
De invloed van het stadsbestuur op de volksgezondheid 

in de loop der eeuwen 

Een uitermate belangrijke datum voor de volksgezondheid in Nederland is 
1 juni 1865. Na een trage en n1oeitev0Ue weg in de beide Kamers der Staten
Generaal werd een viertal ontwerpen als wet in de Staatscourant afgekondigd. 
Deze waren: 

1. ~et ontwerp regelende het Geneeskundig Staatstoezicht, 
2. het ontwerp regelende de voorwaarden tot verkrijgen van de bevoegd

heid van geneeskundige, apotheker enz., 
3. het on~werp regelende de uitoefening der geneeskunst, 
4. het ontwerp regelende de uitoefening van de artsenijbereidkunst. 

Vanzelfsprekend werden er inspecteurs van rijkswege aangesteld. Deze 
ambtenaren moesten niet alleen toezicht .houden op het naleven dier wet, maar 
tegelijkertijd gegevens verzamelen omtrent de staat van de volksgezondheid 
in het algemeen. Onvolkomenheden dienden aan de Minister van Binnen
landse Zaken gemeld te worden. ffler zien we dus de verantwoordelijkheid 
van de centrale overheid door het uitoefenen van toezicht. De uitvoering van 
de zorg voor de volksgezondheid was traditioneel de taak van de plaatselijke 
overheid, maar honderd jaar geleden werden aan deze uitvoering nog maar 
zeer bescheiden eisen gesteld. Behalve het maken van verordeningen, die 
hoofdzakelijk het leefmilieu betroffen, en ook nog het bijhouden van enkele 
- zeer eenvoudige - statistieken had de stedelijke overheid geen andere taak 
clan een zeker toezicht op de beroepsbeoefenaars (geneeskundigen, apothe
kers, vroedvrouwen en tandmeesters), omdat de gehele geneeskundige en 
gezondheidszorg destijds niet meer omvatte dan de persoonlijke diensten van 
deze groepen. 

Het stadsbestuur moest er scherp op letten dat de beoefenaars de vereiste 
bevoegdheden bezaten. Het regelde de opleiding en probeerde vaak tevergeefs 
de kwakzalverij te bestrijden. In tijden van epidemieën kwam er nog een 
andere taak bij. Door afkondiging van bepaalde ordemaatregelen trachtte het 
gemeentebestuur de bevolking voor een ramp te behoeden. 

Het verstrekken van voorzieningen op geneeskundig en gezondheidsgebied 
beperkte zich uitsluitend tot de armen en wel door beschikbaarstelling van hulp 
door beroepsbeoefenaars en van ziekenhuisbedden. Deze gemeentelijke ver
plichting werd uitgevoerd in het kader van de Armenwet. Door de wet van 
1865 kwam er toch een duidelijke verbetering in de gezondheidszorg, doordat 
de inspecteurs er het element van deskundigheid in brachten. Deze ambtenaren 
stuitten op talrijke tekortkon1ingen en een stroom van voorstellen vloeide naar 
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de minister. Thorbecke, die zowel de Gezondheidswet als de Gemeentewet op 
zij n naam heeft gebracht, zag zeer wel het belang van een goede gezondheids
zorg in, maar hij aarzelde om de gemeentelijke autonomie aan te tasten. Toch 
dwong hij gemeentebesturen die een gezapige inactiviteit bewaarden, tot het 
maken van noodzakelijke verordeningen. Speciale wetten werden daartoe uit
gevaardigd. Voorbeelden hiervan zijn de Begrafeniswet (1869), de Veewet 
(I 870) en vooral ook de Besmettelijke Ziekten wet ( 1872). Het begrip "de wet 
uitvoeren" Jeidde tot een novum! Er dienden voorzieningen getroffen te wor
den om lijders te kunnen isoleren en te verplegen. Deze voorzieningen moesten 
bekostigd worden uit de gemeentekas; zij waren bestemd voor ieder lid van 
de gemeenschap en niet uitsluitend meer voor de armlastigen. 111 vele gemeen
ten - en helaas moeten we er Gouda ook toe rekenen - trok men zich van dit 
alles weinig aan. In wezen deed de landsregering niets hiertegen: een rationele 
epidemie-bestrijding kwam niet van de grond. 

Met de invoering van de Staatsregeling der Volksgezondheid op l juni I 865 
kwam het einde van alle plaatselijke voorschril'ten en reglementen. Alle Com
missies tot. Geneeskundig Tocvoorzigt moesten worden opgeheven. In Gouda 
op 4 november 1865. Toch had deze commissie in onze stad prachtig werk 
geleverd. Eigenlijk was zij opgericht, omdat ten gevoJge van de inlijving van 
ons land bij het Franse Imperium de toen al afgekondigde Geneeskundige 
Staatsregeling ter zijde was geschoven. Als er dan geen staatsregeling mogelijk 
was, diende toch de gezondheidszorg plaatselijk te worden georganiseerd . Toen 
na veel. inspanning een reglement was samengesteld (4 december 1805), moest 
met het toezenden aan het gemeentebestuur nog worden gewacht, omdat er 
vanwege .het departementaal bestuur nog additionele artikelen zouden worden 
toegevoegd. Maar juist deze aanvullende voorschril'!en waren van fundamen
teel belang. Uitslui tend en alleen aan de departementale commissie werd het 
recht toegekend van het afnemen der examina. Aan geen ander getuigschri ft 
mocl1t nog enige waarde worden gehecht. Een examen dus voor dokter of 
apotheker afgenomen door een centrale commissie. Het nieuwe geconcipieerde 
reglement voor Gouda werd afgekeurd; zell's moest de gehele Goudse com
missie, zijnde onvoldoende deskundig, aftreden. Als oudst gepromoveerde 
doctor in de geneeskunst werd dr. Jan Pieter Kemper in 1808 voorzitter van 
een nieuwe commissie tot geneeskundig toevoor:zicbt. De eis was gesteld dat 
binnen twee maanden een nieuw stedelijk reglement op tafel zou liggen, En 
het was er! De voornaamste inhoud was het aanleggen van een statistiek van 
de geboren kinderen met vermelding van het geslacht. Voorts de namen van 
de overledenen met beschrijving van de doodsoorzaak. Voor Gouda betekende 
d it - afgezien van de Napoleontische conscriptie - de geboorte van de Burger
lijke Stand. 

Op welke manier stelde men zich voor te werk te gaan? Tegenwoordig lijkt 
d it alles zo vanzelfsprekend, maar om de molen malende te krijgen moest men 
zich van ieders medewerking verzekeren. Om te beginnen werd er een ont
werp gemaakt voor een statistische lijst, "van welke in andere steden tever
geefs 1nodellen gevonden werden". Pionierswerk dus. Voor het san1enstellen 
van geboorte- en sterflijsten was het noodzakelijk, dat alle kerkgenootschap-
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Het Lazaruspoortje te Gouda, gebouwd i11 1609 <um. het Uo/lerdamse Veer als 
poortgebouw van het leprozenhuis, afgebroken in 1940 en i11 1964-1965 herbouwd als 

t0ega11gspoort tot " l-fet Cathari,w-Gastfwis", Achter de Kerk. Naar een 
kleure11/ithografie va11 G. J: Versp11y in 1859. 

Gouda, prentenkabinet Stedelijk A1usewn "Het Catharina-Gasthuis". 



pen maandelijks opgave zouden doen van het getal geboren zonen en dochters 
in hun eigen gemeente. Een vergelijking met de ingeleverde lijsten van vroed
meesters en vroedvrouwen moet dus het juiste getal van geboren kinderen op
leveren. 

Alle in de stad praktiserende geneeskundigen moesten maandelijks schrif
telijk het aantal o,verleden patiënten opgeven met bijvoeging van de naam der 
ziekte "volgens klassifikatie vervat in een schriftelijke lijst". Een nauwkeurige 
opgave van de ter-aarde-bestellingen diende de burgemeester ter vergelijking 
te worden aangeboden. 

Een concept-reglement werd door de Goudse gemeenteraad goedgekeurd 
en in maart 1809 kon aan iedereen die zich met de uitoefening van de genees
kunst of van de farmacie bezighield, een gedrukt exemplaar ter hand worden 
gesteld. 

Was door dit alles orde op zaken gesteld? Verre van dat. Dit bewijzen de 
antwoorden op vragen door Den Haag gesteld. Bijvoorbeeld: Worden in de 
gasthuizen ]essen gegeven in de geneeskunde, heelkunde, artsenijbereidkunde 
alsmede in de verloskunde? Antwoord: Neen! 

Worden er buiten de godshuizen lessen gegeven? Antwoord: Neen! 
Op welke wijze wordt voorzien in het onderwijs der vroedmeesters en 

vroedvrouwen? Antwoord:· Er wordt helemaal geen onderwijs gegeven. Er 
zijn geen leerlingen en de plaatselijke commissie is onbevoegd tot het afnemen 
van examina. 

Voordat in 1823 in het .land klinische scholen werden opgericht, probeerde 
de stadsdoctor W. F. Büchner nog openbaar onderwijs in de ontleedkunde te 
geven, doch dit was niet meer nodig, want uit een schrijven van de departe
mentale commissie bleek dat deze was opgeheven en vervangen door de 
Medicinale Jury. Dat betekende ook dat op 31 december 1811 alle plaatse
lijke commissies waren opgeheven. Ons land was bij Frankrijk .ingelijfd! 

Gelukkig niet zo lang. Dank zij de "gezegende omwenteling" kon op 24 
februari 1814 de plaatselijke commissie lrnar werk weer beginnen, totdat vier 
jaar later een "honorabel ontslag" moest worden gegeven, omdat het aantal 
doctoren in Gouda gedaald was tot drie. Gouda zat toen zonder enige controle 
op de uitoefening van de geneeskunst. 

