spreken uit de andere opbouw en verdeling van de mortaliteit. De 
exacte daling van het sterftecijfer in Limburg laat zich verder aantonen 
door de cijferreeks in tabel 8, die tot uitdrukking brengt in welk tempo 
dit terugliep. Over de gehele periode genomen zou die daling 1,22% per 
vijfjaarlijkse periode hebben moeten bedragen, maar de tabel laat zien, 
dat in het feitelijk verloop grote afwijkingen voorkwamen. Men kan 
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van belangrijke tempoverschillen spreken, die men allereerst moet zoe-
ken na 1910 en opnieuw na 1920. Daaruit blijkt in elk geval, dat de 
jaren van de eerste wereldoorlog min of meer een caesuur vormen. 

Tabel 8. De daling van  het  gemiddelde sterftecijfer in Limburg in de jaren 1891-1940 in 
absolute en in indexcijfers. 

Periode Sterfte per duizend van de 
gemiddelde bevolking 

Index 
(1891/95 =--- 100) 

1891-1895 20,7 100 
1896-1900 18,3 88 
1901-1905 18,4 89 
1906-1910 17,2 83 
1911-1915 15,7 77 
1916-1920 15,0 72 
1921-1925 11,3 55 
1926-1930 10,3 50 

1931-1935 8,9 43 

1936-1940 8,5 41 

Na de vroegere uiteenzettingen omtrent het ongelijke tijdstip van de 
invoering van medisch-hygiënische voorzieningen in stad en platteland 
ligt het voor de hand, dat onze belangstelling uitgaat naar het sterfte-
verloop in de verstedelijkte en plattelandsgemeenten van Limburg. 
Hierin ligt immers een aanwijzing, of die voorzieningen inderdaad een 
merkbaar effect hadden op de gezondheidstoestand (c.q. op het sterf-
tepeil) van de bevolking. Bijgaande grafiek geeft daaromtrent een eerste 
niet mis te verstaan antwoord. Grote verschillen bestonden in de 19e 
eeuw, toen het niveau in de stad zoveel hoger lag m.a.w. de gezond-
heidstoestand daar slechter was. Maar in het eerste decennium van de 
20e eeuw begon de sterfte in de stad sneller te dalen dan op de dorpen. 
Het gevolg was spoedig merkbaar: na 1910 lag het sterftepeil in de drie 
grootste gemeenten van Limburg al lager dan in de overige, — een 
verschijnsel, dat zich landelijk reeds veel eerder had voorgedaan. Na 
1921 was de sterftedaling in de grootste gemeenten zover uitgewerkt, 
dat het Limburgse platteland toen iets van zijn achterstand begon in te 
halen. 

Dit verschijnsel wordt nader toegelicht aan de hand van de volgende 
tabellen. De eerste (9) heeft betrekking op Maastricht, Roermond en 
Venlo. Het sterfteniveau in deze drie gemeenten liep ver uiteen. Het 
hoogst was dit in de sociaal zwaar belaste stad Maastricht. Dit hoge 
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sterftecijfer was overigens daar pas ontstaan in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Rond 1850 behoorde Maastricht (met Zwolle, Leeuwar-
den en Breda) tot de steden, waar de gemiddelde levensverwachting 
voor de pasgeborenen het hoogst was.' Die uitkomst wordt bevestigd 
door een ander onderzoek, dat concludeerde, dat Maastricht in de jaren 
1841 - 1860 met 's Gravenhage de gunstigste cijfers had, gevolgd door 
Groningen en Leeuwarden. Maar die gunstige positie verslechterde al 
spoedig. In de jaren 1875 -80 was de gemiddelde sterfte hoger dan in 
1841-1860. Vanaf 1884 begon wel een daling op te treden, die echter 
niet kon voorkomen, dat de gunstige rangorde verloren ging. Volgens 
het sterftepeil van 1880- 1890 kwam Maastricht na 's-Hertogenbosch en 
Dordrecht op de laatste plaats terecht.' De verhoudingen warén dus in 
hun tegendeel verkeerd. In de jaren 1891-1895 werd de afwijking nog 
groter, toen het sterftecijfer opnieuw steeg tot het niveau, dat men vóór 
1880 gewoon was. Na deze uitschieter liep Maastricht nog steeds niet in 
de pas. Van 1896 tot 1905 bleef de stad tien jaar lang op het peil staan, 
dat men in de tweede helft van de jaren '80 al had bereikt. De voort-
gezette industrialisatie bracht in Maastricht blijkbaar nog geen defini-
tieve ombuiging tot stand. 6  

De sterftecijfers van Roermond en Venlo vertonen veel eerder een 
gunstige wending, terwijl tot 1910 de sterfte in Maastricht beduidend 
hoger was dan in alle andere plaatsen en streken van deze provincie. De 
oorzaak lag voor een belangrijk deel in de zuigelingensterfte, waarover 

Tabel 9. Het gemiddeld sterftecijfer in de drie grootste gemeenten van Limburg (Maastricht, 
Roermond en Venlo) in de jaren 1881-1940 

Maastricht Roermond Venlo 

1881-1885 24.3 20.3 25.1 
1886-1890 22.6 16.- 20.8 
1891-1895 26.7 19.7 20.8 
1896-1900 22.6 15.3 17.- 

1901-1905 22.2 14.7 15.7 
1906-1910 20.1 14.4 13.7 
1911-1915 16.5 13.- 12.1 
1916-1920 15.- 13.3 10.6 

1921-1925 10.6 9.7 9.2 
1926-1930 10.4 9.7 9.5 
1931-1935 9.4 9.3 8.2 
1936-1940 9.1 8.9 7.3 

286 



wij nog komen te spreken. Na 1920 stak Maastricht niet zover meer uit 
boven de andere gemeenten. Symptomatisch voor de verbeterde volks-
gezondheid was het feit, dat het overschot aan mannensterfte begon te 
verminderen. In Roermond en Venlo was het sterftepeil waarschijnlijk 
lager, omdat het minder uitgesproken industriesteden waren. Roer-
mond vertoonde na een gunstige uitgangspositie sedert 1896 een stag-
natie, die tot 1920 aanhield. Venlo daarentegen boekte juist in deze 
jaren vooruitgang; vooral onder burgemeester Van Rijn ging het 
sterftecijfer snel achteruit en werd Venlo hygiënisch een toonaange-
vende stad. Sedert 1915 waren deze Limburgse steden gezondere oorden 
geworden dan het omringende platteland, ofschoon hierbij moet wor-
den aangetekend, dat die sterftedaling mede aan demografische factoren 
was te danken en nauw samenhing met de betrekkelijk jonge leeftijds-
opbouw in de grotere gemeenten met hun vele (jonge) immigranten. 

Tabel 10. Het gemiddeld sterftecijfer in de plattelandsgebieden van Noord- en Midden-
Limburg, de Mijnstreek en Overig Zuid-Limburg (exclusief de gemeenten Maastricht, 
Roermond en Venlo), over de jaren 1881-1940 

Noord- en 
Midden-Limburg 

Mijnstreek Overig 
Zuid-Limburg 

1881-1885 18.9 20.9 20.6 
1886-1890 17.8 20.1 20.6 
1891-1895 18.6 22.2 23.5 
1896-1900 16.5 19.3 19.8 

1901-1905 17.4 19.6 19.9 
1906-1910 16.2 18.8 18.- 
1911-1915 15.7 16.4 15.9 
1916-1920 15.6 14.7 15.1 

1921-1925 11.9 11.- 11.3 
1926-1930 11.3 9.8 10.9 
1931-1935 9.8 8.3 9.8 
1936-1940 9.4 8.- 9.2 

Op het platteland scheen nauwelijks enige verbetering te bespeuren. De 
cijfers bleven aanhoudend hoog, zodat vóór 1900 Roermond en Venlo 
al lagere sterftecijfers hadden. Het sterftepeil was in Zuid-Limburg het 
hoogst. We mogen derhalve veronderstellen, dat dit veelbewonderde 
romantische natuurgebied verre van gezond was. In tabel 10 hebben wij 
drie plattelandsgebieden onderscheiden: Noord- en Midden-Limburg, 
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Mijnstreek en Overig Zuid-Limburg, hoewel vóór 1900 eigenlijk nau-
welijks van een „mijnstreek" kan worden gesproken. De sterftecijfers 
voor die jaren hebben wij toch al uitgesplitst naar de gebiedsafbakening, 
die men later mijnstreek is gaan noemen — globaal gezegd het meest 
noordelijke deel, als men Zuid-Limburg horizontaal in tweeën verdeelt. 
Daarom stemmen de sterftecijfers van de mijnstreek en van overig 
Zuid-Limburg tot 1910 zo sterk overeen. De mijnstreek kreeg pas 
geleidelijk — ook in demografisch opzicht — haar eigen gezicht, vooral 
toen ook de westelijke mijnstreek was ontsloten. In de streek rond 
Heerlen en Kerkrade waren die invloeden veel eerder te bespeuren, 
hetgeen echter in de reeks betreffende de sterftedaling in de mijnstreek 
niet tot uiting komt. Noord- en Midden-Limburg (hier berekend 
zonder de gemeenten Roermond en Venlo) boekten als agrarisch plat-
teland lange tijd de gunstigste cijfers, maar bleven na 1910 achter bij de 
andere gebieden. De mijnstreek vertoonde vanaf die tijd als geürbani-
seerd platteland een veel geprononceerder vooruitgang, hetgeen vooral 
een gevolg was van de verjonging in de leeftijdsopbouw. Het gebied 
van Overig Zuid-Limburg (hier berekend zonder Maastricht) bleef met 
enige uitzonderingen bij deze streken ten achter. 

Uit deze overzichten volgt, dat het algemene verschijnsel van de 
dalende mortaliteit in de verschillende plaatsen en streken van Limburg 
een eigen rhythme vertoonde. Het valt echter moeilijk daarin een vast 
patroon te ontdekken: hoe meer cijfers, hoe meer differentiatie. De 
voortgezette sterftedaling in enige steden markeerde het begin van die 
ontwikkeling. Maar verschijnselen als urbanisering en industrialisering 
waren geen stedelijke privileges. Zij brachten ook veranderingsproces-
sen op het platteland op gang, die leidden tot een vooruitgang in de 
volksgezondheid. De Limburgse mijnstreek is het beste voorbeeld om 
dat te bewijzen: In twintig jaar tijd (tussen 1906-10 en 1926-30) liep de 
sterfte er met de helft terug. Zo werd een fenomeen algemeen, dat wees 
op een toestand van de volksgezondheid, die in beweging was geraakt. 

De teruggang van de mortaliteit 

De daling van de sterfte, die veelal als initiërende factor beschouwd 
wordt in de „demographic transition", vond in Nederland in een zeer 
ongelijk tempo plaats en vanuit een ongelijk uitgangspunt. In het 
algemeen was in ons land tot 1875 het niveau van de sterfte zeer 
ongelijk over de landsdelen verdeeld; het westen van het land had zeer 
hoge sterftecijfers, maar in de drie noordelijke en de twee zuidelijke 
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provincies waren de cijfers relatief gunstig. Moeilijk is het een afdoende 
verklaring te vinden voor deze verschillen, die niet uit de fysisch-geo-
grafische omstandigheden zijn af te leiden. Haast even raadselachtig was 
de ongelijke sterftedaling in de twintig jaren, die daarna volgden, welk 
verschijnsel ons in het bijzonder bezig houdt. Die daling vond in het 
westen van het land aanmerkelijk sneller plaats dan in de andere 
landsdelen en gold voor alle leeftijdsgroepen (inclusief de zuigelingen). 

Welke oorzaken waren hiervoor verantwoordelijk? In de meeste 
randgewesten was de gezondheidstoestand tijdens de landbouwcrisis 
(getuige het sterftecijfer) niet veel verbeterd; daarentegen was de sterf-
tedaling in de westelijke provincies wel aanzienlijk. In Limburg lag in 
het begin van de jaren '90 het sterftecijfer nog niet veel lager dan vóór 
het uitbreken van de agrarische crisis. In Noord-Brabant, Drente en 
Gelderland deed zich een soortgelijke situatie voor. Vergelijkt men die 
gebieden op het kartogram, dat Hofstee over de sterftedaling in de jaren 
1886-1890 in vergelijking met 1861-1865 heeft samengesteld,' dan 
vallen nog enige andere accenten in het oog. In Limburg was het niet 
alleen de stad Maastricht, die tot die stagnatie bijdroeg. In verschillende 
streken week de sterfte weinig terug met name in veel gemeenten van 
Zuid-Limburg, in de Peel en in de kop van Noord-Limburg. Maar er 
waren nauwelijks gemeenten, waar de sterfte nog toenam zoals het 
geval was in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Welke invloed 
de agrarische crisis uitoefende, ziet men het duidelijkst in Groningen en 
Friesland, waar in de kleigebieden de sterfte daalde, maar op de zand-
gronden het cijfer onveranderd hoog bleef. 

De Limburgse sterftecijfers hebben eveneens de invloed van deze 
crisis ondergaan, maar ook daarna — en dat is minstens zo merkwaardig 
— bleef op het platteland de sterfte hoog. Indien men de gemeenten 
Maastricht, Roermond en Venlo buiten beschouwing laat en de sterf-
tecijfers berekent van de overige gemeenten, die dan tot één gemiddelde 
worden samengevoegd, is die conclusie opvallend aan te tonen. Het 
gemiddeld sterftecijfer van deze overwegend landelijke gemeenten met 
inbegrip van enige industriegemeenten in opkomst bedroeg 17,5 in de 
jaren 1896-1900 en 16,0 in de jaren 1911-1915. Voor het overige wordt 
deze conclusie ook geïllustreerd door de grafiek op blz. 285 

Het provinciaal gemiddelde werd derhalve niet alleen bepaald door 
de hoge sterfte van Maastricht. Als wij de Limburgse hoofdstad 'niet 
meerekenen, lag de gemiddelde sterfte van overig Limburg toch nog 
hoger dan in verschillende andere provincies. In de jaren 1896-1900 was 
het sterftecijfer van overig Limburg exclusief Maastricht 17,5 pro mille. 
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In de rij van de Nederlandse provincies zou Limburg zonder Maastricht 
een middenpositie hebben ingenomen. Twintig jaar later bedroeg de 
sterfte van overig Limburg zonder Maastricht 14,7 pro mille, — een 
weinig florissante uitslag. Dat betekende namelijk, dat overig Limburg 
in het nationale beeld niet veel hoger zou zijn uitgekomen en op 
Noord-Brabant na  de  laatste plaats bekleed zou hebben. Het provinciaal 
gemiddelde bedroeg in werkelijkheid in de jaren 1916-1920 15,3 pro 
mille, hetgeen nog gunstig afstak bij Noord-Brabant (16,7) maar dat bij 
alle andere provincies achterbleef. De conclusie uit deze berekeningen 
luidt, dat Maastricht niet alleen verantwoordelijk was voor het achter-
blijven van de gezondheidstoestand. 

Voor Limburg  als  geheel kan geconstateerd worden, dat de sterfte-
daling er pas laat  op  gang kwam, maar toen die eenmaal goed begon, 
ook in een snellere regelmaat voortschreed, zodat na 1920 de achter-
stand op het Nederlands gemiddelde kon worden ingehaald. Zoekt men 
verklaringen voor die laatste daling, dan is men vlug geneigd die 
voornamelijk in de Limburgse omstandigheden te zoeken zonder ons 
eerst te vergewissen, of niet algemene verklaringen op dit verloop van 
toepassing waren.  In  verschillende richtingen heeft men gezocht het 
Limburgse verloop te verklaren. Was hier de godsdienstfactor in het 
spel? Lag de oorzaak in de fysisch-geografische omstandigheden? Of 
moest men de toestand van de volksgezondheid en de hoogte van de 
sterfte meer direct koppelen aan de moeilijke bestaansvoorwaarden? 
Waarschijnlijk gaan die suggesties net te ver, zijn die veronderstellin-
gen te absoluut. Het specifieke vraagt immers niet altijd om een andere 
verklaringsgrond, maar kan ook bestaan in een bijzondere configuratie 
van algemene verklaringselementen. In het vervolg zullen wij proberen 
deze factoren enigszins uit elkaar te houden en hun gewicht te meten. 

De regionale afwijkingen binnen het algemene patroon hebben 
waarschijnlijk meer tot dat eigen gezicht bijgedragen, zonder dat de 
algemene verklaring aan waarde verloor. Daarom zullen wij trachten 
aanknopingspunten te vinden bij enige algemene theorieën, en zullen 
die voor de Limburgse situatie nader evalueren. De oudste verklaringen 
waren vrij deterministisch van aard, sinds zij voor het eerst op kwanti-
tatieve onderzoekingen gebaseerd waren. De opmerkelijke verschillen 
in de regionale sterftecijfers schreven zij meer toe aan geografische en 
klimaatsinvloeden (bedorven lucht, kwade dampen enz.) dan aan so-
ciale omstandigheden (voeding, woning, kleding, hygiëne enz). 8  
Langzamerhand werd echter meer verband gezocht tussen armoede en 
ziekte, tussen honger en sterfte, tussen werk- en leefmilieu, tussen 

290 



fysieke en psychische gesteldheid. De sociaal-economische condities 
kwamen meer op de voorgrond te staan. Die relatie werd steeds meer 
geconcretiseerd. Ter vermindering van de hoge mortaliteit werd daar-
om veel gewicht gehecht aan betere levensomstandigheden, aan zorg 
voor pasgeboren kinderen en behoeftige kraamvrouwen, aan genees-
kundig toezicht op de scholen, bestrijding van het drankmisbruik, 
bevordering van de volkshuisvesting, toezicht op de voeding enz. 9  

Gedurende de 19e eeuw is men blijven speuren naar een verklaring 
van het verloop van de sterfte in Nederland en werd de statistische 
analyse van dit gegeven de meest ontwikkelde tak van de statistiek. Er 
verschenen sterfte-atlassen, sterftetafels, kartogrammen, grafieken, ta-
bellen enz. in overvloed. Deze toegenomen behoefte aan statistische 
gegevens past in het beeld van de positivistische wetenschapsopvatting, 
die in de tweede helft van de vorige eeuw de overhand kreeg.'° De 
bedoeling van veel van deze statistische hulpmiddelen was voorname-
lijk om een inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van de bevol-
king, maar het is niet onaannemelijk, dat men niet goed raad heeft 
geweten met die uitvoerige publicaties. Omdat het niet gebruikelijk 
was de sterfte per gebied nader te analyseren en met andere kerngege-
vens te correleren, bleef bovendien elke verklaring ondanks de uitvoe-
rige sterftestatistiek toch hypothetisch. Noch in de eerste sterfte-atlas 
(een coproductie van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en de 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) noch in 
andere publicaties heeft men de gelegenheid benut die verschillen te 
verklaren." 

Een niet voorziene complicatie lag hierin, dat het cijfermateriaal 
steun bood aan meerdere opvattingen. Uit de statistiek valt op te 
maken, dat de leefwijze van de bevolking verantwoordelijk was voor de 
hoge sterfte. Wel blijft de vraag waarom dan nog zoveel regionale 
verschillen bestonden, terwijl het inkomenspeil toch niet zo ver uit-
eenliep. Er waren blijkbaar nog andere factoren in het spel. Steeds 
opnieuw greep men in de vorige eeuw terug op geografische en mi-
lieu-invloeden. De enorme sterftedaling, die optrad als gevolg van de 
aanleg van de drinkwaterleiding, kon die opvatting enkel bevestigen. 
Het was trouwens in die tijd niet ongewoon een natuurkundige ver-
klaring te zoeken voor sociale verschijnselen, waarop men in Limburg 
temeer graag een beroep deed, omdat die steun gaf aan de opvatting, dat 
het natuurlijk milieu er gezonder was dan elders. Nog een andere 
verklaring trad op de voorgrond, toen men de sterfte naar doodsoorza-
ken ging verdelen. Toen kwam men tot de ontdekking, dat twee 
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oorzaken op de sterfte een overwegende invloed uitoefenden: de infec-
tieziekten en de ziekten, die optraden bij zuigelingen. In het eerste geval 
waren milieufactoren én sociale omstandigheden in gelijke mate ver-
antwoordelijk voor de optredende daling. In het tweede geval bleken de 
streekgewoonten (het geven van borstvoeding, de verzorging van het 
kind, het werk van de moeder enz.) een ongewoon groot effect te 
hebben op de omvang van de zuigelingensterfte, die de hoogte van de 
totale sterfte voor een belangrijk deel bepaalde." Zo werd het leef- en 
cultuurpatroon als derde oorzakencomplex gezien ter verklaring van 
het sterftecijfer. Een gezaghebbend auteur als C. A. Verrijn Stuart, de 
eerste directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is nog eens 
ingegaan op de problematiek van de sterfte, die hij voornamelijk met 
twee factoren in verband bracht („de verbetering der volkswelvaart en 
een ruimere toepassing van de voorschriften der hygiëne") overigens 
zonder die factoren uit het statistisch materiaal te kunnen verklaren. In 
de regionale differentiëring zag hij een invloed van het cultuurpeil, 
waarmee hij een voorloper werd van de gedachten, die Hofstee later zou 
ontwikkelen. Maar Verrijn Stuart was teveel statisticus om die uitspraak 
verder uit te werken. Zijn reserve was mogelijk ingegeven door de vrees 
de hoge zuigelingensterfte in de zuidelijke provincies aan een achter-
blijven in cultuurpeil te moeten toeschrijven. „Die invloed wordt 
doorkruist door machtiger factoren, die de statistiek nog niet geïsoleerd 
kan vaststellen", zo luidde zijn kryptische slotsom." 

De theorie van de rechtstreekse invloed van bodem en klimaat vond 
in latere jaren steeds minder aanhangers, hoewel de verontreiniging van 
het natuurlijk milieu eerder was toegenomen. Men dacht vooral aan de 
indirecte invloeden, die het sterftecijfer tot een verdere daling brachten. 
De langzame welvaartsstijging gaf aanleiding tot andere leefgewoonten 
en een ander gedragspatroon, die bevorderlijk waren voor de hygiëne en 
de gezondheidstoestand." De historie van de gezondheidszorg in Lim-
burg bevestigt de juistheid van deze opvatting. De groei en spreiding 
van het beschikbare inkomen maakt begrijpelijk, waarom de voeding, 
de kleding, de huisvesting enz. zoveel verbetering konden ondergaan, 
maar tevens waarom de technisch-hygiënische voorzorg, drinkwater-
voorziening, riolering, verpleegstershulp enz. op dat tijdstip tot stand 
kwamen. De verbetering van de levensomstandigheden had derhalve 
een dubbel effect: De menselijke weerstand werd belangrijk verhoogd, 
maar bovendien kwamen de moderne medische voorzieningen daardoor 
binnen ieders bereik. Dat verloop veronderstelde, dat de bevolking 
bereid was zich die gezondheidszorg ten nutte te maken. Dat in de 
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werking van het hier omschreven mechanisme wel eens een time-lag 
kon ontstaan, hebben wij in het vorige hoofdstuk uiteengezet, maar 
doet geen afbreuk aan het feit, dat op lange termijn deze tendens 
onmiskenbaar aanwezig was. 

Het gemiddelde sterftepeil in Limburg werd door verschillende fac-
toren bepaald en kan niet met één specifieke oorzaak in verband worden 
gebracht. In sommige provincies werd de sterftedaling in gang gezet 
door de teruggang van één speciale doodsoorzaak, bv. de tuberculose of 
de zuigelingensterfte, waarna de daling zich dan verder voortplantte. In 
Limburg was dit niet het geval. Daar waren het eerder de algemene 
omstandigheden en met name de ongunstige economische situatie 
tijdens de landbouwcrisis, die de daling van de mortaliteit vertraagden. 
In Limburg begonnen eerst betrekkelijk laat de materiële omstandig-
heden te veranderen en pas daarna onderging het gedragspatroon en de 
gewoontevorming van de arbeidersklasse zoveel wijziging, dat die in-
vloed kreeg op het gemiddelde sterftecijfer." 

De indruk bestaat, dat het gemiddelde inkomen in de provincie 
Limburg na 1875 niet meer gegroeid is, maar zelfs tot 1914 nog iets is 
teruggelopen, zodat primair een welvaartsstagnatie verantwoordelijk 
zou zijn voor de late en geringe daling van het sterftecijfer. Tussen 1914 
en 1920 had wel een loonstijging plaats, die echter hoofdzakelijk het 
gevolg was van de optredende inflatie. Daarna waren de rollen omge-
keerd en was het inkomenssurplus in Limburg groter dan gemiddeld in 
Nederland. In de jaren '30 was de situatie nog betrekkelijk gunstig en 
was de inkomensdaling minder groot dan voor het hele land wordt 
berekend.' 6  Op grond van deze voorlopige schattingen zijn wij geneigd 
de langzame daling van de mortaliteit aan economische factoren te 
wijten, ofschoon eigenlijk geen rechtlijnig verband te construeren is 
tussen een welvaartstoeneming in de zin van een verhoging van het 
reëel besteedbare inkomen en een verbetering van de volksgezondheid. 

Het verband tussen welvaart en gezondheid is ingewikkelder dan op 
het eerste oog lijkt. Een inkomensstijging of -daling heeft ongetwijfeld 
een reactie van het particuliere consumptiepatroon tot gevolg, maar het 
is op voorhand niet te zeggen, of die reactie voor de volksgezondheid 
gunstig of ongunstig is. Ook de collectieve effecten zijn moeilijk te 
schatten. Het is lang niet zeker, dat een stijging of daling van het 
nationale inkomen altijd resulteert in een groter of kleiner deel, dat 
voor medische of sociaal-hygiënische voorzieningen wordt aangewend. 
De mogelijkheden, die tengevolge van een concrete welvaartsontwik-
keling beschikbaar komen, behoeven niet gelijktijdig of over de hele 
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lijn tot de gestelde effecten te leiden. Opeenvolgende fricties of ruim-
telijke differentiaties vertragen of versnellen deze tendens op lange 
termijn. Bovendien zijn tal van factoren, die het lichamelijk of geeste-
lijk welzijn bevorderen of daaraan afbreuk doen, van de hoogte van het 
inkomen onafhankelijk. De provinciale inkomensontwikkeling geeft in 
dit geval wel de richting aan, waarin de volksgezondheid zich bewoog, 
maar de positieve of negatieve tendens kan nog verschillend uitvallen 
naargelang de werking van de onafhankelijk variabelen, die autonoom 
het proces vertragen, op gang brengen of voortstuwen. Wat zich in 
feite afspeelde, was meestal een resultante van meerdere invloeden, die 
wij dienen te onderscheiden door die algemene sterftecijfers nader te 
differentiëren. In het provinciaal gemiddelde bv. worden twee tegen-
gestelde bewegingen onder één noemer gebracht. Maastricht had lange 
tijd een sterftepeil, dat zeer hoog bleef, terwijl in de rest van Limburg al 
rond 1880 de sterfte begon te dalen. Die laatste gunstige ontwikkeling 
werd echter door het Maastrichtse cijfer uitgewist. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot de sterfte naar de leeftijd. Door de hoge zuigelingen-
sterfte was de mortaliteit vooral in de jeugdige leeftijdsgroepen gecon-
centreerd, maar de sterfteverschillen onder de actieve bevolking waren 
betrekkelijk gering, zoals de volgende tabel aangeeft. Daarin hebben wij 
een onderscheid gemaakt naar drie landsdelen ter vergelijking met 
Limburg, omdat in Nederland drie sterftepatronen waren te onder-
scheiden met duidelijke kenmerken. 

