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1.4 Belangenbehartiging in het teken van ideologie en concurrentie, 1930-1940

De overheid zorgde in 1929 door het afkondigen van de Ziektewet voor versterking van de concurren-
tie tussen de ziekenfondsen. 1 Volgens artikel 48 van deze wet zou een ziektewetverzekerde alleen aan-
spraak maken kunnen op ziekengeld als hij lid was van een ziekenfonds of zich op andere wijze van
goede medische hulp voorzag.2

Dit artikel werd nooit van kracht, maar de gevolgen van de Ziektewet leken desondanks verstrekkend
voor de verhoudingen in het ziekenfondsbestel. Iedere Ziektewetverzekerde zonder fondslidmaatschap
zou zich nu bij een ziekenfonds moeten aanmelden. Voor de fondsen leken gouden tijden aan te bre-
ken, de concurrentie was groot. De onderlinge fondsen, gesteund door de Federatie en de katholieke
zuil en de NMG met haar Maatschappijfondsen troffen voorbereidingen voor de versterking van hun
positie en aanpassing van de manier waarop zij hun belangen behartigden.

Belangenbehartiging door de katholieke zuil
De infrastructuur voor de belangenbehartiging van het katholieke ziekenfondswezen was in 1918 al
gevormd: de katholieke vakbondsorganisaties zorgden volgens de richtlijnen van de kerkelijke leiding
voor centrale aansturing van diocesane ziekenfondsen. De groei van ziekenfondsen zelf was echter
uitgebleven. De grootste waren het Utrechtse st.-Liduina en het Haarlemse st.-Johannes de Deo. Cen-
trale fondsen in de bisdommen waren nog steeds niet van de grond gekomen.
De centralisatie van de katholieke arbeidersbeweging werd op 1 januari 1925 voltooid door het sa-
menvoegen van alle roomse arbeidersorganisaties in het R.K. Werkliedenverbond, het RKWV. Het
mislukken van het Unificatierapport, het wantrouwen tussen de Landelijke Federatie en het RKWV,
het op stapel staan van de Ziektewet, het indienen van aangepaste ziekenfondswetgeving door Aalber-
se en de behoefte om de toepassing van de moraalclausule in de relatie met de artsen in te voeren
noodzaakten het RKWV tot het versterken van de in 1916 opgerichte, maar ineffectief gebleken Cen-
trale Commissie inzake het ziekenfondswezen.
Deze commissie werd op 19 december 1926 gereorganiseerd tot de Centrale Commissie tot bevorde-
ring van het ziekenfondswezen, CC.3 De Commissie was in haar vroegere vorm niet meer dan een ad-
viescommissie. De vernieuwde Commissie werd een centraal orgaan dat de administraties van de ka-
tholieke fondsen moest uniformeren, controleren, de onderhandelingen met de organisaties van de
zorgaanbieders voerde en de overheid gevraagd en ongevraagd moest adviseren bij wetgeving. De zie-
kenfondsen hadden zelf geen zitting in de Commissie. Het RKWV benoemde twee eigen leden en de
diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden wezen de andere vijf aan.
Het belangrijkste wapenfeit van de vernieuwde CC was het op 1 juni 1930 afsluiten van de overeen-
komst met de NMG voor de toepassing van de katholieke beginselen in de relatie met de artsen. Deze
onderhandelingen hadden zo lang geduurd en er was zo met principes heen en weer geschoven, dat de
overeenkomst weinig meer inhield dan een vrijblijvend kader voor de toepassing van de katholieke
principes bij de verzekering van de gezondheidszorg. 4 Het kwam er op neer dat de verzekerden van de
katholieke ziekenfondsen zelf verantwoordelijk werden gesteld voor de handhaving van de beginselen
van de roomse moraalleer bij hun medische verzorging. 5 De artsen zouden zich bij hun behandeling
moeten onthouden van behandelingen of adviezen, waardoor hun patiënten in conflict zouden komen
met de katholieke leer. De NMG erkende het recht van de katholieke zuil op eigen fondsen.
Een commentator van de Landelijke Federatie merkte cynisch op dat de overeenkomst voor de verze-
kerden en de artsen onduidelijk was.6 Katholieke verzekerden zouden bij doodsgevaar weleens meer
op de kunde van niet-religieus ingestelde artsen kunnen vertrouwen. Zij zouden de voorkeur kunnen
geven aan abortus om bij noodgeboortes liever de moeder te redden dan om het kind én de moeder te
verliezen. De artsen konden niet meer worden verplicht zich aan religieuze fondsen te verbinden, ter-
wijl zij volgens de bindende besluiten van 1912 en 1913 gehouden waren zich bij collectieve contrac-
ten aan alle deelnemende ziekenfondsen hun diensten aan te bieden. De NMG had met deze overeen-
komst eigenlijk haar ziekenfondsbeleid, gebaseerd op het overeenkomstenstelsel onmogelijk gemaakt!
De overeenkomst met de NMG maakte duidelijk hoe de katholieke moraalleer in de ziekenfondsver-
zekering kon worden toegepast, maar bleek geen stimulans voor méér katholieke fondsen.7 Toch
moesten de CC en het RKWV actie ondernemen. Het RKWV had zich in 1929 niet aangesloten bij de
Algemeene Raad en dreigde de concurrentieslag met de Landelijke Federatie door gebrek aan eigen
fondsen te verliezen. De katholieke vakbond besefte dat lokale ziekenfondsen niet levensvatbaar zou-
den zijn en haalde de oude richtlijn van centrale diocesane fondsen uit de kast.
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Vooral in Brabant was deze politiek noodzakelijk. Veel artsen in deze provincie bleken tegen de over-
eenkomst tussen het RKWV en de NMG. Zij hadden geen bezwaar tegen het religieuze karakter ervan,
maar wel tegen het geregeld onderhandelen met arbeidersorganen en vrijgestelden van politieke vak-
bonden.8 Deze artsen gaven de voorkeur aan de neutrale Maatschappijfondsen. Het ziekenfondswezen
was in 1930 in Brabant en Limburg nog nauwelijks van de grond gekomen. Als de roomse zuil niet op
tijd haar slag zou slaan, dan zou de NMG met haar fondsen voor zijn en waren deze voor de katholieke
kerk zo belangrijke provincies verloren. De oprichting van Maatschappijfondsen in Bergen op Zoom
en Roosendaal werd beantwoord met diocesane Ziekenfondsen in Breda, de Onderlinge Ziekteverze-
kering, en versterking van een bestaand katholiek fonds in het bisdom Den Bosch tot het Centraal Zie-
kenfonds, met de hoofdvestiging in Tilburg. 9

De Bond van R.K.-Ziekenfondsen
Het RKWV en de diocesane volksbonden vonden de Centrale Commissie als belangenbehartiger te
beperkt en besloten tot de oprichting van een landelijke Bond van R.K.-Ziekenfondsen.10 Deze bond
zou als centrale ziekenfondsorganisatie meer aanzien genieten en effectiever kunnen werken dan een
vrijblijvender klinkende commissie, zeker in de relatie met de overheid. Op 12 april 1932 werd de
Bond van R.K.-Ziekenfondsen gesticht.11

De doelstelling en taken van de Bond weken niet af van die van de Centrale Commissie: administra-
tieve ondersteuning, centraal afsluiten van medewerkersovereenkomsten en belangenbehartiging bij
overheidslichamen en particulieren. Het dagelijks bestuur van de Bond werd gevormd door J. Hen-
driks, voorzitter, J. Veldman, secretaris, en E. van der Zande, penningmeester. Hendriks en Van der
Zande hadden hun sporen verdiend in het Centraal Ziekenfonds van het bisdom Den Bosch en het
Utrechtse st.-Liduina. Veldman was tweede secretaris-penningmeester van het RKWV. J.A. Schutte
vertegenwoordigde als tweede lid het RKWV in het bestuur en M. van Rooij, C. Norbart en J.W. van
den Akker waren afgevaardigden namens het Limburgsche Centrale Ziekenfonds, het Bredasche On-
derlinge Ziekenfonds en het Haarlemsche Diocesane Centrale Ziekenfonds.
In oktober 1932 namen de Bond en het RKWV een resolutie aan, waarin zij het beleid voor het katho-
lieke ziekenfondswezen voor de komende decennia formuleerden12:
• de katholieke arbeidersbeweging wilde zelf vaststellen of zij de belangen van haar ziekenfondsen

zou overlaten aan andere organisaties, of dat zij deze zelf zou blijven behartigen
• de zeggenschap van de medewerkers in de besturen zou beperkt moeten blijven tot technische en

financiële zaken, niet tot zaken waar het de katholieke moraal betrof als geboortebeperking en
abortus

• het RKWV en de Bond waren bereid tot samenwerking met andere organisaties
De Bond leek als belangenorganisatie effectiever dan de Centrale Commissie en genoot meer aanzien.
Hij was succesvol met zijn ondersteuning bij de oprichting en bloei van de centrale fondsen in de bis-
dommen Roermond, Breda, Den Bosch en het aartsbisdom Utrecht. Deze krachtdadigheid hing volle-
dig af van de houding van het RKWV. De Bond werd beschouwd als onderdeel van de katholieke
vakbondsorganisatie en was gehuisvest in het kantoor van het RKWV, aan de Drift 10-12 te Utrecht.
De Bond trad in de relatie met de overheid, de andere vakbonden, ziekenfondsen en de NMG niet zelf-
standig op, maar werd vertegenwoordigd door het RKWV.