Alle toezicht werd nu gehouden door de provinciale commissie, die er acht 
op moest geven, "dat alle medische wetenschap door de gevestigden richtig en 
goed werd uitgeoefend". Een afgelegd examen had slechts rechtsgeldigheid in 
de eigen provincie. Men moet zich realiseren, dat men hier bezig was n1et 
centralisatie van onderwijs en vakdiploma's. Voordien - en ik kom hierop 
terug - waren het de chirurgijns en apothekers, die hun leerjongens, soms van 
veertien jaar, les gaven, terwijl in Gouda door het college van overman en 
dekens van het chirurgijnsgilde aclerlaatproef en het theoretisch examen werd 
afgenomen. In het vervolg was het zo, dat een geneeskundige, als hij zich elders 
ging vestigen, zich opnieuw aan een examen moest onderwerpen . .. indien 
men dit nodig oordeelde! Dat dit aan willekeur werd overgelaten, moet de 
geneeskundige staatsregeling als fout worden aangerekend. 

Met de installatie en eedsaflegging trad zo op 20 november 1832 een 
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commissie tot Geneeskundig Toevoorzicht in functie. Het stedelijk reglement 
van Den Haag diende haar als voorbeeld. In onze ogen was de opleiding tot 
heelkundige nog slecht. Hier volgen enkele artikelen van dit reglement: 

37. Om als leerling in de heelkunde te kunnen worden ingeschreven zal men de volle 
leeftijd van 16 jaren hebben moeten bereikt •en kunnen lezen en schrijven. 

38. De leerjaren voor de leerlingen in de heelkunde worden bepaald op vier. 
43. De leerlingen zullen op alle mogelijke wijzen aangemoedigd worden, zover er pu

blieke lessen mochten worden gegeven, lot het bijwonen dcrzclve. 

Om een indruk te geven van het werk van deze commissie neem ik uit de 
notulen bijv. het antwoord van 20 juni 1836 aan Den Haag, dat ingelicht 
wenste te worden over het hoge aantal levenloos geboren kinderen in Gouda, 
nl. 41 op de 571 borelingen. Dat is toch nog niet zo ongunstig, ·vonden de 
heren. Maar het cijfer klopt ook niet met het extract uit het bcgrafenisboek. 
Als reden wordt dan genoemd de slechte registratie der provisionele burger
lijke stand. De commissie was van oordeel dat deze foutieve opgave belang
rijker was dan de "schadelijke omstandigheden". Als fabrieksstad moest 
Gouda nl. de gevolgen van ·het Continentale Stelsel en van de Franse overheer~ 
sing met vele andere steden delen. De doodsoorzaak van de kinderen lag in 
de arbeid van de gehuwde vrouw in werkplaatsen, die wat de outillage en 
hygiëne betreft, in erbarmelijke omstandigheden verkeerden. Toch werd het 
enkele jaren later, in 1840, "plichtmatig" geacht, een bijzonder onderzoek 
naar een waarschijnlijke oorzaak van de overmatige kindersterfte in te stellen. 
Deze kon niet worden gevonden in een heersende epidemie; het zou een 
"zinkinganrdige m111doening der ademhalingswerktuigen zijn, gepaard gaande 
met spoedig uitputting van krachten". 

Van een prettige samenwerking tussen de plaatselijke commissie en het 
college van burgemeester en wethouders kon niet altijd gesproken worden. 
Dat ging er soms niet mals toe! Via de Staatsraad, de Gouverneur van Zuid
Holland, heeft de comnüssie een conflict moeten uitvechten. Ik kan mij niet 
voorstellen dat de heren op het stadhuis prettig gestemd waren, toen zij het 
volgende schrijven ontvingen: "!let doet de Provinciale Commissie leed uit 
gezegde redenering der stad Gouda - het zij met alle verschuldigde eerbied 
gezegd - te ontwaren, dat derzelver kennis omtrent de geneeskundige wette
lijke verordeningen zeer veel te wensen overlaat ... zuJ\ende het Uwe Excel
lentie blijken, dat ten gevolge der verkeerde en onwettige handelwijze der 
Goudse stadsregering de stadsarmen aldaar gedurende enige tijd ten prooi zijn 
geweest aan onkunde en vermetelheid ... " . Het ging :nl. over de aanstelling 
van een stadsapotheker en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben 
het gemeentebestuur gelast een benoeming te bevorderen. 

Toch werd langzamerhand meer aandacht besteed aan mogelijke oorzaken 
van ziekten in het algemeen. Toen in het gemeenteverslag van 1853 · als reden 
van de ongezondheid der behoeftigP, ingezetenen slechts verwezen werd naar de 
slechte woningen in het lage gedeelte van de stad - dat is de Raam en omge
ving - ,kwam de co•mmissie ·hiertegen in verzet. De slechte gezondheid weet 
zij veel n1eer aan gebrek, aan slecht voedsel, aan ondeugdelijk drinkwater en 
aan de schadelijke uitwaseming van het met alle mogelijk vuil verontreinigde 
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water in kanalen, riolen en andere waterwerken. Luchtverontreiniging dus. 
Men sprak heel deftig van kanalen, waterwerken enz., maar begrijpelijker ware 
het te spreken van sloten, zijlen, open riolen, waarin alles dreef, wat door de 
mond naar binnen was gegaan. Later we,r.d deze vieze stankboel door het 
"schuren van de stadsgrachten" verdreven. Als bij hoge waterstand van de 
IJssel alle tot dat tijdstip gesloten sluizen Werden opengezet en de gemalen 
gingen werken, werd de gehele troep de polders in gedreven. Een eeuw later 
heeft het hoogheemraadschap Rijnland deze te gemakkelijke bestrijding van 
de "luchtverontreiniging" een halt toegeroepen en werd de stad Gouda ver
plicht op -de TJssel te lozen. 

Ondersteuning van de klachten over slechte hygiënische toestanden ver
kreeg de commissie in een adres van de commissaris van politie, C. Kok, aan 
het gemeentebestuur. Vol verontwaardiging besprak hij hierin de nonchalance, 
waarmede in Gouda werd omgesprongen met het Koninklijk Besluit van 31 
januari 1824, dat de vergunning tot oprichting van fabrieken regelde. \Vijzend 
op .het heilzame doel, dat in dit K.B. kracht van wet had gekregen, nchtte de 
politieman het onverklnarbaar dat in Gouda zelfs 30 jaren nadien "een grote 
menigte vaalten met mist, bagger en afval werd aangetroffen, zonder dat voor 
één van deze de vereiste vergunning van het Gemeentebestuur was verkregen". 
Nieuwe aanwinsten op dit gebied kon de commissaris wel tegengaan, maar het 
opruimen van bestaande mesthopen stuitte op velerlei bezwaren, vooral van 
financiële aard. Dan maar een strafvervolging tegen houders v:in mestvaalten. 
Toen kwam de papierlawine los! Iedereen vroeg vergunning aan en de com
missaris moest gaan selecteren. Volgens welke maatstaf? De ervaring had 
geleerd dat in de arme buurten, waar de mesthopen het talrijkst waren, de 
sterfte het grootst was. Epidemische ziekten kwamen daar het meest voor. 
Omdat de politieman dit toesc!Jreel' aan bedorven lucht, kwain hij tot de eis 
al die mesthopen te Jaten opruimen, welke vanaf de openbare weg zichtbaar 
waren. Aldus het inzicht in 1856. Opn1erkelijk moet toch wel worden genoemd 
dat de plaatselijke commissie zich achter het voorstel van de commissaris 
plaatste, maar er niet zelf mee was gekomen. Zou dit wel tot haar competentie 
hebben behoord? De verhouding met het stadhuis liet nl. niet toe dat er 
initiatieven ter tafel kwamen. Een andere oplossing 111oest dus worden gezocht. 
De Commissaris des Konings verzocht een gezondheidscommissie in J1ct leven 
te roepen. De leden daarvan moesten niet alleen geneeskundigen zijn, maar 
ook bouwkundigen, chemici, gemeentebestuurders en zelfs ook ingezetenen. 
Hier mag dus inspraak van de burgerij worden geconstateerd. Slechts vier 
jaren, tot de in werking treding van de Gezondheidswet van 1865, heeft de 
Openbare Gezondheidskonunissie dienst gedaan. Het gemeenteverslag van 
1865 zegt hierover: 

. .. "Burgemeester en \'Vetbo11ders hebben toenmaals hel nemen van dat besluit (tot 
opheffing) ontraden. De sedert die tijd opgedane ervaring heeft hunne overtuiging be• 
vcsligd, dat door de opheffing van de Commissie het belang van de gemeente niet wc>rdt 
bevorderd. De taak, waarmede zij was belast en waarvan zij zich met loffelijke ijver 
kwt..-ct, kan onmogelijk door de Inspecteur en de Geneeskundige Raden worden verricht. 
Daartoe zijn lokale kennis en gedurig dagelijks toezicht onmisbare vereisten. Reeds 
meermalen neeft in de laatste tijd de behoefte aan raad en voorlichting betrekkeliik 
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onderwerpen, met de volksgezondheid verband houdende, zich bij ons doen gevoelen. 
Daaron'i hebben wij in ernstige overweging genomen U voor te stellen de voormalige 
Gezondheidscommissie weer in het leven te roepen ... " 

De gezondheidscomn'lissie 
Dat heeft het gemeentebestuur dan ook prompt gedaan! Een volkomen juist 

inzicht. Geen wonder ook, want de taak van de gezondheidscommissie was 
veel omvattend. De instructie luidde: 

A. De Gemeenteraad en B. en \V. van bericht en raad te dienen omtrent alles, wat 
op de openbare gezondheidsregeling betrekking hee[t. 