Tabel 11. De sterfte in de leeftijd van 20 t/m 50 jaar in percenten van de totale sterfte, in de 
drie landsdelen van Nederland en in Limburg, in de jaren 1841-1937'' 

Periode West-Nederl. Noord- en Oost 
Nederland 

Zuid-Nederl. Limburg 

1841-1860 18,2 21,1 18,7 18,1 
1880-1885 13,4 16,7 13,5 14,2 
1885-1890 13,4 16,0 13,5 14,5 
1895-1899 13,7 15,2 12,4 12,7 

1920-1924 15,9 13,9 12,8 13,9 
1933-1937 13,8 12,1 13,4 14,6 

Na 1860 begon voor deze leeftijdsgroep een algemene sterftedaling op 
te treden, die voor Zuid-Nederland na 1890 onverminderd voortging, 
maar in het westen kennelijk op stagnaties stuitte (met een piek in de 
jaren 1920-24). Opvallend is, dat voor het noorden en oosten van het 
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land bijna over de hele lijn hogere cijfers werden genoteerd. Limburg 
volgde het zuidelijk patroon, maar het sterfteniveau bleek er iets hoger 
te liggen dan in Noord-Brabant, waar de daling echter vlugger en 
sneller verliep. De hier aangestipte regionale verschillen kunnen waar-
schijnlijk teruggevoerd worden op afwijkingen, die berustten op nader 
te lokaliseren factoren, die zich in de ene landstreek sterker manifes-
teerden dan in de andere. Voor Limburg kunnen twee bijzondere 
accenten aangewezen worden, die tot die regionale afwijking aanleiding 
gaven: de hogere sterfte in Maastricht in de jaren 1880- 1914 en de hoge 
zuigelingen- en kindersterfte in dezelfde periode. Deze laatste factor 
wordt in de volgende paragraaf nader gespecificeerd. Die bijzondere 
invloeden hingen nauw samen met de sociaal-economische structuur 
van de betrokken landsdelen en met het cultuurpatroon van de bevol-
king, waaruit zowel is af te leiden, wanneer de daling er begon als welk 
specifiek tempo de sterftedaling daar vertoonde. Sedert de Nederlandse 
landsdelen minder karakteristieke verschillen vertonen, ging ook de 
sterfte — die als sociaal verschijnsel de invloed van die regionale karak-
teristiek onderging — minder uiteenlopen. 

Op den duur ontstond een gelijkmatiger patroon zowel in nationaal 
als in internationaal opzicht. Bijna gelijktijdig met het moment, dat de 
forse teruggang van het sterftecijfer ten einde liep, trad een opvallende 
nivellering van de sterftecijfers aan de dag. Al eerder hebben wij 
gewezen op het feit, dat rond 1940 de sterfteverhoudingen in Neder-
land ongeveer gelijk waren komen te liggen. Met betrekking tot de 
buitenlandse buurprovincies van Limburg deed zich de omgekeerde 
ontwikkeling voor: In de 19e eeuw had Nederlands-Limburg altijd een 
sterke overeenkomst vertoond met het sterftepatroon van de provincies 
Belgisch-Limburg en Luik. Minder samenhang bestond in de tweede 
helft van de 19e eeuw met de oostelijke buren. Ten opzichte van het 
Rijnland week Limburg in gunstige zin af, omdat de sterftecijfers in het 
Duitse grensland sedert lang veel hoger waren. De interregionale 
overeenkomst met de andere gebieden ging verloren, toen Neder-
lands-Limburg meer samenhang met de Nederlandse cijfers ging ver-
tonen. 

Zeer verschillend was het moment, waarop in deze vier aangrenzende 
provincies de voortschrijdende sterftedaling begon. In de provincie 
Luik begon de omslag het vroegst, maar was het effect tegen het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog al uitgewerkt. In het Rijnland 
begon die daling vanaf 1880 vorm aan te nemen, maar bleef het 
sterfteniveau desondanks hoger dan in de andere hier genoemde pro- 
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vincies. In Nederlands- en Belgisch-Limburg zette de daling na 1875 in, 
maar was tot 1900 nog zeer aarzelend om eerst daarna te versnellen. Na 
1900 vertoonde elk gebied meer zijn eigen ( = landsgemiddeld) pa-
troon, hoewel de sterftedaling onverminderd voortging. De eerste 
wereldoorlog vormde in dit opzicht de meest duidelijke caesuur: In de 
provincie Luik kwamen de sterftecijfers na 1914 niet meer onder het 
niveau, dat toen al bereikt was; de veroudering van de bevolking liet 
geen verdere daling meer toe. In het Rijnland ging de daling echter 
verder. In vergelijking met de buurprovincies bleef Limburg in de 
perioden 1879-1881 en 1909-1911 achter. Blijkbaar kwam de daling in 
Nederlands-Limburg pas vertraagd op gang. Deze laatste provincie 
boekte het gunstigste resultaat met zijn „Nederlands" sterftepatroon, 
dat elders niet geëvenaard werd.' 8  

Tabel 12. Enige gemiddelde sterftecijfers van de provincies Luik, het Rijnland. Belgisch- en 
Nederlands-Limburg (1845-1937) 

Periode* 	 Luik 	Rij n land 	Belgisch- 	Nederlands. 
Limburg 	Limburg 

1845-1847 22,7 26,7 22,1 22,4 

1879-1881 20,6 26,0 21,6 20,1 

1909-1911 13,9 17,9 15,5 18,5 

1935-1937 13,2 10,6 10,5 8,7 

* Voor het Rijnland vallen deze periodes niet gelijk en hebben de cijfers betrekking op de 
jaren 1847-1848 en 1905-1909. 

De conclusie op grond van tabel 12 is niet opzienbarend te noemen: 
Naarmate Limburg in staatkundig, economisch en cultureel opzicht 
binnen Nederland geïntegreerd raakte, vertoonde het ook meer de 
trekken van het Nederlands demografisch patroon en minder dat van de 
buurgewesten. 

De zuigelingensterfte 

De grote regionale verschillen in het sterfteniveau kunnen voor een 
belangrijk deel verklaard worden uit de uiteenlopende zuigelingen-
sterfte, die meer dan de sterfte in andere leeftijdsgroepen bijdroeg tot de 
aanmerkelijke afwijkingen in het sterftecijfer van de totale bevolking. 
Wij zullen dit nader toelichten aan de hand van het merkwaardig 
verloop van de zuigelingensterfte in enige groepen Nederlandse pro-
vincies. In het westen van het land was rond het midden van de vorige 
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eeuw de zuigelingensterfte het hoogst, hetgeen samenhing met allerlei 
gezondheidsondermijnende invloeden zoals onvoldoende voeding, 
besmet drinkwater, algemene verzwakking tengevolge van aanhou-
dende epidemieën enz. Maar evenzeer was dat hoge niveau een gevolg 
van verkeerde leefgewoonten, met name het feit, dat de meeste (wer-
kende) moeders hun kinderen geen borstvoeding gaven. Toen in deze 
factoren een verandering kwam, begon er ook de zuigelingensterfte te 
dalen, hetgeen het begin werd van een algemene teruggang in de 
mortaliteit. Het merkwaardige verschijnsel deed zich echter voor, dat in 
de zuigelingensterfte eerst nog een opwaartse beweging was waar te 
nemen, voordat een daling werkelijk doorzette. In het westen van het 
land had die stijging plaats in het begin van de jaren '80, toen de 
omvang angstwekkend groot werd. Vanaf de jaren '90 zette definitief 
een daling door, die de motor werd tot het algemene sterftedalings-
proces.' 9  

Dit verloop werd in grote trekken door andere provincies overge-
nomen, zij het enkel trager en later. De landelijke ontwikkeling verliep 
zeer ongelijk, zoals tabel 13 aangeeft. De cijfers duiden er op, dat het 
geen rechtlijnige, maar een zeer gecompliceerde en gedifferentieerde 
evolutie betrof. In 1900 was het westen de piek gepasseerd, maar lag de 
kindersterfte nog boven het peil van vijftig jaar eerder. De ombuiging 
had kennelijk niet van de ene op de andere dag plaats. In het noord-
oosten en in het zuiden was rond de eeuwwisseling de zuigelingen-
sterfte nog in stijgende lijn, overigens met dit verschil, dat in het 
noorden en oosten van ons land het niveau voornamelijk tengevolge 
van demografische factoren steeds veel lager lag. In het zuiden van het 

Tabel 13. De sterfte in de leeftijd van 0 t/m 12 maanden in percenten van de totale sterfte in 
de drie Nederlandse landsdelen en in Limburg, 1841-1937 20  

Periode West- 
Nederl. 

Noord- en Oost- 
Nederland 

Zuid- 
Nederl. 

Limburg 

1841-1860 27,5 16,7 19,0 17,3 

1880-1885 33,1 20,9 26,5 19,3 

1885-1890 30,9 20,0 26,0 23,2 

1895-1899 28,2 21,8 29,5 28,0 

1920-1924 11,8 14,5 22,4 23,4 

1933-1937 6,7 9,3 14,4 15,2 
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land werd het kritieke moment bereikt in het eerste decennium van 
deze eeuw, toen zeer hoge cijfers genoteerd werden, die echter niet die 
hoogte bereikten, waartoe het westen in de jaren '80 was gestegen. In 
Noord-Brabant lag in de 19e eeuw de zuigelingensterfte beduidend 
hoger dan in Limburg, maar voltrok de daling zich ook eerder. In 
Limburg begon de zuigelingensterfte eerst in de jaren '20 te dalen, 
hetgeen een fase later was dan in andere landsdelen. 

De merkwaardige tempoveranderingen in het dalend verloop van de 
zuigelingensterfte zijn wij geneigd voor een deel toe te schrijven aan de 
andere demografische verhoudingen in de drie landsdelen. Die fluc-
tuaties komen namelijk ook tot uiting in de curve van het geboorte-
cijfer, het huwelijkscijfer en dat der vruchtbaarheid. In het westen van 
ons land waren provincies met een geboortecijfer van meer dan 40 pro 
mille en sterftecijfers van 33 pro mille (m.n. Zuid-Holland en Zeeland) 
geen uitzondering, waaraan een zuigelingensterfte beantwoordde, die 
30% uitmaakte van de totale sterfte. Tegenover dit uiterste vormde 
Limburg een ander uiterste met een geboortecijfer van „slechts" 31 pro 
mille en een sterftecijfer van 24 pro mille. Het sterftecijfer was in die tijd 
zo gunstig (1841 - 1860), omdat in Limburg van de jonggeborenen er 
meer kinderen dan elders in leven bleven. Maar dat aanvankelijk gun-
stige cijfer ( -± 17% van de totale sterfte) ging geleidelijk in zijn 
tegendeel verkeren en bedroeg een halve eeuw later 28% van de totale 
sterfte. Wat was intussen gebeurd? Volgde Limburg pas een stadium 
later de cyclus van hoge geboorte- en hoge sterftecijfers, inclusief een 
hoge zuigelingensterfte? Moest deze zuidelijke provincie de fase van de 
hoge cijfers nog doormaken, die het westen van het land al rond het 
midden van de 19e eeuw bereikt had? 

Deze vraagstelling wekt de indruk, alsof er demografisch een dwin-
gend verband zou bestaan tussen de hoogte van het geboortecijfer en de 
omvang van de (zuigelingen)sterfte. Het verloop tussen deze groothe-
den kan tot verschillende uitkomsten voeren, afhankelijk van velerlei 
omstandigheden, die daarop van invloed zijn. Het verband is echter 
vaak gecompliceerd  en  moeilijk te ontwarren. Het is niet onmogelijk, 
dat de vermindering van de sterfte aanvankelijk tot een stijgend aantal 
concepties heeft geleid, zoals omgekeerd vroeger een vermeerdering van 
de sterfte wel tot een geboortendaling aanleiding gaf. Die toegenomen 
geboorten konden wellicht meer risico's hebben ingehouden, zodat de 
jonggeborenen groter gevaar liepen. Dat verband kan echter statistisch 
niet bewezen worden evenmin als de stelling, dat een dalende vrucht-
baarheid indirect zou hebben bijgedragen (vanwege een grotere zorg- 
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zaamheid voor het geringer aantal kinderen) tot een daling van de 
zuigelingensterfte. 

Herhaaldelijk is de mening geopperd, dat de latergeboren kinderen 
een groter risico liepen dan de eerstgeborenen en dat met name het 
kindertal een belemmering kon betekenen aan ieder kind individueel de 
nodige zorg te besteden. Hier kon een objectieve hinderpaal in het spel 
zijn, maar dit bezwaar kon eveneens een subjectieve grond hebben. In 
katholieke gezinnen scheen een verkeerd opgevatte geloofshouding nog 
al eens aanleiding te geven tot een te gemakkelijke levenshouding en 
tot de fatalistische overtuiging, dat de jonggestorven kinderen in elk 
geval engeltjes in de hemel waren. Het spreekt vanzelf, dat deze men-
taliteit niet erg bevorderlijk was voor een doelmatige zuigelingenver-
zorging. In hoeverre de sterftekansen van de zuigelingen in een groot 
gezin aanwijsbaar groter waren, laat zich niet vaststellen. Het is niet 
alleen de gezinsgrootte, die de zuigelingensterfte beïnvloedt, maar ook 
tal van andere levensomstandigheden, die destijds statistisch nog niet 
waren te onderscheiden.n Steeds dienen in elke situatie de relevante 
data met elkaar gecorreleerd te worden. 

Nadere bestudering heeft geleerd, dat de omslag in het westen van 
het land meer te danken was aan de verbeterde gezondheidstoestand 
vooral als gevolg van de aanleg van drinkwaterleidingen en aan een 
betere hygiëne dan aan de (toevallig in die tijd opgetreden) 
geboortenteruggang. Dit laatste beïnvloedde wel de absolute omvang 
van de kindersterfte, maar nog niet als zodanig het verhoudingscijfer. 
Telkens dient men te zoeken naar de specifieke factoren, die de daling in 
de zuigelingensterfte verklaren. Het is voor de zuidelijke provincies 
duidelijk, dat die niet uitsluitend resultante is van de gangbare pro-
creatie. In Brabant en Limburg lijkt het er lange tijd op, dat dit verband 
daar zelfs wordt gelogenstraft. Er wordt wel gesteld, dat het sterftecijfer 
op den duur het geboortencijfer omlaag zou drukken, in die zin dat een 
sterftedaling (die op zich tot een bevolkingstoeneming zou leiden) een 
correctie zou uitlokken en tot een verlaging van het aantal geboorten 
aanleiding zou geven. In de zuidelijke provincies was dit gedurende een 
bepaalde periode — door Hofstee de „proletarische tussenfase in het 
geboortenpatroon" genoemd — uitdrukkelijk niet het geval. In die 
(voorbijgaande) fase gingen het geboortencijfer en de zuigelingen-
sterfte hun eigen, gescheiden wegen." 

Na de eeuwwisseling onderging het verloop van de zuigelingen-
sterfte een kentering, die in bijgaande grafiek in beeld is gebracht. Tot 
1920 wijkt het Limburgs cijfer belangrijk af van het Nederlands ge- 
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De sterfte beneden het jaar per duizend levendgeborenen in Limburg en Nederland, 
1900-1939. 

middelde. Ook in Limburg is de daling onmiskenbaar, al was die voor 
een deel meer het gevolg van de verjonging van de bevolking dan door 
de verbeteringen in de zuigelingenzorg. De eerste initiatieven op dat 
terrein hadden voornamelijk plaats in de grotere gemeenten, waar ook 
de hoogste cijfers voorkwamen. Ter aanduiding van die enorme om-
vang kan hier worden aangestipt, dat in Maastricht in 1875 van alle 
overledenen 29% stierf beneden het jaar, in 1890 al 32% en in 1900 niet 
minder dan 38%! Wat in die stad daartegen ondernomen werd, was 
alleen reeds van de hoogste urgentie om het cijfer niet verder te laten 
oplopen. In de zomer van 1911 werd een triest record geboekt, toen 
tijdens de hete augustusmaand niet minder dan de helft van alle 
pasgeboren kinderen overleed. Het statistisch materiaal wees duidelijk 
op de invloed van voeding en temperatuur, waarbij steeds opnieuw 
opvalt, hoe frequent maag- en darmstoornissen als doodsoorzaken staan 
aangeduid. 23  Deze herhaaldelijke verwijzing geeft voldoende aandui-
ding, waar wij het euvel in wezen moeten zoeken, namelijk in een 
tekortschietende voeding van moeder en kind en in een verkeerde 
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gewoontevorming op dat punt. Een daling van de kindersterfte was 
derhalve enerzijds afhankelijk van een verbetering van de levensstan-
daard en anderzijds van de mentale beïnvloeding, die tot een andere 
gedragslijn kon voeren. Reeds eerder werd er op gewezen, welk lang 
proces dit geweest is en hoe ongelijk dit in Limburg verliep. In Maas-
tricht bestond zelfs na de eeuwwisseling nog geen uitzicht op een 
werkelijke vermindering: In de jaren 1904-08 bedroeg de kindersterfte 
21,4 per honderd levend aangegevenen, in de jaren 1909-13 was dit cijfer 
19,2. Ter vergelijking diene, dat het overeenkomstige cijfer 20,8 in de 
jaren 1880-84 bedroeg» Maar deze kindersterfte was in Limburg 
geenszins een Maastrichts verschijnsel. Wel nam het verschijnsel van 
het noorden naar het zuiden van de provincie steeds sterker in omvang 
toe. Hoe deze sterfte over stad en platteland van de provincie verdeeld 
was, leert ons de volgende tabel : 

Tabel 14. De sterfte van kinderen beneden het jaar in de provincie Limburg per honderd 
levend aangegevenen, verdeeld naar de grootte van de gemeenten, 1880- 1918 

Gemeenten met 
een inwonertal 

1880-1884 1904-1908 1909-1913 1914-1918 

< 500 inw. 13,3 12,1 11,2 12,7 
501 - 	1.000 inw. 14,4 14,3 14,0 11,6 

1.001 - 	2.000 inw. 15,2 16,3 16,0 12,4 
2.001 - 	5.000 inw. 13,7 15,6 13,8 13,6 
5.001 - 10.000 inw. 15,6 19,2 17,8 12,3 

10.001 - 20.000 inw. 18,5 15,2 12,4 9,8 
> 20.000 inw. 20,8 21,4 19,2 14,2 

Het heeft in het algemeen tot na de eerste wereldoorlog geduurd, 
voordat in de grotere Limburgse gemeenten de zuigelingensterfte be-
gon te dalen. In 1913 vormde de sterfte beneden het jaar in Limburg 
29% van alle sterfte, in 1923 nog 23%! In de voorgaande grafiek is te 
zien, dat eerst na 1925 het landelijk en het Limburgs gemiddelde naar 
elkaar toe beginnen te buigen. Vóórdien waren de ingewortelde ge-
woonten nog moeilijk te doorbreken, omdat de nieuwe gedragslijn op 
het terrein van de kinderverzorging nog niet helemaal aansloot bij de 
mentaliteit van de bevolking. Aangezien onvoldoende hulp van vroed-
vrouwen, kraamverpleegsters enz. beschikbaar was, bleef de zuigelin-
genzorg nog lang in oude opvattingen vastgeroest zitten. Het waren 
tenslotte meer sociale dan demografische verschillen, die tot het uit-
eenlopend niveau van de zuigelingensterfte aanleiding gaven. Het 
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duurde ongeveer veertig jaar, voordat Limburg hier het landelijk ge-
middelde had ingehaald. 

Die ongunstige positie bestond niet ten aanzien van het aantal 
levenloos aangegevenen. Ter vergelijking en aanvulling geven wij te-
vens de percentuele verhouding op de totale sterfte van deze groep in 
vergelijking met  het  Nederlands gemiddelde: 

Tabel 15. Het aantal levenloos aangegevenen in percenten van het totaal der overledenen in 
Limburg en in Nederland, 1841-1937 25  

Periode Limburg Nederland 

1841-1860 5,9 6,3 

1880-1885 7,3 7,7 
1885-1890 7,4 7,8 
1895-1899 7,0 7,9 

1920-1924 9,6 8,6 
1933-1937 5,9 5,7 

Deze reeks wijst  er  op, dat het aantal levenloos aangegevenen niet 
excessief hoog was (met uitzondering van een uitschieter in de jaren 
1920-24). In de decennia vóór en na de eeuwwisseling, die gekenmerkt 
waren door een hoge zuigelingensterfte, lag het Limburgs niveau van de 
levenloos aangegevenen onder het Nederlands gemiddelde. Hetzelfde 
blijkt het geval ten aanzien van de sterfte in de leeftijd van 1 jaar t/m 20 
jaar (zie tabel 16). Uit deze reeks kan men een voortdurende teruggang 
constateren van de jeugdige sterfte. Deze gunstige plaats behield Lim-
burg tot ongeveer 1920, toen het landelijk gemiddelde verder bleek te 

Tabel 16. De sterfte in de leeftijd van één jaar t/m 20 jaar in percenten van de totale sterfte in 
Limburg en Nederland, 1841-1937' 5  

Periode Limburg Nederland 

1841-1860 23,8 22,4 

1880-1885 19,0 19,5 
1885-1890 15,3 19,4 
1895-1899 14,1 15,8 

1920-1924 12,5 11,0 
1933-1937 10,1 6,7 
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zijn gedaald en Limburg langzamer de landelijke tendens volgde. De 
slotsom is derhalve, dat de afwijking ten opzichte van het Nederlands 
gemiddelde in bijna geen andere leeftijdsgroep te vinden was dan alleen 
in de hoge zuigelingensterfte. In Limburg was die niet de motor, die de 
sterftedaling op gang bracht, maar de rem, die dit proces vertraagde. 

Sterfte-oorzaken en sociale determinanten 

Op zoek naar de bijzondere trekken in het Limburgse sterftepatroon is 
men geneigd dit verband onder meer te zoeken in de arbeidsomstan-
digheden van de bevolking. Er zijn in het leven verschillende maat-
schappelijke omstandigheden, die aan de gezondheid afbreuk kunnen 
doen, die ten dele gelegen kunnen zijn in de gezinssituatie, de huisves-
ting en de leefsfeer, maar ook in de telkens terugkerende gevaren, die 
het arbeidsproces kan meebrengen. Over de fysieke levensomstandig-
heden van de arbeidersklasse dient iets meer te worden gezegd, zeker 
omdat in Limburg sinds het midden van de 19e eeuw enige grootbe-
drijven waren opgekomen met alle problematiek, die karakteristiek was 
voor het industriële tijdperk. Het industrieel proces bracht onvermij-
delijk arbeidsomstandigheden mee, die niet optimaal waren en gevaren 
opriepen als gevolg van de schadelijke inwerking van bacteriën, virus-
sen, giftige stoffen enz., gevaren ook ten gevolge van straling, geluid, 
verontreinigde lucht enz. om  nog maar niet te spreken van de zwaarte 
van het werk, de eenzijdige beweging, de langdurigheid van de in-
spanning enz. Aan die gevaren was men voordien niet gewoon geweest. 
Heel die constellatie week in alles af van de werksfeer van de agrarische 
beroepsgroepen, die in Limburg waarschijnlijk in een gelijke situatie 
verkeerden als de bevolking op de oostelijke en zuidelijke zandgronden. 

De werksituatie in de industriële bedrijven schoot met name tekort, 
omdat nog geen normenstelsel was ontwikkeld, dat aan die specifieke 
vatbaarheid was aangepast. De kwetsbaarheid van het menselijk bestaan 
was een algemeen gegeven; de tegenweer tegen een gebrekkige conditie 
en een bedreiging uit het werkmilieu moest nog groeien; elementaire 
begrippen van hygiëne waren onder de arbeiders nog lang niet inge-
burgerd, die deze opvattingen ook niet van huis uit meebrachten. Wat 
de werkgevers ondernamen, was vaak nauwelijks voldoende om de 
zwaarste risico's uit te bannen. 26  Maar toch lag in de beroepsarbeid niet 
de grootste gezondheidsbedreiging. In het industriële grootbedrijf wa-
ren de toestanden waarschijnlijk minder desastreus dan de gevaren, die 
de arbeiders dagelijks ondergingen vanwege de tekorten in hun eigen 
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woon- en leefruimte. Het weinige cijfermateriaal, waarover wij be-
schikken, schijnt die stelling te bevestigen. 

Sedert het midden van de 19e eeuw waren in de fabrieken van 
Regout te Maastricht ziekenkassen in functie, die ons iets kunnen leren 
over het ziekteverzuim. Deze kassen verstrekten bij ziekte en ongeval 
een uitkering aan  de  tewerkgestelden, maar bij deze kassen waren ook 
aangesloten de bejaarde werknemers, die niet meer tot arbeid bekwaam 
waren en bij ziekte een uitkering kregen. Het aantal uitkeringen is dus 
niet volledig correct als maatstaf van de ziektefrequentie. Hoe dan ook, 
in de jaren 1872 t/m 1904 kwam gemiddeld 6,7% van de werknemers 
(én de gepensioneerden) per jaar in aanmerking voor een (bescheiden) 
uitkering. Afhankelijk van de categorie van werknemers wisselde dit 
gemiddelde: onder  de  faïenciers, die bekend stonden vanwege het groot 
aantal silicose- en tuberculosegevallen, was dit percentage hoger, onder 
de glasblazers bv. lager. Als conclusie kunnen we aan dat éne cijfer 
verbinden, dat in de 19e eeuw onder de Maastrichtse arbeiders in deze 
fabrieken de ziektefrequentie niet bovenmatig groot was, — tenminste 
dat wordt door dit cijfer gesuggereerd." Toch zijn enige critische 
opmerkingen hier  op  zijn plaats. De uitkering was zoveel minder dan 
het dagloon, dat men zich vermoedelijk alleen in uiterste noodzaak ziek 
meldde. Bovendien kwamen de opvattingen van de volksklasse en van 
de artsen niet met  de  thans gangbare meningen overeen. Men meende 
voor elke ziekte een specifieke oorzaak te moeten zoeken, waardoor de 
fysiologische processen op grond van het arbeidsmilieu moeilijk waren 
op te sporen. De practijk wees dan ook uit, dat veel ziektegedrag niet 
onderkend en geregistreerd werd. Het moet dan ook onbegrijpelijk 
geweest zijn, waarom zovelen een vroegtijdige dood stierven. 

Verdere gegevens over de gezondheidstoestand van de werknemers 
in de Maastrichtse grootbedrijven hebben wij niet vermeld gevonden. 
Het ziekteverzuim werd later aangetekend in de verslagen van de Raden 
van Arbeid, die sedert de invoering van de ziektewet belast waren met 
de uitkering van ziekengelden, maar dit cijfermateriaal vereist een 
nadere analyse, voordat het op regionale situaties kan worden toegepast. 
Bovendien laat het gemiddelde ziektecijfer van de verzekerde loonar-
beiders niet toe een onderscheid te maken, of de ziekte door de ar-
beidsomstandigheden was ontstaan of veroorzaakt door andere facto-
ren. Dit onderscheid wordt alleen duidelijk, wanneer het de echte 
bedrijfsongevallen betreft. Hierover geven wij hierna enige cijfers, die 
betrekking hebben op een ander grootbedrijf, dat in Limburg was 
gevestigd, de Nederlandse steenkolenmijnen. De aard van de onder- 

304 



grondse mijnarbeid riep speciale arbeidsrisico's op, die hoger lagen dan 
in verschillende andere bedrijfstakken. In de jaren 1930-39 bedroeg het 
gemiddeld aantal ongevallen 1,2 á 1,3 per 10.000 verrichte onder-
grondse diensten, hetgeen een bewijs mag heten van de betrekkelijk 
grote bedrijfsveiligheid. Maar de ondergrondse steenkooldelving hield 
extra gevaren in, die nooit helemaal waren uit te sluiten. In de crisisja-
ren bedroeg het aantal ongevalsslachtoffers nog altijd 700 â 800 per jaar, 
terwijl voordien dit aantal op -± 1200 had gelegen (bij een arbeidsbe-
zetting, die toen bijna een kwart hoger lag). Meet men de gevolgen van 
deze ongevallen op de arbeidsgeschiktheid, dan kan het gemiddeld 
aantal ongevalspatiënten, die doorgaans langere tijd op hun werk ver-
stek moesten laten gaan, geschat worden op 0,3% van de totale bezet-
ting. De arbeidsongeschiktheid tengevolge van ziekte was wisselend, 
maar vertoonde een opmerkelijke daling in de jaren, dat de bezetting 

Tabel 17. De ziekte. en ongevallenfrequentie bij de Nederlandse steenkolenmijnen, 

1921-1939" 

Jaar Gemiddeld aantal 
zieken per dag in 
percenten van de 
totale bezetting 

Totaal aantal 
ongevallen 

(ondergronds en 
bovengronds) 

waarvan 
met 

dodelijke 
afloop 

1921 5,2 30 
1922 4,3 26 
1923 3,3 35 
1924 3,6 31 
1925 4,4 43 

1926 4,6 35 
1927 5,2 33 
1928 5,6 44 
1929 6,3 1.168 30 
1930 5,4 1.109 28 

1931 5,8 1.104 27 
1932 6,4 837 23 
1933 7,1 760 32 
1934 5,3 802 16 
1935 4,7 707 23 

1936 3,5 710 15 
1937 3,4 753 15 
1938 3,2 793 18 
1939 3,4 761 21 
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werd ingekrompen (tot 3,4% in 1939). In bovenstaande tabel hebben 
wij de spaarzame gegevens omtrent ziekte en ongevallen in de mijnin-
dustrie nog eens bij elkaar gezet. Het is op zich zelf eigenlijk te weinig 
om het verband tussen ziekte en beroep uit de doeken te doen, maar bij 
gebrek aan verder cijfermateriaal moeten wij het bij deze fragmentari-
sche constateringen laten. 