Invoegen tabel 1.4.1

Het RKWV- en het Bondsbestuur verkozen in 1932 samenwerking met het NVV en de Landelijke Fe-
deratie boven een weinig succesvolle overeenkomst met de NMG. Het RKWV, dat namens de Bond
onderhandelde, trad niet toe tot de Algemeene Raad ter Bevordering van het Ziekenfondswezen, maar
tekende in mei wel een samenwerkingsovereenkomst.13 De intentieverklaring van deze overeenkomst
betrof het bevorderen van ziekenfondswetgeving en het zoodanige positie te vormen en middelen aan
te wenden, dat tegenover de Mij.v/dGeneeskunst de belangen van de eigen fondsen gewaarborgd
zijn.14

De katholieke organisatie wilde niet participeren in de algemene onderlinge fondsen die overal door de
Algemeene Raad werden opgericht, maar hield vast aan de eigen fondsen. Zij wilde haar leden aan de
eigen instellingen binden en die waren goed genoeg geoutilleerd. De diocesane, gewestelijke fonds-
vorming maakte het mogelijk dat zelfs verspreid wonende katholieken van de eigen fondsen gebruik
konden maken.
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Veldman nam namens de Bond en het RKWV deel aan de vergaderingen van de Algemeene Raad en
steunde de Landelijke Federatie en het NVV bij hun verdediging van het onderlinge ziekenfondswezen
tegen de NMG.15 Hij stemde in 1933 voor een tweeledig adres van de Raad aan Verschuur, de minister
van Sociale Zaken. Het eerste deel was bedoeld om Verschuur aan te sporen tot een regeling van cri-
sissubsidie op de premie van werkloze verzekerden. Het tweede deel van dit adres betrof de instelling
van een onderzoekscommissie om alsnog de principes van het Unificatierapport uit 1925 door te voe-
ren.16 De partijen uit de Raad wilden hiermee hun ontevredenheid met het uitblijven van ziekenfonds-
wetgeving tonen. Zij gaven opnieuw blijk van hun voorkeur voor een ziekenfondsbestel, ingericht en
beheerd door het maatschappelijk middenveld.
De Bond en het RKWV bleven trouw aan de Raad, ook nadat deze na het uittreden van het CNV in
november 1933 een deel van zijn macht verloor. Veldman nam in 1935 ook deel aan de Centrale
Commissie voor het Ziekenfondswezen, die na de opheffing van de Raad als nieuw samenwerkingsor-
gaan tussen de vakbonden en de NMG werd opgericht.
De katholieke leiders streefden naar versterking van de eigen fondsen, maar realiseerden zich dat dit
niet zonder samenwerking met de andere partijen uit het onderlinge kamp kon. De NMG was met haar
Maatschappijfondsen als concurrent voor de diocesane fondsen na 1932 te sterk geworden om zonder
steun van de Landelijke Federatie en het NVV tegenweer te kunnen bieden.17 De relatie van de R.K.-
Bond met de artsenorganisatie was niet al te best. De katholieke koepel voelde zich door de NMG als
quantité négligeable  beschouwd.18

Toch moest de Bond met de artsen tot overleg zien te komen, niet alleen om de druk door de Maat-
schappijfondsen te verlichten, maar ook om overeenkomsten voor de diocesane fondsen zelf te sluiten.
Dit was een moeizaam proces. De Bond met de NMG leek in 1939 tot overeenstemming te komen
over modellen voor medewerkersovereenkomsten. Dit mislukte echter door het botte optreden van C.
Eggink, de secretaris van de Huisartsen Commissie, die het ondertekenen van een overeenkomst rond-
uit saboteerde.19

Tot de invoering van het Ziekenfondsenbesluit in 1941 bleef de verhouding tussen de artsenkoepel en
de katholieke ziekenfondsorganisatie op landelijk niveau rond het vriespunt. Op het niveau van de di-
ocesane fondsen zelf konden de problemen worden opgelost door regio-overeenkomsten, die zonder
tussenkomst van Eggink werden afgesloten. De belangenbehartiging van het katholieke onderlinge
ziekenfondswezen bleek op nationaal niveau niet verenigbaar met die van de NMG. Dit was een per-
soonlijke kwestie.

Versterking van de Maatschappijfondsen
De versterking van het katholieke ziekenfondswezen, de aanstaande Ziektewet, de samenwerking van
het NVV en de Landelijke Federatie en het mislukken van de pogingen tot landelijke unificatie dwon-
gen ook de NMG na 1925 tot actie.
H.G. Hamaker, als secretaris van de Huisartsen Commissie de belangrijkste vertegenwoordiger van de
NMG bij de ziekenfondsen, was voorstander van een gematigd tweesporenbeleid: samenwerken met
de vakbonden, tegelijk met het versterken van de Maatschappijfondsen. 20 Hamaker had alle begrip
voor de onderlinge ideologie, de natuurlijke drang om alles wat door de arbeidersvereenigingen voor
de arbeiders wordt gedaan zelf te besturen. De NMG kon met de onderlinge fondsen beter overeen-
komsten sluiten dan deze drang te bestrijden.
De Huisartsen Commissie wilde echter ook de belangen van de huisartsen in de peripherie, het platte-
land, behartigen en drong bij het Hoofdbestuur aan op maatregelen om de oprichting van nieuwe
Maatschappijfondsen te stimuleren en de bestaande te verbeteren.21 De Commissie was zich er wel van
bewust dat een evenwicht tussen de belangen van de Maatschappijfondsen en de onderlinge fondsen
moeilijk te vinden zou zijn.
Het Hoofdbestuur koos niet voor de middenweg van de Huisartsen Commissie, maar uitsluitend voor
de Maatschappijfondsenoplossing. Het stuurde de afdelingen op 15 november 1929 een oproep om zo
snel mogelijk fondsen op te richten en de bestaande fondsen uit te breiden.22 Het Bestuur zag de rede-
lijkheid van Hamakers visie wel, maar vond dat het eerst moest luisteren naar de wil van de leden. 23

De artsen hadden tegen de groeiende macht van de arbeidersbeweging drie mogelijkheden: pompen,
verdrinken of weglopen. Pompen met eigen fondsen leek het Bestuur de beste manier, maar het was te
voorspellen dat daardoor felle concurrentiestrijd met de onderlinge fondsen voor de deur stond.
De oprichting van lokale of regionale Maatschappijfondsen was en bleef een zaak van de NMG-
afdelingen zelf: initiatief van onderaf, niet verordonneerd door het Hoofdbestuur, de Huisartsen Com-
missie of de Algemene Vergadering. De NMG-leiding moest wel de centrale belangenbehartiging
aanpakken, anders raakten de artsen met hun fondsen bij de verbeterde landelijke samenwerking van
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de onderlinge fondsen achterop. Het Hoofdbestuur was echter zelfs onder de druk van de tijdsomstan-
digheden in 1929 nog niet bereid om een samenwerkingsverband van zijn fondsen toe te staan. De
administrateurs en besturen mochten informeel een jaarlijkse vergadering beleggen om administratieve
problemen te bespreken, maar initiatieven tot een landelijk werkend Maatschappijfonds en een bond
van Maatschappijfondsen werden de kop ingedrukt.
Hamaker en de fondsbesturen deden in januari 1929 een voorstel om door de oprichting van een Al-
gemeen Maatschappij-ziekenfonds Nederland alle organisatorische problemen uit de wereld te helpen
en met een landelijk eenheidsfonds sterk te staan tegen de lokaal werkende onderlinge fondsen.24 Zij
kregen echter van het Hoofdbestuur nul op het rekest. Dit Bestuur cultiveerde nog steeds zijn centrali-
satiefobie. Het was bang dat de artsenkoepel door gebrek aan eenheid de machtsstrijd met het onder-
linge monster zou verliezen en zwak zou komen te staan in de relatie met de overheid en de samenle-
ving. Paradoxaal genoeg wees het daarom een strak geleid gecentraliseerd fondswezen af. Dit zou de
macht van de NMG-leiding te zeer bedreigen.
Het Bestuur liet zich voorlichten met een advies dat geheel in zijn lijn lag. Landelijke centralisatie zou
de beheerskosten van dit fonds te veel omhoog jagen, toezicht op de bodes en het afrekenen van de
premies en honoraria scheen nauwelijks uitvoerbaar.25 De exploitatie van een NV met een directeur en
een Raad van Commissarissen zou niets zijn voor een non-profit organisatie. Een landelijke instelling
zou onvoldoende op plaatselijke omstandigheden ingespeeld zijn. Het Hoofdbestuur weigerde iets aan
de naar zijn mening redelijk functionerende gangbare praktijk te veranderen en stemde een landelijk
Maatschappijfonds af.

Maatschappijfondsen en gemeenschappelijke belangenbehartiging; initiatieven en frustraties
Het tweede spoor dat de Huisartsen Commissie, de Specialisten Commissie en de Maatschappijfonds-
besturen voor verbetering van de gezamenlijke belangenbehartiging volgden was een bond of federatie
van Maatschappijfondsen.26 De doelstellingen van deze bond zouden zich moeten richten op:
• het overschrijven van verzekerden, gezamenlijke zorginkoop en contractering
• de unificatie van administratie en organisatie zonder dwang van boven af
• het door onderlinge steun en de vorming van een reservefonds sterker staan tegenover de Lande-

lijke Federatie van de onderlinge fondsen en de vakbonden
• het als een koepelganisatie goed leiding geven aan de NMG-fondsen. Deze stuurden in de huidige

situatie vaak niet eens een accountantsverklaring naar het kantoor van de NMG.
G.J. Prins, de voorzitter van de Huisartsen Commissie, drong met Hamaker bij het Hoofdbestuur op
spoedige besluitvorming aan. De fondsbesturen hadden op hun gezamenlijke vergadering van 1 juli
1928 verklaard dat zij in 1929 over een federatie spijkers met koppen wilden slaan.27