B. Alle voorstellen te doen, die kunnen leiden tot verbetering van de algemene volks
gezondheid in de gemeente. 

Daartoe zal zij vooral haar aandacht vestigen op de volgende onderwerpen: 
1. Het drinkwater en de toevoer daarvan naar de plaatsen, waar hel !01 gebruik moet 

uicnen. 
2. De aanleg van riolen, hel a(vocren en hel verzamelen van faccale stoffen. 
3. l.uchlvervcrsing in openbare gebouwen, scholen -en bijzondere woningen. 
4. Hel gezonder m~kcn van de door de minvermogende volksklasse bcwounde buurten. 
5. De fabrieken of inrichtingen van nijverheid, magazijnen en bewaarplaatsen van goe

deren met het oog op de algemene gezondheid en veiligheid vnn werklieden. 
6. Ve(valsing en verontreiniging van levensmiddelen. 
7. Slaehlplaalsen. 

Er is nauwelijks een commissie in Gouda aan te wijzen, die een zo groot 
aandeel heeft gehad in de bevordering van de stedelijke volksgezondheid, als 
dit team van harde e.n ernstige werkers. De mij toegemeten plaatsruimte laat 
een uitvoerig verslag niet toe. Hun opdracht was de heren heilig en toen er 
verschil van mening kwam met het Stadhuis over het verstrekken van gezuiverd 
drinkwater aan minvermogenden, trad de commissie en bloc af. Dat is een 
zwarte bladzijde in het gemeenteverslag en dat ter wille vml geringe gemeente
uitgaven. Drinkwater! Als men het notulenboek van de vergaderingen naslaat, 
bemerkt men dat iedere bijeenkomst was gewijd aan pogingen 0111 het drinken 
van het walglijke water uit de stadsgrachten tegen te gaan. Nu moet men niet 
denken, dat hierop niet veel. eerder de aandacht was gevestigd. In het Stede
lijk Museum prijkt bij de chirurgijnskamer een borstbeeld van dr. W. F. 
Büchner, naar wie ook een straat werd genoemd, die in zijn Geneeskundige 
Topografie en Statistiek van Gouda in 1842 een opsomming geeft van wat er 
in onze stad fout is. In zijn woord vooraf schrijft Büchner: "het bijeengebrachte 
bestaat uit waarheden, niet sierlijk opgesmukt, maar gekleed in J1et nederig 
gewaad der eenvoudigheid. De onderwerpen zijn te ernstig: het geldt de ge
zondheid en het leven der mensen, onder welke ik 40 jaren leefde ... ". De 
stadsdoctor klaagde over de verontreiniging der straten 111et vuilnis. Overal 
hingen bordjes met het opschrift: "hier geen vuilnis te werpen". De gemakke
lijkste oplossing voor de burgers was de stadsgrachten. Behalve door deze 
stoffen werd het water verontreinigd, doordat de riolen vanaf de closetten in 
de grachten loosden. Dr. Büchner berekende hoeveel Hollandse ponden aan 
urine en faecaliën per 24 uur in de stadsgrachten terecht kwamen. Voor het 
grootste gedeelte diende dit de bevolking tot drinkwater. Er waren slechts drie 
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pompen: in het voormalige Proveniershuis (op de plaats van de elektrische 
centrale aan de Gouwe), voor het Stadhuis en in het Weeshuis. 

Vijfe ntwintig jaren later pas heeft men de zaak flink aangepakt. In 1867 
had men begrepen, dat IJsselwater stroomafwaarts en bij hoogtij beter van 
kwaliteit was, en toen in 1868 de cholera in de naburige plaatsen slachtoffers 
maakte, volgde de gemeenteraad het advies van de gezondheidscommissie op. 
Vers IJsselwater, zoveel 111ogelijk bezonken, moest beschikbaar komen. Daar
toe werd een waterschuit op ongeveer anderhalf uur afstand van de stad 
tijdens vloed met water gevuld dat, na bezonken te zijn, in vaten op wagens 
en in schuiten door de stad werd gevoerd en kosteloos aan de inwoners ver
strekt. Het hielp: de cholera kwam in Gouda maar sporadisch voor. Toen 
echter na het verdwijnen van deze ziekte de kosteloze waterverstrekking op
hield, werd er een proef genomen om drinkwater tegen betaling van één cent 
per emmer, " inhoudende 12 kannen" verkrijgbaar te stellen. Daarvan heeft 
men binnen weinige weken moeten afzien, wegens gebrek aan deelneming. 
De mensen schepten het water maar weer uit de stadsgrachten. 

Vele proeven zijn genomen om het water drinkbaar te maken. In 1868 
werd op het Stadserf een proef genomen met een filtreertoestel zonder het 
gewenste resultaat. Toevoeging van aluin deed al.leen de geelkleuring ver
dwijnen. Het was nl. opgevallen dat in het voorjaar, tussen 15 februari en 
15 mei, als er niet geschuurd mocht worden, het water geel van kleur was en 
bovendien stonk. Beter werd toevoeging van zwavelzure azijn geacht, docl1 
voor grootgebruik was dit te duur. Het best nog voldeed de zuivering met 
ijzerchloride en koolzure soda. Op het -Stadserf werd volgens deze methode 
31000 1 water gezuiverd; de kosten van het zuiveringsmateriaal bedroegen 
f 2,44°. Dat was in 1873. Toch is dit het begin geweest van de invoering van 
het vatenstelsel: eerst twee, daarna twaalf vaten op het Stadser!'. In 1883 waren 
het er 72. Men moest a.h.w. het drinkwater naar de mensen brengen. Toen 
dit oorspronkelijk alleen op het Stadserf te krijgen was, bleek de animo ge
ring. Al spoedig kwam er een tweede station, zoals dat heette, nl. op het 
Keienerl'. 

De commissie was intussen bezig om het werk aan de riolering te animeren. 
De Markt kreeg in 1872 het eerste riool. Juist omdat de burgerbevolking het 
water uit de stadsgrachten dronk, is het onbegrijpelijk dat men daar maar van 
alles insmeet, bijv. afval van geslacht vee. Voor de 16.600 inwoners,.die 
Gouda toen telde, moest wat worden gedaan. De Gezondheidscommissie ver
meldde in het gemeenteverslag van 1866: 

. .. "Bij al hel heilzame dezer gedurige zuivering onzer grachten blijft het te betreu
ren dat hetzelfde water - waarin de meest onreine zel(slandigheden geworpen worden 
en waarop alle riolen ontlasten - tevens als drinkwater moet worden gebezigd. Het is 
een punt, in hoge mate ter overweging waardig, of onze financiële krachten niet zouden 
veroorloven de gemeente een inrichting te verschaffen, die, hetzij door filtratie van 
IJsselwater, hetzij op andere wijze, ingezetenen in het genot te stellen van goed en 
smakelijk drinkwater ... ". 

In het jaar 1871 stierven er in Gouda 145 mensen aan cholera. !-let sterfte
cijfer was toen in dat jaar 738 tegenover een geboortegetal van 722. (In dat 
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jaar werd grond gekocht om in het Regentesseplantsoen woonhuizen te bou
wen voor de gegoede stand. Toen werd ook de bouw van het postkantoor op 
de Westhaven gegund voor een bedrag van f 13.555,- en werd het water in 
de Vogelenzang gedempt). 

En ·het antwoord van het Stadhuis luidde: "De commissie beklaagt zich 
ernstig over de geringe zorg, die het Gemeentebestuur aan de volksgezondheid 
wijdt. \.Yij menen zeer ten onrechte. In weinige gemeenten zal betrekkelijk 
in korte tijd zoveel voor deze zaak zijn gedaan als hier. De commissie houdt 
te weinig de verschillende omstandigheden in het oog, die het Gemeentebestuur 
beletten aan haar voorstellen gevolg te geven. Zij wil ook in haar overigens 
loffelijke ijver te veel op eens". 

Er kwam spanning in de verhouding tussen het Stadhuis en de commissie. 
Dat bleek uit het voorstel van A. Kapteijn te Woerden en J. R. F. Nievergeld 
te Rotterdam om Gouda van een drinkwaterleiding te voorzien. Hierin werd 
de commissie door het Stadhuis niet gekend en ze moest lijdelijk toezien. 
Maar mèt enthousiasme propageerde ze het slaan van pijpwellen, wat elders 
met zoveel succes was verricht. Intussen was in het laatst van 1873 de cholera 
weer uitgebroken. Tot juni 1874 werd het gezuiverde drill'kwater in vaten om 
niet door de gemeente verstrekt. In deze maand kwam er een voorstel van 
:B. en W. aan de gemeenteraad om het kosteloos beschikbaar stellen van 
drinkwater aan de bevolking te beëindigen 1. Toen de raad bij zijn besluit bleef, 
ging de commissie heen!2 Pas in november van dat jaar trad een nieuwe com
missie in fuóctie. Dat was nodig speciaal met het oog op de buitengewoon hoge 
kindersterfte. 

In 1875 werden in Gouda op twee plaatsen proeven genomen met het slaan 
van Nortonpijpen tot het bekennen van welwater. Op de Markt, achter het 
stadhuis, werd een diepte bereikt van 42 men later op het Rotterdamse Veer, 
tegenover de Lazarussteeg 63,5 m beneden A.P. Ofschoon op verschillende 
diepten genoegzame hoeveelheid water werd verkregen, bleek dit zoveel ijzer
delen ie bevatten dat het ongeschikt was voor de consumptie. Dieper kon men 
toen niet gaan, omdat de buizen "bezweken". Voor deze proeven en voor het 
onderhoud van de bestaande riolen, kokers, putten en pompen werd uitge
geven aan materialen f 1271,22 en aan arbeidsloon f J 121,52. 