Met de beroepsomstandigheden kan verder in verband gebracht 
worden een ziekte, die weliswaar niet in het arbeidsmilieu haar ontstaan 
vond, maar wel veelvuldig voorkwam overal, waar veel mensen onder 
ongunstige condities met elkaar verkeerden. Bedoeld is de tuberculose, 
ook wel de proletarische ziekte genoemd, omdat de infectiehaard vaak 
in de fabrieken werd aangetroffen. Het was een verraderlijke ziekte, 
omdat zij in korte tijd de lichaamskracht sloopte en gezonde mensen 
ten grave bracht. In de 19e eeuw was de omvang van deze ziekte 
ontstellend hoog, maar tegen het einde van de eeuw begon in Limburg 
al een kentering op te treden. Dit zou dan overigens veel later zijn dan 
gemiddeld in Nederland, als wij de mening volgen van De Jonge, die al 
een daling van de tuberculosesterfte meende te kunnen constateren, 
sedert in het midden van de vorige eeuw de algemene voedingstoestand 
begon te verbeteren, hetgeen naar zijn mening al het geval was na de 
afschaffing van de accijnzen op de levensmiddelen. Op grond van de 
beschikbare cijfers, die overigens niet erg betrouwbaar zijn vanwege de 
onduidelijkheid in de omschrijving van de toen optredende doodsoor-
zaken, is het aan twijfel onderhevig, of de volksvoeding na 1850 al 
zoveel beter was, dat de tuberculose minder slachtoffers maakte. Even-
min neigen wij er toe een forse daling van de tuberculosesterfte in de 
jaren '70 aan te nemen, zoals De Jonge veronderstelt. Waarschijnlijk 
heeft hij de ontwikkeling in Engeland enigszins voorbarig op Neder-
land toegepast zonder zich er van te vergewissen, of in ons land die 
sterfte identiek verliep." 

In Limburg vormde de tuberculose de gehele 19e eeuw een van de 
grootste gezondheidsbedreigingen. In de jaren 1867-69 (drie willekeu-
rige jaren uit de begin tijd van de gezondheidsstatistiek) overleed 15,5% 
aan „levenszwakte, uittering en tering" en 14% aan ziekte van de 
ademhalingsorganen. Onder deze twee groepen school heel wat tuber-
culose, al werd die ziekte niet volledig onderkend. In de jaren 1889-1894 
vormden deze twee doodsoorzaken zelfs 45% van alle sterfte, waaruit 
wij veilig kunnen concluderen, dat het gevaar van de tuberculose (en 
van andere daarmee overeenkomende ziekten) nog lang niet was ge-
weken. Op de statistiek van de sterfte naar doodsoorzaak, die zich 
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moeilijk laat interpreteren, 30  komen wij nog terug. Hier kan met enige 
aanduidingen over de omvang van de tuberculose in Limburg worden 
volstaan. De sterfte aan tuberculose per 10.000 van de gemiddelde 
bevolking laat zich voor de 19e eeuw iets moeilijker berekenen en 
beloopt in de laatste decennia tussen 15 en 20 voor de provincie als 
geheel. Voor de stad Maastricht zijn cijfers beschikbaar vanaf 1871. In 
de bijgaande grafiek is de tuberculosesterfte vanaf 1901 vergeleken voor 
Limburg, Maastricht en het Rijk, toen een gestage teruggang begon, 
die onderbroken werd in de jaren van de eerste en tweede wereldoorlog. 

Voor Limburg begon de tuberculose rond de eeuwwisseling over 
haar hoogtepunt heen te raken, maar het duurde nog tot na 1920, 
voordat deze ziekte haar angstwekkend karakter verloor. Dat dit 
volksgevaar uiteindelijk bedwongen werd, dankt men voornamelijk aan 
de hygiënische voorzieningen, die het infectiegevaar verminderden en 
aan de verbeterde levensomstandigheden van de bevolking. Vooral van 
belang bleek de verbetering van de voedingstoestand, waardoor de 
weerstandskracht verhoogd werd. Hierin kunnen wij De Jonge bijval-
len, die terecht nog een (indirect) verband legde met de toegenomen 
welvaart. Meer door deze factoren dan door een ombuiging van de 
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Tak/ 18. De sterfte in Maastricht aan tuberculose der ademhalingsorganen, berekend per 
10.000 van de bevolking, 1871 - 1940 

periode gemiddelde sterfte 

1871-1875 31,1 
1876-1880 26,9 
1881-1885 26,2 
1886-1890 26,3 
1891-1895 22,3 
1896-1900 21,5 
1901-1905 21,4 
1906-1910 20,1 
1911-1915 17,2 
1916-1920 25,5 
1921-1925 13,2 
1926-1930 10,8 
1931-1935 9,4 
1936-1940 9,1 

mentaliteit werd vooruitgang geboekt. Eindelijk kon Limburg toen de 
achterstand inlopen, die voordien er toe had bijgedragen, dat deze 
provincie bij de landelijke sterftedaling achterop was geraakt. Naast de 
zuigelingensterfte was de tuberculosesterfte de beslissende factor, die de 
hoogte van de mortaliteit bepaalde. Dit waren twee fronten, waarop de 
gezondheidszorg de strijd moest voeren. Eens te meer bleek, hoe een 
wending ten goede van de maatschappelijke omstandigheden afhanke-
lijk was. 

Deze uitweiding over de tuberculose geeft ons ook slechts een 
fragmentarische kijk, hoe de gezondheid van de arbeidende bevolking 
er voor stond. In het bijzonder valt het moeilijk de invloed te meten, die 
de werkomstandigheden hadden op de gezondheidstoestand. Wat enige 
onvolledige ziekte- en ongevallencijfers ons leren, is te weinig om 
daaruit conclusies te trekken over het verband tussen ziektefrequentie 
en uitgeoefend beroep, over de ziektegevaren, die door het werk ont-
stonden en over de risico's, die het arbeidsmilieu meebracht. Wat ons in 
dit verband evenzeer interesseert, is de vraag, of in het hygiënisch 
gedrag typerende verschillen waren aan te wijzen naargelang het ver-
schillende sociale groepen betrof. Ook daarop moeten wij een recht-
streeks antwoord schuldig blijven. Toch kunnen wij wel enig inzicht 
daarin proberen te verwerven, als wij wederom onze toevlucht nemen 
tot het sterftecijfer van de betrokken groepen en het verloop daarvan als 
een indicatie zien voor het peil van de volksgezondheid van elke groep. 
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Wij zullen dit proberen na te gaan voor de eenvoudige volksklasse, voor 
de arbeiders, de boeren en de middenstanders in Limburg. Daartoe 
zullen wij enige lokale samenlevingen van verschillende maatschappe-
lijke structuur met elkaar vergelijken in hun kenteringsperiode 
(1880-1940), waaruit moet blijken, of de daling van de mortaliteit 
wisselt naargelang het genre van die samenleving. Teneinde de ver-
schillen tot uitdrukking te brengen, hebben wij enige typen van ge-
meenten (c.q. van onderdelen of groepen van gemeenten) vergeleken, 
die een beeld geven van 1) de volksklasse, 2) de arbeidersbevolking, 3) 
de verzorgende middenstand en 4) de boeren. 

ad I) De stedelijke volksklasse in Limburg. Vier samenlevingstypen met 
een volledig van elkaar afwijkende sociale geleding hebben wij tegen-
over elkaar proberen te stellen. De eerste is gekozen uit de laagste sociale 
laag, die van de stedelijke volksklasse, waarvoor wij hebben genomen 
drie destijds notoire achterbuurtstraten in het Maastrichtse Bosch-
straatcomplex : de Raamstraat, de Grachtstraat en de St. Antoniusstraat. 
Het jaarlijks aantal overledenen in deze drie straten dient hier als 
indicatie van de hoogte van het sterftepeil in de volksbuurten in het 
algemeen. Uit het parochiële begraafboek van de parochie St. Matthias 
hebben wij het aantal overledenen in die straten tijdens een aantal jaren 
kunnen vaststellen en voor latere tijdstippen zo goed mogelijk proberen 
te schatten. Gerelateerd aan het inwonertal van deze drie straten was het 
mogelijk het gemiddelde sterftecijfer voor dit stratencomplex met enige 
zekerheid te berekenen. 3 ' De cijfers in de volgende tabel suggereren 
overigens meer exactheid dan voorhanden was, maar het verloop laat 
geen twijfel. 

Tabel 19. Het gemiddeld jaarlijks sterftecijfer in enige Maastrichtse straten (Raamstraat, 
Grachtstraat en St. Antoniusstraat) in de jaren 1881-1940 

Aantal (katholieke) 	Geraamd 	Gemiddeld 
overledenen in deze 	aantal 	sterfte- 

drie straten 	 (kath.) 	cijfer 
inwoners 

1881-1885 51 1897 26,8 
1886-1890 54 1765 30,5 
1891-1895 57 1625 28,5 

1901-1905 60 1673 34,7 

1936-1940 (± 12) (1462) (8,9) 
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Verrassend is, dat de hoge mortaliteit in deze buurt tot het begin van 
deze eeuw aanhield en zelfs nog enige stijging vertoonde. Het bevestigt 
een eerder uitgesproken vermoeden, dat de sociale verhoudingen in 
Maastricht voor deze groep van de bevolking na 1880 niet verbeter-
den, 32  maar eerst na 1914 een wezenlijke verandering ondergingen. 
Sindsdien ging de gezondheidstoestand snel vooruit, hetgeen wij uit de 
(wellicht iets te optimistisch geschatte) sterftedaling kunnen afleiden. 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling het sterfteniveau van heel deze 
stadsparochie als indicatie te nemen, maar de berekening van dat ge-
middelde leidde tot een te genivelleerde uitkomst, omdat de gunstige 
sterfte in de meer welvarende straten het cijfer vertekende. Het paro-
chiële cijfer week niet zo ver af van het stedelijke gemiddelde en 
vertoonde niet de uitschieter, die deze drie straten in de jaren 1901-1905 
te zien gaven. De parochie van St. Mathijs was verder het prototype van 
een Maastrichtse volksbuurt, waarvan wij de sociale omstandigheden 
met een enkel cijfer kunnen typeren: Van alle in deze parochie overle-
denen werd twee derde gratis begraven, hetgeen omgerekend neerkwam 
op een totaal aantal armlastigen in deze wijk van 6500 in 1880 en op 
circa 8000 in 1900! Het aantal kinderen, dat de eerste communie deed, 
was nauwelijks half zo hoog als het jaarlijkse aantal doopsels, waarin een 
aanduiding ligt van de afschrikwekkende omvang van de kindersterfte! 
Bestudering van dit soort volksbuurten zou voor de sociale geschiedenis 
waarschijnlijk tot nog meer ontstellende conclusies kunnen leiden. 

Teneinde een vergelijking mogelijk te maken hebben wij het ge-
middelde sterftecijfer in de eerste vijfjaarlijkse periode (1881-1885) op 
100 gesteld en de verdere reeks in indexcijfers uitgedrukt, zowel voor 
deze drie straten als voor de samenlevingen van een ander sociaal 
niveau. 33  Uiteindelijk konden zodoende vier reeksen geconstrueerd 
worden, die een globale indruk geven van de gezondheidstoestand in de 
verschillende lagen van de bevolking. Het resultaat is weergegeven in 
nevenstaande grafiek. Twee reserves zijn hierbij in het oog te houden. 
In de eerste plaats zijn wij voor een onderzoek van het gezondheidspeil 
aangewezen op de hoogte van het sterftecijfer, welke grootheden echter 
niet volledig samenvallen. In de tweede plaats kan het cijfer van de 
betrokken groep niet rechtstreeks worden berekend, maar moeten wij 
ons behelpen met type-gemeenten, waarin die groep meer dan evenre-
dig vertegenwoordigd is. Door deze omweg worden de verschillen 
enigszins verzwakt. Toch hopen wij nog voldoende significante ver-
schillen tussen deze bevolkingsstrata te kunnen achterhalen. 
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ad 2) De Limburgse arbeidersklasse. Als tweede type hebben wij ge-
zocht naar een ontwikkelingslijn, die enigermate representatief zou 
kunnen zijn voor de gewone arbeidersbevolking in Limburg. Daartoe 
hebben wij drie uitgesproken industriegemeenten gekozen, waarvan 
twee gelegen in de mijnstreek (Kerkrade en Brunssum) en een in 
Noord-Limburg (Tegelen). Deze laatste gemeente was in de vorige 
eeuw al sterk geïndustrialiseerd, zodat de sterfte in die gemeente min of 
meer het peil benadert, dat onder de fabrieksarbeiders wordt gevonden. 
In mindere mate is dit het geval met Kerkrade, hoewel daar in de 19e 
eeuw al veel mijnwerkers woonachtig waren. In Brunssum had dat pas 
plaats na 1914, zodat de sterftecijfers van die gemeente eerst vanaf dat 
jaar met de twee vorige tot één gemiddelde werden berekend. Dit 
(gewogen) gemiddelde werd daarna in een indexcijfer omgezet en als 
onderdeel van een tweede reeks in de grafiek ingetekend. Aangezien de 
sterftecijfers exact bekend waren, behoefde deze lijn niet gestippeld te 
worden, waartoe wij met betrekking tot de schattingen van de Maas-
trichtse volksbuurt verplicht waren. De uitkomst van deze tweede reeks 
is dan ook definitiever te formuleren, al wijkt die niet belangrijk af van 
de vorige. Tot 1900 bleef het sterfteniveau van de arbeidersbevolking 
nog erg hoog om daarna tot 1930 een flinke daling te vertonen. Een 
bijzonderheid ten aanzien van deze groep is, dat de lijn na 1930 een 
verflauwing vertoont, waaruit valt op te maken, dat de crisisjaren een 
rem hebben gezet  op  een verdere verbetering van de gezondheidstoe-
stand. 

ad 3) De Limburgse middenstand. Als derde type werd gekozen voor 
een aantal gemeenten, waar voornamelijk handel en ambacht gecon-
centreerd waren en  de  zelfstandige middenstand zulk een overwegende 
plaats had, dat het sterftecijfer er voor die groep indicatief zou zijn. Drie 
verzorgende provinciestadjes (Sittard, Weert en Gennep) werden tot 
dat doel geselecteerd; hun gemiddelde sterftecijfers zijn tot één gewo-
gen gemiddelde omgerekend en als indexcijfers uitgezet. De lijn voor 
deze groep beantwoordde het minst aan de verwachting: het sterfteni-
veau vertoonde geen geleidelijke daling, maar bleef lange tijd vrij 
onbewegelijk; een teruggang had voornamelijk plaats in de jaren 
1915-1930. Deze conclusie is anderzijds weer niet zo opmerkelijk, als 
men in gedachten houdt, dat het sterftepeil in Limburg minder snel 
terugliep dan landelijk het geval was, zodat de lijn voor deze groep toch 
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niet fors afwijkt van het provinciaal gemiddelde. Die verwachte gelei-
delijkheid vertoont wel de lijn, die de sterftedaling van het platteland 
aangeeft. 

ad 4) De Limburgse boeren. Als vierde type werden ter benadering van 
de plattelandsbevolking enige overwegend agrarische gebieden uitge-
kozen, het zuidelijk Peelgebied rond Weert en het gebied van Zuid-
Limburg ten zuiden van de Geul. Van elk van de hier gelegen ge-
meenten werden eveneens de sterftecijfers berekend, die tot een gewo-
gen gemiddelde werden samengevoegd en in indexcijfers omgezet om 
een zelfde grafische uitbeelding mogelijk te maken. Met betrekking tot 
dit Limburgse platteland is opvallend, dat de daling het minst gepro-
nonceerd was. De bevolking, die in de meest gunstige situatie leek te 
verkeren, had in 1940 de minste vooruitgang geboekt! De conclusie uit 
de vergelijking is derhalve, dat de meeste lijnen in de grafiek wel 
dezelfde richting nemen, maar daarna toch belangrijke faseverschillen 
ontstaan. De verbetering van de volksgezondheid had blijkbaar voor de 
verschillende lagen van de bevolking een verschillend rhythme. 

Het is ontegenzeggelijk een feit, dat de omgeving, waarin mensen 
leven, invloed uitoefent op hun gezondheidstoestand. Ongelijkheden 
in medische en hygiënische kennis, in inkomens- en opleidingsniveau, 
in mentaliteit en leefwijze geven steeds opnieuw aanleiding tot sterfte-
verschillen van grote omvang. Maar de complexiteit en de verweven-
heid van deze relaties is niet zo gemakkelijk te ontrafelen. Het bestu-
deren van de invloed van een bepaald omgevingskenmerk op de mor-
taliteit veronderstelt, dat wij die ene variabele zouden kunnen isoleren. 
Maar als wij lokale en regionale verschillen met elkaar vergelijken, 
hetgeen wij in het voorgaande gepoogd hebben, toetsen wij niet één 
homogene factor, zelfs niet als wij sociaal uitgesproken samenlevings-
typen daarvoor kiezen. Sterfteverschillen zijn steeds het resultaat van 
een configuratie van factoren, die de bevolking vertoont (bv. naar de 
aard van de woonomgeving, de soort van werkgelegenheid, de sociale 
samenstelling, de gezondheidsstructuur, de aanwezige milieu-invloeden 
enz.). Voor Limburg beschikken wij helaas niet over de statistische 
informatie, die de netto-sterftecijfers van geselecteerde bevolkingsgroe-
pen bevatten. Als wij een naar sociale kenmerken homogene groep uit 
verschillende populaties met elkaar willen vergelijken, blijven wij aan-
gewezen op een analyse van het regionale sterftepatroon. 
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De demografische component, een versluiering of verheldering 
van het probleem? 

Tot nu toe hebben wij ons bezig gehouden met verklaringen omtrent 
het niveau en de daling in het onderscheiden sterftepeil zonder ons af te 
vragen, of die veranderingen niet allereerst het gevolg waren van 
demografische structuurverschillen. Het sterftepatroon kan immers 
variëren tengevolge van medische en hygiënische invloeden, tengevolge 
van maatschappelijke factoren, maar ook op grond van demografische 
structuurwijzigingen. Een daling van het sterftecijfer is in zijn alge-
meenheid wel toe te schrijven aan een verminderde sterftekans, maar die 
gunstige sterftekansen komen alleen tot hun recht, als de leeftijdsop-
bouw dit in de hand werkt, m.a.w. als het aantal overledenen per 
leeftijdsklasse terugloopt. Sommige doodsoorzaken zijn daarvan onaf-
hankelijk; zij zijn bv. van ecologische aard en houden vooral verband 
met het leefklimaat en het dagelijks milieu. Andere doodsoorzaken 
daarentegen zijn typisch aan bepaalde leeftijden gebonden, zodat het 
van groot belang kan zijn te weten, hoe de bevolking naar leeftijd en 
geslacht is samengesteld. 

Het bruto-sterftecijfer — waarover in het voorgaande uitsluitend 
sprake was — geeft slechts een zeer algemeen beeld van het verloop van 
de reële sterfte-intensiteit. Buiten beschouwing blijven daarin alle ver-
anderingen, die samenhangen met de opbouw en grootte van de be-
volking. Structuurfactoren met een determinerende invloed zoals ge-
slacht en leeftijd worden dan zonder enige differentiatie mee in de 
berekening betrokken. Standaardisatie naar beide factoren blijft eigen-
lijk voorwaarde om een fundamenteler inzicht te verwerven in het 
sterfteverschijnsel. Deze methodiek kunnen wij op het regionale cij-
fermateriaal van de provincie Limburg niet toepassen, omdat over de 
hier behandelde periode geen netto-sterftecijfers zijn gepubliceerd. Wel 
kunnen wij trachten de invloed van geslacht en leeftijd nader te preci-
seren. Een eerste inzicht hebben wij reeds verkregen door het berekenen 
van specifieke sterftecijfers voor verschillende leeftijdsgroepen. Ter 
aanvulling kunnen wij nog een andere maatstaf ter hand nemen, die 
enigszins verduidelijkt, welk gewicht aan de leeftijdsverhoudingen 
moet worden toegekend: de proportional mortality rare. Dit is het 
concentratiegetal, dat men verkrijgt door het aantal overledenen op een 
leeftijd van 50 jaar en ouder te berekenen als een percentage van het 
totaal aantal overledenen onder de bevolking. Dit verhoudingsgetal 
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geldt als een betrouwbare indicator, aangezien in dit getal de demo-
grafische structuur met het sterftepatroon is gecombineerd." 

Voor Limburg hebben wij in de volgende tabel deze proportional 
mortality rate berekend, hetgeen tot een merkwaardige uitkomst leidde. 
De geleidelijke teruggang van de mortaliteit in de hogere leeftijds-
groepen, die hier als richtinggevend beschouwd wordt voor de voor-
uitgang in de algemene gezondheidstoestand, loopt in Limburg duide-
lijk op de landelijke ontwikkeling ten achter. Onze vroegere opmer-
kingen over die stagnatie worden door deze cijfers bevestigd. Waar de 
algemene gezondheidstoestand te wensen overlaat, is het aandeel van de 
50-jarigen en ouder op de totale sterfte betrekkelijk bescheiden. Als het 
percentage van deze groep stijgt, wijst dat als regel op een verbetering 
van de gezondheidstoestand. Die verbetering van de volksgezondheid, 
onafhankelijk van de demografische samenstelling van de bevolking, 
moet men dan weerspiegeld zien in een voortdurende stijging van de 
proportional mortality rate. Het landelijk cijfer laat die gestage voor-
uitgang ook zien, maar met betrekking tot Limburg duidt die indicator 
aan, dat er iets schort. Tussen 1880 en 1924 schijnt in het relatieve 
sterftepeil — en bijgevolg in de toestand van de Limburgse volksge-
zondheid — nauwelijks beweging te bespeuren. Uit vorige hoofdstuk-
ken weten wij inmiddels, dat de ontwikkeling niet zo dramatisch was, 
maar nochtans kan één belangrijke conclusie aan deze tabel ontleend 
worden: De werkelijke sterftedaling had pas veel later plaats dan de 
bruto-sterftecijfers aangeven. Deze brutocijfers onttrekken een deel van 
de waarheid aan onze waarneming, die wij nu op het spoor komen. 

Tabel 20. De sterfte op een leeftijd van 50 jaar en ouder in de provincie Limburg in percenten 
van de totale sterfte (proportional mortality tate) in vergelijking met het landelijk percen-
tage, 1840-1937 3 ' 

Periode Limburg Nederland 

1840-1865 34,9 29,4 

1880-1885 40,3 30,2 

1885-1890 39,6 32,0 

1895-1899 38,2 36,0 

1920-1924 40,6 50,9 

1933-1937 54,3 65,5 
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Eerst na 1920 ging het mortaliteitsniveau omlaag; de daling van het 
bruto-sterftecijfer in de voorafgaande jaren kan dan enkel door demo-
grafische factoren verklaard worden. 

De proportionele sterftedaling zou idealiter uitgedrukt moeten 
worden in vergelijkende sterftetafels, waaruit valt af te lezen, hoe op 
lange termijn de sterfteverwachting was voor elke leeftijdsgroep. Door 
deze methode van rechtstreekse standaardisering wordt de invloed van 
de leeftijdsopbouw, die in de bruto-sterftecijfers zulk een grote rol kan 
spelen, zoals hier voor Limburg blijkt, volledig uitgeschakeld. De 
omvang van de sterfte moet dan zo met elkaar worden verbonden, dat 
de sterfte niet een grootte is, die wordt uitgedrukt op de gemiddelde 
bevolking, maar een waarschijnlijkheid, die berekend wordt naar de 
begintoestand van een concrete populatie van precies dezelfde leeftijd. 
De sterfte per leeftijdsgroep hangt dan samen met de overlevenden van 
de voorafgaande leeftijdsgroep en het sterftepercentage in de betrokken 
leeftijd. Vervolgen wij deze zg. geboortecohorten tot de hoogste leeftijd 
toe, d.w.z. als wij nagaan, hoe een massa gelijktijdig geborenen de 
verschillende sterftewaarschijnlijkheden doorloopt, dan vinden wij dat 
tabelmatig in een sterftetafel. De berekeningen van de netto-sterfte ( = 
de gemiddelde levensverwachting) aan de hand van de sterftetafels 
kunnen eerst een exact en afdoend antwoord geven op de vraag, die ons 
in dit hoofdstuk bezig houdt. Helaas is deze methodiek met betrekking 
tot langere perioden uit het verleden nog niet voor de verschillende 
provincies toegepast. Het leek ons echter juist deze methode niet 
onvermeld te laten, al kunnen wij onze vraagtekens niet met behulp van 
provinciale sterftetafels tot een oplossing brengen. Hoogstens kunnen 
wij enige conclusies, die uit de landelijke onderzoekingen betreffende 
de differentiële sterfte bekend zijn, proberen als werkhypothese voor 
Limburg te formuleren. 36  

Een van de gevolgtrekkingen uit de vergelijking van de landelijke 
sterftetafels is geweest, dat de sterftedaling vooral in de jongere leef-
tijdscategorieën geconcentreerd was. In zijn algemeenheid is deze con-
clusie niet voor tegenspraak vatbaar, maar indachtig de hoge Limburgse 
zuigelingensterfte wordt onmiddellijk duidelijk van hoeveel belang het 
is over een provinciale spreiding van het landelijk gemiddelde te be-
schikken. Een tweede conclusie was o.m. dat de sterftedaling onder de 
gehuwden een sterker uitgesproken karakter had dan onder de onge-
huwden. De verklaring van dit cijfermatig gegeven komt ons iets 
gekunsteld voor. De verschillen worden namelijk verklaard uit de 
positieve selectie, die het huwelijk zou bewerken en uit het meer 
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evenwichtig leefpatroon, waartoe het huwelijk aanleiding zou geven. 
Het is bezwaarlijk uit te maken, of selectieprocessen dan wel leefom-
standigheden primair voor die verschillen naar burgerlijke staat ver-
antwoordelijk zijn. Nog verdere nuanceringen zijn aan te brengen, 
naargelang geslacht, leeftijd en burgerlijke staat worden gecorreleerd, 
maar om meerdere redenen gaan wij hieraan voorbij." Op de eerste 
plaats kan niet worden vastgesteld, of voor de provincie Limburg de 
sterftetafels tot dezelfde uitkomst zouden leiden. Maar zelfs gesteld dat 
die cijfers niet belangrijk zouden afwijken, dan schuilt nog een andere 
moeilijkheid in de verklaring van die uitkomsten, omdat die hypotheses 
in provinciaal verband niet altijd zijn te verifiëren. 