Het HB weigerde botweg over een federatie te praten.28 Ideeën als coöperatieve inkoop werden naar de
prullenmand verwezen. Inkoopen in het groot door ziekenfondsen blijkt in Duitschland menigmaal
duurder in plaats van goedkoper. Fondsbesturen zullen er weinig voor voelen, want daarin zitten fac-
toren van handel, van warenkennis, van mode en allerlei andere kansen. Het Hoofdbestuur had niet
begrepen dat het bij gezamenlijke inkoop over de inkoop van zorg bij kruisverenigingen en kunst- en
hulpmiddelen ging.
G.C. Nijhoff, NMG-voorzitter, en H.J.W. Droogleever Fortuyn, secretaris, wensten geen ziekenfonds-
staat in de artsenstaat te tolereren.29 Een Maatschappijfondsenfederatie zou binnen en buiten de artsen-
organisatie, net als een landelijk Maatschappijfonds, te veel macht kunnen krijgen.30 Deze federatie
zou de harmonie van het Maatschappijfondsenmodel, de bestuurlijke samenwerking tussen artsen,
apothekers en verzekerden, kunnen verstoren. De Huisartsen Commisie, gedreven door Hamaker en
Prins, was de belangrijkste gangmaker voor de belangenbehartiging van de NMG-fondsen. Dit huisart-
senoverwicht zou te veel invloed hebben op de verhoudingen in de te vormen belangenorganisatie,
hetgeen de Landelijke Federatie als ideologische tegenpool van de NMG bij de strijd tussen de Alge-
meene Raad en de NMG in de kaart zou spelen.
Het Hoofdbestuur schoffelde in 1929 de eerste plannen voor een belangenorganisatie van de Maat-
schappijfondsen over de ruggen van de Huisartsen Commissie en de fondsbesturen onder de grond. De
vorming van deze federatie werd, zoals gebruikelijk bij de artsenorganisatie, een machtsstrijd. Deze
werd uitgevochten tussen het Hoofdbestuur, de Maatschappijfondsen en de artsen die de fondsen
steunden.
De Huisartsen Commissie en de Maatschappijfondsen zouden voortdurend pogingen ondernemen om
de fondsen in een organisatie te verenigingen. Het bestuur van het Algemeen Afdeelingsfonds Water-
land, Purmerend en Omgeving kwam op de vergadering van fondsbesturen op 28 september 1932 met
een voorstel en ving weer bot. Het Hoofdbestuur stelde opnieuw dat een Federatie van Maatschappij-
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fondsen de positie van de artsen tegenover de onderlinge fondsen zou verzwakken. De Huisartsen
Commissie moest de fondsbelangen maar beter behartigen, een federatie van de fondsen zelf bleef uit
den boze.31

Het Hoofdbestuur kwam in maart 1936 zelf met een voorstel om de Maatschappijfondsen in een stich-
ting samen te voegen. C. Kersbergen, de voorzitter, wilde de macht van het Bestuur over de fondsen
versterken, naar believen bij de fondsen kunnen ingrijpen en zelf fondsen kunnen stichten. 32 Zijn be-
langrijkste motief betrof de eigendomsrechten van de NMG op haar fondsen. De Maatschappij was
nog altijd eigenares en financieel verantwoordelijk voor de afzonderlijke fondsen. Door deze in een
collectieve rechtspersoon onder te brengen zou de NMG gevrijwaard worden voor kosten door verlies
of faillissement.
Deze voor de fondsen negatieve belangenbehartiging werd geblokkeerd door de fondsbesturen zelf.33

Zij werden steeds ontevredener over de manier waarop zij door het NMG-bestuur werden behandeld
en eigenlijk werden genegeerd. Zij wilden hun eigen beleid kunnen voeren, eigen vertegenwoordigin-
gen in landelijke ziekenfondsorganen hebben en zelf een relatie met de overheid kunnen onderhouden.
De besturen kwamen met het voorstel voor een Maatschappij ter bevordering van het Ziekenfondswe-
zen in Nederland. De stuwende krachten achter deze plannen waren bestuursleden van het Maatschap-
pijfonds Amersfoort en Omstreken: de KNO-specialist I.J. van den Helm, de apotheker R.G.P. Zander,
verzekerdenvertegenwoordiger J. v.d. Bunt en de administrateur F.J. Herman.
Het Hoofdbestuur, nu gesteund door de Huisartsen Commissie, drukte deze actie onmiddellijk de kop
in. Kersbergen en Eggink, de secretaris van de Commissie, dwongen Van den Helm en de zijnen door
hun persoonlijk overwicht op de knieën, ondanks de steun van 25 fondsen en de Utrechtse Huisartsen
Vereniging. Van den Helm werd tijdens een vergadering van het Hoofdbestuur op 9 januari 1937 pu-
bliekelijk geschoffeerd en aan de schandpaal genageld.34

Revolutie van de kant van de fondsen werd niet getolereerd en daarom iedere keer opnieuw gefrus-
treerd. De pogingen van de Maatschappijfondsen om tot een eigen belangenorganisatie te komen, zou-
den pas op 28 oktober 1941 succes hebben met de Stichting "Vereenigde Maatschappij Ziekenfondsen
(V.M.Z.)".
Het Maatschappijfondswezen kwam ondanks deze bestuurlijke dictatuur na 1929 tot grote bloei en
werd voor de NMG en de Nederlandse ziekenfondsverzekering van levensbelang. Op 1 januari 1936
verzekerden 81 Maatschappijfondsen 1.096.136 of 32,8% van het totale aantal van 3.337.823 zielen.35

De 204 onderling beheerde fondsen, neutraal en katholiek verzekerden 920.051 zielen, 27,6%. Sinds
het Hoofdbestuur in 1929 verklaard had achter de stichting van nieuwe Maatschappijfondsen te staan,
waren er 33 fondsen bijgekomen.De Maatschappijfondsenideologie met zijn door medewerkers en
verzekerden gedeelde verantwoordelijkheid voor de ziekenfondsverzekering was belangrijker gewor-
den dan het onderlinge model.
De bloei van de Maatschappijfondsen was te danken aan het initiatief van onder af. De besturen wa-
ren, net als bij de onderlinge fondsen, de drijvende krachten achter de ziekenfondsverzekering. Zowel
de artsen als de verzekerden spanden zich voor hun fonds en het fondswezen in. Zij zetten zich naar
beste vermogen in voor een zo volledig mogelijke en betaalbare zorg voor hun verzekerden en voor
een goede rechtspositie van de medewerkers, net als hun collegabestuurders van de onderlinge fond-
sen. De samenwerking tussen de NMG-fondsen zelf bleef informeel en ongeregeld door de ongelukki-
ge manier waarop het NMG-bestuur de touwtjes bij de belangenbehartiging van de Maatschappijfond-
sen in handen wilde houden. Dit verzwakte nodeloos de positie van deze fondsen die, verenigd in een
belangenorganisatie, door hun bestuurlijke solidariteit tussen verzekerden en medewerkers de felle
strijd tussen de NMG en de onderlinge fondsen tussen 1930 en 1941 hadden kunnen voorkomen.

Polarisatie tussen onderling beheerd en de NMG
Drie instellingen traden in 1930 als landelijke belangenorganisaties voor de ziekenfondsverzekering
op: de Algemeene Raad ter Bevordering van het Ziekenfondswezen, het RKWV en de NMG. De be-
langenbehartiging bij de ziekenfondsverzekering werd, nog sterker dan in de voorgaande periode, be-
heerst door de ideologische tegenstelling tussen de algemene onderlinge fondsen, gesteund door het
NVV en het CNV, en de NMG met haar Maatschappijfondsenideologie en artsenbelangen.
De ideologische en politieke bemoeienis van het NVV werd steeds groter. De vakbond had met zijn
overeenkomst voor samenwerking met de Algemeene Raad gekozen voor het onderlinge model als
uitgangspunt voor zijn bemoeienis met de ziekenfondsverzekering. Het NVV stelde zich in 1929 als
tegenpartij tegen de NMG op met het argument dat de verzekerdenvertegenwoordigers bij de Maat-
schappijfondsbesturen nauwelijks invloed zouden hebben. 36 Het beleid bij deze fondsen werd volgens
Noordhoff, de NVV-ziekenfondsspecialist, niet vastgesteld door een Algemene Ledenvergadering van
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verzekerden, maar door de beide andere groepen die door hun universitaire opleiding intellectueel
verre staan boven de andere groep.37

Deze NVV-interventie was juist hetgeen Hamaker en de Huisartsen Commissie door hun gematigde
opstelling in 1929 en 1930 wilden voorkomen. De Maatschappijfondsen waren nog te zwak en te ge-
ring in aantal om tegen de onderlinge fondsen stelling te kunnen nemen. De Commissie wilde het af-
sluiten van collectieve overeenkomsten met door de Raad op te richten fondsen veilig stellen. Hama-
ker was zich terdege bewust dat een vijandige houding van de NMG onder de vlag van de
bestuursmacht bij het NVV verbittering zou wekken en de belangenbehartiging van de Maatschappij-
fondsen en de artsen als medewerkers alleen maar zou schaden.38

Het Hoofdbestuur had echter met de Maatschappijfondsenoptie voor de confrontatie gekozen en voer-
de een duikboottaktiek.39 De Raad bood de NMG zetels aan, maar het Hoofdbestuur ging daar niet op
in. Het ging liever directe gesprekken met de Raadsvertegenwoordigers uit de weg en liet het overleg
over aan de Huisartsen en Specialisten Commissies. Deze formeerden een Contact-Commissie waarin
B. Hammes, L.H. van Romunde, G.J. Prins, Droogleever Fortuyn en Hamaker de belangen van de
NMG tegenover de Raad zouden behartigen. De Contact-Commissie en de Raadsvertegenwoordigers
A.W. van Schaik, F.S. Noordhoff, K. Kruithoff en J. Mulder overlegden regelmatig over problemen
bij de oprichting van Raads- en NMG-ziekenfondsen, collectieve overeenkomsten en over samenwer-
king door middel van een landelijke overeenkomst.
NMG én de Raad waren het er over eens dat de koepelorganisaties niet alleen moesten samenwerken
om een ziekenfondsoorlog te voorkomen, maar ook om de uitvoering van de Ziektewet en de afwer-
king van ziekenfondswetgeving te verbeteren en te bespoedigen. Hamaker ontwierp een set Ontwerp-
reegelen als basis voor een overeenkomst.40 De belangrijkste punten waren:
• dat noch de NMG, noch de Raad een nieuw fonds zouden stichten in een gemeente waar de andere

partij al vertegenwoordigd was, dan na overleg over verzekeringsvoorwaarden en te voeren propa-
ganda