Dan volgt de concessie-aanvrage van de heren De Vries Robbé en Kapteijn 
tot aanleg van een drinkwaterleiding (1874). Men wilde in Gouda wel, nrnar 
het werd nog een lijdensweg van negen jaren. 

Gedurende deze negen jaren werd het water door werklieden van gemeente
werken uit de stadsgrachten in vaten gescl1ept, paarsgewijs opgesteld en van 

1 Dit zat de Commissie zo hoog, dat er niet alleen een missive gezonden werd aan de 
Raad, maar ook een afschrift hiervan aan de Inspecteur van de Geneeskundige Dienst 
in Zuid-Holland en aan de redactie der Goudschc Gemeenlcstem ·en Hygicia met het 
verzoek deze missive in hun bladen op te nemen. De Raad veronl~chuldigde zich met 
de mededeling dal de financiële krnchten ontbraken om kostbare maatregelen te nemen 
en verzocht de commissie aan te blijven. Dit excuus werd echter door de commissie 
niet geaccepteerd: geld mag bij een zo belangrijk voorstel voor de gezondheidstoestand 
van de burgerij geen rol spelen. 
2 Ook al omdat de vaten zonder voorafgaande kennisgeving waren verwijderd. 
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ijzerchloride en koolzure soda voorzien. Na enkele uren bezinkingstijd werd 
uit een kraan ongeveer 15 cm van de bodem het drinkwater getapt en voor 
één cent per emmer beschikbaar gesteld. Om een indruk te geven hoeveel 
water op deze wijze voor de consumptie werd gebruikt, noem ik bijv. voor 
het jaar 1879: 4.260.000-liter water. In het verslag over dat jaar vond ik nog 
een aantekening, die het vermelden waard is. "De Gezondheidscommissie be
sloot door een vernieuwd -onderzoek enige punten omtrent de samenstelling 
van IJssel- en Lekwater onder Uw aandacht te brengen. Het IJsselwater op 
grotere afstand van de stad, nl. bij Kortenoord en evenzeer het Maaswater 
verschilt in bezonken toestand van dat bij Aktiehoven en bij het Galgeveld. 
Daarentegen bleek bij Bergstoep het geschepte Lekwater in hoedanigheid 
minstens met het Maaswater gelijk te staan. De commissie onderzoekt nu 
de mogelijkheden om Lekwater naar Gouda te brengen". Op 15 oktober 1880 
worden de voorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld, waarop bij open
baré inschrijving concessie zal worden verleend voor de aanleg en exploitatie 
hetzij van een Lekwaterleiding, hetzij van een lJsselwaterleiding. Van aan
sluiting op het waterleidingnet van Rotterdam, Den Haag of Leiden moest 
worden afgezien. In 1881, op 2 maart, werd concessie verleend voor levering 
van water uit de IJssel aan S. E. Oudschans Dentz te Leeuwarden voor de tijd 
van 40 jaren, waarbij de gemeente gedurende vijf jaren een bruto opbrengst 
garandeerde van f 15 .000,- per jaar. Op 14 juli 1881 werd een adres van de 
concessionaris in de gemeenteraad behandeld, waarbij hij verzocht om de 
hem verleende concessie te mogen overdragen aan een vennootschap genaamd: 
"de GÖudse Waterleidingmaatschappij". Eindelijk, op 3 december 1883, kon
den in 165 woningen de kranen worden opengedraaid en werd voor f 8,
per jaar per perceel drinkwater verkrijgbaar gesteld. 

In verband met de opening der waterleiding besloot de gemeenteraad om 
drinkwater uit standpijpen voorlopig voor behoeftigen kosteloos beschikbaar 
te stellen. Deze pijpen waren te vinden op de Raam bij de Kruideniers- en 
Messenmakerssteeg, op de Nieuwe Haven bij de K-orte Dwarsstraat, in de 
Vogelenzang bij de ~pelcle1nakerssteeg en op de Groeneweg bij de Muilen
poort. Toch was men nog bang dat het drinkwater uit de pijpen niet de 
vereiste kwaliteit zou behouden. Reden waarom de 72 drinkwatertonnen ter 
plaatse bleven in geval van nood. :Het onderzoek naar de deugdelijkheid van 
het drinkwater werd door de commissie verricht. In 1879 besloot de ge
meenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van werk
tuigen en toestellen -benodigd voor de inrichting van een laboratorium. Enkele 
leden zouden eerlang een aanvang maken met het scheikundig onderzoek van 
levensmiddelen. 

Riolering 
Om verbetering van het drinkwater te verkrijgen heeft de ·gezondheids

commissie zich nog intens beziggehouden met een andere zaak: riolering! In 
1865 schrijft zij: 

.. . ''Tot verbetering van de toestand is het nodig te komen tot het leggen van een 
rioolstelsel, waarin alle faecalc stoffen verzameld worden en alzo buiten de grachten 
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te doen afvloeien. Desondanks moet worden geconstateerd dat hierdoor in de be
staande behoefte niet voldoende zou worden voorzien, omdat de verontreiniging uit 
andere oorzaken daardoor niet voorkomen werd en de toes tand in weerwil ener grote, 
moeilijke en kostbare inrichting steeds gebrekkig zou zijn. 

In het stadswater ·kwamen nu terecht alle fae.cale stoffen der inwoners, alle voort
brengselen en afscheidingen van ziekten en ziekelijke toestanden, maar bovendien werd 
het verontreinigd door daarin ter rotting gelegd zijnde voorwerpen en door talloze 
andere daarin geworpen zelfstandigheden. 1-fot werd onzuiver gemaakt ook door de 
fabrieken. Door .het dempen van zijlen en het vervangen daarvan door overdekte riolen 
kan bij het steeds schoonhouden van Gouda's grach t. of liever waterstelsel deze stad 
in ene der gezondste van het Vaderland veranderd worden ... " 

Welk een ideaal stond de commissie voor ogen? In I 867 meldt de Medische 
Politie: 

... "In dit jaar is begonnen uitvoering te geven aan het. gemeenlcraadsbeslnil om de 
allerergste zijlen te overdekken en in riolen te veranderen. Ofschoon de meeste oor
spronkelijk zo zijn aangelegd, dat zij bij spu iing of: bij waterlating aan de volmolens 
werden doorgespoeld, zijn verscheidene tengevolge van overbo11wing of door andere 
oorzaken verstopt geraakt, terwijl de doorstroming van andere telkens door het daarin 
geworpen vuil en afval wordt. belemmerd. Hiervan is hel gevolg dat zij maar al te 
dikwijls hel aanzien bekomen van open beerputten en een walgelijke stank verspreiden. 
Aan deze schadelijke staat van zaken zal door riolering een einde worden gemaakt. 
Vooreerst !Och worden zoveel mogelijk de thans dode lakken der zijlen aan beide 
zijden in verbinding gebracht met het water. der grachten, z.odat er doorstroming plaats 
heeft en ten andere wordt het inwerpen van zelfstandigheden, die de watercirculatie 
kunnen belemmeren door hel overdekken der zijlen, voorkomen ... " . 

Het eerst werden aangepakt de zijlen achter de huizen van de Nieuwe 
Haven en tussen de Zeugstraat en de Vogelenzang, terwijl de commissie sterk 
aandrong op het dempen en rioleren van de sloten in de ,Boelekade. In 1870 
werd bij verordening aan eigenaars van si.aten en andere wateren de verplich
ting opgelegd deze zuiver te houden. De gemeente zorgde voor tijdig uitbag
geren en voor het verwijderen. van drijvend vuil. 

In datzelfde jaar lezen we een zelfbeklag van de gezondheidscommissie: 
Gedurende het afgelopen jaar was er weinig gelegenheid naar buiten te wer
ken. De werkzaamheden der commissie rouden kunnen worden uitgebreid 
door steeds opnieuw de aandacht te vestigen op alles wat in deze gemeente cle 
gezondheidsbelangen tegenwerkte, doch de weinige ondersteuning die zij in 
de regel van het gemeentebestuur bij haar voorstellen ondervond, was.niet 
geschikt om haar ijver aan te wakkeren. 

Dit na vijf jaren arbeid. Er is wel iets verbeterd, waartoe de commissie de 
stoot gaf, maar in verhouding tot het vele dat voorziening behoefde en waarop 
zij wees, kan zij niet anders erkennen, clan dat haar invloed zeer gering is 
geweest. Heeft deze commissie nog wel bestaansrecht? 