Zonder vergelijkende cijfers kan niet worden vastgesteld, in hoeverre 
de regionale component significant is dan wel een onbetekende afwij-
king inhoudt van het landelijk gegeven. Wij kunnen hier slechts de 
wenselijkheid uitspreken tot het opstellen van provinciale sterftetafels 
over de laatste honderd jaar. Er is één onderzoekresultaat gepubliceerd, 
dat die wenselijkheid voor Limburg nog kan onderstrepen: Over de 
periode 1956 t/m 1975 bleek namelijk de gemiddelde levensverwach-
ting in Limburg in negatief opzicht van het landsgemiddelde af te 
wijken. 38  Dit gegeven geeft voedsel aan de veronderstelling, dat een 
historische afwijking tussen Limburg en Nederland bestaat, die wellicht 
nog steeds niet genivelleerd is. In welke factoren dan de afwijking 
gezocht moet worden, in verschillen op sociaal-economisch, cultureel 
of medisch terrein, is een andere vraag. In eerste instantie lijkt ons een 
onderzoek naar de verschillen in de gestandaardiseerde sterfteverwach-
ting van veel belang. Zodra we daarover de beschikking hebben, kan 
ook worden gesproken over een verheldering van het probleem van de 
sterftedaling, waarvan nu alleen vaststaat, dat de leeftijdsopbouw en de 
wijzigingen daarin de bruto-sterftecijfers sterk beïnvloeden. 

De demografie zal op menig punt het bijeengebrachte materiaal 
kunnen aanvullen en nuanceren, maar voordat die correctie heeft plaats 
gehad, blijft de indruk bestaan, dat het verloop, dat eerst zo keurig exact 
scheen vast te staan, toch weer versluierd wordt, — beter gezegd, dat we 
voorlopig de vaste grond missen, waarop we gewend waren onze 
conclusies te funderen. Wat daarvoor in de plaats komt, lijkt mager, 
maar het is een kostbare waarschuwing: waren wij in staat met behulp 
van sterftetafels de invloeden van leeftijd en geslacht uit te schakelen, 
dan zou waarschijnlijk blijken, dat tijdens de 19e eeuw de sterftedaling 
geprononceerder was dan uit de bruto-sterftecijfers blijkt, maar dat 
daarentegen de daling van de mortaliteit in deze eeuw feitelijk langza- 
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mer verliep dan tot nu toe werd aangenomen. Deze correctie kunnen 
wij voor het moment hoogstens in de tijdsperiode nog enigszins preci-
seren. In het midden van de vorige eeuw had Limburg een vergrijzende 
bevolking. De leeftijdsgroep van 0 t/m 15 jaar vormde zowel voor de 
mannen als voor de vrouwen ongeveer 17% van de bevolking; de 
leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder vormde meer dan 9% van het totaal. 
Met een verdere groei van het geboortecijfer sedert het einde van de 19e 
eeuw wijzigden zich ook de leeftijdsverhoudingen. In 1909 was meer 
dan een kwart van de bevolking jonger dan 16 jaar, op welk ogenblik 
Limburg een zeer jonge bevolking had. 39  Binnen die twee uitersten 
moet de nauwelijks veranderde sterfteverhouding beoordeeld worden. 
Gezien de ongunstige leeftijdsverdeling in de 19e eeuw had de dan 
optredende sterftedaling beduidend meer betekenis dan de langzame 
daling in het begin van de 20e eeuw, toen de zuigelingensterfte nog 
zulk een groot percentage van de totale sterfte vormde. De jaren na 
1920 behoeven de minste correctie, omdat dan de leeftijdsverdeling 
„normalere" waarden benadert. In zijn algemeenheid wijkt het Lim-
burgse mortaliteitsniveau waarschijnlijk minder af van het landelijk 
gemiddelde dan tot nu toe werd vastgesteld. Maar zoals gezegd missen 
wij het statistisch materiaal om hier de proef op de som te nemen. 

Een analyse naar doodsoorzaken 

De opstelling van een tijdsanalyse naar doodsoorzaak ter verklaring van 
de niveauverschillen in sterfte-intensiteit vormt een hachelijke onder-
neming. Van medische zijde wordt die poging meestal afgeraden, 
omdat de doodsoorzaken, die over het betrokken tijdvak vermeld staan, 
niet steeds met de werkelijkheid overeenstemmen, zodat elke conclusie 
op grond van deze cijfers op veel moeilijkheden stuit. Dit terrein noopt 
tot de uiterste voorzichtigheid, maar toch zou het onverantwoord zijn 
aan de statistiek naar doodsoorzaak volledig voorbij te gaan. Belangrijk 
is wel zich vooraf de problemen te realiseren, die bij de analyse van de 
gegevens kunnen rijzen. De nomenclatuur van de mogelijke doods-
oorzaken heeft in de loop van de jaren een aanzienlijke uitbreiding en 
verbetering ondergaan als gevolg van de voortschrijdende medische 
kennis, de nauwkeuriger diagnostiek en de meer verantwoorde regis-
tratie van de reden van het overlijden. Deze ontwikkeling vond een 
voorlopige afsluiting in de internationaal aanvaarde nomenclatuur, die 
de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgesteld en die nog regelma-
tig herzien wordt. Voordien stond echter vaak niet exact vast, aan welke 
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oorzaak de dood moest worden toegeschreven en was subjectiviteit en 
willekeur niet te vermijden. 40  

De huiver voor beweringen, die aan de statistiek naar doodsoorzaak 
waren ontleend, was meestal niet ten onrechte. De vage en weinig 
accurate aanduidingen van deze doodsoorzaken riepen terecht twijfel op 
omtrent de betrouwbaarheid van deze gegevens. Omtrent het voorko-
men van sommige ziektes (pokken, roodvonk, kinkhoest bv.) bestond 
weinig onzekerheid, maar andere werden niet steeds in dezelfde cate-
gorie gerubriceerd. Diphteritis en roodvonk werden nog al eens met 
elkaar verwisseld, evenzo typhus met typhoïde koortsen. Tuberculose 
kon niet klinisch worden vastgesteld, hetgeen vergissingen in de hand 
werkte: sommige vormen werden onder tering gerangschikt (cat. 2 of 
18), andere (longtuberculose) onder de ziekten van de ademhalings-
werktuigen (cat. 21 en 22). Vaak was men geneigd in twijfelgevallen 
een niet exact bekende oorzaak onder te brengen in de rubrieken: 
maturiteit, onbekend of overige oorzaken, die dan ook buitensporig 
hoog van omvang zijn. Men kan de artsen uit die tijd daarvan geen 
verwijt maken, omdat de diagnose niet steeds duidelijk was te stellen en 
bij meerdere oorzaken was onder te brengen. 

Door een groepering van de doodsoorzaken naar enige grotere cate-
gorieën aan de hand van een samenvoeging van verwante doodsoorza-
ken, hopen wij enige van de genoemde moeilijkheden te omzeilen. 
Worden rubrieken samengenomen, waarbinnen zich onderlinge ver-
schuivingen voordeden, dan is een gedeelte van de verwarring wegge-
nomen." Maar zelfs het samenvoegen tot groepen van doodsoorzaken 
lost niet alles op. Een foutieve diagnose, het verzwijgen van de ware 
doodsoorzaak (bv. bij zelfmoord) of de vergissingen tengevolge van een 
gebrekkige medische kennis kunnen de interpretatie naar een vals spoor 
leiden. Daarom verdient het aanbeveling deze analyse slechts als een 
benaderende poging uit te voeren in een zodanige statistische vorm, dat 
de populatie groot genoeg is, dat individuele afwijkingen geen versto-
rende rol meer kunnen spelen. Als men verder de correctiemogelijkhe-
den te hulp roept, die op dergelijke analyses kunnen worden toegepast, 
moet het mogelijk zijn systematische fouten op het spoor te komen en 
benaderende waarden aan te geven op grond waarvan indicatieve uit-
spraken geformuleerd kunnen worden. Deze conclusies zullen zo ruim 
moeten worden gesteld, dat zij niet volledig van elk cijferonderdeel 
afhankelijk zijn, maar toch nog zodanig onderbouwd, dat ze ons inzicht 
verdiepen in de veranderingen in de gezondheidstoestand van een 
bevolking en in de factoren, die daarop vat invloed zijn. 
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Tabel 21. Het aantal overledenen in Limburg, 1876-1900, verdeeld naar doodsoorzaken, in absolute cijfers en in percenten van het totaal 

1876-1880 1881-1885 1886-1890 1891-1895 1896-1900 

Besmettelijke of parasitaire ziekten 1725 31,5 1587 31,7 1996 39,2 1938 35,5 1356 25,8 
w.v. tuberculose (1373 25,1 1302 26,- 1819 35,7 1582 29,- 1156 21,9) 
Ziekten van het ademhalingsstelsel 989 18,1 896 17,9 872 17,1 1117 20,5 934 18,1 
Ziekten van het zenuwstelsel 1075 19,7 981 19,6 924 18,1 916 16,8 883 17,1 
Ziekten van de spijsverteringsorganen 511 9,4 422 8,4 249 4,9 196 3,6 659 12,6 
Ziekten van het hart en vaatstelsel 240 4,4 274 5,5 267 5,2 308 5,6 286 5,6 
Nieuwvormingen 121 2,2 144 2,9 156 3,1 186 3,4 218 4,3 
Algemene ziekten incl. ziekten van de huid en het uro-
genitaalstelsel 318 5,8 263 5,2 287 5,6 294 5,4 263 5,1 
Ziekten van de zwangerschap, de baring en het kraambed 37 0,7 49 1,- 32 0,6 35 0,6 29 0,6 
Uitwendige oorzaken 84 1,5 89 1,8 81 1,6 90 1,6 88 1,6 
Onvolkomen omschreven of onbekende doodsoorzaken 364 6,7 271 5,4 235 4,6 386 7,1 460 9,- 



Ziekten kunnen wij globaal verdelen in exogene, veroorzaakt door 
een virus van buitenaf (bv. tuberculose, infectieziekten) en endogene 
van organisch karakter (kanker, hart- en vaatziekten enz.). Aan de hand 
van de ontwikkeling in de 19e en 20e eeuw komen we tot de vaststel-
ling, dat de mens in de strijd tegen virus en microbe belangrijke 
resultaten heeft kunnen boeken en hun uitwerking grotendeels heeft 
weten uit te schakelen. Daarentegen heeft zijn bemoeienis met de 
functie van het organisme veel bescheidener resultaten opgeleverd. Het 
gevolg is geweest, dat de exogene sterften continu hun overwicht 
hebben verloren (sedert de jaren '30 overigens eerst als effect van 
specifieke therapieën) en dat de endogene doodsoorzaken de dominante 
waarden werden in het sterftepatroon. Er is nog een andere tendens op 
lange termijn te constateren. De sterfte naar doodsoorzaak is heel 
verschillend naar geslacht en leeftijd verdeeld. Sommige ziektevormen 
zijn min of meer eigen aan bepaalde leeftijdsklassen. Zo zijn mazelen, 
kinkhoest, croup en in zekere mate ook roodvonk en diphteritis uitge-
sproken kinderziekten, stijgt het gevaar om aan influenza te sterven met 
de leeftijd, is longtuberculose vooral geconcentreerd in de leeftijd 
tussen twintig en dertig jaar en zijn hart- en vaatziekten en kanker 
onder de ouderdomsziekten te rangschikken, — tenminste voor het 
tijdvak, dat we hier nader beschouwen. Deze leeftijdsverdeling heeft 
belangrijke gevolgen in verband met een veroudering of verjonging van 
de bevolking. Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd bereikten 
meer mensen een leeftijd, waarop een ziekte zich met meer waarschijn-
lijkheid kan voordoen. Zo is het te verklaren, dat verschillende ziekten 
een grotere frequentie als doodsoorzaak kregen naarmate de gemiddelde 
leeftijd steeg, zelfs toen de leeftijdsopbouw nog een statistische ver-
jonging aanwees. Want hoewel het aandeel van de 65-jarigen en ouder 
relatief daalde, groeide hun absolute aantal nog en resulteerde daaruit 
ook een andere verdeling naar doodsoorzaak. 

Deze algemene opmerkingen dienden vooraf te gaan aan een ontle-
ding van de opgetreden doodsoorzaken in Limburg in het tijdvak 
tussen 1876 en 1940. Dit gegeven dient evenals de vorige om een — 
zoveel mogelijk gekwantificeerde — indruk te krijgen over de aard en 
omvang van de morbiditeit in Limburg en over de verschuivingen, die 
daarin optraden. Maar die onvermijdelijke omweg levert slechts een 
gebrekkig en onvolledig inzicht, omdat het aantal sterfgevallen per 
honderd ziektegevallen, voorzover uit landelijke gegevens bekend, be-
duidend uiteen kan lopen. Bovendien gaan wij dan voorbij aan die 
ziekten, die doorgaans geen fatale afloop hebben. Tenslotte zijn de 
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Tabel 22. Het aantal overledenen in Limburg, 1901-1940, verdeeld naar doodsoorzaak, in absolute cijfers en in percenten van het totaal 

1901-1905 1906-1910 1911-1915 1916-1920 1921-1925 1926-1930 1931-1935 1936-1940 

835 14,7 817 14,1 801 13,9 1258 19,8 803 15,1 909 16,9 930 17,1 611 12,2 

(609 10,7 577 10,2 575 10,1 770 12,- 562 10,6 544 10,1 567 10,7 332 6,6) 

455 8,- 449 7,7 434 7,6 652 10,1 412 7,8 426 8,- 589 11,1 559 11,2 
332 5,8 293 5,2 306 5,4 324 5,- 299 5,6 310 5,7 496 9,4 479 9,6 

837 14,7 894 15,6 1042 18,6 1033 16,2 856 16,2 793 14,8 270 5,1 296 5,9 

174 3,1 232 4,1 302 5,2 363 5,6 397 7,5 414 7,7 656 12,2 843 16,9 
234 4,1 264 4,4 296 5,2 313 4,9 390 7,4 463 8,6 568 10,7 616 12,3 

6 0,1 5 0,1 17 0,3 20 0,3 18 0,3 16 0,3 437 8,3 465 9,3 

32 0,6 33 0,6 90 1,6 73 1,1 85 1,6 51 0,9 50 0,9 42 0,8 
90 1,6 99 1,7 207 3,6 214 3,3 179 3,4 195 3,6 207 3,9 208 4,2 

2695 47,4 2566 46,8 2111 38,5 2097 33,7 1859 35,1 1727 33,5 1190 21,3 878 17,6 

Besmettelijke of parasitaire 
ziekten 
w.v. tuberculose 
Ziekten van het ademhalings-
stelsel 
Ziekten van het zenuwstelsel 
Ziekten van de spijsverte-
ringsorganen 
Ziekten van het hart en vaat-
stelsel 
Nieuwvormingen 
Algemene ziekten incl. ziekten 
van de huid en het urogeni-
taalstelsel 
Ziekten van de zwangerschap, 
de baring en het kraambed 
Uitwendige oorzaken 
Onvolkomen omschreven en 
onbekende doodsoorzaken 



onderlinge verhoudingen slechts globaal bekend, omdat de doodsoor-
zaken naar enige grote groepen zijn samengevat. Voor die samenvoe-
ging hebben wij ons gericht naar de indeling en de onderverdeling in 
groepen, die het C.B.S. in 1936 zelf heeft ontworpen. Door die samen-
vatting geven wij bepaalde bijzonderheden prijs in de hoop daarvoor 
aan betrouwbaarheid te winnen.42  Wij zijn er ons van bewust, dat ons 
zodoende typisch regionale afwijkingen in het ziektepatroon ontgaan. 
De uitkomsten hebben wij in twee tabellen weergegeven, die niet 
volledig met elkaar vergelijkbaar zijn. Wel zijn de groepen van doods-
oorzaken in beide tabellen identiek, maar de uitkomsten wijken be-
langrijk af, omdat de statistiek van de sterftecijfers naar de doodsoor-
zaak over de jaren 1865 t/m 1900 anders van opzet was (o.a. steunde op 
een andere, minder uitvoerige lijst) dan de statistiek van de sterfte naar 
de leeftijd en de oorzaken van de dood, die het C.B.S. vanaf 1901 heeft 
uitgegeven. 4 3  

Met betrekking tot de oudste periode ontmoeten wij de meeste 
moeilijkheden, omdat de omschrijving van de doodsoorzaken in de 19e 
eeuw de meeste tekorten vertoont. Het verdient dan ook aanbeveling de 
twee tabellen niet te sterk op elkaar te betrekken, maar de vergelijk-
baarheid tot elk van de twee perioden te beperken. In de jaren tussen 
1875 en 1900 bleef het niveau in alle groepen erg hoog en was de daling 
het meest opmerkelijk, die na 1895 in de tuberculosesterfte intrad. 
Gesignaleerd moet worden, dat de besmettelijke ziekten in de 19e eeuw 
al geen grote omvang meer aannamen; het aantal sterfgevallen was nog 
het grootst aan roodvonk en diphteritis. Onder de doodsoorzaken 
komen in deze jaren veelvuldig de ziekten van het zenuwstelsel voor. 
De indruk bestaat, dat minder duidelijke ziekteverschijnselen vaker 
daaraan werden toegeschreven, zodat een deel van die ziekten eerder 
onder de groep onbekend is te rekenen. Ditzelfde geldt voor de alge-
mene ziekten (en wellicht ten dele ook voor ziektegevallen, die met het 
ademhalingsstelsel in verband stonden). Naarmate de kennis van de 
diagnostiek steeg, werd het aantal gevallen groter, die men niet precies 
in de bestaande groepen kon inpassen. Het was daarom niet helemaal 
onlogisch, dat in de jaren '90 meer sterfgevallen in de groep onvolko-
men omschreven of onbekende oorzaken terecht kwamen. 

De tweede tabel behoeft eveneens nadere toelichting, al zijn die 
uitkomsten minder van het toeval afhankelijk. Wat het eerste opvalt, is 
de uitgebreide groep van de onbekende doodsoorzaken, waartoe in de 
jaren 1901-05 bijna de helft van alle sterfgevallen werd gerekend. Dit 
maakt de onderlinge vergelijkbaarheid van het cijfermateriaal uitermate 
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lastig, omdat niet kan worden geschat tot welke oorzaken die onbe-
kenden eigenlijk zouden zijn te rekenen. Aangezien uiteindelijk de 
restgroep van onbekende oorzaken in de jaren 1936-1940 is gehalveerd, 
en enige andere groepen (o.a. de algemene ziekten, de ziekten van het 
zenuwstelsel en van de ademhalingsorganen) in omvang toenamen, 
moeten wij daartussen enig verband veronderstellen. Vermoedelijk 
werden die laatste ziekten niet frequenter, maar geleidelijk eerst duide-
lijk gediagnosticeerd. Wat onmiskenbaar op lange termijn begon te 
stijgen, hetgeen uit de eerste tabel al bleek, was de groep nieuwvor-
mingen (gezwellen, tumors enz. waaronder kanker) en de hart- en 
vaatziekten; in de 19e eeuw bedroegen deze twee groepen nog geen tien 
procent van alle sterfgevallen, in de tweede helft van de dertiger jaren 
bijna 30%! Deze ziekten lagen in Limburg bovendien nog onder het 
landsgemiddelde, omdat vanwege de jongere leeftijdsopbouw in deze 
provincie relatief hier minder patiënten voorkwamen. Een dalende lijn 
vertonen de ziekten van de spijsverteringsorganen, die met name terug-
liepen als gevolg van het verdwijnen van de gastro-enteritis onder de 
zuigelingen. Tenslotte werden belangrijke resultaten geboekt bij de 
tuberculosebestrijding, zij het eerst definitief in de jaren '30. De overige 
besmettelijke ziekten, bestaande uit twaalf verschillende soorten, zijn in 
deze periode per saldo veel minder in omvang gedaald dan tijdens de 19e 
eeuw. 

Binnen dit geheel vallen enige accenten in het oog, die aanduiden, 
waar de gezondheidstoestand in Limburg het meest kwetsbaar was, 
maar in het algemeen volgt de provincie de landelijke tendens, die min 
of meer met deze uitkomsten overeenkwam. Wij hebben er van afge-
zien voor elke groep van doodsoorzaken ook het landelijk gemiddelde 
te gaan berekenen om te voorkomen, dat onze totaalindruk zou worden 
bedolven onder een reeks van minieme verschillen. Maar om de band 
met het cijfermateriaal niet helemaal te verliezen, leek het ons toch goed 
de provinciale cijfers op enige momentopnamen te toetsen aan lande-
lijke berekeningen. Over de jaren 1869 t/m 1872 en wederom over de 
jaren 1901 t/m 1904 zijn destijds overzichten verschenen, waarin het 
aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep, geslacht en burgerlijke staat werd 
samengevat en onderverdeeld naar 55 doodsoorzaken. Dit statistisch 
materiaal is onlangs opnieuw bewerkt, waardoor het mogelijk was 
volgens overeenkomstige groepen van doodsoorzaken gestandaardi-
seerde cijfers te publiceren." Deze resultaten hebben wij dankbaar 
benut en in tabel 23 samengevat. Helaas zijn geen soortgelijke cijfers 
beschikbaar voor de jaren '30, maar voor twee momenten zijn in elk 
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geval vergelijkingen met onze provinciale doodsoorzaken-analyse mo-
gelijk. 

Tabel 23. De percentuele verdeling van de sterfgevallen in Nederland naar doodsoorzaak en 

burgerlijke staat over de jaren 1869-1872 en 1901-1904, gestandaardiseerd naar leeftijd.* 

doodsoorzaak 

1869-1872 

ongehuwd 	gehuwd 

1901-1904 

ongehuwd 	gehuwd 

a)  Mannelijke bevolking 

Gewelddadige dood 3,7 3,0 5,0 4,2 
Hart- en vaatziekten 4,9 4,6 10,0 10,0 
Nieuwvormingen 2,6 3,4 8,5 12,6 
Tuberculose 19,8 16,6 16,1 15,2 
(Andere) 	besmettelijke 	ziek- 
ten 37,0 43,0 26,0 26,7 
Ziekten van de ademhalings-
organen 17,1 19,7 17,7 19,2 
Ziekten 	van 	de 	spijsverte- 
ringsorganen 6,7 7,6 5,2 5,2 
Aandoeningen 	van 	het 	ze- 
nuwstelsel 13,3 11,6 16,5 16,4 
Onbekend 18,7 17,8 17,9 14,0 

100,- 100,- 100,- 100,- 

b)  Vrouwelijke bevolking 

Moedersterfte 5,3 3,4 
Gewelddadige dood 1,2 0,6 1,6 1,1 
Hart- en vaatziekten 6,3 4,8 13,0 11,6 
Nieuwvormingen 3,6 4,0 10,3 12,3 
Tuberculose 17,8 20,1 13,5 15,4 
(Andere) 	besmettelijke 	ziek- 
ten 33,7 35,8 23,9 24,2 
Ziekten van de ademhalings-
organen 15,0 14,5 15,4 15,3 
Ziekten 	van 	de 	spijsverte- 
ringsorganen 6,4 7,1 5,0 5,8 
Aandoeningen 	van 	het 	ze- 
nuwstelsel 13,0 10,4 18,6 17,1 
Onbekend 24,0 19,1 19,7 14,9 

100,- 100,- 100,- 100,- 

* Deze verdeling berust op het aantal overledenen naar burgerlijke staat en doodsoorzaak 

per 100.000 van de mannelijke c.q. vrouwelijke bevolking ouder dan 20 jaar. 
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De landelijke cijfers zijn niet alleen exacter, omdat zij specifieke 
niveaus aangeven, die onafhankelijk van leeftijd, geslacht en burgerlijke 
staat zijn opgesteld, maar zij wijken verder op één onderdeel van de 
Limburgse cijfers af, dat de onbekende doodsoorzaak in de jaren 
1869-1872 een groter, maar voor de jaren 1901-1904 een aanmerkelijk 
kleiner percentage van het totaal vormt. Daardoor gaat elke vergelij-
king bij voorbaat mank. Daartegenover staat, dat de algemene ziekten 
en de ziekten van de zwangerschap in de landelijke samenvatting niet 
apart zijn opgenomen. Als wij ons een voorstelling er van proberen te 
maken, hoe de rubriek onbekend zowel landelijk als ten aanzien van de 
Limburgse cijfers over de andere doodsoorzaken zou kunnen zijn ge-
spreid, dan zou wel eens kunnen blijken, dat op het oog grote ver-
schillen lang niet zo doorslaggevend waren. Wij denken dan voor de 
jaren 1869-1872 met name aan twee grote groepen, de ziekten van het 
zenuwstelsel en de tuberculose. Maar juist vanwege die mogelijke 
opvulling worden andere afwijkingen sterker geaccentueerd. De con-
clusie is dan, dat de besmettelijke ziekten, de hart- en vaatziekten en de 
nieuwvormingen in Limburg duidelijk beneden de landelijke lijn ble-
ven. Deze gevolgtrekkingen gelden ook voor de jaren 1901-1904. We-
derom is dan de veronderstelling gewettigd, dat de tuberculose in 
Limburg niet onder het landelijke peil lag noch de ziekten van het 
zenuwstelsel. Ten aanzien van andere groepen (de overige besmettelijke 
ziekten, de nieuwvormingen en de hart- en vaatziekten) waren de 
afwijkingen ten opzichte van het landelijk niveau zo overwegend, dat 
die niet geheel zijn te compenseren, als men de rubriek onbekend over 
de andere groepen zou verdelen. Ook ten aanzien van de ziekten van de 
spijsverteringsorganen (de beruchte maag- en darmstoornissen!) stond 
Limburg op een ongunstige plaats. 

Uit de gestandaardiseerde cijfers, die de twee landelijke momentop-
namen bevatten, volgen nog enige interessante conclusies, die ook voor 
Limburg niet zonder belang zijn. Wat de verdeling naar geslacht betreft 
blijken bij twee groepen de vrouwen te overwegen, namelijk bij de hart-
en vaatziekten en de nieuwvormingen. Bij twee andere doodsoorzaken 
zijn de mannen in het overwicht, bij de ziekten van de ademhalingsor-
ganen en de besmettelijke ziekten. Bij de andere groepen is dat minder 
duidelijk. Bij de tuberculose en de zenuwaandoeningen zijn de onge-
huwden in de meerderheid, terwijl de gehuwden iets meer gepredispo-
neerd lijken voor besmettelijke en ademhalingsziekten. Onverklaarbaar 
is, waarom voor ongehuwden en voor vrouwen vaker dan voor anderen 
de doodsoorzaak onbekend genoteerd staat. Verder valt op, dat deze 
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nettocijfers slechts voor twee groepen een duidelijke teruggang aan-
duiden: voor tuberculose en andere besmettelijke ziekten en voor de 
moederlijke sterfte. Deze laatste vooruitgang is eigenlijk de enige, die 
aan geneeskundig ingrijpen was te danken. Het was de medische 
ontdekking van Semmelweis over de samenhang tussen contact-infec-
ties en kraamvrouwenkoorts, die de weg wees naar een aangepaste 
bestrijding van de moedersterfte. 

Hetgeen met betrekking tot de sterfte naar doodsoorzaak over deze 
periode in Nederland bekend is, hebben wij graag geciteerd, omdat het 
van onverdachte zijde bevestigd wordt door de uitkomsten van een 
uitvoerige buitenlandse analyse naar de oorzaken van de sterftedaling in 
Engeland en Wales in de 18e, in de 19e en in de 20e eeuw. De conclusies 
van de twee laatste onderzoeken vatten wij hier samen, omdat zij zo 
opmerkelijk overeenstemmen met de Nederlandse bevindingen: De 
daling van de mortaliteit in de 19e eeuw werd daar practisch uitsluitend 
toegeschreven aan de verminderde frequentie van de infectieziekten. In 
de overige ziektecategorieën vond geen wezenlijke daling plaats. Bij de 
infectieziekten was de daling het grootst voor tuberculose: het jaarge-
middelde (pro mille van de bevolking) daalde tussen 1851-1860 en 
1891-1900 met 47%; typhus, typheuse en aanhoudende koortsen ver-
minderden met 23%; roodvonk met 20%; diarrhee, dysenterie en cho-
lera met 9%; pokken met 6% en kinkhoest met 2%. Mazelen namen toe 
met 1% en diphteritis met 5%. 