• plaatselijke collectieve overeenkomsten zouden uitsluitend door de landelijke koepelorganisaties
worden gesloten

De relatie tussen de NMG en de Raad leek door het overleg aanzienlijk te verbeteren. Plaatselijke pro-
blemen met onderlinge en Maatschappijfondsen in Oosterbeek, Waddinxveen, Baarn, Maastricht, Den
Helder en Kampen konden op landelijk niveau door de Raad en de Huisartsen Commissie worden op-
gelost. De overeenkomst leek na een jaar onderhandelen op een oortje na gevild. Er bestond alleen nog
verschil van mening over de manier waarop het Hoofdbestuur van de NMG steun verleende aan artsen
die zich niet wilden verbinden aan onderlinge fondsen.41

Dit bleek het breekpunt. Het Hoofdbestuur legde compromisvoorstellen van de Raad naast zich neer
en weigerde het contact tussen de Huisartsen Commissie en de Raad te steunen. De Commissie was
naar de zin van het Bestuur veel te ver gegaan met concessies aan de Landelijke Federatie en het
NVV. Zelfs Verschuur, de minister van Sociale Zaken, probeerde deze bezemsteelhouding van het
NMG-bestuur te versoepelen, maar zonder resultaat.42 De kwestie van de machtsverhoudingen in de
fondsen en de opvattingen over vrije artsenkeuze en verstrekking door zorg in eigen instellingen waren
te verschillend. Dit werd versterkt doordat Verschuur in oktober 1930 een variant op het oude wets-
ontwerp-Aalberse lanceerde, waarin hij de verplichting tot het opnemen van één of meer artsen in de
ziekenfondsbesturen wilde regelen.43

Verschuur gooide daarmee de knuppel in het hoenderhok van de Algemeene Raad en de NMG. De art-
sen stemden in met zijn voorstellen en leunden tevreden achter over.44 De Federatie, het NVV en het
CNV in april 1931 daarentegen waren woedend en uitten hun onvrede in een adres aan de Tweede
Kamer.45

Het onderlinge kamp drong aan op twee aanpassingen. De verzekerden zouden wettelijk de meerder-
heid in de fondsbesturen moeten krijgen, zonder dat de onderlinge fondsen verplicht werden om me-
dewerkers in het bestuur op te nemen. De adressanten waren van mening dat het sociale gezicht van de
Maatschappijfondsen door deze regeling een stuk zou verbeteren.
De tweede aanpassing betrof de vrije deelnemerskeuze en het behoud van de eigen instellingen voor de
onderlinge fondsen.  De opstellers van het adres betoogden dat fondsen als de Volharding hun verze-
kerden tegen lagere kosten behandelden dan op de gebruikelijke manier via de collectieve zieken-
fondsovereenkomsten. De wet zou de mogelijkheid moeten openlaten dat fondsen zelf konden kiezen
voor medewerkers in loondienst naast de traditionele vrije artsenkeuze. Noordhoff, die zich nog steeds
profileerde als NVV-ziekenfondsideoloog, scherpte het Raadsstandpunt nog wat aan. Hij pleitte voor
het vervangen van het abonnementshonorarium voor huisartsen door de betaling op verrichting en dat
was vloeken in de kerk van de artsenkoepel.  46
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De polarisatie tussen de NMG, de Landelijke Federatie en het NVV was daarmee definitief. Bij deze
polarisatie was sprake van een verlammend evenwicht. De partijen erkenden dat zij elkaar nodig had-
den en probeerden elkaar door onderhandelingen te vinden. Deze draaiden echter uit op een machts-
strijd, gelardeerd door ideologische principes. Het conflict spitste zich toe op twee elementen: vrije
artsenkeuze versus het door de onderlinge fondsen in eigen beheer houden van verstrekkingen en de
invloed van de verzekerden in de fondsbesturen. De strijd om de macht bij de ziekenfondsverzekering,
ingezet in 1913 door de NMG en de Landelijke Federatie, culmineerde.

Belangenorganisaties, overheid en pariteit
Tot 1932 had de landelijke overheid zich niet met de ideologische strubbelingen op ziekenfondsgebied
bemoeid. Kuyper, Veegens, Talma, Treub, Aalberse en Verschuur betrokken wel de NMG, de vak-
bonden en andere belangenorganisaties bij de ontwikkeling van ziekenfondswetgeving, maar verder
ging de relatie tussen de overheid en het ziekenfondsveld niet.
Toch moest Verschuur iets aan de tweespalt tussen de Algemeene Raad en de NMG doen. Dat de ont-
wikkeling van het ziekenfondsbestel op landelijk niveau stagneerde was nog tot daar aan toe, maar het
stelsel van collectieve overeenkomsten op lokaal niveau dreigde vast te lopen.47 Het Hoofdbestuur van
de NMG dwarsboomde contracten tussen onderlinge fondsen en plaatselijke artsen en daarmee werd
het functioneren van de ziekenfondsverzekering onmogelijk gemaakt. De Algemeene Raad, versterkt
door het RKWV, drong bij de regering aan op ingrijpen.
L. Lietaert Peerbolte, de Directeur-Generaal van Volksgezondheid, kreeg van Verschuur opdracht tus-
sen de NMG en de Federatie te bemiddelen. Lietaert Peerbolte probeerde tussen de standpunten van de
onderlingen en de NMG een compromis te vinden door de helft van de bestuursleden van nieuwe
fondsen door de verzekerden en voor de andere helft door artsen en apothekers te laten kiezen, zowel
bij nieuwe Maatschappijfondsen als fondsen, gesticht door de Algemeene Raad. De Directeur-
Generaal wilde door deze paritaire bestuurssamenstelling de concurrentiestrijd tussen de twee kampen
te niet doen. De strijd om de macht ging hierdoor de annalen in als de pariteitskwestie.
Dit voorstel vond noch bij de onderlingen, noch bij de NMG genade.48 De NMG wilde koste wat kost
aan de oude samenstelling van de Maatschappijfondsbesturen van drie artsen, drie apothekers en drie
verzekerden vasthouden.49 Noordhoff, Kupers en Van Schaik wezen het af omdat zij bang waren dat
Lietaert Peerbolte de positie van de NMG zou versterken, omdat hij de zoon van een apotheekhoudend
huisarts was. Lietaert Peerbolte probeerde in 1932 en 1933 nog diverse keren te bemiddelen, maar
zonder resultaat. Hij kon door gebrek aan wetgevende bevoegdheden de problemen tussen de Raad en
de NMG niet oplossen.
De ironie wilde dat de partijen overtuigd waren van de kracht van de ander en van de eigen zwakheid.
De NMG was bang voor de politieke invloed van de vakbond en voor de kracht van de Federatiefond-
sen, waardoor ze angstvallig de bestaande verhoudingen binnen de Maatschappijfondsen probeerde te
bestendigen. De Landelijke Federatie voelde zichzelf zwak doordat, in tegenstelling tot het gecentrali-
seerde katholieke fondsbestel, haar leden de koers van het algemene onderlinge fondswezen bepaalde
en niet zij als koepelorganisatie. Het NVV twijfelde aan de houding van de Federatie om koste wat
kost om de NMG niet tegemoet te komen door pariteit bij de eigen fondsen te weigeren.50

Noordhoff was bereid om het NVV-bestuur voor te stellen zich uit de Algemeene Raad terug te trek-
ken als Van Schaik en Mulder als Federatiebestuur het standpunt van hun leden niet konden verzach-
ten. Hij verdedigde steeds sterker de opvatting dat het landelijk ziekenfondswezen georganiseerd zou
moeten worden volgens de richtlijnen van het Unificatierapport uit 1925 en trok steeds minder partij
voor het onderlinge model van de Haagse Volharding met een verstrekkingenpakket, volledig in eigen
beheer.51 De belangenorganisaties van de onderlinge fondsen en de Maatschappijfondsen stonden in
1932 in patstelling tegenover elkaar.
Toch leek dit door twee oorzaken te kunnen worden doorbroken: de overheid raakte steeds meer bij
het ziekenfondsbestel betrokken en bij de Huisartsen Commissie van de NMG had zich een wisseling
van de wacht voltrokken. De artsen voerden bij de NMG in 1931 een bestuurlijke reorganisatie door,
waarbij de leden van de Huisartsen en Specialisten Commissie werden vervangen.52

Bij de Huisartsen Commissie werd de gematigde Hamaker verwisseld voor Eggink, die zich veel min-
der dan zijn voorganger aan het Hoofdbestuur gelegen liet liggen. Eggink overheerste van 1932 tot de
opheffing van de NMG in december 1941 het ziekenfondsbeleid van de artsenorganisatie en profileer-
de zich als dè landelijke belangenbehartiger van de Maatschappijfondsen.
Hij toonde zich in 1932 een succesvol tacticus. Eggink verklaarde het onderlinge kamp van de Lande-
lijke Federatie en de vakbonden openlijk tot vijand.53 Tegelijkertijd was hij in maart 1933 bereid tot
overleg, waardoor maandelijkse gesprekken tussen de Huisartsen Commissie, de Specialisten Com-
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missie en het Dagelijks Bestuur mogelijk bleken. Daardoor gingen de conflicten tussen de artsen, de
onderling beheerde fondsen en de Maatschappijfondsen door, maar bleven de contacten tussen de
overheid, de NMG en het onderlinge kamp op landelijk niveau onderhouden. De belangenbehartiging
op plaatselijk niveau werd aan het landelijk niveau ondergeschikt gemaakt.54