Over het voorstel tot het verkrijgen van het tonnenstelsel voor afvoer van 
de faecaliën is in 1872 de gezonclheidscomn1issie niet bijster enthousiast, doch 
ze dringt er in 1877 op aan, gezien de ervaringen in Delft. De Delftse compost 
wordt met goed gevolg in de Krimpenerwaard gebezigd, zodat ook de verkoop 
van Goudse n1eststoffen met voordeel zou kunnen gescJ1ieden. De heren had
den blijkbaar trek in "krootjes van eigen giertje". 
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Hoe ernstig de toestand intussen was, moge blijken uit de volgende be
woordingen in de notulen: 

1884 ... "iDe opstekende cholera gaf aanleiding tot bijzondere waakzaamheid. Ver
schillende buurter\ werden geïnspecteerd. Het slechtst werden bevonden de Drapicr
steeg en de Hoefstceg, waar de bewoners geheel en al verstoken zijn van enige berg
plaats voor hun faecaliën. De afvoer daarvan vindt plaats op de meest walgelijke wijze, 
daar deze in ongedekte potten langs de straat werden gedragen en in het naastbijgelegen 
water geworpen. Die pollen bleven dikwijls geruime tijd gevuld in de kleine vertrekken 
staan. Deze vertrekken dienden gelijktijdig voor slaap- en huis<kamer . . Men behoeft niet 
te vragen welke de gevolgen zouden zijn, indien een besmettelijke ziekte als de cholera 
te enigertijd mochl uitbreken ... ".t 

Het gemeentebestuur zat met de handen in het haar. Men miste de be
voegdheid om de eigenaren van woningen te verplichten hun huizen van 
privatt:n te voorzien. Bovendien ontbrak daarvoor in veel woningen genoeg
zame ruimte. De gemeenteraad besloot tot overleg met de huiseigenaren. 
• Dat de geneeskundige behandel-ing in die dagen veel te wensen overliet, 

vindt U weerspiegeld in ·het sterftecijfer. Zo stierven er in Gouda bijv. in het 
jaar 1875 op de 16.500 inwoners 663 personen, d.i. 40 op de 1000 ingeze
tenen. Van deze 663 waren er 354 kinderen beneden de twee jaren = 53 % , 
en hiervan stierven er 90 zonder geneeskundige behandeling. De commissie 
schrijft: 

"Allereerst blijkt, dat de hier bestaande gebreken in de algemene gezondheidstoe
stand zich in de cersle plaats doel gevoelen op de zwakste en teerste wezens. Hun ont
wikkeling staat in het nauwste verband met de toestand der ouders en in het bijzonder 
der moeders. Deze laatste toell dragen, helzij door slechte voeding en het gebruik van 
slecht drinkwater, hclzij door ander_e oorzaken, reeds de kiem in zich voor een gebrek
kige ontwikkeling o[ voor een langzame vergifüging van haar kind . .. ". 

Epidemiebestrijding en ziekenhulp. We beschreven de toestand in Gouda 
gedurende het laatste kwartaal van de 19de eeuw. De medische wetenschap 
is in beweging. Mannen als Pasteur en Semmelweisz gingen hun stempel. zet
ten op het geneeskundig gebeuren. De antisepsis en sterilisatie deden hun 
intrede. Maar ook op een geheel ander terrein was er iets gaande. Dr. Jacobus 
Penn, een inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondhejd in Noord
Holland, deed een beroep op de bevolking om datgene te doen wat de over
heid achterwege liet. "Het Witte Kruis" werd in 1875 opgericht. Men zag in 
dat een epidemie de gehele bevolking kon bedreigen, maar het was ook een 
feit dat in zulk een geval de minst draagkrachtigen de 111eeste hulp nodig had
den. Liefdadigheid vervangt geen overheidsverantwoordelijkheid, maar vult 
deze aan, omdat de overheid zich welbewust beperkt. Het particulier initiatief 
nam een verantwoordelijkheid op zich, omdat de overheid haar eigen verant
woordelijkheid - met zoveel woorden in de wet gesteld - niet nakwam. De 
activiteiten van de kruisverenigingen en van latere organisaties op dit gebied, 
zoals kinderuitzending en tuberculosebestrijding, geraakten automatisch in de 

J. Ik heb nog patiënten, die zich herinn.eren dat in hun ouderlijk huis geen w.e. was en 
dat vader 's morgens de emmer ging ledigen. (In het Zwaansgat, op de Karnemelk
sloot en ook op de Ticndeweg.) Deze mensen zijn nu de negentig gepasseerd: bepaald 
ongezond was hel dus niet! 
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sfeer van liefdadigheÎd. De door deze organisaties mogelijk gemaakte voor
zieningen - wijkverpleging, gezondheidskolonies, sanatoriun1verpleging -
werden niet beschouwd als essentiële elementen van de gezondheidszorg, maar 
als aanvullend ten behoeve van de minvermogenden. Bovendien kregen deze 
activiteiten de confessionele kl.eur, die aan de particuliere liefdadigheid eigen 
was en die reeds tot differentiatie van de ziekenhuizen had geleid. Het conver
gerende element in het benaderen van de zieke mens ging naar voren treden. 
Een duidelijke politieke tendens, die de scheiding van gezondheidszorg en 
armenzorg propageerde. 

De pest 
Hoc geheei anders was dit in vroeger eeuwen. In de middeleeuwen was 

het de overheid, de stedelijke overheid, die a-lles moest regelen. Als de be
smettelijke ziekte, de pest, om zich heen ging grijpen - en dat was heel 
erg . .. "dair 't storft van der pestilency .. . " - kwamen van de Burgemeesteren 
(de stad had er vier) allerlei voorschriften. Omdat men de oorsprong van de 
ziekte niet kende, waren alle maatregelen gericht op de profylaxe. Men kende 
geen verpleeghuizen en geen pcstmeesters (heelmeesters, die zich uitsluitend 
met deze ziekte bezighielden). De patiënten werden dus in eigen woningen 
verpleegd en deze huizen mochten alleen des nachts gelucht ·worden - na het 
luiden van de avondklok. Voorschrift was om een bundel stro voor het huis 
te zetten. Later, toen stro een algemeen gebruik bij dodenritueel was gewor
den, werd dit vervangen door de letter P, van blik gemaakt. Deze wijze van 
aanduiding was gekozen voor de analfabeten en dat waren de meesten. 

Het stadsbestuur wees op het gevaar van besmette personen. Het gebood 
dat een ieder die met een pestpatiënt in contact was geweest, in de hand zou 
dragen - niet heimelijk doch in het openbaar - gedurende zes weken een 
witte stok, "een vaem !ank", d.i. 1,83 m. Deze mensen mochten ook niet in 
de parochiekerk komen, noch de vleeshal of de vismarkt bezoeken. Later werd 
voor deze contactpersonen de kerk van de collatiebroeders, d.i. de kerk ge
wijd aan St. Paulus op de Jeruzalemstraat, ·aangewezen. 

Vanwaar kwam de besmetting? Was het de lucht? Goed, dan niaar teer
tonnen branden op de markt en op de hoeken van de straten. Zelfs werd aan 

. meer gegoede burgers gevraagd, di t voor hun huizen te doen. 
Waren het de groenten, die ter markt werden gebracht? Welnu de warmQes

wijvcn kregen de opdracht alle groenteafval, bladeren van kool of het loof 
van de wortelen te verzamelen en op een n1esthoop te verbranden. 

\Varen het mogelijk-besmette personen van buiten de stad? De stadspoorten 
gingen voor hen dicht. Zij m·oesten eerst aantonen, dat zij uit een niet be
smette stad of dorp kwamen. 

Oude kleren en bedden moesten worden verbrand. De Bank van Lening 
("Ome Jan") werd gesloten. Loslopende honden werden op straat door spe
ciaal daarvoor aangestelde hondendoodslagers doodgeknuppeld. En wee 
degenen, die deze "stadsbeambten" durfden te injureren. 

Profylactisch waren ook bedoeld de processies, die in verband met de pest 
op straat werden gehouden en waarin een ieder die daartoe in staat was, ver-
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plicht was mede te lopen. Later, in de 17de eeuw, werd in Gouda het pesthuis 
gebouwd. Dat weet 111en nu niet 1neer, maar dat was de vroegere kazerne en 
nu het veemarktrestaurant, dat straks zal worden afgebroken om misschien 
plaats te maken voor een groot warenhuis. Pestdragers en pestmeesters wer
den aangesteld en zelfs pestziekentroosters benoemd. Toch heeft in Gouda 
in het midden der 17de eeuw de pest nog zodanig gewoed, dat de St.-Janskerk 
gesloten moest worden vanwege de ondraaglijke lucht uit de vele geopende 
graven. Kerkdiensten werden toen gehouden in de oude gasthuiskerk, de latere 
Librij~: 

De melaatsheid 
Een andere ziekte, die de stedelijke overheid voordien veel zorgen baarde 

was de lepra, de melaatsheid. Ook al weer door onkunde enerzijds en zwendel 
anderzijds werd er met deze kwaal omgesold. Melaatsheid zou slechts door 
gegeven brood kunnen genezen. De zieken, n,aar veelal 'Ook die zich dit etiket 
opplakten, leefden van de liefdadigheid. 1\1aar de aalmoezen werden veelal 
omgezet in alkoholrijke dranken. Daarvan. moet de tiitdrukking komen: 
... "hoe salich bij waer on1 lazarus te wezen . .. ". Lazarus ook in de betekenis 
van de arme man uit de gelijkenis. De bedelpartijen van de pseudolep1:ozen 
dienden aan banden te worden gelegd. Daarom werd als eis gesteld een zgn. 
"vuylbrief", cliè werd al'gegeven door een commissie van drie deskundigen 
te Haarlem. Dit stamde nog van een privilege uit 1413, door graaf \.Villem V[ 
van Ho.lland aan de stad Haarlem geschonken. Om naar Haarlem te kunnen 
reizen moest het gemeentebestuur eerst een leproosbi:ief (let wel: geen vuyl
brief:) afgeven, waarop men het recht had zich te laten sc11ouwen. Nu eerst 
kwam de moeilijkheid: men kon zelfs geen acne vulgaris en een impetigo, 
dat zijn veelvoorkomende huidziekten, van elkander onderscheiden, Jaat staan 
dat men in Gouda vroegtijdig een lepra kon herkennen. Omdat er zich te veel 
zieken voor Haarletn ·meldden, moest eerst een voorschouw worden gedmlll: 
er werd dus geselecteerd. Die taak werd opgedragen aan de achtermoeder van 
het Jeprooshuis te Gouda (aan de \1/achtelstraat; vlak erbij is de Lazaruskadc 
en de St.-Jobstrnat). Deze achtermoeder was vroeger dienstmeisje geweest in 
]iet Jeprooshuis te Rotterdatn en liad derhalve veel verstand van de ziekte. 
:Maar er was nog iets: men had niet veel vertrouwen in de schouw van Haar
lem. "De heren gelieven haer niet de 1noeyte te onderwinden omme de aen
geboden siecken dichtebij ende serieuselijck te visiteren". Petrus Forestus 
schreef hierover, dat velen lepreus werden verklaard die leden aan schurftige 
ziekten. 