Een merkwaardig — ten opzichte van ons land afwijkend — erva-
ringsgegeven was, dat in Engeland de vermindering van de tuberculo-
sesterfte dertig jaar eerder begon dan die van alle andere infectieziekten. 
Waarom die daling al na 1840 inzette, valt medisch gezien moeilijk te 
verklaren, omdat geen specifieke therapie beschikbaar was en de bevol-
king op dat moment geen genetische weerstand tegen de tuberkelbacil 
bezat. Die daling was alleen toe te schrijven aan een progressieve 
verbetering van de levensstandaard en aan maatregelen op het gebied 
van de milieubeheersing, waardoor een gunstige verschuiving optrad in 
de relatie tussen enerzijds de virulentie van het organisme en anderzijds 
de menselijke weerstand daartegen. De voedingstoestand heeft in de 
eerste plaats die kentering bewerkt en tot de daling van de specifieke 
mortaliteit aangezet. Een soortgelijk effect ging hiervan uit op de 
roodvonkmortaliteit, welke onafhankelijk was van veranderingen in de 
omgeving, maar die van aard veranderde tengevolge van de gewijzigde 
virulentie van de haemolytische streptococcus. Het geleidelijk verdwij-
nen van typhus en van typheuse en aanhoudende koortsen hing even- 
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eens samen met de verbetering van de levensstandaard, maar toch meer 
indirect, voorzover die aanleiding gaven tot maatregelen op hygiënisch 
gebied, waarbij in de eerste plaats aan een centrale drinkwatervoorzie-
ning valt te denken. De sanitaire maatregelen, die de infectie door water 
of voedsel voorkwamen, waren in hoofdzaak verantwoordelijk voor het 
terugdringen van cholera, dysenterie en diarrhee en van kinderziekten 
als mazelen en kinkhoest. Slechts één ziekte werd bedwongen op grond 
van het medisch optreden, nl. de pokken, die vanwege de voortgezette 
vaccinatie nauwelijks meer slachtoffers eiste. 

In dit onderzoek springt één conclusie pregnant naar voren, dat de 
invloed van de geneeskunde in de 19e eeuw nog maar erg betrekkelijk 
was. De medische wetenschap begon snel vorderingen te maken en 
begon dank zij de anatomische en bacteriologische research het ziekte-
proces beter te begrijpen, maar het duurde nog jaren, voordat deze 
kennis de patiënten ten goede kwam. De verbetering van de levens-
omstandigheden, die met de bloei van het economisch leven mogelijk 
was geworden, had in eerste instantie vooral gevolgen voor de volks-
gezondheid, omdat daardoor genetische en milieuveranderingen be-
reikbaar waren geworden in de vorm van meer aanvaardbare bestaans-
voorwaarden, die indirect — en sanitaire hervormingen, die direct — de 
gezondheidstoestand ten goede kwamen. De daling van het sterftecijfer 
werd verder in de hand gewerkt door een gunstiger leeftijdsopbouw van 
de bevolking. De bijdrage van de medische wetenschap was zoals 
gezegd betrekkelijk gering en lag vooral op het gebied van de chirurgie, 
wier mogelijkheden door de ontdekking van de anaesthesie en de 
kennis van de antiseptiek enorm waren vergroot." 

De conclusies van het Engelse onderzoek met betrekking tot de 20e 
eeuw houden een bevestiging in van de ontwikkeling, die in de vorige 
eeuw plaats had. Het zijn vooral de lijnen uit het verleden, die worden 
doorgetrokken. Nog steeds is de grootste winst op gezondheidsgebied 
gelegen in het bedwingen van de infectieziekten. Twee factoren kunnen 
als de voornaamste worden aangewezen om de kans op infecties door 
micro-organismen te verminderen, namelijk een verbeterde hygiëne 
(drinkwater, riolering, afvalverwijdering, voedselcontrole, melkvoor-
ziening, kindervoeding enz.) en vooral de verbeteringen in de voe-
dingstoestand van de bevolking. Deze factoren waren van meer waarde 
dan het effect van directe immunisering en medische therapieën. In de 
jaren tussen 1901 en 1971 werd als gevolg van de hygiënische maatre-
gelen en de indirecte weerstandsverhoging 61% van de totale sterfteda-
ling geëffectueerd. In deze jaren bleek tenslotte de medische weten- 
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schap toch enig gewicht in de schaal te hebben gelegd: een kwart van de 
gezondheidswinst, die in Engeland behaald werd, was toe te schrijven 
aan voorwaarden, die onafhankelijk waren van de werking van de 
micro-organismen. Dit deel van de sterftedaling mocht in het voordeel 
geboekt worden van de geneeskunde, waaronder in deze periode vooral 
de chirurgie en de kindergeneeskunde zijn te rekenen. 46  Het leek ons 
niet onverantwoord de gezondheidstoestand in ons land en de discussie 
over het maatschappelijk en medisch aandeel in de gezondheidszorg te 
plaatsen tegen de achtergrond van deze onderzoekingen, die zich het 
meest diepgaand hebben bezig gehouden met de oorzaken van de 
sterftedaling. 

Ongemerkte verschuivingen in de gezondheidsbedreiging 

De voorgaande beschouwingen waren voornamelijk geconcentreerd 
rond een aantal indicatieve kenmerken, die aanduiden in welke mate de 
volksgezondheid een verbetering onderging. De uitbreiding van de 
medische zorg, de introductie van een nieuw hygiënisch gedragspa-
troon, de wijzigingen in de voeding, in de woontoestand en het totale 
leefmilieu waren allemaal factoren, die een radicale verandering in de 
gezondheidstoestand teweeg brachten. Nog nooit in de geschiedenis 
had de mensheid zoveel winst geboekt. Welke conclusies mogen wij nu 
aan die ontwikkeling verbinden? Wettigt die snelle evolutie de ver-
wachting, dat ziekte en dood steeds verder zullen worden uitgebannen? 
Of zijn in de 20e eeuw al tekenen zichtbaar, dat die tendens ten einde 
loopt? Op deze vragen is slechts een voorlopig en onvolledig antwoord 
mogelijk. 

De gunstige ontwikkeling van het sterftecijfer was een van de meest 
verheugende verschijnselen van de afgelopen eeuw, maar het is ver-
moedelijk een historisch, niet-herhaalbaar fenomeen geweest. Hoever 
de sterftekansen ook dalen, aan ieders leven komt een einde. Wij 
kunnen die gunstige ontwikkeling uit het verleden niet naar een 
volgende eeuw extrapoleren zonder met de harde levenswet in botsing 
te komen. Wat wij ons aan het eind van dit hoofdstuk willen afvragen, 
is of er een lijn ligt in het hier beschreven sterfteverloop, of er een logica 
ligt opgesloten in de spectaculaire teruggang, die zich overal in de 
westerse wereld heeft gemanifesteerd. Te voorzien was die stijging van 
de levenskansen destijds geenszins. Maar de onheilsprofeten van de 19e 
eeuw kregen geen gelijk; de pessimistische kijk op de industriële sa-
menleving werd niet bewaarheid. De voorspelde rampen bleven uit; 
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hongersnood en epidemieën verloren hun verschrikking. Toen een 
betere toekomstverwachting ging dagen, bleek een bescheiden lotsver-
betering al meer tot een verhoging van de levenskansen bij te dragen 
dan welke directe gezondheidsmaatregelen ook." 

In het verdere vervolg bleek telkens opnieuw, hoe de maatschappe-
lijke realiteit, het leefpatroon en de mentaliteit van de bevolking sa-
menhingen met het peil van de medische en hygiënische voorzieningen, 
die gekoppeld waren aan de inspanningen, die een volk zich voor zijn 
gezondheid wil getroosten. Die samenhang lijkt een onberekenbare 
interdependentie te zijn, een cirkelgang op lange termijn, die onder de 
voortdurende spanning staat nieuwe uitdagingen en bedreigingen de 
baas te moeten blijven. Wij dienen ons te realiseren, dat de hier 
geschetste ontwikkeling eenmalig was. Het lot van de mensheid is niet 
vooraf in een gunstige of ongunstige richting bepaald. Evenmin als de 
ongeluksvoorspellingen in vervulling gingen, evenmin mogen wij ver-
wachten, dat de wereld op weg is naar een steeds onbezorgder toekomst. 
Te gemakkelijk zijn wij geneigd situaties uit onze jongste geschiedenis 
vast te houden en te verabsoluteren, — waarschijnlijk omdat er zo'n 
bemoedigend beeld uit spreekt: het verhaal van een verkommerde 
volksmassa, die temidden van nood en ellende zich nieuwe levenskan-
sen wist te scheppen. Die opgang was echter geen natuurgegeven, maar 
te danken aan een samenstel van factoren, die in hun gebundelde vorm 
deze winst hielpen bereiken. 

Slechts een bescheiden deel van de vooruitgang was het gevolg van 
geneeskunde en hygiëne, van gezondheidsmaatregelen in het algemeen. 
Meer dan de helft van wat bereikt werd, was te danken aan de betere 
levensomstandigheden, een derde aan de toegenomen hygiëne. Het 
verband tussen gezondheid en maatschappij is niet zo eenzijdig als 
vroegere auteurs geloofden. Een wijziging in de levensstandaard van de 
bevolking kan ten detrimente van de gezondheid werken of juist als 
hefboom ten gunste fungeren. Vooral na 1880 hebben de verbeterde 
bestaansvoorwaarden en de getroffen gezondheidsvoorzieningen elkaar 
progressief ondersteund en in onderlinge harmonie een snelle sterfte-
daling kunnen bewerkstelligen. Zoals aanvankelijk maatschappelijke en 
geneeskundige belemmeringen in een negatieve samenhang ten nadele 
werkten, zo waren deze verhoudingen sindsdien in een positieve balans 
geraakt, zij het dat sommige streken (Limburg bv.) op dat verloop wat 
achter lagen. Die betere gezondheidstoestand ging zelfs al in vervulling 
zonder dat daartoe iets speciaals moest worden ondernomen, door het 
feit alleen dat de dagelijkse voeding, de behuizing en de leefwijze de 
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menselijke weerstand tegen allerlei ziekten verhoogden. Dit was de ene 
— meestbelovende — zijde van de medaille: de gestegen welvaart ver-
hoogde de persoonlijke weerbaarheid niet alleen; zij bood de moge-
lijkheid meer voordeel te trekken van het aanbod aan medisch-hygië-
nische voorzieningen; zij bood de overheid gelegenheid een stelsel te 
realiseren van gezondheidsbevorderende maatregelen op verschillend 
terrein. 

De economie besliste echter niet alleen. Die economische voorwaar-
den voerden in dit geval tot een gunstige uitkomst, omdat zij beant-
woordden aan de maatschappelijke opvattingen, aan de eis van ge-
zondheidszorg als een onvervreemdbaar recht voor allen. Het maat-
schappijbeeld vormde de keerzijde van de medaille. Daarvan was het 
gezondheidspeil en de gezondheidszorg evenzeer afhankelijk. De 
maatschappelijke ontwikkeling bepaalde de mate, waarin de medische 
en hygiënische zorg de bevolking bereikte, maar tevens was de groei van 
de medische wetenschap en de realisering van nieuwe geneeskundige 
verworvenheden van die maatschappelijke denkbeelden afhankelijk. 
Verdoorn heeft deze mentale verandering als het beslissend proces 
aangewezen voor het bereiken van een structureel nieuw evenwichts-
niveau. Doordat een bevolking voor andere inzichten gewonnen wordt 
en op grond van collectieve instemming tot verwerkelijking komt van 
initiatieven, die haar gezondheid verhogen, lopen de economische en 
maatschappelijke voorwaarden in de pas met de middelen, die weten-
schap en techniek aandienen. Tengevolge van dit samenspel wordt een 
wezenlijk nieuw element geschapen, dat het bestaande doorbreekt en 
een eigen continuïteit bezit. 

Dit proces kan echter niet gezien worden als een incidentele fase, die 
zich autonoom voortplant, maar vereist voortdurend herhaling, omdat 
de mens telkens op andere situaties moet reageren. In zijn streven naar 
een lichamelijk en geestelijk welbevinden stuit hij op steeds weer andere 
barrières; voortdurend wordt hij door andere gezondheidsbedreigingen 
belaagd. Deze kringloop had ook vroeger plaats. Vanuit ons huidig 
zicht zijn wij geneigd de periode vóór de tweede wereldoorlog te 
beschouwen als een tijd, waarin nagenoeg één vast gevarenpatroon de 
gezondheid bedreigde. Maar ook toen hadden er fluctuaties plaats in de 
frequentie van ziekteverschijnselen. De strijd tegen de infectieziekten 
liep ten einde; belangrijke resultaten werden behaald bij de bestrijding 
van de ziekten van de spijsverteringsorganen; andere ziekten daarente-
gen namen grotere proporties aan (ziekten van de ademhalingsorganen, 
van het hart en vaatstelsel en de kwaadaardige nieuwvormingen). Op 
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die terreinen was al iets te voorzien van de uitdagingen, waarvoor een 
volgende generatie geplaatst zou worden. Veelbetekenend was ook, dat 
de sterfgevallen door uitwendige oorzaken langzaam gingen toenemen, 
hoewel de verkeersongelukken toen veel zeldzamer waren dan tegen-
woordig. 

Die verschuivingen waren op dat moment nog moeilijk te doorzien. 
Toch vreesden sommigen terecht, dat de toenemende materiële wel-
vaart verplichtingen en gewoonten zou meebrengen, die voor de ge-
zondheid schadelijk zouden kunnen zijn. Het is gebleken, dat in de 
maatschappij zelf gezondheidsverstorende en ziekmakende factoren 
werkzaam zijn. 48  Daarbij valt te denken aan de invloeden, die uitgaan 
van milieu en omgeving, aan de gevaren, die ons vanuit onze leefge-
meenschap bedreigen op grond van voeding, drank, leefgewoonten enz. 
Bewust zijn wij ons ook geworden, dat in de arbeidssituatie vaak 
bedreigende structuren zijn gelegen, die de creativiteit belemmeren en 
spanningen en conflicten oproepen. Het werkmilieu kent tal van 
stresssituaties en vervreemdingsprocessen, die zich eerst geleidelijk zijn 
gaan openbaren. Wij hoeven niet te wijzen op de gevaren van urbani-
satie en overbevolking, die ons geconfronteerd hebben met problemen 
van lucht- en waterverontreiniging, met geluidshinder, verkeerscon-
gesties enz. Tegen zoveel nieuwe invloeden moet de strijd tegelijk 
worden aangebonden, dat de aandacht dreigt te verslappen. Zo pakt de 
maatschappij met de andere hand weer weg, wat ze met de ene had 
gegeven. Zodra op bepaalde terreinen iets wordt gewonnen, duiken 
weer nieuwe gevaren op, waaraan met name de ouderen, de zieken en 
andere kwetsbare personen bloot staan, wier overlevingskansen uit 
ander oogpunt moeilijker worden. De strijd voor de volksgezondheid 
lijkt een loterij: men speelt op winst, maar in de uitslag hebben de 
meesten een niet. 

De beslissende vraag is moeilijk te beantwoorden, hoever de volks-
gezondheid aan de vooravond van de tweede wereldoorlog werkelijk 
gevorderd was. Wat uiteindelijk als positief saldo uit die permanente 
positiewisseling van maatschappelijke verlies- en winstpunten voor het 
behoud van de gezondheid resteert, wordt ten laatste afgelezen in het 
verloop van het sterftecijfer. Dat is het beslissend criterium om de 
daling van de mortaliteit te meten. Maar het is niet alleen een maatstaf 
voor onze levensverwachting en onze overlevingskansen, het houdt ook 
een beoordeling in van onze gezondheidstoestand op langere termijn, 
het beslist over de vitaliteit van een samenleving. In het historisch 
onderzoek is het trouwens — bij gebrek aan betrouwbare en meer 
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omvattende ziektestatistieken — onze enige toetssteen om het peil van 
de volksgezondheid te meten. Maar het is geen ideale maatstaf; een 
waarschuwing mag daarom tot slot niet ontbreken. De sterfteregistratie 
vermeldt enkel die ziektegevallen, die oorzaak waren van overlijden. 
Sommige ziekten, die niet de dood tot gevolg hadden, maar enorme 
consequenties hadden voor individu en gemeenschap, ontsnappen vol-
ledig aan onze statistische waarneming. Het sterftecijfer geeft ook geen 
uitsluitsel over de ziektefrequentie; de sterftedaling loopt daarmede niet 
automatisch parallel. Maar zolang wij geen andere cijferanalyses ter 
beschikking hebben, blijven wij op het sterfteverloop als enig bruikbare 
thermometer aangewezen. 
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der Ziektewet door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank uitgebracht aan den Minister van 
Sociale Zaken, samenvattende cijfers o.a. wat betreft aanvragen en toekenningen van 
ziekengeld en het aantal dagen waarover ziekengeld werd uitgekeerd. De gegevens van de 
bedrijfsverenigingen zijn niet regionaal uitgesplitst. Het aantal ongevallen, waarvoor op 
grond van de ongevallenverzekering schadeloosstelling werd verleend, is in de genoemde 
verslagen uitvoeriger opgenomen. 

29 De Jonge, De industrialisatie, 260-262 
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30 Philips, Vijftig jaar Hornerheide, 22-26 
31 Het aantal overledenen is opgegeven in het begraafbock van de parochie St. Matthias, 

aanwezig in het parochie-archief, berustend ter pastorie. Het aantal parochianen is 
eveneens uit de kerkelijke registers af te leiden. Verdere aanknopingspunten omtrent het 
zielental bij Maenen (gegevens 1866), in de woningtelling 1904-07 vanwege de Ge-
zondheidscommissie Maastricht en in het rapport Saneringsplan Boschstraat-Oost, (Maas-
tricht 1957) 

32 Deze mening werd  al  eerder verkondigd door Th. van Tijn, Op de drempel van de 
nieuwe tijd, 295. Wellicht gaat zijn conclusie in haar algemeenheid te ver, maar sommige 
marginale groepen - waaronder de eerste fabrieksarbeiders - blijven lange tijd bij andere 
achter. Symptomatisch voor de sociale situatie is, dat het gemiddelde sterftecijfer en 
tevens de tuberculosesterfte in de jaren 1891-95 in Maastricht nog een opmerkelijke piek 
vertoont. Dit wijst er op, dat de levensomstandigheden van de arbeidersklasse stagneer-
den en daardoor wordt wellicht begrijpelijk het ontstaan in die jaren van de arbeiders-
beweging in Maastricht. Zie: Jos. Perry, t.a.p.; G. H. Pieters, t.a.p. 

33 Voor het opstellen van deze reeksen werden de absolute sterftecijfers van de genoemde 
gemeenten tot een vijfjaarlijks gemiddelde omgerekend en uitgedrukt per 10.000 van de 
bevolking. De gebiedsindeling komt overeen met die, welke in vroegere demografische 
analyses (zie Jaarboek Sociaal Historisch Centrum) werden gehanteerd 

34 S. Swaroop, Int roduction to health statistics, (1960), 239 e.v. gecit. door Verdoorn, 22-25 
35 Zie noot 17 
36 Het C.B.S. schijnt over het materiaal te beschikken, op grond waarvan provinciale 

sterftetafels op lange termijn zouden zijn op te stellen. Bij gebreke daarvan baseren wij 
ons op een landelijke analyse: F.A.M. Kerckhaert en F. W. A. van Poppel, Het verloop 
van de sterfte naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat in Nederland, periode 1850-1970, 
in Bevolking en Gezin, (1975), 75-110 

37 F. van Poppel, Burgerlijke staat en doodsoorzaak; een overzicht van de situatie in de 19e 
en het begin der 20e eeuw, in Bevolking en Gezin, (1976), 41-66 

38 F. W A. van Poppel, Provinciale sterfteverschillen in Nederland in de periode 1971-1975, 
in Geografisch Tijdschrift van het K.N.A.G., XII (1978), 406-412 

39 Statistische documentatie S.H.C., berekend aan de hand van de Uitkomsten van de 
tienjaarlijkse volkstellingen, 1830 t/m 1930 

40 L. Delanghe, Evolutie en huidige stand van het doodsoorzakenpatroon in België, in 
Bevolking en Gezin, 1973, nr. 1; G. Dooghe, Evolutie en stand van de sterfte in België, in 
Bevolking en Gezin, 1972, 221-249; L. van Dierendonck, Evolution récente des causes de 
mortalité en Belgique, in Bevolking en Gezin, 2 (1964), 41-63; G. Mackenroth, BevOlke-
rungslehre. Theorie, Soziologie und Statistik der Bevëlkerung, (Berlin/GOttingen/Heidelberg 
1953), 71 e.v. 

41 In de nomenclatuur  van  doodsoorzaken werden de volgende groeperingen gemaakt door 
het samenvatten van bijeenbehorende ziekten volgens de code, die tussen 1875 en 1900 
gangbaar was en volgens de code, die in 1901 werd ingevoerd: 
besmettelijke of parasitaire ziekten (oude code 7 t/m 12, 19, 20, 25, 26, 27, code 1901 nrs. 
1 t/m 12) inclusief tuberculose (oude code 2 en 18, code 1901 nrs. 13, 14, 15); 
ziekten van het ademhalingsstelsel (oude code 21, 22, code 1901 nrs. 20, 21, 22); 
ziekten van het zenuwstelsel (oude code 14 t/m 17, code 1901 nrs. 17, 18); 
ziekten van de spijsverteringsorganen (oude code 28, 29, code 1901 nrs. 23 t/m 27); 
ziekten van het hart  en  het vaatstelsel (oude code 23, 24, code 1901 nr. 19); 
nieuwvormingen (oude code 5, code 1901 nr. 16); 
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algemene ziekten enz. (oude code 3, 4, 6, 13, 30, code 1901 nr. 28); 

ziekten van de zwangerschap (oude code 31, code 1901 nrs. 29 en 30); 

sterfgevallen door uitwendige oorzaken, O.a. gewelddadige dood en zelfmoord (oude 

code 32, 33, code 1901 nr. 33); 

onvolkomen omschreven en onbekende doodsoorzaken (oude code 1, 34, code 1901 nrs. 

31, 32, 34, 35) 

42 Een voorbeeld van die regionale bijzonderheden, dat verdient nog even te worden 

aangestipt, betreft een niet nader gespecificeerde ziekte als de „tusschenpoozende 

koortsen", die in grote delen van Noord-Limburg (met name in lage, vochtige streken) 

telkenjare terugkwam, maar in Zuid-Limburg practisch onbekend was. Zie: Verslag over 
den toestand van het hertogdom Limburg over 1862, 241-242 

43 Een statistiek van de sterfte naar doodsoorzaken werd jaarlijks gepubliceerd in het 

provinciaal verslag: Verslag van de toestand van het hertogdom Limburg, bijlagen. Sinds 

1901 geeft het C.B.S. jaarlijks uit de Statistiek van de sterfte naar de leeftijd en de oorzaken 
van de dood, aanwezig o.m, in de bibliotheek van het S.H.C. in Maastricht en het C.B.S. in 

Heerlen 

44 F. van Poppel, Burgerlijke staat en doodsoorzaak, 41-66 drukt de mortaliteit uit per 

100.000 mannen resp. vrouwen van gestandaardiseerde leeftijd. Teneinde aansluiting te 

vinden bij het Limburgs cijfermateriaal hebben wij zijn cijfers uitgedrukt als het aandeel 

van elke doodsoorzaak in het totaal en de rubriek „gehuwd geweest" ter zijde gelaten 

45 Thomas McKeown and R. G. Record, Reasons for the decline of mortality in England 

and Wales during the nineteenth century, in Population Studies, 16 (1962), 94-122; zie 

ook Thomas McKcown and R. G. Brown, Medical evidence related to English popula-

tion changes in the eighteenth century, in Population Studies, 9 (1955), 119-141 

46 Thomas McKeown, R. G. Record and R. D. Turner, An interpretation of the decline of 

mortality in England and Wales during the twentieth century, in Population Studies, 29 

(1975), 391-422 

47 A. Sauvy, Het bevolkingsvraagstuk in de wereld, (Utrecht/Antwerpen 1960), 123; R. E. 
Heilbronner, De filosofen van het dagelijks brood, (Amsterdam 1955), 77-111 

48 Leerboek medische sociologie, 22-40; I. K. Zola, De medische macht; de invloed van de 
gezondheidszorg op de maatschappij, (Meppel 1973) 
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HOOFDSTUK VIII 

Aan het slot gekomen . . 

Peut-être fallait-il rappeler, ne serait-ce qu'une 
fois, l'existence de la Verité, qui est au-del de 
tout ce qui peut être exprimé. 

Pierre Chaunu, La mort á Paris; 16e, 17e et 18e 
siècles, (Paris 1978), 23 

Het ontrafelen van sociaal-historische vraagstukken leidt vaak tot 
minder exact grijpbare resultaten dan het werk in andere wetenschap-
pelijke disciplines met het onontkoombare gevolg, dat men aan het 
einde van een onderzoekproject zijn conclusies niet in strakke formules 
en samenhangen kan uitdrukken. Ook ons onderwerp leent zich niet 
tot die strakke betoogtrant, waartoe de methodiek van de natuurwe-
tenschappen in staat stelt. Bewust zien wij er daarom van af in een 
slothoofdstuk de inhoud concluderend te gaan samenvatten. Evenmin 
heeft het zin nog eens te gaan herhalen, wat in breedvoerige uiteenzet-
tingen al werd uitgesponnen. Aan het slot gekomen lijkt het ons wel 
nuttig enige inzichten nog eens te onderstrepen, waartoe de bestude-
ring van bepaalde ontwikkelingen aanleiding gaf, om nu vanuit een 
totaalbeeld te beoordelen, of zij met elkaar verenigbaar zijn. De con-
cordantie van die uitspraken kan wellicht onze betoogkracht versterken 
en een meer overtuigende indruk geven van een veelvormige, nooit 
meer geheel te reproduceren werkelijkheid, want het blijven visies, 
ingegeven en getoetst door het beeld, dat wij er achteraf van recon-
strueren. 

Knopen wij nog een keer aan bij de probleemstelling uit de inlei-
ding, dan was het centrale vraagstuk, hoe in de gekozen tijdsperiode de 
gezondheidstoestand in Limburg zo sterk kon veranderen en wat die 
wending ten goede bewerkte. Wij zijn in het verleden gewend geweest 
die kentering uitsluitend in verband te brengen met de beschikbaarheid 
van geneeskundige hulp en van medische basisvoorzieningen, en 
hooguit nog met de totstandkoming van de openbare en preventieve 
gezondheidszorg. Maar deze directe beïnvloedingsfactoren waren op 
hun beurt weer afhankelijk van maatschappelijke voorwaarden, van de 
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toegenomen welvaart niet alleen, maar tevens van het cultureel-maat-
schappelijk klimaat van die tijd, waarin de verklaring ligt voor de 
oorsprong en groei en eveneens voor het gebruik, dat de bevolking van 
die voorzieningen heeft gemaakt. Die maatschappelijke randvoorwaar-
den hadden een direct effect in die zin, dat de verbeterde levensom-
standigheden tot een vermindering van de mortaliteit en een hoger peil 
van de volksgezondheid geleid hebben. Zij hadden ook een indirect 
effect, omdat zij tot een ander gedragspatroon ten opzichte van ge-
zondheid en hygiëne aanleiding gaven, waardoor een daadwerkelijke 
verbetering kon doorzetten. Ziektepatroon, geneeskundige zorg en 
maatschappelijk gedrag hangen zo nauw met elkaar samen, dat wij 
onvermijdelijk hierop nog eens terugkomen. 

Gezondheidrwinst langs directe en indirecte weg 

Het begin van die evolutie wordt gemarkeerd door het élan van een 
aantal jonge huisartsen, die meer sociaal georiënteerd waren dan hun 
oudere collega's, meer oog hadden voor de noden van de tijd, die zulke 
fatale gevolgen hadden. Zij doorbraken het isolement van de medische 
wereld en openden voor de geneeskunde nieuwe wegen. Een van de 
meest duidelijke voorbeelden was hun gewijzigd inzicht met betrek-
king tot de epidemieën, die eeuwenlang ononderbroken hadden ge-
woed, en waaronder alleen al zeven grote cholera-epidemieën Europa 
hadden geteisterd. De besmettelijkheid was volgens verschillende ge-
leerden van die tijd overtuigend aan te tonen, maar de meeste medici 
weigerden die eenvoudige waarheid te geloven. De bewijzen bleven 
zich opstapelen: het gevaar kwam steeds van overzee, van andere con-
tinenten, en volgde in het binnenland op de voet de loop van de 
rivieren. De fecale vector en de hydrische factor waren niet uit te 
schakelen, maar veel dogmatisch bevooroordeelde geesten waren te 
verblind om de consequenties te trekken uit de aetiologie en de epide-
miologie van die ziekten. Hardnekkig bleef men de epidemieën toe-
schrijven aan lucht- en gronduitwasemingen, aan atmosferische in-
vloeden, lucht- en aardkrachten, aan klimaat en bodemgesteldheid, 
geologische stratificaties, scheikundige storingen, aan luchtelectriciteit 
of aan sterrekundige constellaties zoals de komeet van Halley. 