Het einde van de Algemeene Raad; mislukken  van de onderlinge gemeenschappelijke belangenbehar-
tiging?
De samenwerking in het onderlinge Raadskamp begon in 1932 barstjes te vertonen.
De verhouding tussen de vakcentrales en de Landelijke Federatie verslechterde in november 1932. De
onderlinge fondsen hadden het NVV en het CNV in juni 1932 twee zetels in het Federatiebestuur ge-
gund. Daarvan had Mulder, de Federatievoorzitter, al snel spijt: de vakcentrales drukten naar zijn
smaak een te grote stempel op de het Federatiebeleid. Het NVV en CNV leken bereid om de pariteit
volgens Lietaert Peerbolte te accepteren en dat bleef voor de Federatie onbespreekbaar.55  Mulder zin-
speelde er op om uit de Raad te treden.56

Kruithof, de CNV-vertegenwoordiger in de Raad, twijfelde in oktober 1933 aan de effectiviteit van de
organisatie als behartiger van de ziekenfondsbelangen van de christelijke arbeiders.57 Hij vond dat de
Raad op plaatselijk niveau bij de oprichting van onderlinge fondsen veel sterker tegen weerspannige
artsen had moeten optreden. Deze fondsen waren daardoor te zwak of hadden te veel concessies aan de
artsen gedaan. De Raad deed ook veel te weinig voor de belangenbehartiging van het ziekenfondsper-
soneel, met name de bodes. De christelijke bodeorganisatie drong aan op maatregelen, maar de NVV-
vertegenwoordigers Noordhoff en Kupers trokken zich daar niet veel van aan. Kruithof adviseerde het
CNV uit de Raad te stappen en christelijke ziekenfondsen op te richten, al of niet met een paritair be-
stuur. Dit kostte Kruithof zijn zetel in het Federatiebestuur.58 Het CNV stapte uit de Raad.59

De Federatie vond een monogame verhouding met het NVV in de Raad te eng.60 De ziekenfondsorga-
nisatie beschouwde zich ondanks de nauwe samenwerking met de vakbeweging nog steeds als politiek
neutraal en wilde vermijden de schijn op zich te laden teveel in linksche richting te gaan. Het NVV
wilde echter van een vrije relatie niets weten en dreigde in dat geval zelfs met eigen vakbondsfond-
sen.61

De praktische reden voor de wrevel van de Federatie was de manier waarop het Federatiebestuur en
Van Schaik, zijn secretaris, voor het administratieve werk en de kosten van de Algemeene Raad op-
draaiden. Het NVV had geen enkele financiële steun gegeven en liet de ziekenfondsorganisatie voor
de kosten van de oprichting van de nieuwe ziekenfondsen opdraaien. Dit was een te grote belasting
voor de kas van de Federatie, die toch al geteisterd werd door tekorten en wanbetaling.
Deze problemen kwamen voor de Federatie op een ongelukkig moment. De onderlinge fondsen had-
den problemen met de zwakke administratieve en organisatorische structuur van hun koepel en konden
frictie of een arrogante houding van het NVV daar net niet bij hebben. De Federatie zegde in juli 1934
de samenwerking met het NVV op. De Algemeene Raad was ter ziele.
De gezamenlijke belangenbehartiging van de onderlinge ziekenfondsen en de vakbonden had vijf jaar
standgehouden, van 1929 tot en met 1934. De Algemeene Raad ter Bevordering van het Ziekenfonds-
wezen had gefunctioneerd als bestuurlijk-organisatorisch samenwerkingsverband voor de belangenbe-
hartiging van de onderlinge ziekenfondsverzekering.
Het succes van deze belangenbehartiging was kwantitatief. Door de werking van de Raad waren nieu-
we onderlinge fondsen opgericht in Drachten, Eindhoven, Heerenveen, Den Helder, Huizen, Kampen,
Maastricht, Maassluis, Oosterbeek, Schoonhoven, Vlaardingen, Waddinxveen, Winschoten, Stadska-
naal en Beverwijk.62 De meeste van deze fondsen draaiden redelijk. Deze Raadsactiviteit, samen met
de invoering van de Ziektewet, had de NMG en de katholieke vakbond tot een concurrentiestrijd en tot
nieuwe fondsen gedwongen. De Nederlandse bevolking kon vanaf 1930 ook op het platteland steeds
beter een beroep op de ziekenfondsverzekering doen.
De Raad had weinig kwalitatief succes. Het landelijk geboden ziekenfondspakket werd door de acti-
viteit van de onderlinge fondsen niet verruimd of verbeterd. De onderlinge samenwerking zorgde juist
voor een ideologische verstarring tussen de taktisch onhandig manoevrerende NMG, de Landelijke
Federatie en de vakbonden.
Dit had wel tot gevolg dat de regering zich als bemiddelende partij met het ziekenfondsbestel moest
bemoeien en zich niet meer kon beperken tot een wetsvoorstellende rol. De overheidsbemoeienis kon
de patstelling tussen het onderlinge kamp en de NMG niet doorbreken, maar zorgde er wel voor dat
het NVV, het CNV en de NMG millimeter voor millimeter naar elkaar kropen. Deze partijen konden
tot een ongeschreven compromis komen over de bestuurlijke invloed van de verzekerden op hun zie-
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kenfondsverzekering in de vorm van de pariteitsverhouding tussen medewerkers- en verzekerdenver-
tegenwoordigers.
De Raad viel uiteen omdat de standpunten van de partijen over de ziekenfondsverzekering nog teveel
uit elkaar lagen. De Landelijke Federatie bleef bij het onderlinge model van de Volharding en andere
fondsen, was bang voor politisering van het ziekenfondsbestel en probeerde boven alles een neutraal
gezicht te houden. De ziekenfondsorganisatie schrok daarom terug voor een te nauwe band met de
vakbond. Het NVV en het CNV waren bereid het zuivere onderlinge model op te geven voor samen-
werking met de artsenkoepel. Het NVV gaf de voorkeur aan een ziekenfondsbestel volgens de richtlij-
nen uit het Unificatierapport en zag de ziekenfondsverzekering meer als onderdeel van de sociale ver-
zekering, minder als een zelfstandig thema.

De Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen; een overlegorgaan voor gemeenschappelijke be-
langen
Door het functioneren van de Raad hadden de overheid, het NVV en de NMG beseft dat regelmatig
overleg van alle belangengroepen noodzakelijk was om de rust en de ontwikkeling van de zieken-
fondsverzekering te garanderen.
Na het uiteenvallen van de Raad hielden het RKWV, het NVV, de Huisartsen en de Specialisten
Commissies van de NMG wel contact. Zij spraken over ziekenfondswetgeving en het beëindigen van
plaatselijke conflicten. De Landelijke Federatie nam aan deze gesprekken geen deel. De weerzin tegen
het NVV was nog te groot en er werd teveel gediscussieerd over de pariteitskwestie.63 De afwezigheid
van de Federatie maakte het voor de vakbonden en de NMG mogelijk om het in april 1935 eens te
worden over hernieuwde samenwerking.
De pijnlijke pariteitskwestie werd verdoofd door L.C. Kersbergen, in 1934 tot voorzitter van de NMG
benoemd. Hij wist de dogmatische afwijzing van pariteit door het Hoofdbestuur te doorbreken.64

Maatschappijfondsen mochten na juli 1935 zelf beslissen of zij hun bestuursstructuur wilden aanpas-
sen door de verzekerdenvertegenwoordigers evenveel zetels te geven als de medewerkersbestuurders
gezamenlijk. Kersbergen dwong zijn collega-Hoofdbestuursleden tot het inzicht dat de NMG tegemoet
moest komen aan de eisen van de vakbonden, omdat de artsen anders de toegeeflijkheid van de rege-
ring bij ziekenfondswetgeving zouden verliezen. Dit nieuwe standpunt vergemakkelijkte de onderhan-
delingspositie van de NMG.
De wens tot samenwerking van de NMG en de bonden werd in maart 1935 aangegrepen door J.R.
Slotemaker de Bruïne, de minister van Sociale Zaken. Slotemaker de Bruïne haakte in op een eerder in
1933 door de Algemeene Raad gedaan voorstel voor een Centrale Commissie voor het Ziekenfonds-
wezen.65 Het NVV, het RKWV, de Landelijke Federatie en Lietaert Peerbolte opperden om door mid-
del van een dergelijke commissie de crisis tussen de NMG en de onderlingen te bezweren en onder
leiding van een regeringsfunctionaris landelijke ziekenfondskwesties te regelen.
De minister beschouwde deze commissie als een verzoeningscommissie, bedoeld om draagvlak te
krijgen voor zijn wetsvoorstel als vierde nota van wijziging op het ziekenfondswetsontwerp Aalber-
se.66 Hij wilde daartoe alle partijen, betrokken bij de gezondheidszorg en de ziekenfondsverzekering
uitnodigen: de vakcentrales, de Landelijke Federatie, de NMP, de NMT, de NMG en de Vereeniging
van Nederlandsche Gemeenten, VNG.
De NMG vond de samenstelling van deze regeringscommissie echter niet paritair genoeg. Eggink stel-
de een Commissie van Toezicht voor: een maatschappelijk overlegorgaan zonder overheidsbemoeie-
nis. Noordhoff en Veldman vonden dit idee als NVV- en RKWV-vertegenwoordigers uitstekend. 67