Om deze reden hebben de Goudse 1nagistraten een commissie in het leven 
geroepen, die bestond uit twee doctores medicinae en twee chirurgijns, en 
deze heren hebben ten slotte de differentiaal-diagnostiek uitgemaakt. Zij 
wensten bovendien dat de behandeling van de zieken aan een specialist, een 
IeproÓsmeester werd opgedragen. Met dit advies kon de magistraat zich ver
enigen. Zij kwam tot een besluit, waarbij controle én behandeling van lepra
patiënten uitsluitend en alleen door een geneeskundige zou mogen geschieden 
en de stedelijke overheid wist de 1nedisohe verzorging van de leprozen te 
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Gouda geheel binnen de grenzen van het bevoegd uitoefenen van de genees
kunst te houden. 

Deze verzorging geschiedde in het leproosbuis. Reeds in 1394 hebben de 
zieken onderdak gekregen in "een huys met erf, dat ter armen behouff aen 
hen, die met lazarij bezieckt zijn, gesconken wert". De plaats van stichting 
moet gezocht worden buiten Potterspoort, langs de druk bevaren Kromme 
Gouwe, dus op de Wachtelstraat. Daar, waar thans "De Producent" haar 
gebouwen heeft, moet het Lazaruserf zijn geweest. Bij het grondwerk voor 
de nieuwbouw van de zuivelfabriek van "De Producent" heeft men in :het jaar 
1940 oude funderingen gevonden, maar ook een groot aantal skeletdelen, die 
vrijwel zeker de plaats van het oude leprooshuis en van het lazaruskerkbof 
aangaven. Op deze plaats zijn de leprozen ongeveer 180 jaar verpleegd. 
Toen echter .in 1574 het "malle gat" in de IJsseldijk gemaakt moest worden 
en de omgeving van Gouda onder water kwam vanwege het ontzet van Leiden, 
n1oest het gebouw gedemolieerd worden. Tijdelijk zijn de leprozen toen 
ondergebracht in het Magdalenaconvent aan de Kleiweg, hoewel het stads
bestuur nog geen beschikkingsrecht had over de kloosterbezittingen. M'aar 
deze maatregel werd door het stadsbestuur slechts als nood beschouwd: men 
wilde deze zieke mensen niet zo in ,het stadscentrum hebben. Later, in 1579, 
is de aandacht gevestigd op het convent van St. Marie, dat de gehele ruimte 
vanaf het Nonnenwater (let op de naam) langs de Hoge Gouwe tot aan de 
Turfsingel innam. Op 12 mei 1579 nam de vroedschap het besluit om het 
achterste deel van het gebouwencomplex van dit nonnenconvent (hier zaten 
de rijke nonnetjes in _5egenstelling tot de arme meisjes, die intrek mochten 
nemen in het Mnrgarethaklooster aan de Spieringstraat) aan de leprozen ter 
beschikking te stellen . En op het Nonnenwater, dicht bij de toegang tot het 
parkeerterrein van de G.E.B., bouwde als toegang tot de lazarussen mr. 
Gregorius Cool zijn befaamd poortgebouw, dat nu - zij ·het in verkleinde 
omvang - toegang geeft tot de museumtuin Achter de Kerk. Dr. Neurdcnberg 
is er in haar boek "De zeventiende-eeuwse beeldbouwkunst in de Noordelijke 
Nederlanden" niet hele1naal zeker van dat Cool de schepper is van dit bouw
werk. Als men edlter gaat vergelijken de hennen, die, met de meelz1ik op 
het hoofd, het stadhuisbordes dragen en de figuren, waarvan er één een 
lazarusklep in de hand heeft (in het stedelijk museum is een originele klep) 
die hier door middel van kussens 1net kwasten op het hoofd de gebeeldhouwde 
voorstelling van de rijke man en de arme L azarus dragen, clan herkent men 
dezelfde kunstenaar. En in deze mening wordt men nog Vyrsterkt door het 
aanschouwen van de cartouche van de "godsdienstleraar" , in de walmuur van 
de museumtuin en van de "kruidenierswinkel" boven de ingang van "De 
Moriaan" op de Westhaven. Dezelfde handen, dezelfde plooien in mantels 
en andere kleren. Zeer terecht werd dan ook de kunste1u1ar mr. Gregorius 
Cool in een straatnaam van Gouda geëerd. 

Algemene hygiëne 
Doch met dit Lazaruspoortje dwaalde ik af van :het onderwerp: de invloed, 
die het.stadsbestuur gehad heeft op de volksgezondheid. De Goudse magistraat 
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heeft begrepen, dat de gezondheidszorg voor de burgerij één van de belang
rijkste taken was. Na de verschillende stadsbranden werden er in de stad, in 
het oude gedeelte, buizen met ruime erven gebouwd, die door een zgn. poort
weg met de straat in verbinding stonden. Toen de bevolking toenam, werden 
er op die erven en langs de poortwegen, waarschijnlijk voor het personeel 
kleine huisjes gebouwd, helaas veel te dicht op elkaar. Door de "smaldelinge" 
van erven ontstonden er angstig nauwe doorgangen, die de naam van steeg 
nog niet eens waard .zijn (nu nog in de Keizerstraat-verbinding met de Raam). 
Een volkomen willekeur in het bouwen kon op de duur niet toegestaan wor
den. Een "lijntrekker" werd aangesteld om de rooilijn vast te stellen. In 1437 
komen we hem tegen in de stadsrekening, omdat hij de "rede ende roe" trok 
en de daken mat. Dit laatste was voor de premie, die de stad stelde op het 
vervangen van dakstro door tegeldak. 

Voor de veiligl1eid van de burgerij tegen aanranden werd een straatwacht, 
een nachtwacht, in het leven geroepen. Voor 1405 werd dit bij toerbeurt door 
de poorters vrijwilJig gedaan. Daarna kwam dit voor rekening van de ge
meentekas en moest een aparte belasting daarvoor worden geheven. Een begin 
van de dienst van gemeentereiniging kan worden opgemerkt in 1413, toen 
"vuylrapers" werden aangesteld. Deze mensen waren gerecruteerd uit gebrek-
kigen, die zich verzorgd wi-sten door de Heilige-geestmeesters. · 

Ben steeds groter wordende reeks van voorschriften toonde het alert zijn 
van de magistraat om milieu- en luchtverontreiniging tegen te gaan. Om in 
eigen kring te blijven: de chirurgijns mochten het bloed, door aderlating ver
kregen, niet in de gracht storten. Evenmin mochten de "paardenchirurgijns", 
de hoefsmeden, het gelaten bloed op straat doen vloeien. "Heijmelickhedcn" 
n·och varkenskotten mochten boven de waterschappen worden aangebracht en 
alle vormen van straatverontreiniging: zeepsop, loslopende varkens en hoen
ders werden tegengegaan. De bostelkuipen van de bierbrouwerijen moesten 
uit de binnenstad worden verwijderd; de steenovens met hun tur(walm werden 
op hoog bevel verplaatst. Kortom van het stadhuisbordes werden tal van voor
schriften afgekondigd, die getuigden van gemeenschapszin en die ten slotte 
tot enig doel hadden de stad bewoonbaar te maken. 

Een andere en niet minder belangrijke zaak was het voedsel. Weliswaar 
werd op 25 juli 1919 de Vleeskeuringswet uitgevaardigd, doch reeds in 1368 
kende Gouda strafbepalingen tegen de verkoop van bedorven vlees en vis. 
Een typisch voorbeeld van middeleeuwse stra f. daarop vond ik in het Crimineel 
Vonnisboek, waar in 14 73 het volgende schepenvonnis vermeld is: 

... "Alsoc Jan Jansz. Stcrteback gchandell beeft tegen den Heer ende der slede, omdat 
hij enige personen vleijs 't eten gegeven heeft van een beest, dal zelf gestorven is ende van 
ongavc vis, di hij wl een cabbeliacu gen om.en heeft. Ende wairt dil een saeck is, daer men 
kersten menschen mede vcrgheven of. miscomen mochte, daervoir dat hi minn' heer 
ende de stede te betering doen ende sa! mergen gaen bloetshoe(ts voir die crucen ende 
hebben een stock in s ine hant, dairan gesteken een stuck vleijs ende een vis, dat een yglic 
daer exempel an neme mach. 

Ende dairtoe een bedcvaert ten Inzecl tol ' t gercchts vermaninge en dit heeft hij 
vcrwillecoer<t op sinen rechterhand act XXlll dage in Januario anno LXXIII .. . ". 