Onuitroeibaar leek de oude Hippocratische theorie van het luchtbe-
derf, die inhield dat infecties vooral zouden worden veroorzaakt tenge-
volge van het inademen van ziekteverwekkende stofdeeltjes (miasmen). 
Men doorzag de besmettelijkheid niet, omdat men geen onderscheid 
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maakte tussen directe en indirecte besmetting. Hoe vaak gebeurde het 
niet, dat langdurig contact met patiënten nimmer tot enige vorm van 
besmetting aanleiding gaf, terwijl tientallen kilometers daarvandaan 
nieuwe ziektegevallen ontstonden, schijnbaar vanzelf en zonder ver-
band met de primaire haard. Velen waren niet te bekeren tot de visie, 
dat de meeste infectieziekten langs indirecte weg werden overgebracht, 
bv. in geval van cholera vooral door middel van besmet water of 
vervuild linnen van de patiënt. De moderne verkeersmiddelen waren 
soms de sterkste bondgenoot van de besmetting. De vooruitstrevende 
artsen, die het intuïtief bij het rechte eind hadden, werden eerst veel 
later in hun gelijk bevestigd door de ontdekkingen en postulaten van 
Pasteur, Koch en andere bacteriologen, want toen eerst kon de juistheid 
van hun opvatting gevaloriseerd worden. Het heeft nog tot in onze 
eeuw geduurd, voordat de leer van het zg. polymorfisme (de pathogene 
veranderingen van ziektebacillen) als onhoudbaar werd afgewezen. Tot 
aan hun verdwijning bleven veel infectieziekten met diagnostische 
misverstanden omgeven en leek de uitbanning soms meer een toevals-
treffer.' 

In de verdere ontwikkeling vallen in Limburg twee momenten op 
een gelukkige manier samen. Toen de infectieziekten als gevolg van het 
stijgen van de levensstandaard in omvang begonnen te dalen, riep dit 
een andere houding wakker. De bevolking zag eindelijk resultaten en 
was bereid de ziektegevaren effectiever te gaan bestrijden. Aan die wens 
scheen alleen de moderne geneeskunde tegemoet te kunnen komen, die 
dan ook op meer begrip mocht rekenen. Na jaren werd de vraag naar 
medische hulpverlening nu urgenter. Na jaren was het eindelijk zover, 
dat aan die vraag ook kon worden voldaan, sinds een nieuwe generatie 
artsen was afgestudeerd. Na de eerste wereldoorlog kwam in Limburg 
meer medische hulp beschikbaar. Er kwamen zich meer artsen vestigen; 
tevens groeide hun kennis en vaardigheid. Enig inzicht begon te dagen 
omtrent de oorzaken van het ontstaan van ziekten en het nut van 
sommige therapieën. Ontleedkunde, weefselleer, physiologie, genees-
middelenleer, bacteriologie en hygiëne werden hulpmiddelen voor de 
moderne geneeskunst. De figuur van de huisarts, die zich vooral met de 
afzonderlijke patiënt en zijn gezin bezig hield, kwam nu tot ontplooi-
ing. Naarmate zijn werk zich uitbreidde, groeide ook het aantal para-
medische krachten, verpleegsters, vroedvrouwen e.d., die in de indivi-
duele geneeskunde werden ingeschakeld. 

Een noodzakelijk complement in het werk van de huisarts werd het 
moderne ziekenhuis, dat zijn taak geleidelijk steeds meer ging aanvullen 
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en overnemen. Dit doorliep in Limburg vanaf 1890 een fase van 
uitbouw tot gedifferentieerd behandelingsinstituut, waar door de aan-
wezigheid van medische specialismen grotere deskundigheid aanwezig 
was dan die waarover de huisarts beschikte. Dit had op de duur tot 
gevolg, dat de vrees voor ziekenhuisopname langzaam begon te ver-
dwijnen. Het waren niet langer meer sterfhuizen voor de armsten in de 
samenleving, maar medische instituten voor alle klassen van de maat-
schappij, waar ook welgestelde patiënten (betaalde) verpleging geno-
ten. Na de oprichting van de ziekenfondsen, die behandeling en ver-
pleging in het ziekenhuis waarborgen, begint een nieuw hoofdstuk. Op 
korte termijn werd er gekwalificeerd hulppersoneel aangesteld. Naast 
het introduceren van diverse specialismen, waaronder vooral de chirur-
gische behandelingsmethode tot de verbeelding sprak, werd de verple-
ging meer aangepast en verbeterd. Toch bleef bij de bevolking nog lang 
een zekere schroom bestaan; de meesten hadden er weinig idee van wat 
met hen in het ziekenhuis gebeurde. Bovendien was deze schaarse en 
derhalve „dure" gespecialiseerde hulpverlening lang niet voor iedereen 
bereikbaar. Aan dat bezwaar konden de ziekenfondsen veel minder 
tegemoet komen dan tegenwoordig. Maar zelfs als de opname financieel 
te regelen was, hadden de meeste patiënten nog moeite met een zie-
kenhuisverpleging, omdat door de gespecialiseerde en technische be-
handeling de afstand van de arts tot patiënt veel groter was. Gelukkig 
hebben de tact en het begrip van de verpleegsters vaak iets van deze 
spanning kunnen wegnemen; de genezen patiënten werden daarna de 
beste propagandisten voor het ziekenhuis. 

Onvoorstelbaar was de groei in aantal en omvang van de intramurale 
en ambulatorische voorzieningen: ziekenhuizen, klinieken, sanatoria, 
verpleeginrichtingen, herstellingsoorden, inrichtingen voor zwakzin-
nigen, geestelijk gestoorden enz. In betrekkelijk korte tijd kon een 
stroom van initiatieven worden verwezenlijkt, waarvoor zowel de fi-
nanciële middelen als het verplegend personeel beschikbaar kwamen, in 
veel gevallen dank zij de ruimhartige houding van verschillende reli-
gieuze congregaties. Bovendien hield met die plannen de ziekenfonds-
gedachte enigszins gelijke tred.' De ontwikkeling van het zieken-
fondswezen in ons land is een boeiend gegeven, dat al in vele gedenk-
boeken behandeling heeft gevonden, maar nog te weinig in het kader 
van de sociale emancipatie is geplaatst, — boeiend niet in het minst, 
omdat het vaak een geschiedenis is van onbenutte kansen. De evolutie 
wijst uit, dat de ziekenfondsen niet toevallig hun huidige concrete 
gestalte hebben aangenomen, m.a.w. bewust kozen uit een veelheid van 
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mogelijkheden, waarvan zij sommige verwerkelijkten en andere onbe-
nut lieten. Hun vormgeving werd o.m. beïnvloed door de opkomst van 
de sociale verzekeringen en de sociale wetgeving en door de jarenlange 
discussies omtrent de taakverdeling tussen overheid en particulier ini-
tiatief. In confessionele kring werd vooral gedacht aan een verzeke-
ringssysteem voor economisch zwakkeren (loonarbeiders), dat zoveel 
mogelijk vrijheid liet en moest aansluiten bij de maatschappelijke 
pluriformiteit. Ter linkerzijde werd de idee van een volksverzekering 
gepropageerd, waarvan de staat de voorzieningen zou organiseren en 
beheren. Dit karakteristieke verschil van opvatting bleef in de gezond-
heidszorg onder de oppervlakte sluimeren, ofschoon officieel ieders 
vrijheid werd gerespecteerd. De geneeskundige inspectie heeft ondanks 
haar ruimere bevoegdheden slechts indirect (met name via een inge-
wikkelde subsidiepolitiek) haar wensen en inzichten kunnen doorzet-
ten, maar de gezondheidszorg als zodanig was aan elk overheidsingrij-
pen onttrokken. 

Het gebied van de sociale gezondheidszorg, dat zich pas laat als een 
eigen terrein ging aftekenen, draagt eveneens het kenmerk van een 
autonome groei. In nauwelijks een halve eeuw was de maatschappelijke 
en preventieve gezondheidszorg zo breed en gevarieerd van opzet ge-
worden, dat het op de duur moeilijk viel uit te maken, welke verschil-
lende activiteitsvelden daarin waren te onderkennen en hoe die veel-
soortige werkzaamheden precies in elkaar schoven. Vanaf de tweede 
helft van de 19e eeuw begon er beweging te komen in de verschillende 
onderdelen van de volksgezondheid; geslaagde voorbeelden werden met 
een aanstekelijk enthousiasme overgenomen; steeds meer organisaties 
gingen zich op dat terrein bewegen. Wat aanvankelijk slechts uit 
spaarzame en verbrokkelde initiatieven bestond, groeide op het einde 
van de eeuw tot een coherent geheel aaneen en ontplooide zich in onze 
eeuw in menig opzicht tot een veelomvattende institutie. Zo onder-
gingen geslaagde ideeën een verduurzaming, omdat zij gebaseerd waren 
op een grondwaarheid, die bij elke toetsing aan de werkelijkheid telkens 
haar nut bewees, namelijk dat pas het samenspel van betere sociale 
omstandigheden, hogere lonen, gunstiger hygiënische voorzieningen 
en een groter aanbod van medische hulpverlening in staat zouden zijn 
de fatale kringloop te doorbreken, in de ban waarvan de volksklasse 
door zijn materiële levensomstandigheden en zijn tekortschietende 
gezondheid gevangen zat. 

De ervaring had geleerd, dat het medisch kunnen en de persoonlijke 
gezondheidszorg onvermijdelijk hun doel voorbij zouden schieten, als 
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die niet gevolgd werden door een verbetering van het sociaal milieu en 
door het scheppen van een reeks hygiënische voorzieningen. Nodig 
bleek een structurele aanpak van de gezondheidszorg, die zich in prin-
cipe in twee benaderingen liet onderscheiden. De eerste zou men de 
directe en meest voor de hand liggende weg kunnen noemen: de weg 
van de geneeskundige hulp hetzij in individuele hetzij in institutionele, 
gespecialiseerde vorm. Het was de weg tevens van de georganiseerde 
bestrijding van de volksziekten d.w.z. van de besmettelijke ziekten, 
zoals de wet van 4 december 1872 en de latere wijzigingen die voor-
zorgsmaatregelen hebben omschreven. Het was deze manier ook, 
waarop in Limburg het Groene Kruis de bestrijding van de tuberculose, 
de kindersterfte e.d. had aangepakt. Hier was van een collectief optreden 
sprake in preventief en curatief opzicht, adequaat aan de omvang van 
het gevaar, waartegen men zich teweer moest stellen. Tot de directe weg 
zou men voorts moeten rekenen de invoering van al die hygiënische 
maatregelen (waterleiding, vuilafvoer, riolering, keuring van levens-
middelen, bedrijfshygiëne enz.) die een rechtstreekse verbetering van de 
algemene gezondheidstoestand beoogden. Zo hadden bijvoorbeeld de 
aanleg van waterleiding en riolering een directe invloed op de vermin-
dering van het sterftecijfer, aangezien het daardoor mogelijk werd de 
sterfte tengevolge van epidemieën als typhus en cholera tot staan te 
brengen. 

Daarnaast begon zich steeds duidelijker een indirecte weg af te 
tekenen, onafhankelijk vaak van de voorgaande aanpak, maar steeds 
meer in samenhang met dat ingrijpen, waardoor het effect van de 
directe maatregelen werd verhoogd. Die indirecte weg bestond in het 
algemeen in een verbetering van de levenscondities en de sociale om-
standigheden, waardoor de natuurlijke weerstand van grote delen van 
de bevolking werd versterkt en de gezondheid gunstig werd beïnvloed. 
Niet iedereen heeft die samenhang onmiddellijk doorzien, zodat een 
bepaalde vooruitgang destijds wel eens onverklaarbaar leek. De sterfte 
aan longtering begon bv. al in de vorige eeuw te dalen, toen de eerste 
woningverbeteringen tot stand kwamen en in de fabrieken de stofbe-
strijding ter hand werd genomen. Waarschijnlijk was in latere jaren 
deze indirecte „impact" van minstens zo grote betekenis als de geijkte 
ziektebestrijding en ziekenverpleging. De gunstige invloed van meer 
acceptabele woontoestanden, een kortere arbeidstijd, een ruimer voed-
selpakket, de grotere recreatiemogelijkheden en de verhoging van de 
sociale zekerheid mogen in dit verband zeker niet onderschat worden. 3  

In een poging de ontwikkeling van de verschillende onderdelen in de 
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gezondheidszorg duidelijk te markeren, komen meermalen stadia te 
voorschijn, die houvast bieden aan onze behoefte tot periodisering. 
Opmerkelijk is, dat voor Limburg die overgangen eigenlijk nauwelijks 
vast te stellen zijn voor de 19e eeuw, of we zouden de jaren 1875-90 als 
een dieptepunt moeten beschouwen. Maar het was eigenlijk minder een 
terugval dan een stagnatie, die voornamelijk aan de economische baisse 
moet worden geweten. Na 1891 (opening van het ziekenhuis Calva-
riënberg in Maastricht) begon een tijdperk, waarin Limburg geleidelijk 
mee profiteerde van de vooruitgang in de volksgezondheid, al waren de 
eerste resultaten nog bescheiden. Een winstpunt is vooral, dat er over-
eenstemming bestond omtrent de na te streven doeleinden, waaraan een 
hoge prioriteit moest worden toegekend. De vestiging van artsen, 
vroedvrouwen enz. werd bevorderd. De bestrijding van de volksziekten, 
die men nog niet meester was, werd energieker aangepakt. Binnen enige 
decennia verrezen verschillende nieuwe ziekenhuizen. In de openbare 
gezondheidszorg had de overheid inmiddels een aantal wezenlijke 
voorzieningen getroffen. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
waren belangrijke resultaten bereikt, die met name in de daling van het 
gemiddelde sterftecijfer ondubbelzinnig tot uitdrukking kwamen. 

Na de eerste wereldoorlog zette zich de gunstige ontwikkeling in een 
versneld tempo voort, omdat de incidentele winstpunten na de uitbouw 
van het organisatorisch apparaat tot gemeengoed werden. Het morta-
liteitspeil in Limburg daalde verder in die mate, dat het uiteindelijk met 
het Nederlands gemiddelde overeenkwam. De jaren tussen 1918 en 
1940 waren beslissend voor de integratie van de gezondheidszorg, voor 
de aanvaarding van de moderne geneeskunde en hygiëne onder de 
verschillende lagen van de bevolking. Bovendien voltrok zich in deze 
tijd min of meer een scheiding tussen de curatieve en de preventieve 
gezondheidszorg, die vooral werd opgeroepen door de werkwijze van de 
ziekenhuizen, waar de medisch-curatieve behandeling voorop stond, en 
waarop immers de professionalisering was afgestemd. De arts op zijn 
beurt werd voornamelijk vanwege een bepaalde rolverwachting van de 
patiënten tot het curatieve domein teruggedrongen, ofschoon het 
evengoed tot zijn taak behoorde ziekten te voorkomen. Het onbedoelde 
gevolg, dat in deze jaren aan het licht trad, was dat de preventie een 
eigen terrein werd, een zich snel verbredend werkgebied, gegroeid uit de 
sociale hygiëne en vooral behartigd door gespecialiseerde organisaties. 
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Gezondheid en maatschappij 

De beoefening van de geneeskunde en de gezondheidszorg kan niet los 
gezien worden van de sociale en intellectuele opvattingen van hun tijd. 
Elke tijdsperiode heeft zijn eigen geneeskunde en zijn eigen maat-
schappelijk gekleurde opvattingen over ziekte en gezondheid, ideeën en 
voorstellingen over de natuur en de materie, die het resultaat zijn van 
het denken en waarnemen volgens de normen en werkwijzen, die toen 
gangbaar waren. Als we voor ogen houden, hoe traag de menselijke 
opvattingen en leefgewoonten zich wijzigen en hoe moeilijk effectieve 
gezondheidsmaatregelen in de practijk zijn te realiseren, dan is het 
duidelijk, dat een evolutie van de volksgezondheid alleen in een lange-
termijn-perspectief bestudeerd kan worden. De hier besproken periode 
is voldoende lang en naar gebied zodanig omgrensd, dat de lijn van die 
ontwikkeling tot haar recht kan komen. Ons uitgangspunt ligt in een 
tijd, toen ziekte en dood nog overwegend werden beschouwd als 
onveranderlijke grootheden, als onvermijdelijke data, die de mens zon-
der meer had te aanvaarden. Zo er van overheidswege al iets tegen ziekte 
werd ondernomen, was dat niet bedoeld ter bevordering van de indivi-
duele gezondheidstoestand, maar primair ter bestrijding van de ontoe-
laatbare omvang van het pauperisme. Schoorvoetend betrad de overheid 
een terrein, waarvan zij zich liever ver wilde houden. Noodgedwongen 
nam zij bepaalde taken op zich, aangezien anderen verstek lieten gaan: 
zorg voor betere huisvesting, voldoende en goedkoop voedsel, behoor-
lijke sanitaire voorzieningen enz. Maar van een georganiseerde werk-
wijze was aanvankelijk geen sprake. 4  

Pogingen om de beginselen van de gezondheidsleer voorlopig onder 
de bevolking te verbreiden, hadden nog niet veel effect. Alle voorlich-
ting over ziekteverschijnselen en hun oorzaken, over voeding, kleding, 
zindelijkheid enz. ten spijt werd de volksklasse „menigvuldige dwalin-
gen, diep ingewortelde verkeerdheden en grote zorgeloosheid" verwe-
ten.' De bevolking was er kennelijk nog niet rijp voor om die wenken 
in practijk te brengen. Bovendien waren de sociale omstandigheden zo 
ongunstig, dat slechts een enkeling daartoe in staat was. Het besef van 
die samenhang was wel duidelijk aanwezig en heeft telkens weer artsen 
bewogen vanuit hun optiek stelling te nemen tegen de volksarmoede. 
Eerst als de burgerij verlichting zou weten te brengen in het lot van de 
lagere klasse, zou haar gezondheid vanzelf een verbetering ondergaan. 
In de tweede helft van de 19e eeuw brak de tijd aan, dat de bevoordeling 
van de bezittende klasse — ook uit gezondheidsoogpunt — werd aan- 
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gevochten. Men accepteerde de stelling niet meer, dat iemands ge-
zondheid en levenskansen afhankelijk zouden zijn van de plaats waar 
zijn wieg had gestaan. Leven en dood waren niet onpartijdig voor arm 
en rijk. Integendeel, stelden de tijdgenoten vast, genoten de rijken 
onverdiend een betere gezondheid en bleven door de dood langer 
gespaard. 6  

Dit bewustwordingsproces vroeg om een andere aanpak en gaf de 
aanzet tot structurele veranderingen in de geneeskunde en hygiëne, tot 
een groei van gezondheidsvoorzieningen in overeenstemming met de 
wijzigingen in de maatschappelijke organisatievorm. Limburg stond op 
dat beslissend moment niet in de voorhoede bij de introductie van al die 
sociaal-medische hervormingen. De eigen regionale problematiek riep 
soms teveel weerstand op tegen de invoering van al die moderne 
sociaal-medische voorzieningen. Maar na 1890 en vooral na de eeuw-
wisseling kwam dit proces in Limburg eindelijk op gang en werd door 
het volgen van een eigen koers die achterstand snel ingehaald. Een 
zelfstandige lijn begon zich zodoende af te tekenen. 

Maar moeilijk te beantwoorden blijft de vraag, of die ontwikkeling 
voor Limburg specifiek was en waarin dan het eigene tot uitdrukking 
kwam. Dit laat zich eerst vaststellen, als wij de geschiedenis van de 
landelijke gezondheidszorg zó precies zouden kennen, dat daarin de 
regionale componenten zouden zijn te onderscheiden. Vooreerst is dit 
nog niet mogelijk en zullen wij genoegen moeten nemen met een 
andere vraagstelling, die iets van de typisch Limburgse ontwikkeling 
duidelijk kan maken, namelijk door welke factoren de opkomst van de 
moderne gezondheidszorg in deze provincie werd gestimuleerd. Waren 
sociale of economische factoren hiervoor verantwoordelijk? Kwam de 
vooruitgang tot stand door de medische wetenschap, door de hygiëni-
sche zorg, door de persoonlijke gezondheidsleer? Of wijst de samenloop 
van die factoren op een gemeenschappelijke achtergrond, gelegen in de 
algemene veranderingen in maatschappelijke opvattingen en verhou-
dingen? 

Die laatste verklaring komt overeen met de al eerder gememoreerde 
stelling van Verdoorn, dat het medisch en hygiënisch gedragspatroon 
zo verweven is met het cultuurpatroon van een samenleving, dat de 
veranderingen daarin vanzelf ook in de ontwikkeling van de gezond-
heidszorg bemerkbaar zullen zijn. Die verandering van mentale hou-
ding zou dan concreet betekenen, dat men bv. op dit terrein meer bereid 
werd medische hulp in te roepen, zich in een ziekenhuis te laten 
opnemen, andere methoden toe te passen in de ziekenverpleging, de 
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zuigelingenzorg enz., dat men hygiënisch wilde gaan leven, dat men het 
belang inzag van reinheid, zuiver drinkwater, goede voeding, betere 
huisvesting enz. Dit gedragspatroon vond ingang toen andere denk-
beelden en sociale veranderingen ingeburgerd raakten. Het resultaat 
van dit proces was, dat de moderne gezondheidszorg een cultuurgoed 
werd voor brede lagen van de bevolking. Die nieuwe levensstijl paste bij 
het dynamisch cultuurpatroon, dat zich in Nederland begon te ver-
breiden.' 

Deze opvatting is ontleend aan de sociologie, waar het niet onge-
woon is maatschappelijke veranderingen te associëren met wijzigingen 
in het cultuurpatroon. In Nederland werd deze theorie met name 
uitgewerkt door Prof. Dr. E.W. Hofstee, wiens opvattingen wij al 
eerder hebben aangestipt. Het modern dynamisch cultuurpatroon stoelt 
volgens Hofstee op de gedachte van een zekere verwevenheid van 
bepaalde cultuurtrekken. Aanvankelijk dacht hij aan een vast patroon 
van cultuurelementen, maar geleidelijk heeft hij het begrip tot zijn kern 
beperkt, tot een soort dynamische levenshouding, zich uitend in een 
positieve houding ten opzichte van sociale veranderingen. Het is dan 
niet méér dan een ondogmatische, niet-traditionele mentaliteit, die 
sedert het rationalisme in meerdere perioden van de West-Europese 
cultuur is aan te wijzen als de overheersende levensstijl van de élite. Die 
mentaliteit heeft zich ongelijkmatig over ons land verbreid, omdat het 
waardenstelsel, dat in dat nieuwe cultuurpatroon lag opgesloten, niet 
overal onmiddellijk werd aanvaard. De bereidheid bepaalde verande-
ringen te aanvaarden, stuitte in sommige sociale groepen en in som-
mige landstreken op zeden en gewoonten, denkvormen en normen, die 
eerder op continuïteit dan op verandering gericht waren. 8  

Wie een samenleving bestudeert, ontkomt er niet aan zich te ver-
diepen in het geldende waardensysteem (de cultuur in sociologische 
zin) en dient oog te hebben voor de relatie tussen het menselijk gedrag 
en de waarde-oordelen, die dit gedrag structureren. 9  Die relatie is met 
name van belang bij de introductie van iets nieuws, wanneer een 
spanningsveld ontstaat tussen vorm en inhoud. Dit is bv. het geval op 
het moment, dat als gevolg van de invoering van medisch-hygiënische 
voorzieningen een conflict ontstaat met de waardenscala van een sa-
menleving, die zich aan dat nieuwe nog niet volledig heeft aangepast. 
Veranderingen brengen op meerdere niveau's spanningen teweeg, 
voordat een gedragsregulering heeft plaats gevonden: spanning met 
name tussen de waarden, die een groep nastreeft (cultuur) en de 
organisatorische vormen, waarin die groep geïnstitutionaliseerd is 
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(structuur).'° De integratie van een groep of van een cultuurgoed, het 
interne evenwicht en de gedragsregulering hangen af van de waarden en 
doeleinden, die door de groep worden aangehangen. Voor de sociologie 
is verder de inhoud van dit cultuurbegrip veelal irrelevant, maar histo-
risch is het juist boeiend en verhelderend de inhoud van het cultuur-
patroon nader te bestuderen. 

De vraag is gewettigd, of de invloed van het modern dynamisch 
cultuurpatroon ons in staat stelt overtuigend aan te tonen, waarom de 
bevolking in Limburg — hoewel later dan elders — de burgerlijke 
levensstijl van de élite overnam en ontvankelijk werd voor het ge-
zondheidswezen. Het zou de moeite lonen exact na te gaan, of er 
werkelijk andere gedragsregels gingen heersen ten aanzien van ziekte-
preventie, verpleging, hygiënische leefwijze, zindelijkheid, milieube-
scherming enz. Hoe werden nieuwe opvattingen doorgegeven door de 
cultuuroverdragende instituten als gezin, buurt, kerk en school, door 
het organisatieleven en de communicatiemedia? Waren deze invloeden 
op elkaar afgestemd of traden in elke periode weer andere „spelbrekers" 
op? Deze en andere vragen vormen de probleemstelling voor het geval 
men tot de toepassing zou willen overgaan van deze cultuurpatroon-
theorie." Wij hebben geen behoefte dit voor de verbreiding van de 
gezondheidszorg in Limburg te beproeven, omdat de aanvaarding er 
van een zeer geleidelijk verloop had, meer neerkwam op een kwestie van 
gewenning en nauwelijks indruiste tegen de gevestigde levensovertui-
ging. Wel menen wij tegen enige implicaties van die theorie te moeten 
waarschuwen. Zonder twijfel kwam op een bepaald moment de ge-
zondheidszorg in de ban van het moderne denken, maar het is enorm 
lastig dit gegeven in onderzoektermen te vertalen. Het begrip cultuur-
patroon is moeilijk hanteerbaar in de historische analyse, omdat het 
zo'n veelzinnig begrip is, zeker als het niet aan een duidelijke sociale 
eenheid is gebonden. Vooraf zou de theorie eigenlijk in kwantificeer-
bare variabelen ontleed moeten worden, zodat het onderzoek betrek-
king kan hebben op duidelijk te reconstrueren processen, die de veran-
derbaarheid bepalen van rol- en gedragspatronen binnen een sociaal 
systeem." 

Maar zelfs als aan deze voorwaarde zou zijn voldaan, rijst nog de 
vraag, of langs die weg het typisch eigene van een regionale samenle-
ving tevoorschijn komt. Enige twijfel is gerechtvaardigd. Als het al zo 
moeilijk is de aanvaarding of afwijzing van een nieuw cultuurpatroon 
voor de huidige kleine plattelandssamenlevingen aantoonbaar te ma-
ken, hoe problematisch wordt het dan uit de evolutie van ideeën en 
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opvattingen een verandering van het gedragspatroon af te leiden. Im-
mers niet alle gedachten vinden even snel ingang, zeker als dit nieuwe 
ingaat tegen het culturele erfgoed van de bevolking. In dat geval zet de 
sociale controle wel degelijk een rem op het overnemen van „valse" 
waarden. Het zou echter te ongenuanceerd zijn aan die situaties, waarin 
de overname van het moderne cultuurpatroon bezwaren ontmoet, 
aanstonds het kenmerk van een traditioneel-conservatief cultuurpa-
troon te verbinden. Zo heeft men het hogere gemiddelde sterftecijfer in 
de zuidelijke provincies — een indicatie voor een gezondheidstoestand, 
die meer tekortschoot dan elders — voorbarig geweten aan het achterlijk 
peil van de katholieken aldaar." Een dergelijke dichotomie doet na-
tuurlijk de feitelijke historie onrecht. Te gemakkelijk wordt het cul-
tuurpatroon in verband gebracht met de godsdienstige opvattingen van 
de bevolking, welk rechtstreeks verband juist door Hofstee wordt 
ontkend. Hij is van mening, dat regionale verschillen doorgaans meer 
met demografische en sociale omstandigheden dan met de godsdienst 
samenhangen. 