Alleen Kruithof maakte namens het CNV bezwaren. De christelijke vakcentrale beschikte niet, zoals
het RKWV over eigen ziekenfondsen en voelde in 1935 het meest voor zelfbeheerde, nationale zie-
kenfondsen.
De door de NMG geaccepteerde pariteit bleek het smeermiddel voor het contact tussen de vakcentrales
en de artsenkoepel. De vakcentrales waren voor deze Commissie van Toezicht bereid het ideaal van de
onderlinge ziekenfondsbeheer te verruilen voor het pariteitsmodel. 68 Zij vonden het vanwege deze
principiële wijziging nodig om de Landelijke Federatie voor het overleg uit te nodigen. De pariteit was
echter voor de onderlinge belangenorganisatie nog steeds onverteerbaar en die bedankte op 30 april
1935 voor de eer.69 Zij hield de deur naar overleg met de NMG wijselijk op een kier om zich niet bui-
tenspel te laten zetten en verklaarde wel bereid te zijn om aan de door Slotemaker de Bruïne voorge-
stelde verzoenings- en adviescommissie deel te nemen.
De besturen en Algemene Vergaderingen van RKWV, NVV, CNV en NMG stemden in met een re-
glement, waardoor de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen, de CCZ, op 4 oktober kon
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worden geïnstalleerd. Deze bestond uit de NMG-afgevaardigden Kersbergen, voorzitter, Eggink, se-
cretaris, Van Romunde, en de vakbondsbonsen Noordhoff, Kruithoff en Veldman.
De CCZ vergaderde maandelijks in het gebouw van de NMG in Amsterdam. Zij was actief met het
bemiddelen bij problemen tussen artsen en fondsen, fungeerde als landelijk overlegorgaan, als advies-
orgaan voor de overheid en verzamelde ziekenfondsgegevens voor het Centraal Bureau voor Statistiek.
Het CBS produceerde daarmee in 1937 voor de eerste maal sinds het NMG-rapport uit 1908 een to-
taaloverzicht van het Nederlandse ziekenfondsbestel. 70

De Commissie bemoeide zich door de invloed van de NMG meer dan de Algemeene Raad met medi-
sche zaken. De leden overwogen de landelijke invoering van het Zaanlandse stelsel om het voorschrij-
ven van medicijnen en de kosten van de geneesmiddelenconsumptie te beperken. Dit was een methode
om het voorschrijfgedrag van artsen aan banden te leggen door een geneesmiddelenbesluit. Per jaar
mocht elke medicus per ingeschreven lid voor een bepaald bedrag voorschrijven. Wat hij boven dit
bedrag voorschreef werd op zijn honorarium gekort. Deze methode kon ook worden gebruikt voor
tandheelkundige hulp en kunst- en hulpmiddelen.
De Commissie vormde een speciaal fonds voor bijzondere geneesmiddelen als leverpreparaten, insuli-
ne, sera en vaccins.71 De CCZ verzocht de regering voor de ziekenfondsen een regeling te treffen en
prijsafspraken te maken voor de levering van Organoninsuline. Deze bleek kwalitatief beter dan de
buitenlandse insuline.72 Veel ziekenfondsen hadden deze insuline al in hun pakket opgenomen, waar-
door het voor diabetici mogelijk werd om als zware risico's een ziekenfondsverzekering af te sluiten.
Voor deze tijd konden zij alleen een beroep doen op de geneeskundige armenzorg.73

Op verzoek van de Vereeniging voor Nederlandsche Gemeenten en Noordhoff werd een actie georga-
niseerd voor de oprichting van een vereniging voor schooltandverzorging. De CCZ hield op 11 de-
cember 1937 een congres over de tandheelkundige verzorging van ziekenfondsverzekerden. Deze
bleek slecht.74 Veel ziekenfondsen, onderlinge en Maatschappijfondsen, probeerden met eigen polikli-
nieken en overeenkomsten met NMT-leden hun verzekerden een gebitsverzekering te bieden. Slechts
9-10% van hen bleek van de gelegenheid voor conserverende tandheelkundige behandeling gebruik te
maken. Ziekenfondsverzekerden bezochten een tandarts alleen als het echt nodig was en bleven terug-
houdend voor verder tandartsbezoek. Dit zou pas veranderen met de verplichte sanering, die na 1941
onder het Ziekenfondsenbesluit zou worden doorgevoerd.

De CCZ en pariteit als belang
De CCZ bleek als landelijk overlegorgaan voor de ziekenfondsverzekering in een behoefte te kunnen
voorzien. Het succes werd helaas getemperd doordat niet alle partijen, betrokken bij de gezondheids-
zorg van de ziekenfondsverzekerde, in de Commissie zitting hadden. Haar opzet was en bleef beperkt
tot overlegorgaan tussen de vakorganisatie, de ziekenfondsorganisaties en de NMG.75 De belangenor-
ganisaties NMT en NMP kregen geen zitting in de Commissie. De vakbonden en de NMG hielden de
NMT buiten de deur. De verhouding tussen de NMG en de NMP was door de eigenzinnige houding
van Eggink en het Hoofdbestuur al jaren zo belabberd dat de NMP niet eens een zetel wilde.76

De onenigheid tussen de vakbonden en de NMG over de uitleg van de pariteit bemoeilijkte veel dis-
cussies. Het RKWV en het NVV bleven in 1935 bij de Landelijke Federatie aandringen op deelname
aan de Commissie, waar de ziekenfondskoepel in februari 1936 uiteindelijk met weerzin mee instem-
de. Het NVV koos toch voor samenwerking met de Federatie en veranderde weer eens zijn opvatting
over de toepassing van pariteit. Was het in 1935 dat de centrale instemde met de helft van de verte-
genwoordigers van verzekerden van het fonds en voor de andere helft uit de vertegenwoordigers van
de aan het ziekenfonds verbonden artsen, in mei 1936 luidde het waarbij de deelnemers in de besturen
een plaats krijgen, doch nimmer tot een groter aantal dan de helft van de te bezetten aantal plaatsen.77

Een draai waarmee het NVV naar de kant van de NMG of de onderlinge fondsen mee op kon.
Het werden de fondsen. De Algemene Vergadering van de Landelijke Federatie had op 27 mei had be-
slist dat de uitleg van het NVV niet in strijd was met de belangen van haar fondsen, omdat zij volgens
het NVV alleen gold voor nog op te richten Maatschappijfondsen.78 De Volharding en de andere on-
derlinge volbloed raspaarden met hun loondienstartsen zouden door deze interpretatie van de pariteit
geen schade lijden, terwijl de positie van de Federatie er door zou verbeteren. Deze sloot opnieuw vre-
de met het NVV.
De NMG had in de CCZ ook geen steun van het RKWV en de Bond van R.K.-Ziekenfondsen te ver-
wachten. De artsenorganisatie wees hernieuwde voorstellen van het katholieke kamp om tot een over-
eenkomst over de toepassing van confessionele waarden in de ziekenfondsverzekering te komen
hooghartig van de hand.79
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De artsen voelden zich steeds meer in het defensief gedrongen, maar gingen met de van hen bekende
duikboottaktiek openlijke confrontaties uit de weg. Daardoor duurde het nog tot mei 1938 voordat de
verhoudingen in de CCZ tussen de onderlingen en de NMG volkomen verziekt waren. Dit kwam niet
alleen door ideologische spanningen, maar ook door de concurrentie tussen de belangenorganisaties op
plaatselijk niveau. De Landelijke Federatie, in 1937 omgevormd tot Centrale Bond van Ziekenfondsen
of CBZ, had tot woede van de NMG op Texel, in Nijmegen en in Groningen nieuwe fondsen gesticht
als concurrenten van de goed functionerende Maatschappijfondsen. 80 Dit was in strijd met de afspra-
ken in de Commissie.81

De partijen deden in juli 1938 nog een schijnpoging om het schip vlot te trekken door de instelling van
een studiecommissie naar samenwerkingsmogelijkheden, maar de kloof tussen de NMG, de CBZ en
het NVV was onoverbrugbaar. De ideologische verschillen en de concurrentiestrijd om de verzekerde
bleken opnieuw te groot om een vruchtbare samenwerking tussen de belangenorganisaties mogelijk te
maken. Het NVV, RKWV, CNV, de CBZ en de Bond van R.K.-Ziekenfondsen concludeerden in 1939
uiteindelijk dat samenwerking op voet van gelijkheid der samenwerkende partijen door de Maat-
schappij v. Geneeskunst onmogelijk wordt gemaakt en derhalve moet worden vastgesteld, dat uit eigen
krachten der op ziekenfondsgebied werkzame organisaties geen coördinatie, met alles wat daarmede
verband houdt, zal kunnen worden tot stand gebracht.82 Zij drongen bij de minister van Sociale Zaken
aan op handhaving van de vrijheid van organisatie op ziekenfondsgebied en op een Ziekenfondsraad,
ingesteld van overheidswege, opdat de regering de problemen zou oplossen.
De belangenorganisaties van de onderlinge ziekenfondsen en de vakbonden gooiden daarmee de hand-
doek in de ring. Zij erkenden dat oplossing van de polarisatie alleen onder druk van een Ziekenfonds-
raad en niet uitsluitend door bemiddeling van de regering mogelijk was. Het maatschappelijk midden-
veld bleek na decennia van strijd en overleg niet in staat om onafhankelijk van wettelijke regelgeving
tot een landelijk uniforme ziekenfondsverzekering te komen. De ideologische tegenstellingen tussen
het onderling beheerde ziekenfondswezen, de principes van de NMG met haar Maatschappijfondsen,
de machtsbalans tussen de belangenorganisaties en de manier waarop zij hun belangen tegenover el-
kaar behartigden hadden dit onmogelijk gemaakt. De pariteit, de mate waarin de verzekerde bij de be-
leidsvorming van de verzekering van zijn gezondheidszorg werd betrokken, was voor iedere partij een
te groot belang.