Inzeel is een plaats in Zwitserland, Einsiedeln, Henzel. Herhaling van het 
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vergrijp betekende derhalve dat de rechterhand zou worden afgekapt. Humani
teit was toen nog een onbekend begrip. In die tijd noemde men het afleveren 
van slechte voedingswaren: handelingen tegen der stede polyciën. De controle 
van de eetwaren werd opgedragen aan ambtenaren, zgn. . .. "vijnres of 
vinders en deze te doen regieren tot nutscap des gemene oirbairs ... ". Hun 
taak was dus toe te zien dat aan de geldende voorschriften voor hygiëne was 
voldaan. Zij dienden derhalve bij het slachten van beesten aanwezig te zijn. 
Iedere geheime slachting was reeds in het begin van de l5de eeuw verboden. 
Voorschrift was ook dat het slachten plaats vond in het voorhuis, waar ook 
het vlees behoorde te worden opgehangen. De keurmeesters waren niet alleen 
aanwezig bij het zouten van "alle tonnenvleijs", doch hadden ook de controle 
op het voor de consumptie bestemde vlees in de vleeshal. 

... "Ende soo sijluyden eenich abuys ofte misbruyck bevonden, 't welck 
bij hen niet en soude connen gerecht worden, sullen sij alsdan des anderen 
daéchs op 't stadhuys comen en sulcks den burgemeesteren aengeven" ... 

Tegenover de vleesvinders stonden de "gezworen besienders", die toezicht 
moesten houden op de varkenshandel .. De magistraat stelde deze heren per
soonlijk aansprakelijk voor hun werk. Bleken de ambtenaren zich te hebben 
vergist, waren de dieren "vuyl", dan moesten zij de varkens tegen kostprijs 
voor eigen rekening kopen. 

In het licht van de straatnamen is het aardig op het volgende te wijzen. 
St. Antonius is van oudsher de beschermheilige geweest van het zwijn. Op de 
plaats, waar nu Frans van Camp een kledingmagazijn hee[t, stond vroeger 
de Sint-Anteuniskàpelle. Buiten de eigenlijke stad, op de "Klei"weg, werden 
lot l 644 de varkens verkocht. Toen dit niet meer mogelijk bleek', werd toe
stemming gevraagd om op .het terrein van het sedert 1574 vrijgekomen Mag
dalenenconvent de handel te doen plaats vinden. Naast de St.-Anthoniestraat 
kwam er nu ook de Varkenmarkt. Het is nu duidelijk waarom de straat 
verderop de Zeugstraat heet. 

Een apart reglement voor verkoop van vis komen we al in 1404 tegen. De 
visverkoop vond plaats aan visstalletjes, die in de onmidclelJijke omgeving 
van de vismarkt waren opgesteld. De poorters, die als beëdigde visverkopers 
geregistreerd stonden, mochten verkopen langs de waterkant van de Lage 
Gouwe vanaf de Hoornbrug tot aan de Vismarkt. De vreemdelingen stonden 
op de Hoge Gouwe, waarbij bepaald was, dat de Visbrug (een hoge trappen
brug, die de beide visbanken verbond en die in 1872 werd afgebroken) geheel 
vrij moest blijven. De verkoop mocht pas beginnen; als alle aangevoerde vis 
op de vismarkt was afgeslagen. De keurmeesters daar heetten weer "stal
meesters". De niet verkochte vis mocht wel naar huis worden n1eegenomen, 
doch diende de volgende morgen eerst weer te worden gekeurd of deze nog 
voor de consumptie mocht worden verkocht. 

Nadat hij 's morgens op zijn horen had geblazen, kondigde de bakker in 
vroeger dagen de poorters aan, dat het verse brood gaar was en de verkoop 
kon beginnen. De. stadskcur op het brood had nog iets bijzonders. Iedere week 
werd nl. opnieuw bepaald boe zwaar het "duytebrood" moest wegen. Het 
broodje was kleiner of groter naarmate de wisselende marktprijs van het graan. 
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Op het juiste gewicht werd van overheidswege streng gelet. Met deze "stad
ridinge of rijding" wist de magistraat de concurrentie zoveel mogelijk tegen 
te gaan. Aan de bakkers de taak om zich stipt aan de "beursnotering" voor 
het graan te houden, een prijsbepaling, waarvoor steeds dienstrei.zen naar 
Haarlem of Leiden werden gemaakt. 

Ten slotte de volksdrank: ]1et bier. Dat mag met recht zo worden genoemd, 
omdat een onderzoek in 1475 had uitgewezen, dat per hoofd van de bevolking 
per jaar ca. 250 liter bier werd geconsumeerd. De bereiding diende hygiënisch 
te geschieden en voor de bierbereiding is water een onontbeerlijk n1iddel. Aan 
de helderheid van het grachtwater werd in Gouda niets gedaan, maar de 
keurende organen van de brouwerijen zagen nauwlettend toe, dat aan de be
volking geen brak bier werd verstrekt. Een opvallende overheidsmaatregel 
was, dat het aan leprozen niet was toegestaan bier te tappen of te slijten. 

Geestel{jke volksgezondheid 
Na de :laatste wereldoorlog proclameerde de Wereldgezondheidsorganisatie 

de gezondheid als een toestand van optimaal lichamelijk, geestelijk en sociaal 
welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte. Dit betekent dat de zorg voor 
de gezondheid zich verder uitstrekt clan het terrein, waarop geneeskundigen 
zi.ch gewoonlijk bewegen. Terwijl ieder medisch handel.en - immers steeds met 
de mens als object - een geestelijk en. sociaal aspect heeft, is het vrijwel 
onmogelijk enige maatschappelijke instelling te noemen, die de gezondheid 
van de gemeenschapsleden ·in de ruime zin, zoals hier gebruikt wordt, niet 
beïnvloedt. 

De mens leeft en realiseert zich in zijn verhoudingen tot anderen, in zijn 
gezin, zijn werk, zijn vrienden. Hij neemt deel aan de cultuur van zijn ge
meenschap en tracht daarin zijn wensen te verwezenlijken. De betrekkingen 
die hij tot zijn medemensen in enger en wijder verband onderhoudt, de be
trekkingen welke hij heeft tot maatschappelijke instellingen, temidden waar
van ]lij leeft, zijn bepalend voor zijn geestelijke volksgezondheid. Geestelijke 
gezondheidszorg streeft ernaar deze betrekkingen "optimaal" te doen zijn, 
d.w.z. zo gunstig mogelijk voor de ontplooiing van het individu. Het is hoogst 
onaannemelijk, dat de stedelijke overheid zich ooit deze doelstelling bewust 
is geworden, maar het is zeker dat dit wijde gezichtsveld geenszins .voor onze 
voorvaderen verborgen is gebleven in zijn praktische consequenties. Een grote 
verscheidenheid van maatregelen in het belang van het algemeen welzijn van 
de burgerij legt hiervan getuigenis af. We denken hierbij aan de oprichting 
van scholen - Gouda kende in 1407 reeds een school - aan de zorg voor 
weeskinderen · en vondelingen, aan de beschenning van minderjarigen in het 
algemeen. Ook geestelijk onvolwaardigen vonden bij de stedelijke overheid 
beschern1ing. De uitdrukking: ... "steclekint n1aecken ... " vinden we in de 
keurboeken regelmatig terug. Tegen <lobbelen, spelen om geld, trad de nia
gistraat gestreng op; veel aandacht werd geschonken aan straatschenderij en 
burengerucht. Na het luiden van de avondklok was men verplicht met een 
lichtuitstralende lantaarn over straat te gaan. De straatverlichting in Gouda 
dateert van 1674. Acht personen uit de Goudse burgerij vergaderden tezamen 
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met twee burgemeesters over alle ... "abusen en ongeregeltheit, die dagelix 
binnen der stede gebeuren ... '. Onderwerpen als het kwade gerucht, openbare 
dronkenschap, profane lectuur, excessen op sexueel gebied enz. werden onder 
de loupe genomen. Zo mochten beruchte cafés in Cort Haerlem niet bezocht 
worden en kregen 'lichte vrouwen' een tapverbod en van dronken vrouwen 
mocht het opperste kleed in beslag worden genomen. Ook de prostitutie had 
de aandacht van de overheid, "omdat lichte vrouwen wonen in alle straten 
en wegen". Daarom werden bepaalde wijken voor de bordelen aangewezen 
om de zaak onder controle te kunnen houden. 

Aan een goed gezinsleven werd in vroeger dagen grote waarde toegekend. 
De gezinnen werden toen al gezien als de bouwstenen voor de samenleving 
en jonge mannen werd verboden een huwelijk aan te gaan met vrouwen, die 
het climacterium reeds gepasseerd waren. In 1668 was het stadsbestuur de 
mening toegedaan, dat echtelieden ook samen behoorden te wonen. Vrouwen, 
die met s-oldaten in het huwelijk traden, waren verplicht huisvesting te zoeken 
in de garnizoensplaats. Aan alleenwonende vrouwen mochten geen gemeubi
leerde kamers worden verhuurd en ongehuwde moeders zouden in Gouda 
geen woongelegenheid meer kunnen vinden: zij werden uit de stad verban
nen, terwijl vaders die onwettige kinderen bleken te hebben met tuchthuis
straf werden bedreigd. Aan vroedvrouwen wa-s de opdracht gegeven geen 
ongehuwde vrouwen bij een bevalling te helpen, voordat de eed, waarbij de 
naam van de verwekker van het kind diende te worden genoemd, was afgelegd . 