De vele discussies over deze kwestie" hebben geleerd, dat de mate, 
waarin de modernisering van het levenspatroon algemeen werd, met 
velerlei factoren kan samenhangen (welstand, beroepssamenstelling, 
leeftijdsopbouw enz.) waarvan de in de godsdienst gewortelde culturele 
verschillen niet de minst belangrijke zijn. Deze laatste factor mag 
wellicht in de steden een minder grote rol spelen, maar op het platte-
land verklaart die vaak veel van de aangetroffen verschillen. Dit was 
zeker het geval in besloten, weinig marktgerichte gebieden, waar het 
gezag van de Kerk nog algemeen gevolgd werd» Het hangt van 
dergelijke concrete situaties af, in welke mate de ontvankelijkheid voor 
de moderne levensstijl er stuitte op de gevestigde streekcultuur, resp. 
later gevoed werd door de emancipatie van die randgebieden. De 
interessante maar complexe relatie tussen levensstijl en maatschappij-
structuur moeten wij hier noodgedwongen laten rusten. Ook de theo-
rie van de ongelijke verbreiding van het modern dynamisch cultuurpa-
troon als verklaringsgrond voor de groei van de gezondheidszorg laten 
wij hier verder onbesproken. Wellicht hebben wij daarover al te lang 
uitgeweid. In een laatste paragraaf willen we nog enige slotnotities 
maken over een cultuurpatroon in andere zin, namelijk over sommige 
aspecten van de karakteristieke Limburgse levensstijl, die aanvullend 
iets kunnen verduidelijken van wat nog onverklaard is gebleven. Een 
historische terugblik op enige opmerkelijke afwijkingen van het lan-
delijk patroon maakt duidelijk, welke stimulerende of remmende in-
vloed daarin gelegen was voor de volksgezondheid. 
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Het Limburgs cultuurpatroon als verklaringsfactor 

Belangrijke elementen van de huidige levenshouding reiken terug tot 
de renaissance, de tijd van het ontstaan van het individualisme, waar het 
begin ligt van verschillende rationalistische vernieuwingen, die kort-
weg zijn samen te vatten onder de kenmerken: verburgerlijking, vrij-
heidsliefde en souverein denken. Men poogt zich sindsdien te bevrijden 
van allerlei irrationele banden en het leven naar individueel inzicht 
gestalte te geven." Daarvan kwam in de politiek onmondige, versnip-
perde gebieden aan de Maas niet veel terecht. Zij lagen vanaf de 16e 
eeuw buiten de grote routes van de internationale handel en buiten de 
centra van wetenschap en cultuur. De „Gouden Eeuw" is aan het 
Limburgse Maasdal voorbijgegaan, ook de culturele aantrekkingskracht 
van deze gebieden en hun functie van ontmoetingsvlak voor culturele 
stromingen was goeddeels verloren gegaan. Toch was deze zwak-ont-
wikkelde maatschappij niet van verandering verstoken, zoals Jansen 
onlangs heeft aangetoond, hetgeen bewijst, dat een traditionele sa-
menleving wel degelijk verandering kent. Eeuwenlang hadden zich met 
name in het huidige Zuid-Limburg vanaf de 16e eeuw min of meer 
ingrijpende veranderingen op cultureel en religieus gebied voltrokken, 
ofschoon er geen belangrijke economische wijzigingen optraden. Ook 
de verscherping van de sociale tegenstellingen wijst er op, dat een meer 
individualistische levenshouding baan begon te breken.' 7  

Dit a-collectief denkpatroon beleefde een bijzondere opleving als 
gevolg van de Verlichting, die in deze randgebieden en met name in een 
stad als Maastricht veel aanhang vond." Met name de burgerij als 
voornaamste representant van deze stroming voelde zich aangesproken 
door de „verlichte" denkbeelden. In deze optiek was de mens van nature 
goed, vrij en zichzelf genoeg en moest hij zijn belangen zelfstandig 
kunnen nastreven zonder door de gemeenschap te zeer beperkt te 
worden. Het streven naar ontvoogding van het gezag en secularisering 
speelden een belangrijke rol. Verder hechtte men grote waarde aan een 
ontplooiing van eigen kennis en aan de vooruitgang van de (na-
tuur)wetenschap. De belangstelling was ook gewekt voor het menselijk 
gedrag en het functioneren van de maatschappij, die men met behulp 
van de natuurwetenschappelijke methode wilde verklaren, impliciet 
uitgaande van de veronderstelling, dat de mens en de samenleving door 
rationele processen en structuren werden bepaald. Eerst later bleek, dat 
personen en groepen in een samenleving nooit zo rationeel reageren als 
de verlichte denkers hadden verondersteld. Die maatschappelijke pro- 
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cessen bleken minder eenvoudig te analyseren, maar een winstpunt was, 
dat men die structuren niet langer als onveranderlijke grootheden 
accepteerde. In de geschiedenis van het Limburgse Maasdal zijn tal van 
aanknopingspunten te vinden, die aantonen, op hoeveel terreinen de 
Verlichting doorwerkte. Deze gedachtenstroming was ook verant-
woordelijk voor de steun, die de Revolutie later ondervond van de kant 
van de burgerij en de verlichte geestelijken, met het gevolg, dat een 
nieuwe scheidingslijn werd getrokken in een feodale samenleving, die 
toch al aan het wankelen was.' 9  

Hoe ingrijpend de invloed van de Verlichtingsidealen is geweest op 
de levenshouding van de bevolking, wordt het beste geïllustreerd aan de 
hand van de klachten van de geestelijkheid, die op het eind van de 18e 
eeuw onder de gelovigen het religieuze levensbesef zagen aangetast en 
moesten constateren, dat de kerkelijke moraal en de organisatorische 
vormgeving van het kerkelijk leven steeds meer werden afgewezen. 2° 
Een symptoom hiervan vindt men in de houding tegenover dood en 
leven, in de vernauwing van de rituele plechtigheden rond het sterven, 
in de beperkingen van de voorgeschreven dodencultus, in de testa-
mentaire voorzieningen omtrent het overlijden enz., die Franse historici 
deed spreken van „une laicisation et une désocialisation du décès"." 
Voor ons onderwerp is het van belang op te merken, dat daarmee ook 
een andere houding ten opzichte van de ziekte gepaard ging, aangeduid 
als „une désacralisation de la maladie", wat neerkomt op een rationeler 
inzicht in het ziekteproces en de reële verwachting van een herstel van 
gezondheid." Sporen van deze mentaliteit vindt men ook in het 
Maasland. Die houding werd door de feiten bevestigd; de gezond-
heidstoestand vertoonde een duidelijke vooruitgang, hetgeen indirect 
uit de feiten blijkt, want sedert de tweede helft van de 18e eeuw begon 
hier reeds de gemiddelde sterfte te dalen in een dusdanige omvang, dat 
de geboortecijfers een surplus boven de sterftecijfers gingen vertonen. 
De toenemende bevolkingsvermeerdering, die in dit gebied vroeger dan 
in Noord-Nederland een aanvang nam, werd het demografisch signaal 
van het nieuwe denk- en leefpatroon. 23  

Het aanvankelijk optimisme, dat op het einde van de 18e eeuw zo 
algemeen was, werd in de 19e eeuw niet bewaarheid. De feitelijke 
ontwikkeling had niet alleen vooruitgang gebracht; de levensstijl van 
de liberale burgerij werd niet critiekloos als model aanvaard; de invoe-
ring van de politieke democratie, uit liberaal élan geboren, had sociaal 
geen oplossingen aangedragen." Toch zijn de invloeden van de liberale, 
uit de Verlichting geboren denkwereld in de gehele 19e eeuw blijven 
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doorwerken; zelfs binnen de kleinschalige Limburgse verhoudingen 
lagen die beginselen vaak ten grond aan veel sluimerende tegenstellin-
gen. Die denkbeelden hebben ook op het terrein van alles, wat met de 
gezondheid samenhangt, een rol gespeeld. De aanvaarding van de 
moderne geneeswijze ontmoette niet zelden weerstand, niet op grond 
van enig wantrouwen tegen de geneeskunde zelf, maar eerder tegen de 
geneeskundigen, waarvan een aantal werd gewantrouwd vanwege hun 
veronderstelde liberale houding. Die liberale voorkeur werd hen nu 
eenmaal toegedicht, omdat zij gestudeerd hadden aan de universiteiten 
van Utrecht en Leiden, die als liberale en bovendien anticlericale bol-
werken teboek stonden. Zo werd de uiterlijke verschijningsvorm met 
het wezen verward. Maar de opvattingen over ziektegenezing en hy-
giëne evolueerden verder. In de poging de menselijke natuur langs 
rationele weg te verklaren en te beïnvloeden, werd naar moderne 
opvatting geen aantasting meer gezien van het katholieke wereldbeeld, 
maar integendeel juist een opgave van de katholieke levensovertuiging. 

Het aanvaarden van de moderne gezondheidszorg vereiste in be-
langrijke mate een gerationaliseerd gedrag, dat als grondhouding meer 
eigen was aan de heersende klasse en door andere groepen niet zo vlug 
werd overgenomen. Daar drongen de medisch-hygiënische inzichten 
langzamer door en reageerde men meer collectief op grond van een 
stelsel van normen en sancties die door tal van groepsbindingen waren 
opgelegd. Dit patroon wordt in Limburg pas doorbroken in de jaren 
tussen 1890 en 1918, in elk geval beduidend later dan Hofstee voor 
groepen agrariërs en arbeiders in andere provincies aangeeft. Rond de 
eeuwwisseling wordt in Limburg de sociale controle minder strak 
uniformerend en minder dwingend, waartoe meerdere factoren aanlei-
ding hebben gegeven. Wij noemen als belangrijkste (maar niet enige) 
de economische situatie: De langdurige landbouwcrisis had voor het 
Limburgse gemengde bedrijf een fatalere uitwerking dan voor de wei-
debedrijven in het westen van het land. Veel zelfstandige boeren 
moesten hun bedrijf opgeven; veel landarbeiders verdwenen voorgoed 
van het platteland. Zij verdwenen naar de industrie in eigen streek of 
over de grens en veroorzaakten vroegtijdig een radicale verandering in 
de beroepsstructuur. Een verdere verproletarisering van de agrarische 
beroepsgroep was niet meer mogelijk. Het gevolg van de crisis was, dat 
de oude sociale stratificatie uit haar voegen barstte." 

Die pijnlijke sanering had op den duur een positief effect, omdat veel 
groepen van boeren, arbeiders e.a. in hun omschakelingsproces gegre-
pen werden door het moderne denken. De gedwongen zelfontdekking 
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werkte vaak bevrijdend en stimuleerde tot een opener gedrag. Beweeg-
lijker maatschappij-opvattingen konden doorbreken en aanhang ver-
werven, toen de bevolking eindelijk weer toekomst zag. In sociaal 
opzicht ontstond meer openheid: onder invloed van urbanisatie en 
communicatie, als gevolg van de openlegging van het platteland, door 
de uitbreiding van het onderwijs, door de werfkracht van het opko-
mend verenigingsleven en in deze provincie niet het minst onder 
impuls van de katholieke herleving. Het was vooral de Kerk, die de 
uiteenlopende ideeën wist te stroomlijnen en de regionale eenheid 
onder de bevolkingsgroepen bevorderde. De katholieke maatschappij-
beschouwing zag er kans toe — tenminste voor wat Limburg betreft — 
de na te streven doeleinden te bundelen en tot gemeenschapsidealen te 
verheffen. De identificatie van Kerk en samenleving was aanvankelijk 
zo nauw, dat weinig behoefte bestond de verwezenlijking van dat 
programma in Limburg in uitdrukkelijk Katholieke verbanden te gaan 
organiseren. Een voorbeeld leverde het terrein van het onderwijs, waar 
men bv. katholieke scholen niet zo noodzakelijk vond, omdat toch alle 
leerkrachten katholiek waren. In hetzelfde vlak lag bv. de gezond-
heidszorg in Maastricht en Roermond, waar in neutrale gestichten 
zonder bedenken katholieke zusters de verpleging op zich hadden 
genomen. De tegenstellingen werden scherper (en wellicht in de hand 
gewerkt) toen onder invloed en naar het voorbeeld van andere bis-
dommen Limburg de belangrijkste levensterreinen eveneens levensbe-
schouwelijk ging opdelen. 26  

Na de eeuwwisseling begon in Limburg de verzuiling steeds verder 
voort te schrijden en werd uiteindelijk op aansporing van de Kerk en de 
katholieke standsorganisaties een maatschappijstructuur tot stand ge-
bracht, die tot in de finesses (en zo mogelijk nog verder dan elders) 
werd doorgevoerd. Deze blauwdruk zag men als het raam, waarbinnen 
de maatschappelijke vernieuwingen gestalte zouden krijgen, en ont-
moette toen weinig fundamentele critiek. 27  Zoveel is zeker, dat zij in 
die jaren een aantal idealen heeft helpen verwezenlijken en de vooruit-
gang niet geremd heeft. In provinciaal verband was het streven vooral 
emancipatorisch gericht en omvatte dit het aankweken van een be-
wustwordingsproces op het terrein van de godsdienst, het onderwijs, de 
taal en de cultuur. In dit streven lag tevens de wens opgesloten de 
gezondheidszorg waar mogelijk te bevorderen en de aanvaarding van de 
medische en hygiënische verworvenheden te stimuleren. In landelijk 
verband stonden verder een aantal doeleinden hoog genoteerd, die het 
katholiek staatkundig programma voor urgent hield: sociale harmonie, 
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subsidiariteit, corporatieve ordening, gelijkberechtiging en humanise-
ring van de menselijke verhoudingen. 

Beziet men deze idealen in hun totaliteit, dan kwam Limburg niet 
achterop, waar het  op  de verwerkelijking er van aankwam. Een verwijt 
van achterlijkheid mist dan ook alle grond. Probleemvelden waren er 
echter volop, waarvan slechts enige hier kunnen worden gememoreerd: 
De accentverschillen in houding en optreden tussen liberaal- en deri-
caal-gezinden, tussen een open katholicisme en een verstard verzui-
lingsdenken, tussen een kleine, zelfbewuste voorhoede en de behou-
dende inerte massa schiepen een brede kloof, die soms nog dieper scheen 
dan de verwijdering, die van oudsher bestond tussen katholieken en 
protestanten, socialisten, liberalen enz." Een ander spanningsveld lag in 
het verstroeven van de arbeidsverhoudingen, toen als gevolg van een 
hardere en zakelijker opstelling van de bedrijfsleiding ook de vakbewe-
ging een militanter karakter aannam. Maastricht levert daarvan op het 
laatst van de 19e eeuw een voorbeeld. Als de patriarchale werkgevers 
uitsterven en de concurrentiestrijd harder wordt, breken stakingen uit, 
gaan de arbeiders zich in neutrale (meest socialistische) én katholieke 
vakbonden organiseren, die daarna het instrument worden van hun 
sociale belangenbehartiging." Weer anders van aard waren de span-
ningen, die optraden als consequentie van de gewijzigde beroepsstruc-
tuur, toen de volksklasse zich begon te differentiëren in arbeiders en 
middengroepen, zelfbewuste standen, die allen een gelijkmatiger posi-
tieverdeling op de maatschappelijke ladder opeisten ten koste van een 
vroeger dominerende semi-feodale en stedelijk-aristocratische boven-
laag. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat de gezondheidszorg van die span-
ningen en conflicten de weerslag heeft ondervonden en wel in positieve 
zin, omdat achter al die tegenstellingen als gemeenschappelijke noemer 
versluierd ligt een algemeen bewustwordingsproces, dat tot aanvaar-
ding van het nieuwe voert. Maar er waren ook spanningsvelden, waar-
van minder positieve effecten uitgingen. Wij denken dan met name aan 
de frustrerende tegenstelling, die in de emancipatie van een randgewest 
kan zijn gelegen: in de opdracht enerzijds een bestuurlijke en culturele 
vervlechting binnen het nationale systeem na te streven en anderzijds 
toch zijn culturele identiteit te behouden. De ervaring leerde, dat het 
culturele erfgoed groot gevaar liep, vooral in sommige grote, snel 
gegroeide bevolkingsconcentraties, waar de élite het liet afweten en zich 
met de nationale eenheidsstijl tevreden stelde. Die spanning riep her-
haaldelijk weerstanden en conflicten op, die remmend werkten. In 
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tegenstelling tot voorgaande knelpunten verhinderde dit, dat betwiste 
waarden al te gemakkelijk in het individuele gedragspatroon werden 
opgenomen. De aanpassing aan moderne structuren werd door deze 
spanningen onbewust meer geremd dan bv. door kerkelijke verbodsbe-
palingen, in welk verband altijd weer de katholieke opvattingen over 
geboortenbeperking aan de schandpaal worden geslagen. Factoren als de 
opvoeding thuis, de mening van collega's en buurtgenoten, de sociale 
afstand tot de „local leaders", het effect (en tegeneffect) van propa-
ganda zijn minstens even beslissend voor iemands rolpatroon dan 
uitdrukkelijke aanmoediging of verbod. Dit sluit overigens niet uit, dat 
gewoonten en opvattingen, die de Limburgers eigen waren, vaker (met 
succes) werden genormeerd door de Kerk, die op grond van een 
autonome interpretatie van geloof en zeden bewust grenzen stelde en 
richting gaf aan het collectieve waardensysteem en het groepsbewust-
zijn. 3° 

Als conclusie zou de stelling geformuleerd kunnen worden, dat het 
proces van cultuuroverdracht (in horizontale en verticale richting) 
meermalen stokte, omdat de bindingen aan de katholieke godsdienst, 
de lokale en buurtgemeenschap en de overgeleverde tradities van de 
Limburgse cultuur zo hecht geworteld waren. Contacten met een 
andere denkwereld waren er wel, maar die werden door allerlei kanalen 
gefiltreerd. Die invloeden drongen meestal pas werkelijk door, wanneer 
ze door de regionale communicatiemiddelen als aanvaardbaar waren 
gepropageerd. De geschiedenis van de gezondheidszorg levert daarvoor 
meermalen het bewijs. Vandaar het grote belang, dat werd gehecht aan 
een volksbeweging als het Limburgse Groene Kruis, dat aan de ge-
zondheidsbelangen een vertrouwd karakter gaf. Vandaar ook het be-
lang, dat autochtone artsen zich in de grotere dorpen gingen vestigen 
en dat hygiënische voorzieningen in enige vooruitstrevende gemeenten 
tijdig beproefd werden. Individuele pogingen om aan te haken aan 
andersoortige ontwikkelingen werden niet aangemoedigd, maar insti-
tutioneel stelde men zich open voor moderne ideeën. Dit paste volledig 
in het beeld, dat wij van Limburg in die overgangsjaren geschetst 
hebben: de moeizame weg van een maatschappij met een agrarische 
signatuur, met een vrijwel homogene bevolking, levend in een subcul-
tuur, naar een moderne industriële samenleving, gekenmerkt door 
sociaal-economische structuurveranderingen en door een steeds bredere 
culturele differentiatie. 3 ' 

Uit het oogpunt van gezondheidszorg moet deze ontwikkeling als 
voorlopig afgesloten beschouwd worden op het moment, dat het ge- 
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middelde sterftecijfer in Limburg nagenoeg met het landelijk gemid-
delde samenvalt. Dat dit moment overeenkomt met het einde van de 
hier gekozen periode, is meer dan toevallig, evengoed als het feit, dat die 
overgang samenvalt met het verdwijnen van het vroegere specifieke 
morbiditeitspatroon. De achterstand was ingehaald, toen de twee be-
langrijkste oorzaken waren weggenomen, gelegen in de hoge zuigelin-
gensterfte en de hogere frequentie van tuberculose. Maar ook al eerder 
was er vooruitgang geboekt, al bleef die aan het oog onttrokken. Twee 
gronden steunen deze bewering, die een grotere gelijkmatigheid in de 
gezondheidsresultaten veronderstelt dan uit de cijfers zichtbaar wordt. 
De eerste grond is gelegen in het feit, dat het terugdringen van de 
infectieziekten in Limburg minder aanleiding gaf tot een daling van het 
sterftecijfer, omdat deze infectieziekten voordien in Limburg minder 
voorkwamen. De tweede grond is van demografische aard. In deze 
provincie bleef als gevolg van een grotere huwelijksfrequentie en een 
toenemende huwelijksvruchtbaarbeid het geboortencijfer nog stijgen, 
toen elders een teruggang in de geboorten al was begonnen. Dit zou 
eigenlijk hebben moeten resulteren in een (nog) hogere zuigelingen-
sterfte c.q. een hoger bruto-sterftecijfer. Dat de sterfte beneden het jaar 
echter ongeveer gelijk bleef en de algemene mortaliteit eerder een 
dalende richting insloeg, moet men eigenlijk als winst uitleggen. Er zou 
uit kunnen blijken, dat de daling, die in de jaren '20 en '30 manifest 
werd, al eerder had ingezet. 

Onze beschouwingen over het eigene van het Limburgse cultuurpa-
troon voeren tot de slotsom, dat dit de volksgezondheid niet nadelig 
heeft beïnvloed. Mocht dan al op grond van een aantal historische 
kenmerken dat cultuurpatroon afwijkende trekken vertonen, mocht de 
regionale samenleving daardoor minder bereid zijn geweest onbekende 
tendenties critiekloos te assimileren, uiteindelijk waren de resultaten op 
het terrein van de gezondheid er niet minder om. 
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Besluit 

Ziekte en dood zijn in wezen ondoorgrondelijke levensgeheimen, 
waarvan wij de dimensie niet kunnen bevatten, slechts herkenbaar in 
hun uiterlijke verschijningsvorm. Het zijn manifestaties van de tragiek 
in het menselijk levenslot, mysteries waarover liever het zwijgen wordt 
bewaard en die wij in onze moderne samenleving trachten te verdoe-
zelen. Het is daarom veelbetekenend, dat desondanks sinds kort ziekte 
en dood onderwerpen zijn geworden van historisch onderzoek. Franse 
historici (Philippe Ariès, Franois Lebrun, Pierre Chaunu, Michel Vo-
veile e.a.) hebben zich met name met deze materie bezig gehouden in 
een poging de mentaliteit en beschavingscrisis van de 18e eeuw te 
doorgronden. 

De inhoud van dit boek reikt minder ver. In onze studie worden deze 
verschijnselen niet in hun volle omvang gepresenteerd, maar betrokken 
op één bepaald aspect, hun veranderbaarheid, m.a.w. de vraag in hoe-
verre ziekte en dood aan menselijk ingrijpen onderhevig zijn. Maar een 
studie, die de gezondheidszorg probeert te schetsen, omvat ook meer; 
ziet niet enkel naar het effect, maar ook naar de agentia zelf. Onmisbare 
onderdelen van zulk een menselijke activiteit vormen zowel de voor-
uitgang van de medische wetenschap, de verpleging en ziektebestrij-
ding, als de ontwikkeling van de preventieve en sociale gezondheids-
zorg, die tot uitdrukking kwam in een veelheid van medisch-hygiëni-
sche voorzieningen. 

Waar de nadruk zo sterk valt op deze aspecten, lag het voor de hand, 
dat als tijdsperiode werd gekozen de tweede helft van de 19e eeuw en de 
eerste vier decennia van de 20e eeuw, waarin zich een zo grote om-
wenteling op die terreinen voltrok. Het onderzoek bepaalt zich tot de 
Nederlandse provincie Limburg, een bestuurlijk afgebakend gebied van 
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eigen karakter en bovendien van een omvang, die nog juist toelaat 
specifieke ontwikkelingen en detailsamenhangen op het spoor te ko-
men. Deze tijd- en streekgebonden presentatie was nodig om de volks-
gezondheid te kunnen bestuderen in haar maatschappelijke verweven-
heid en wel door die ontwikkeling in een historisch raam te plaatsen 
tegen de achtergrond van het denk-, leef- en gedragspatroon van de 
bevolking. 

Voorzover het gemiddelde sterftecijfer een indicatie vormt voor het 
gezondheidspeil, was de toestand in Limburg aanvankelijk rond het 
midden van de 19e eeuw niet ongunstig, in elk geval gunstiger dan in 
het westen van het land. Deze zuidelijke provincie had een morbidi-
teitspatroon met eigen, blijkbaar zo gestabiliseerde trekken, dat in dat 
patroon weinig verandering intrad. Hardnekkig hoog bleven vooral de 
sterfte aan tuberculose en ziekten van de ademhalingsorganen. Angst-
wekkend hoog werd sinds het laatste kwart van de 19e eeuw de 
zuigelingensterfte, waardoor Limburg op den duur sterk achterop 
raakte. Dat zo weinig verbetering was te bespeuren, kan men aan 
meerdere factoren wijten. In de eerste plaats waren de economische 
omstandigheden in deze provincie erg ongunstig. Tengevolge van de 
langdurige landbouwcrisis en de stagnerende industrialisatie bleef de 
levensstandaard bij het landelijk peil ten achter. De openbare gezond-
heidszorg en de persoonlijke hygiëne maakten dientengevolge weinig 
vorderingen. In de tweede plaats waren veel streken practisch van 
medische hulp verstoken, aangezien na de geneeskundige wetten van 
1865 veel minder artsen dan vroeger bevoegd waren practijk uit te 
oefenen. Ook de verlos- en verpleegkundige hulp schoot ernstig tekort. 
Een derde factor lag in de late opkomst van het ziekenfondswezen, 
waardoor grote groepen van de bevolking te lang bleven aangewezen op 
de vrij minimale verstrekkingen van de geneeskundige armenzorg. 

De intramurale gezondheidszorg liep in Limburg vlotter van stapel. 
Na de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis in Maastricht (1891) 
werden in snel tempo meerdere ziekenhuizen gesticht. Maar het merk-
waardige verschijnsel deed zich voor, dat verschillende met een onder-
bezetting te kampen kregen, hetgeen er op wijst, dat de bevolking met 
die gespecialiseerde vorm van gezondheidszorg nog niet voldoende 
vertrouwd was. Dit roept de vraag op naar het feitelijk gebruik van al 
die medische voorzieningen, — een vraag die sterk afhankelijk bleek te 
zijn van het levenspatroon van de bevolking. Dit houdt in, dat de 
ontvankelijkheid voor de mogelijkheden van de moderne gezond-
heidszorg sterk tijdgebonden was en nauw samenhing met de algemene 
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veranderingen in het cultuurpatroon. Het sociaal nivelleringsproces, 
dat op het laatst van de 19e eeuw inzette, riep een mentaliteitsverande-
ring op, een andere collectieve houding tegenover dit cultuurgoed, 
hetgeen rechtstreeks van invloed was op het medisch-hygiënisch ge-
dragspatroon. 

Het vraagstuk van de mate van integratie van de gezondheidszorg 
binnen het maatschappelijk systeem is één aspect van de complexe 
relatie tussen maatschappij en gezondheidszorg. Die verwevenheid 
blijkt ook uit andere aspecten en speelt met name een rol op het terrein 
van de hygiëne. Systematisch werd dit werkgebied verkend en ver-
ruimd. Hiertoe waren te rekenen de directe medische hulp, de georga-
niseerde bestrijding van epidemieën en gevaarlijke volksziekten (tu-
berculose vooral), beschermende maatregelen tegen verontreiniging en 
infectie via water, bodem en lucht, de keuring van levensmiddelen, de 
aanleg van waterleiding, riolering en vuilafvoer enz. enz. De waarde van 
elk van de hier aangestipte factoren op het verloop van gezondheid en 
ziekte is moeilijk statistisch te toetsen, zoals van collectieve maatregelen 
doorgaans het individuele aandeel nooit exact is te berekenen evenmin 
als het gezondheidssurplus, dat ieder daaruit trekt. Ook al omdat die 
maatregelen eerst mogelijk werden en hun effectiviteit werd bevorderd 
door een verbetering van de levenscondities en de sociale omstandig-
heden, die op zich zelf al een keerpunt ten goede bewerkten. 