De Federatie, haar organisatiestructuur, Slingenberg en het NVV
De ziekenfondsbesturen van de niet-confessionele onderlinge fondsen waren tot 1932 van mening ge-
weest dat zij hun belangen het beste konden laten behartigen door een koepelorganisatie in losse, fede-
ratieve vorm. Zij waren sinds de oprichting van de Landelijke Federatie in 1913 op hun vrijheid ge-
steld gebleven en vonden dat belangenbehartiging zo weinig mogelijk moest kosten. A.W. van Schaik,
de secretaris, was de enige bezoldigde kracht.
Deze losse structuur en beperkt apparaat was misschien voldoende in tijden van vrede met de NMG,
maar niet als er zwaardere eisen aan de belangenbehartiging werden gesteld zoals advisering voor zie-
kenfondswetgeving, onderhandelingen met andere organisaties, plaatselijke ziekenfondsconflicten en
landelijke polarisatie. Het bestuur had nauwelijks beslissingsbevoegdheid en dat bleek zich te wreken,
toen de samenwerking met het NVV in de Algemeene Raad besluiten nodig maakte die alleen op de
Algemene Vergaderingen genomen konden worden.83

Voor de ziekenfondsstrijd was geld nodig, maar de contributies voor de Federatie waren veel te laag.
Het bestuur legde in maart en juli 1933 de Algemene Vergadering voorstellen voor een schulddel-
gingsfonds en een bescheiden contributieverhoging voor, maar dit mislukte. De fondsen Door en Voor
Werklieden en Ziekenzorg uit Amsterdam, de Algemeene Rotterdamsche Vereeniging en het Alge-
meen Ziekenfonds voor Schoonhoven lagen dwars, zeer tot ongenoegen van voorzitter Mulder. Mul-
der wilde de Federatie omvormen van een strijd- naar een ontwikkelingsbureau, dat op alle punten het
ziekenfondswezen rakende advies en inlichtingen geven kan.84 Lietaert Peerbolte eiste antwoord op
zijn bemiddelingsvoorstellen over de pariteit en dat antwoord kon Mulder zonder mandaat van de Al-
gemene Vergadering niet geven.
De Algemene Vergadering besloot op 22 juli nee te zeggen tegen Lietaert Peerboltes pariteit, de weer-
spannige fondsen uit de Federatie te zetten, de contributie niet te verhogen en een bestuursverkiezin-
gen te houden. Het eerste was te verwachten, maar had geen interne gevolgen. Het tweede betekende
het verwijderen van een weerspannige minderheid en kostte 140.000 verzekerden, bijna 1/3 van het
bestand. De financiële en organisatorische problemen bleven onopgelost. Het positieve van dit lijstje
was de bestuurlijke vernieuwing. C.J. van Lienden, afkomstig van het Algemeen Ziekenfonds voor



-12-

Eindhoven, kreeg een zetel. Van Lienden zou snel uitgroeien tot dè vertegenwoordiger van de onder-
linge fondsen in het spel met de overheid en de artsen.
De positie van Federatie leek verder te verzwakken doordat de organisatie zich in 1935 buiten spel had
geplaatst. De verhouding met het NVV was immers in 1934 bekoeld en de Federatie weigerde vanwe-
ge de pariteit deel te nemen aan de CCZ.
De relatie met de overheid was ook slecht. Een crisis tussen het Utrechtse onderlinge fonds Zieken-
zorg en de NMG-artsen rond de jaarwisseling 1933-1934 had tot gevolg gehad dat het Federatiefonds
was omgevormd tot een fonds met gezondheidszorgvoorzieningen en een bestuur volgens het onder-
linge model.85 Deze crisis was voor Lietaert Peerbolte aanleiding om een nieuw voorstel voor een zie-
kenfondswet, bekend als het wetsontwerp-Slingenberg, aan te passen met paritaire besturen en paritai-
re Commissies van Toezicht. Hij hoopte hiermee de concurrentie tussen de artsen en de fondsen te
kunnen voorkomen.86 De NMG was over dit voorstel zeer te spreken, maar de Federatie alle rminst.87

De Federatiefondsen koesterden het succes van Ziekenzorg en de Volharding als de paradepaardjes
van het onderlinge model en keerden zich tegen ziekenfondswetgeving met vrije artsenkeuze en pari-
teit. Wetgeving zou alleen acceptabel zijn als de onderlinge fondsen hun loondienstartsen en eigen in-
stellingen konden behouden, maar de wet zou dit onmogelijk maken. De Federatie hield op 22 februari
1936 een Demonstratief Congres waar W.M. Metman, bestuurslid van de Volharding, fel uithaalde
naar de NMG en de overheid.88

Volgens Metman was het doel van deze meeting om duidelijk te maken dat de onderlinge zieken-
fondsverzekering zich zelf zonder financiële steun van de overheid kon bedruipen. Vormen onze fond-
sen een Augiasstal, waarin noodzakelijk geredderd moet worden was zijn vraag? Metman haalde alle-
oude argumenten van de onderlinge ideologie tegen het NMG-standpunt uit de kast en veegde de vloer
aan met de sociale gevolgen van de welstandsgrens van Slingenberg voor de middenklasse. […] poli-
tie-inspecteurs, leraren, gepensionneerde Indisch-ambtenaren, officieren, hoofdofficieren zelfs. Moe-
ten deze straks uit ons fonds worden verwijderd omdat een kwartje contributie per week, hoewel vol-
doende voor de medische hulp die wij bieden en waarmee zij tevreden zijn […] te weinig worden
geacht voor de beurs van deze door de regering geplukte […] tot ons gekomen rijkaards?89 De wette-
lijke welstandsgrens van ƒ 3.000 zou deze mensen tot de voor hen te dure particuliere praktijk veroor-
delen.
Metman verweet het NVV en de SDAP de onderlinge idealen aan de NMG en de regering te hebben
verkwanseld en dat zij doktoren beschouwden als wezens van hogere orde. Medici waren, ondanks het
"meerderwaardigheidscomplex" waaraan zij laboreren, in wezen niets anders dan werknemers in
dienst van de gezondheidszorg.90 Een Federatieman kon ook in 1936 nog als vanouds van dik hout on-
derlinge ziekenfondsplanken zagen! De principes van Metmans rede waren helder:
• de Nederlandse ziekenfondsverzekering berustte op het beginsel der vrijwillige verzekering tegen

risico
• het verzekeringskarakter maakte een welstandsgrens sociaal onrechtvaardig
• de Nederlandse wetgever diende zich te onthouden van bemoeienis met het onderlinge zieken-

fondswezen en had nog minder het recht om langs wettelijke weg speciale voordelen voor het
dokterscorps te gaan verankeren

• het bondgenootschap van iedere Nederlandse vakbeweging werd geaccepteerd mits deze de zelf-
standigheid van de belangenorganisatie van de onderlinge fondsen erkende

De Federatie en het NVV vonden elkaar in de strijd tegen Slingenberg. Het NVV verdedigde het recht
van de onderlinge fondsen om eigen instellingen als apotheken op te richten en vond de premies voor
het in de wet geboden verstrekkingenpakket zonder subsidie veel te hoog. Noordhoff verweet de over-
heid te willen ingrijpen in de delicate kwestie van de vrije artsenkeuze, terwijl het maatschappelijk
veld nog te verdeeld was en de ideeën over dit onderwerp nog verder moesten worden ontwikkeld. 91

Hij was van mening dat succesvolle ontwikkelingen als van de Volharding niet door legislatieve be-
palingen verstoord mochten worden.92

Het NVV verdedigde in een adres aan de Tweede Kamer het onderlinge ziekenfondswezen.93 Deze
druk had succes. Een kamercommissie deelde de opvattingen van de Federatie en de vakbonden over
de te hoge premiedruk en verweet Slingenberg te veel het standpunt van de NMG over pariteit, wel-
standsgrenzen en de vrije artsenkeuze te delen. Op 9 maart 1937 werd het ontwerp van de Kameragen-
da afgevoerd en op 21 september door C.P.M. Romme, de opvolger van Slingenberg, ingetrokken.
Het was het einde van de lange serie wijzigingen op het oude wetsontwerp-Aalberse. Romme en diens
opvolger Van den Tempel zouden ieder nog een poging doen om met beperkte wetgeving een regeling
voor de ziekenfondsbestel te realiseren, maar zonder resultaat. De Duitse bezetter zou in 1941 met het
Ziekenfondsenbesluit wel succes hebben.
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Van Federatie naar CBZ; naar een sterke belangenorganisatie van de onderlingen
De druk rond de Slingenbergperikelen, het gejengel van de NMG over pariteit en vrije artsenkeuze, de
concurrentie van de Maatschappijfondsen en geklaag over indommelen van het Federatiebestuur zetten
de besturen van de onderlinge fondsen opnieuw aan het denken over versterking van hun belangenor-
ganisatie. Metman drong namens de Volharding aan op een krachtige reorganisatie, betere propaganda
en een tweede gesalarieerde bestuurder.94 C. Baaij, afkomstig van het Haarlemse Ziekenzorg werd in
mei 1936 als tweede secretaris aangesteld.
Baaij moest gelijk als vervanger van Van Schaik optreden. Van Schaik, bestuurder van het Utrechtse
Ziekenzorg en een van de oprichters van de Federatie in 1913, overleed na een leven van hard werken
in dienst van de belangen van de onderlinge ziekenfondsverzekering in april op 64-jarige leeftijd. Met
Van Schaiks dood was eigenlijk het tijdperk van de Federatie afgesloten, terwijl een nieuwe periode
met bestuurders als Baaij en Van Lienden juist aanbrak. Zij waren in staat de oude vrijgevochten,
principiële onderlinge fondsbestuurders van het nut van centralisatie te overtuigen. De oude Federatie
kon na een paar stormachtige vergaderingen op 2 november 1937 worden omgezet in de Centrale
Bond van Ziekenfondsen, de CBZ.95 Van Lienden werd de nieuwe voorzitter en Baaij bleef secreta-
ris.96