In Limburg vormden de maatschappelijke omstandigheden nog in 
een ander opzicht een stimulans tot de invoering van sociaal-medische 
voorzieningen. De sociale veranderingen van de laatste twee eeuwen 
met inbegrip van de politieke en culturele omwentelingen van de 19e 
eeuw misten hun uitwerking niet op het gebied van de volksgezond-
heid. Het duurde wel lang, voordat hier de „verlichte" ideeën uit de 18e 
eeuw gemeengoed werden, maar die geesteshouding bleef lang genoeg 
nawerken om nieuwe medisch-hygiënische inzichten te doen door-
dringen. De ontmythologisering van ziekte en dood leidde niet alleen 
tot een beter inzicht, maar uiteindelijk ook tot een hogere geneeskun-
dige vaardigheid en een meer georganiseerde aanpak op het gebied van 
de gezondheids- en ziekenzorg, die eerst in deze eeuw vruchtdragend 
werden. De systematische behartiging van de gezondheid vond in 
Limburg vooral op brede schaal ingang, toen de katholieke maat-
schappijbeschouwing dat terrein onder de doeleinden van hoge priori-
teit had gerangschikt. De gezondheidszorg werd gemeengoed, niet in 
het minst omdat bepaalde regionale trekken in de samenlevingsopbouw 
daarop positief reageerden. 

361 



In een provincie met een enigszins afwijkende levensstijl is deze 
laatste samenhang niet zonder belang. De verschillende elementen in de 
gezondheidszorg (het inroepen van medische hulp, de preventie tegen 
ziekten, de persoonlijke hygiëne enz.) kan men niet uitsluitend be-
schouwen als losse handelingen, rationeel ingegeven door het te ver-
wachten gezondheidsnut; het waren gewoonte-handelingen, expressies 
van een volksgebruik, ingebed in het traditionele levenspatroon. Eerst 
nadat de bevolking vatbaar werd voor veranderingen, werden die nieu-
we elementen aanvaard. Die veranderingsprocessen verliepen in Lim-
burg volgens een eigen cultuurpatroon, omdat de zeden van de bevol-
king en het waardenstelsel van de samenleving ze filtreerden alvorens ze 
te aanvaarden. Het proces van cultuuroverdracht stokte meermalen, 
omdat de bindingen aan de katholieke godsdienst, de lokale en buurt-
gemeenschap en de overgeleverde tradities van de Limburgse cultuur 
hier hechter geworteld waren. Maar al werden onbekende tendenties 
niet zo gemakkelijk aanvaard, uiteindelijk waren de resultaten voor de 
gezondheid er niet minder om. 
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Schlussbetrachtung 

Krankheit und Tod sind ihrem Wesen nach unergrndliche Geheim-
nisse des Lebens, deren Dimension wir nicht erfassen kCinnen und die 
nur in ihrer áiBeren Erscheinungsform erkennbar sind. Sie sind Mani-
festationen des Tragischen im Schicksal des Menschen, Mysterien, über 
die lieber Schweigen gewahrt wird und die wir in unserer Gesellschaft 
zu verschleiern trachten. Es ist daher sehr bemerkenswert, daB sie dessen 
ungeachtet seit kurzem Gegenstand historischer Untersuchungen ge-
worden sind. Namentlich franziisische Historiker (Philippe Ariès, 
Frainois Lebrun, Pierre Chaunu, Michel Vovelle u.a.) haben sich die-
sem Themenkreis gewidmet und dabei den Versuch unternommen, die 
Mentalidt und die Kulturkrise des 18. Jahrhunderts zu ergriinden. 

Das vorliegende Buch ist weniger umfassend. Hier werden diese 
Erscheinungen nicht in ihrem vollen Umfang dargestellt; sie werden 
vielmehr auf einen bestimmten Aspekt bezogen, rdmlich auf ihre 
Verá-iderbarkeit, oder anders ausgedriickt, inwieweit Krankheit und 
Tod dem Eingreifen des Menschen zugïnglich sind. Aber eine Studie, 
die das Gesundheitswesen zu umreiBen versucht, schlieSt auch mehr 
ein; sie richtet ihr Augenmerk nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch 
auf die wirkenden Kdfte selbst. Unentbehrliche Bestandteile einer 
menschlichen Aktivitt in dieser Richtung sind sowohl der Fortschritt 
der medizinischen Wissenschaft, der Krankenpflege und der Seuchen-
behmpfung als auch die Entwicklung des prïventiven und sozialen 
Gesundheitswesens, die in einer Vielzahl von medizinisch-hygienischen 
Einrichtungen zum Ausdruck kamen. 

Wo der Nachdruck so stark auf diese Aspekte fiel, lag es auf der 
Hand, daB als Zeitabschnitt die zweite Háfte des 19. Jahrhunderts und 
die ersten vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gesvállt wurden, in 
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denen sich auf diesen Gebieten ein gewaltiger Umschwung vollzog. 
Raumlich umfaBt das Untersuchungsgebiet die niederindische Pro-
vinz Limburg, eine von Verwaltungsgrenzen umgebene Einheit eige-
nen Charakters und obendrein von einer Gr•313e, die es noch gerade 
erlaubt, spezifischen Entwicklungen und Detailzusammenha:ngen 
nachzuspiiren. Die zeitliche und gebietsmg3ige Begrenzung dieser 
Untersuchung war notwendig, um das Gesundheitswesen in seiner 
gesellschaftlichen Verflechtung erforschen zu kiinnen, indem diese 
Entwicklung in einen historischen Zusammenhang gestellt wird vor 
dem Hintergrund der Denk-, Lebens- und Verhaltensweisen der Be-
vëdkerung. 

Insoweit die durchschnittliche Sterberate ein Indiz fiir den gesund-
heitlichen Zustand der Bevfflkerung darstellt, war die Situation in der 
Provinz Limburg zu Beginn des hier besprochenen Zeitraums nicht 
ungUnstig, in jedem Falie aber gUnstiger als im Westen der Nieder-
lande. Die historisch-epidemiologische Forschung wies anfangs beson-
dere, offenbar stabilisierte ZUge auf, in denen wenig Vednderung 
eintrat. Hartnkkig hoch blieb vor allem die Zahl der an Tuberkulose 
und Erkrankungen der Atemwege Verstorbenen. Eine beángstigende 
Hiihe erreichte ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts die Sug-
lingssterblichkeit, wodurch Limburg mit der Zeit stark ins Hintertref-
fen geriet. DaB hierin kaum Besserung eintrat, ist verschiedenen Fak-
toren zuzuschreiben. In erster Linie waren die wirtschaftlichen Um-
sdnde in dieser Provinz sehr ungiinstig. Infolge der langwïhrenden 
Krise in der Landwirtschaft und der Stagnation im industriellen Be-
reich blieb der Lebensstandard hinter dem Landesdurchschnitt zurUck. 
Das iiffentliche Gesundheitswesen und die private Hygiene zeigten 
demzufolge wenig Fortschritte. Zweitens waren viele Gebiete praktisch 
ohne medizinische Versorgung angesichts der Tatsache, daB nach den 
Gesetzen von 1865 Uber das Gesundheitswesen viel weniger jkrzte als 
friiher berechtigt waren, eine Praxis zu fiihren. Auch die Geburtshilfe 
und Krankenpflege blieben hinter den Erfordernissen zuriick. Einen 
dritten Faktor bildete das sOte Aufkommen des Krankenkassenwesens, 
demzufolge groBe Bev6lkerungsgruppen zu lange auf die unzurei-
chenden Zuwendungen der gesundheitlichen ArmenfUrsorge ange-
wiesen blieben. 

Die Krankenanstalten nahmen in Limburg einen schnelleren Auf-
schwung. Nach der Errichtung des neuen Krankenhauses in Maastricht 
(1891) wurden in schneller Folge verschiedene weitere Kliniken ge-
baut. Bemerkenswerterweise bekamen mehrere dieser Einrichtungen 
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mit einer zu geringen Auslastung zu lampfen, was darauf hindeutet, 
daB die BevdIkerung mit dieser spezifischen Form der Gesundheits-
fiirsorge noch nicht gengend vertraut war. Damit ddngt sich die 
Frage nach der faktischen Nutzung all dieser medizinischen Einrich-
tungen auf — eine Frage, die offensichtlich im Zusammenhang mit der 
grundstzlichen Lebensweise der Bevdlkerung gesehen werden muB. 
Dies schlieSt ein, daB die Empanglichkeit fr die Mdglichkeiten des 
modernen Gesundheitswesens in starkem Umfang zeitgebunden war 
und eng mit allgemeinen zivilisatorischen Vednderungen zusammen-
hing. Der soziale NivellierungsprozeB, der gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts einsetzte, bewirkte eine Vednderung der Mentalidt, eine 
andere kollektive Haltung gegeniiber den Errungenschaften der Zivi-
lisation, was wiederum das medizinisch-hygienische Verhalten direkt 
beeinfluBte. 

Die Frage nach dem AusmaB der Integration des Gesundheitswesens 
in das allgemeine Gesellschaftssystem ist nur ein Aspekt der komplexen 
Beziehung zwischen beiden. Diese enge Verflechtung zeigt sich auch 
aus anderen Gesichtspunkten und spielt vor allem auf dem Gebiet der 
Hygiene eine wesentliche Rolle. Dieser Bereich wurde systematisch 
erforscht und seine Nutzanwendung erweitert; hier sind die direkte 
medizinische Versorgung, die organisierte Beldmpfung von Epidemien 
und geahrlichen Volkskrankheiten (Tuberkulose), vorbeugende 
MaBnahmen gegen Verunreinigung und Infizierung durch Wasser, 
Boden und Luft, die Lebensmitteliiberwachung, die Trinkwasserver-
sorgung, Kanalisation, Mllabfuhr usw.usw. aufzufeihren. Der Wert 
jedes der hier angedeuteten Faktoren im Hinblick auf den Verlauf von 
Gesundheit und Krankheit ist nur schwer statistisch zu erfassen, wie 
eben bei kollektiven MaBnahmen durchweg der individuelle Anteil 
daran wie auch der gesundheitliche Nutzen, den der einzelne daraus 
zieht, nie exakt zu berechnen sind. Dies gilt um so mehr, da die 
genannten MaBnahmen erst ermdglicht und in ihrer Effektividt ge-
feirdert wurden durch eine Verbesserung der allgemeinen Lebensbe-
dingungen und sozialen Verldltnisse, die an sich schon eine Wende 
zum Guten bewirkten. 

In Limburg bildeten die gesellschaftlichen Umsdnde noch ein zu-
stzliches Stimulans fiir die Einfiihrung sozial-medizinischer Einrich-
tungen. Die sozialen Vednderungen der beiden letzten Jahrhunderte 
unter Einbeziehung der politischen und kulturellen Umwalzungen des 
19. Jahrhunderts verfehlten ihre Wirkung auf das Gebiet des Gesund-
heitswesens nicht. Es dauerte zwar lange, bis sich hier „aufgeklrte" 
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Vorstellungen geltend machten, aber diese wirkten dann doch lange 
genug, urn neuen medizinisch-hygienischen Einsichten zum Durch-
bruch zu verhelfen. Die Entmythologisierung von Krankheit und Tod 
fiihrte nicht nur zu einer besseren Einsicht, sondern schlieBlich auch zu 
einer haeren arztlichen Faligkeit und einem besser organisierten 
Vorgehen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und der Kranken-
versorgung; die Friichte dieser Entwicklung reiften erst in unserem 
Jahrhundert. Die systematische Beriicksichtigung der Gesundheit fand 
in Limburg Eingang auf breitem Raum vor allem, als die katholische 
Gesellschaftslehre dieses Gebiet den vorrangigen Zielen zugeordnet 
hatte. Die Gesundheitsfiirsorge wurde Gemeingut, nicht zum ge-
ringsten Teil, weil bestimmte regionale Eigenarten im Aufbau der 
Gesellschaft positiv darauf reagierten. 

In einer Provinz mit einem im Vergleich zu den iibrigen Nieder-
landen abweichenden Lebensstil ist der letztgenannte Zusammenhang 
nicht ohne Bedeutung. Die verschiedenen Elemente im Gesundheits-
wesen (das Anrufen ïrztlichen Beistands, VorsorgemaBnahmen gegen 
Krankheiten, die perginliche Hygiene usw.) kann man nicht aus-
schlieBlich als isolierte Handlungen betrachten, die vom zu erwarten-
den gesundheitlichen Nutzen rational eingegeben werden; es waren 
Gewohnheits-Handlungen, Ausdrucksformen des Brauchtums, die in 
das traditionelle Verhaltensschema eingebettet waren. Erst nachdem die 
BeWilkerung fr Vernderungen empanglich wurde, wurden diese 
neuen Elemente akzeptiert. Diese Verandeningsprozesse vollzogen sich 
in Limburg nach einem besonderen vorgegebenen Verhaltensmuster, 
da die Sitten der BevdIkerung und die Wertvorstellungen der Gesel!-
schaft sie filterten, bevor sie aufgenommen wurden. Der ProzeB der 
Kulturbertragung stockte mehrfach, da die Bindungen an die katho-
lische Kirche, die iirtliche und nachbarschaftliche Gemeinschaft sowie 
die iiberlieferten Traditionen der limburgischen Kultur hier fester 
verankert waren. Aber wenn auch unbekannte Entwicklungen nicht so 
leicht akzeptiert wurden, so waren schlieBlich die Auswirkungen auf 
die Gesundheit des Einzelnen wie der Gesamtbeviilkerung darum nicht 
geringer. 
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Conclusion 

En dernière analyse, maladies et décès sont d'impénétrables secrets de la 
vie dont nous ne pourrons jamais embrasser la dimension et qui ne sont 
connaissables que sous leur apparence. Ce sont des manifestations du 
tragique destin des hommes, des mystères á propos desquels on garde de 
préférence le silence et que notre société moderne s'efforce de refouler. Ii 
est significatif aussi qu'ils soient devenus néanmoins des objets de 
l'investigation historique. Des historiens franais tels que Philippe 
Ariès, Franois Lebrun, Pierre Chaunu, Michel Vovelle et d'autres ont 
tenté de sonder la mentalité et la crise de civilisation du 18e siècle. 

Dans le présent livre, ces phénomènes ne sont pas envisagés dans 
toute leur ampleur mais on en retient un aspect précis: leur aptitude 
varier. A quel point la maladie et la mort sont-elles réductibles, inflé-
chics par l'intervention humaine? Par ailleurs, une étude qui décrit les 
soms de santé va plus loin, car elle ne considère pas seulement les effets 
mais aussi le déroulement du processus. Dans les secteurs solidaires de 
toute cette activité humaine, vont de pair aussi bien le progrès de la 
science médicale, les soms, la lutte contre les maladies, que le dévelop-
pement de l'hygiène sociale préventive; l'ensemble constitue une plu-
ri-prévoyance médico-hygiénique. Afin de bien mettre l'accent sur ces 
aspects, il va de soi qu'on doit retenir la seconde moitié du 19e siècle et 
les quatre premières décennies du 20e siècle comme période durant 
laquelle une révolution majeure s'est effectuée dans ces domaines. Les 
recherches ont porté sur le Limbourg néerlandais, province aux carac-
tères bien marqués et dont la superficie est suffisamment grande pour 
dégager des résultats significatifs et des détails cohérents. Cette néces-
saire liaison dans le Temps et l'Espace permet d'aborder la santé publi-
que en tant qu'interpénétration sociale et en replaant cette évolution 
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dans un cadre historique avec, comme arrière-plan, les idées et les 
comportements vitaux de la population. 

Pour autant que le taux de mortalité moyen soit une indication du 
niveau de santé, la situation dans le Limbourg n'était pas défavorable; 
elle était en tous cas meilleure que dans l'Ouest du pays. Cette province 
méridionale présente un modèle de morbidité propre avec des traits 
manifestement stabilisés, qui n'apportent pas de changement dans ce 
modèle. Le nombre des décès causés par Ia tuberculose et les maladies 
respiratoires reste opiniátrement élevé. La mortalité des nouveaux-nés 
est devenue angoissante â partir du dernier quart du 19e siècle, ce qui 
explique le retard important du Limbourg au bout d'un certain temps. 
L'absence d'amélioration peut être attribuée â plusieurs facteurs. En 
premier lieu, la situation économique de la province était fort défavo-
rable. Suite á la crise agricole prolongée et á l'industrialisation stag-
nante, le standard de vie est resté inférieur au niveau moyen du pays. En 
conséquence, la santé publique et l'hygiène personnelle ont fait peu de 
progrès. En second lieu, beaucoup d'endroits étaient privés de secours 
médicaux du fait qu'après les bis de 1865, beaucoup moins de médecins 
furent autorisés â pratiquer. L'aide obstétricale et les dispensaires étaient 
également négligés. Un troisième facteur fut l'organisation tardive d'une 
caisse d'assurances sociales, de sorte qu'une majorité de la population 
devait se contenter des minimes prestations de l'assistance médicale aux 
pauvres. 

L'hygiène â l'intérieur des villes du Limbourg démarra plus dit. 
Après l'ouverture d'un nouvel Mpital Maestricht (1891), plusieurs 
autres heipitaux virent rapidement le jour. Ce qui est digne d'attention, 
c'est que beaucoup eurent â lutter contre une sous-occupation, preuve 
de ce que la population n'était guère familiarisée avec cette forme 
spéciale de soms. Ceci nous incite á nous interroger sur l'effet réel des 
soms médicaux, une question qui pargt dépendre du mode de vie de la 
population. L'impact des services sanitaires modernes est étroitement lié 

l'époque et aux changements généraux du système culturel. Le pro-
cessus d'uniformisation sociale qui débute á la fin du 19e siècle provo-
que un changement de la mentalité, une autre attitude collective 
l'égard des valeurs de santé publique, ce qui a eu une influence directe 
sur les comportements médico-hygiéniques. 

Le problème de la mesure de l'intégration de l'hygiène dans le 
système social est un aspect de la relation complexe entre la société et 
l'équipement sanitaire. Cette interpénétration se manifeste aussi sous 
d'autres aspects et joue un relle sur le terrain de l'hygiène. Ce domaine a 
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été systématiquement exploré et élargi: soms médicaux directs, lutte 
organisée contre les épidémies et les pandémies dangereuses (la tuber-
culose), mesures prophylactiques contre la pollution et l'infection de 
l'eau, du sol et de l'air, contróle des aliments, installation de l'eau 
alimentaire, construction d'égou ts, etc. 

L'influence de chacun des facteurs ci-dessus mentionnés sur l'évolu-
tion de la santé et de la maladie est statistiquement difficile á vérifier. 
On doit en dire autant des calculs généralement inexacts quant á l'effet 
des mesures collectives, de la quote-part de bien-être individuel et du 
surplus de santé que chacun en obtient. Ces mesures sont devenues 
praticables pour la première fois et leurs effets furent renforcés par 
l'amélioration des conditions de vie et par les circonstances sociales, 
lesquelles aboutirent á un maximum d'efficacité. La conjoncture sociale 
du Limbourg favorisait par ailleurs l'introduction de la sécurité médi-
co-sociale. Les changements sociaux des deux derniers siècles, y compris 
les bouleversements politiques et culturels du 19e siècle, ne manquaient 
pas de se répercuter dans le domaine de la santé publique. Il a fallu 
néanmoins du temps avant la mise en application des idées „éclairées" 
mais les attitudes créées par cette tendance subsisteront assez longtemps 
pour faire pénétrer de nouvelles notions médico-hygiéniques. La dé-
mystification de la maladie et de la mort a suscité á la fois de plus hautes 
performances médicales et une meilleure organisation des soms de santé 
qui n'ont porté tous leurs fruits qu'au 20e siècle. La gestion systémati-
que de la santé commena á se pratiquer sur une grande échelle dans le 
Limbourg quand la conception catholique de la société fit de l'hygiène 
un objectif prioritaire. L'hygiène devint une affaire publique parce que 
certains traits régionaux du processus de socialisation réagirent positi-
vemen t. 

Dans une province présentant un mode de vie s'écartant en quelque 
sorte de la norme nationale, une telle coïncidence n'est pas sans im-
portance. Les différents éléments dans les soms de santé (recours au 
médecin, prévention des maladies, hygiène personnelle etc.) ne doivent 
pas être considérés séparément comme autant de traitements détachés, 
rationnellement ordonnés dans un but d'hygiène. Ils sont devenus des 
comportements habituels, expressions d'usages populaires incorporées 
au mode de vie traditionnel. C'est seulement après que la population 
s'ouvrit aux changements que les éléments nouveaux furent acceptés. 
Ces processus d'altération se déroulèrent dans le Limbourg selon un 
modèle culturel particulier á la province parce que les moeurs populaires 
et la hiérarchie des valeurs dominantes dans la société les avaient filtrés 
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avant de les accepter. Les processus du changement culturel furent 
souvent bloqués parce que l'atachement á la religion catholique, la 
communauté locale et l'environnement social, les traditions héritées de 
la vieille culture limbourgeoise étaient très solidement enracinés. Bien 
que ces tendances au début inconnues n'aient pas été facilement accep-
tés, d'heureux effets des mesures d'hygiène furent finalement obtenus. 
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Stellingen 

behorende bij het proefschrift van 

J.F.R. PHILIPS, GEZONDHEIDSZORG IN LIMBURG 

1 
In ziekteverloop, ziektefrequentie, medische hulpverlening en hygiëni-
sche voorzorg is een merkwaardige sociale en regionale spreiding te 
constateren, die nadere bestudering verdient. 

2 
Een structurele verbetering van de gezondheidstoestand van de Neder-
landse bevolking ligt op korte termijn niet in het verschiet. 

3 
De gezondheidszorg in zijn algemeenheid is weinig gebaat met een 
verdere opvoering van de medische technologie, die slechts beperkte 
groepen patiënten ten goede komt en de kosten onevenredig verhoogt. 

4 
De acceptatie van de moderne medische zorg en de ontvankelijkheid 
van de bevolking voor de veelheid van sociaal-hygiënische voorzienin-
gen is voornamelijk te danken geweest aan de persoonlijke inzet van het 
particulier initiatief, met name van de kruisverenigingen. 

5 
Aan massale voorlichting op het terrein van de gezondheidszorg werd 
in de jaren vóór 1940 minstens zoveel aandacht besteed als tegenwoor- 
dig, welke voorlichting echter anders was gericht en een meer per- 
soonlijk karakter droeg, waardoor zij meer effect sorteerde dan de 
huidige voorlichting via de thans gebruikelijke communicatiekanalen. 



6 
De vooruitgang in de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevol-
king sedert het midden van de negentiende eeuw was in hoofdzaak het 
resultaat van de verbetering van de levensstandaard. 

7 
Voor een analyse op lange termijn van gezondheidstoestand en ziekte-
verloop is de bijdrage onmisbaar, die de sociale geschiedenis daartoe kan 
leveren. 

8 
Aanzetten tot een nationale katholieke gezondheidspolitiek dateren 
eerst uit de jaren na 1920, toen het „diocesanisme" was overwonnen. 

9 
Meer aandacht dient in de sociale geschiedenis geschonken te worden 
aan het verband tussen godsdienst en sociale beweging teneinde de 
opkomst van verschillende emancipatorische groepen tot haar recht te 
laten komen. 

10 
De geschiedschrijving die zich bezig houdt met de structuur en functies 
van organisaties, dient haar probleemstelling meer te richten op het 
opsporen van „constraints" en „bottlenecks" in de communicatielijnen 
van bestuurslichamen, aan de feitelijke tot standkoming van het beleid 
en aan de evaluatie van de doeleinden, waarop het beleid was afgestemd. 

11 
Regionale geschiedenis is een interdisciplinaire historische methodiek 
om door middel van een structuuranalyse de veranderingsprocessen op 
te sporen, die zich in een specifieke configuratie voordeden in een nader 
omschreven gebied, waarvan de bevolking een aantal samenhangende 
kenmerken vertoont. 

12 
Zijn opvatting over de historische tijd ontleende Fernand Braudel 
oorspronkelijk aan de dieptesociologie van Georges Gurvitch, maar in 
de uitwerking onderscheidde de historicus zich zo specifiek van de 
socioloog, dat hun concepten wezenlijk verschillen. 

13 
Indien de onderneming het continuïteitsstreven als voornaamste doel- 
stelling voorop stelt en daarvan het winststreven afleidt, dan dient de 



vermogensstructuur van de onderneming gezond te blijven en het 
samenwerkingsverband tussen arbeid en kapitaal levensvatbaar. 

14 
Het proces van voortgaande bedrijfsconcentratie werkt tevens een 
ruimtelijke concentratie in de hand, hetgeen betekent dat „kansarme" 
gebieden op lange termijn weinig effect mogen verwachten van een 
industrialisatiepolitiek van de overheid, die een spreiding wil bevorde-
ren. 

15 
Aangezien de gunstige economisch-geografische ligging van Limburg 
temidden van de Duitse en Belgische industriecentra niet voldoende 
kon worden benut, was de afzetmarkt slechts in geringe mate (Maas-
tricht) aanzet tot de industriële ontwikkeling van deze provincie, maar 
was de vroegtijdige industrialisatie veeleer een gevolg van de exploitatie 
van de aanwezige grondstoffen. 

16 
De gedwongen mijnsluitingen in Zuid-Limburg en het uitblijven in de 
betrokken streek van voldoende vervangende werkgelegenheid heeft 
het traditionele sociale patroon ernstig aangetast en meer dan elders 
aanleiding gegeven tot veranderde rollen in gezin en familie, in kerke-
lijke participatie en in het netwerk van lokale relaties. 

17 
Een innovatieproject van grote betekenis in een periode, waarin de 
energie schaars wordt, zou de ontwikkeling van een researchpoging zijn 
tot winning van energie uit steenkool volgens de methode van de 
ondergrondse vergassing. 

18 
De volkshuisvesting in de Nederlandse mijnstreek ten tijde van de 
expansie van de steenkolenmijnbouw verdient naar de normen en 
inzichten van die tijd ondanks stedebouwkundige bezwaren veel waar-
dering. 

19 
Aan de buurgewesten ter weerszijden van de Nederlands-Belgische 
grens komt de taak toe de gemeenschappelijke banden nader aan te 
halen, die er op grond van vroegere lotsverbondenheid, historie, volks-
karakter en cultuur bestaan teneinde het integratieproces binnen de 
Nederlanden te helpen verwezenlijken. 



20 
In de statuten van privaatrechtelijke rechtspersonen dienen dwingende 
bepalingen te worden opgenomen, die het lot van de archieven bij fusie 
of liquidatie regelen en deze voor vernietiging bewaren. 

21 

Het begrip documentatie is zonder nadere specificering zo ruim, zo 
nietszeggend en zo verwarrend, dat het zo mogelijk vermeden dient te 
worden. 

22 

Door de belemmering van de uitgroei van de Rijksuniversiteit Limburg 
tot een volwaardige instelling van wetenschappelijk onderwijs schiet 
deze voorshands tekort in de vervulling van haar bijzondere taakstelling 
binnen de streek van vestiging: de deelname aan c.q. de spreiding van 
het wetenschappelijk onderwijs te stimuleren, en tevens de beleving van 
de Nederlandse cultuur te bevorderen in een gebied, dat als een voor-
post is gelegen op het snijpunt van verschillende culturen. 

23 
Het is om meerdere redenen te betreuren, dat men de T.A.E.K. als 
bloeiende vereniging heeft opgeheven, welke beslissing niet meer is 
ongedaan te maken, noch door alternatieven te vervangen. 

24 

In die streken van Nederland, waar de bevolking vrij homogeen is 
samengesteld, zou een grotere politieke en godsdienstige pluriformiteit 
op zich zelf wenselijk zijn, maar deze doorbraak wordt mede belemmerd 
door het overwicht van allochtone groepen, die aan die verscheidenheid 
een „vreemd" karakter geven. 

25 
Er is een positieve correlatie te constateren tussen het floreren van het 
buurtcafé en het peil van de geestelijke volksgezondheid. 

Tilburg, 12 juni 1980 
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