Het bestuur van de CBZ, bestaande uit Van Lienden, Baaij, P. Bruyn, M. de Bruyn, J. Mulder, De
Munnik, Van Santen, Stijntjes, en M. IJssels, was sterker dan het oude van de Federatie. Het kreeg de
bevoegdheid belangrijke besluiten zonder vooroverleg aan de Algemene Vergadering voor te leggen,
mocht landelijke mantelovereenkomsten sluiten met de koepelorganisaties van zorgverleners en kon
de fondsbesturen aanwijzingen geven bij hun administratie. Er werd zelfs een contributieverhoging
doorgevoerd. Door de vernieuwing tot CBZ kregen de onderlinge fondsen een slagvaardiger koepel
dan de NMG voor haar Maatschappijfondsen ooit geweest was of kon zijn.
De CBZ achtte zich in 1938 sterk genoeg om in de strijd tegen de NMG en de Maatschappijfondsen
een landelijk onderling fonds op te richten: het Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds of
ANOZ. De CBZ-bestuurders liepen zich in 1938 en 1939 het vuur uit de sloffen om overal in het land
afdelingen van de grond te krijgen of onderlinge fondsen onder de ANOZ-paraplu te krijgen, maar de
reacties waren maar lauw.97 Het fonds De Eendracht uit het Friese Woudsend was op 6 januari 1941
het eerste onderlinge fonds dat met het ANOZ wilde samengaan.
De omzetting van de Landelijke Federatie naar CBZ leverde een schisma tussen de onderlinge fondsen
op. Het Ziekenfonds voor de Arbeidenden Stand uit Deventer en de Algemene Rotterdamsche Vereni-
ging waren het niet eens met de centralisatie en de contributieverhoging en bedankten voor de CBZ.
Zij vormden in januari 1939 met het Amsterdamse Ziekenzorg, dat in 1933 al wegens dreigende cen-
tralisatie uit de Federatie was gestapt, de Landelijke Contactcommissie voor Onderlinge Ziekenfond-
sen.98 De besturen van deze fondsen beschouwden deze Contactcommissie als overlegorgaan en als
middel om overheidsinstanties er van te overtuigen dat de CBZ niet geacht kan worden de represen-
tant te zijn van het onderling beheerde ziekenfondswezen […] aangezien de overgrote meerderheid
der onderling beheerde fondsen nièt is aangesloten.
Van Lienden en de oude Federatierot Mulder keerden zich tegen dit initiatief. Zij waren bang dat de
nieuw verworven CBZ-eenheid onder druk zou komen te staan en de positie van de NMG zou verster-
ken, maar dit viel mee. De CBZ verloor alleen in 1940 het Utrechtse Ziekenzorg aan de Landelijke
Contactcommissie, maar dit was geen verlies. De relatie tussen Ziekenzorg en de koepelorganisatie
had alleen maar bestaan uit ruzie en financiële problemen. 99 De CBZ trad, ondanks de afscheiding van
de Landelijke Contactcommissie, onder leiding van Van Lienden en Baaij krachtig op als belangenor-
ganisatie van de onderling beheerde ziekenfondsen. De polarisatie met de NMG ging als vanouds over
dezelfde onderwerpen door.100 Dit zou pas veranderen door de bijzondere omstandigheden in de be-
gintijd van de bezetting na de bange meidagen van 1940.

Belangenbehartiging in het teken van ideologie en concurrentie; een evaluatie
De belangenbehartiging bij de ziekenfondsverzekering werd in de periode 1930-1940 gedomineerd
door de concurrentie tussen de NMG als belangenorganisatie van de artsen en de Maatschappijfond-
sen, de vakcentrales CNV, NVV en de Landelijke Federatie of CBZ als landelijke belangenbehartigers
van de niet-zuilgebonden onderlinge fondsen en het RKWV met de Bond van R.K.-Ziekenfondsen als
koepelorganisaties van het katholieke ziekenfondswezen.
De regelgeving van de overheid, de Ziektewet van 1929, werkte op het spanningsveld tussen NMG- en
de onderlinge ideologie als katalysator. Invoering van deze wet behelsde geen wetgeving voor het zie-
kenfondsbestel, maar stimuleerde de concurrentie tussen de ziekenfondsen op lokaal niveau. Dit
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maakte verbetering van de belangenbehartiging op landelijk niveau voor ondersteuning, voor overleg
met de belangenorganisaties van de zorgaanbieders, voor advisering en lobbyen bij de overheid en
voor samenwerking of competitie met de andere groepen in het ziekenfondsbestel noodzakelijk. Iedere
belangengroep werkte dit op zijn eigen wijze uit.
De karakteristieken van de verhoudingen tussen deze belangenorganisaties waren polarisatie, centrali-
satie, overleg en hervorming van de relatie overheid-middenveld. De polarisatie, het belangrijkste
kenmerk, spitste zich toe op de mate waarin de macht in de fondsbesturen verdeeld werd tussen de
zorgaanbieders en de verzekerdenvertegenwoordigers volgens het pariteitsbeginsel. Deze polarisatie
was het gevolg van het labiele machtsevenwicht tussen de belangengroepen.
De pariteit gold vooral de Maatschappijfondsen. De NMG liet de ontwikkeling van de Maatschappijf-
ondsen over aan het initiatief van de afdelingen en de belangenbehartiging daarvan aan de Huisartsen
Commissie. Vereniging van deze fondsen in een federatie werd als onderdeel van de centralisatiepoli-
tiek van het Hoofdbestuur onderdrukt. Ondanks deze schadelijke politiek groeiden de Maatschappij-
fondsen door de samenwerking tussen de artsen, de apothekers en de verzekerden op stedelijk en regi-
onaal niveau tot de grootste fondsen.
De katholieke zuil volgde voor de eigen onderlinge fondsen ook een centralisatiebeleid. Zij liet de le i-
ding en ontwikkeling van de haar ziekenfondsbestel over aan de katholieke vakbond volgens de richt-
lijnen van de kerkelijke leiding. Het RKWV richtte een Bond van R.K.-Ziekenfondsen op die intern,
naar de diocesane centrale ziekenfondsen optrad als controleur, ondersteuner en stichter. De externe
belangenbehartiging naar de andere ziekenfondsorganisaties, de overheid en de zorgaanbieders bleef
grotendeels in handen van het RKWV. Deze stelde zich in de relatie met de andere organisaties auto-
noom op, was wel bereid tot samenwerking, maar niet tot integratie of fusie van de katholieke fondsen
met de andere onderlinge fondsen.
De algemene onderlinge fondsen lieten zich extern vertegenwoordigen door de Landelijke Federatie,
die als belangenbehartiger gehinderd werd door geldgebrek en een zwakke organisatorische structuur.
Een nieuwe generatie bestuurders, gesteund door de politieke en maatschappelijke omstandigheden,
kon de fondsbesturen pas in 1937 overhalen tot een centralistischer en gemoderniseerd beleid in de
Centrale Bond van Ziekenfondsen.
De belangenbehartiging door de Landelijke Federatie liep gedeeltelijk parallel met de werksfeer van
de vakcentrales NVV en CNV. Dit maakte samenwerking met deze organisaties mogelijk. Deze sa-
menwerking, al of niet geformaliseerd, werd bemoeilijkt door de ideologische standvastigheid van de
Federatie en de politieke souplesse van het NVV. Het NVV was hierdoor wel in staat het overleg met
de NMG in tijd van de scherpste polarisatie op gang te houden, vooral als de kloof tussen de artsenor-
ganisatie en de ziekenfondskoepel over de pariteit en de concurrentie op plaatselijk niveau te groot
was.
De polarisatie en de krachtsverhoudingen tussen al deze belangenorganisaties maakten het de overheid
tot 1941 onmogelijk om een maatschappelijk en politiek geaccepteerde wettelijk regeling van het zie-
kenfondsbestel te realiseren. Alle partijen, ook de overheid, erkenden dat landelijk overleg nodig was
om het vacuüm veroorzaakt door de polarisatie te doorbreken.
Dit overleg manifesteerde zich in verschillende vormen. De Landelijke Federatie, het NVV, het CNV
en het RKWV onderhielden als onderling kamp van 1929 tot 1934 een in een overeenkomst vastge-
legd samenwerkingsverband, de Algemeene Raad. De Centrale Commissie voor het Ziekenfondswe-
zen functioneerde van 1935 tot 1939 als overlegorgaan voor gemeenschappelijke belangen tussen de
vakbonden, de belangenorganisaties van de onderling fondsen en de NMG.
Deze organen voorzagen door aantoonbare resultaten in de behoefte, maar de polarisatie bemoeilijkte
de gesprekken en maakte iedere keer een einde aan de samenwerking. In 1939 erkenden alle partijen
uiteindelijk dat zonder een door de overheid ingesteld toezicht in de vorm van een Ziekenfondsraad de
ontwikkeling van het ziekenfondsbestel stagneerde. Het maatschappelijk middenveld was door de ide-
ologische tegenstellingen en belangen niet in staat gebleken om onafhankelijk van wettelijke regelge-
ving tot een landelijk uniforme ziekenfondsverzekering te komen. De rol van de overheid was in deze
periode daardoor veranderd van passieve voorsteller van ziekenfondswetten tot actor, die zich als be-
middelaar in de polarisatie tussen de belangenorganisaties opstelde.
De ontwikkeling van het lokale ziekenfondsbestel, gebaseerd op het stelsel van de collectieve over-
eenkomsten, de Maatschappijfondsenideologie en de principes van het onderlinge beheer, kon door de
aktiviteiten van de landelijke belangenorganisaties ondanks de polarisatie doorgaan. Dit bestel voorzag
daardoor in 1940 de bevolking in de steden en op het platteland steeds beter in de behoefte aan de ver-
zekering van de gezondheidszorg.
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