. Een soort van chantage op vrouwen in barensnood! 
Met grote gestrengheid werd opgetreden tegen scandaleuze liedekens: met 

meedo_genloze straffen werden de auteurs bedreigd. 
Ten slotte nog een gebied, waarvan de geestelijk hygiënische importantie 

thans door sommige "jeugdigen" in onze gemeenschap niet meer wordt gezien 
nl. het ve1:dienen van het dagelijks brood. Sociale zekerheid is echter een 
voorwaarde voor arbeidsvreugde. Reeds op 6 februari J 413 kondigde de ma
gistraat af, dat alle ambachtslieden moesten werken "om sulk loon als bij den 
gerechte geset wert' '. Dit betekende dat er een loonschaal was ontworpen, dat 
de lonen gefixeerd waren en dat van goedkopere arbeidskrachten, die zich . 
vanuit het buitenland kwamen aanbieden, geen gebruik mocht worden ge
maakt: 

... "want wij in der wacrheit hebben verstaen. dat sommige misselicke gcscllcn uut 
vreemden lande, die van ambochten sijn, eenclrachte ende vcrgadcringhe maken in onscr 
stede van onsen gherechle van horen loon, dat hem gesel wart voer horen arbeijt .. . ". 

Omgekeerd werd aan geen arbeider willekeur in de keuze van werkkring 
gelaten, als die werkkring hem op een gegeven ogenblik niet meer mocht be
vallen: 

... "Die scout mil die goede luden van den gerechte zijn overgedragen ende doen 
gebieden, dat geen wercluden, wie sij sijn, die in eenich werck sijn, uut dien wcrck, 
daer sij in gegacn sijn, in ander wcrck gaen buten consent van dienghene, daer sij eerst 
int werck sijn, up die boete van een crocn ... ' '. 

Ruim een eeuw later, in 1614, werd in het keurboek nog weer eens het 
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verbod van verandering van werkkring onderstreept: "ende den gebreeckigen 
daerinne bij cort recht condemneren, mitsgaders bovendien de meesters ... 
want nyemandt en sa! die persoon te werck mogen stellen off in sijn dienst 
nemen . .. ". 

De verheffing van het ambacht binnen het kader van het gildewezen met 
zijn vakopleidingssysteem: leerling - gezel - meester kwam een zekere be
drijfsrust ten goede. In onze taal zouden we spreken van een ernstig streven 
naar een weloverwogen zekerheid voor sociale verantwoordelijkheid en dat 
claaroó-i de vakopleiding goed moest zijn. Helaas werd menigmaal vergeten 
om tegenover de leerling op menswaardige wijze op te treden. In die dagen 
was mèn nog niet zo ver om de rechten van de mens te analyseren, te definiëren 

.De chirurgijns en hun gilde 
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het Goudse gemeente

bes·tuur zover te krijgen, dat zij aan de heelmeesters hier ter stede het privilege 
van gilde verleenden! Dat werd beschreven in een gildebrief, waarvan de 
aanhef luidt: Wij, Burgemeesteren ende Regeerders der stadt Gouda, doen 
weten, dat wij verleend ende geaccorddeert hebben een gilde ... ". De muni
cipale rechten, die de stad Gouda in een handvest van Graaf Floris Vin 1272 
had verkregen, maakten de gildevorming mogelijk, maar d ie gilden ko'Tlden 
wel eens vervelende invloed hebben en naar de zin van de overheid voor zich 
te veel macht opeisen. We kennen dit tegenwoo·rdig in het optreden van de 
vakbonden, dat niet altijd welkom is op de Departementen van Sociale- en 
Economische Zaknn. Hier zou uitvoerig de inrichting van het stadsbestuur 
besproken moeten worden. Ik volsta met de mededeling dat er in Gouda 
het College van Veertig bestond, dat zichzelf aanvulde. Het is dit college ge
weest, dat in zekere zin de vroedschap verdrong en dat ervoor zorgde dat 
inmenging van gilden in het stadsbestuur vrijwel onmogelijk werd gemaakt. 
De Noordnederlandse regenten, zelf eenmaal op het kussen gezeten, hebben 
niet anders gewild dan dat de gilden ondergeschikte broederschappen bleven, 
bestemd om te waken voor deugdelijke uitoefening van ambacht of beroep. 
En juist om die deugdelijke uitoefening was J1et de chirurgijns te doen. Alleen 
de wet - in dit geval de stedelijke keur - kon gebieden en beschermen. Een 
zwakke en totaal onvoldoende poging werd gedaan in de keur van 1551. 
Daarin werd een eenvoudig examen vereist: de zgn. barbiersproef. Wie daar
voor slaagde, kreeg de bevoegdheid van het baardscheren en tevens die voor 
de handkunst van de chirurgijns. Tot dit laatste rekende 1nen het aderlaten 
en het wondverbinden. Een scherpe afbakening van het terrein voor barbier 
en chirurgijn kende men in 1551 niet, maar d ie was er ook nog niet ten tijde 
van de Franse overheersing, dus omstreeks 1800. De keur bracht destijds 
een oproep tot een soort beroepsgemeenschap, een "ambacht" voor heel
kundigen. De leden daarvan "sullen malcanderen haer werck niet onder
cruypen oft heijmelicken eenighe ligature ontbinden ofte plaisters afftrecken". 
Aldus een begin van de medische ethiek. 1-:Iet merkwaardige was echter dat 
de overheid vrijheid van handeling toeliet voor iedere man 01' vrouw, die enig 
verstand van de heelkunst had. Weliswaar moest men een contributie voor het 
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verkrijgen van dit recht betalen, doch voor de rest kon n1en er op los kwak
zalveren zoveel men wilde. 

Toen kwam doctor Boudewijn R.onsse ... ! De grote man, die zijn tijd 
verre vooruit was. Tegen een salaris van 50 Carolus-guldens was hij vanuit 
Leuven door de magistraat naar Gouda gelokt om als enige gestudeerde ge
neesheer als stadsdoctor dienst te doen. Wat beeft deze man moeten vechten 
tegen de kwakzalverij en veel meer nog tegen een gemeentebestuur, dat ieder 
inzicht in een goed werkend geneeskundig apparaat derfde. Elk rekest met 
weldoordachte artikelen voor een reglement stuitte op weerstand van bet 
Stadhuis. Men heeft zelfs getracht om tegen de beslissing van het stadsbestuur 
een uitspraak van het Hof van Holland uit te lokken, doch tegenover de auto
riteit van een stadsbestuur moest dit Hof zich incompetent verklaren. Vele, 
vele jaren later, in 1624, ondertekenden een tiental chirurgijns en apothekers 
een petitie, aan de vroedschap gericht,. met een concept voor een ordonnantie. 
Onder geen enkele voorwaarde wilden de beroepsbe-oefenaars, dat bij de 
burgers van Gouda enige twijfel aan hun vakbekwaamheid zou bestaan. Daar
om werd een examen voorgesteld niet alleen voor de leerlingen maar ook 
voor de reeds gevestigde chirurgijns en apothekers. Dat examen diende afge
nomen te worden door deskundigen in Leiden of elders. Geen schijn van kans: 
een veto werd uitgesproken! Onbegrijpelijk, en nu nog kunnen we ons de 
teleurstelling over zulk een uitspraak indenken. E indelijk, 32 jaren later, 
scheen een hernieu\vde poging van docto1·en en chirurgijns succes te hebben. 
In principe werd nl. in 1656 aan de chirurgijns de oprichting van een gil.de 
toegezegd. Er moest echter een gildebrief geconcipieerd worden, die beant
woordde aan de nieuwere inzichten in de verhouding tussen stedelijke over
heid en gilclcbestuur. 

Acht maanden nadat een college van gedeputeerden het concept gildebrief 
van de doctoren, apothekers en chirurgijns had bestudeerd, kwam volkomen 
onverwacht het besluit van de magistraat, dat weliswaar een gilde werd toege
staan, doch dat de apothekers daarin niet mochten worden opgenomen: "ende 
dat daervan vrij ende exempt sullen wesen de apothecarissen .. . " 

Het is vrijwel zeker dat het college van gedeputeerden, waarin drie dokters 
en één apotheker zitting ]rndden, een suggestie in deze richting heeft gedaan. 
Ook heden ten dage bestaat er een goede verhouding van vertrouwen tussen 
de apotheker en de mensen die in zijn apotheek medicamenten komen halen. 
Er wordt over :ziekten en kwalen gesproken, er wordt om advies gevraagd en 
er wordt advies gegeven. Dat is iu elk geval. beter te aanvaarden, dan dat 
geestelijken, predikanten, ouderlingen enz. als ziekenbezoekers optreden en 
voor doktertje gaan spelen. Door mijn bijna 40-jarige pra•ktijk in Gouda, zou 
ik uit een rijke ervaring kunnen vertellen. Maar vroeger was de verhouding 
apotheker-patiënt nog anders: de apotheker diende vaak de patiënt zelf het 
geneesmiddel toe. Er behoorden in de gildebrief wel degelijk bepalingen te 
worden opgenomen om te zorgen voor een juiste aflevering van deugdelijke 
1nedicmnenten. De groot-ste kwakzalvers op dit gebied waren de genees- en 
heelmeesters, die zonder voldoende vakbekwaam.heid zelf hun pleisters, zaJ.veri 
en balsems bereidden. De factor concurrentie kwa1n 0111 •de hoek kijken. Het 
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werken volgens een bepaald dispensatorium, een farmaceutisch standaard
werk, was een te 1noeilijke opgave voor de dokters en de ingeleverde gildebrief 
moest zodanig wo1,cten gewijzigd, dat de artseoijbereidkunst geheel daanüt 
werd gelaten. Op 7 september 165 8 werd de gecorrigeerde gildebrief inge
leverd en zó goed in een kast opgeborgen, dat daarop geen antwoord kwam. 
In een gepeperd en goed gedocumenteerd schrijven werd het Stadhuis nog 
eens bestormd en waarlijk niet succes. On 18 december 1.660 vermelden de 
notulen: ... "Is geaccordeert de gildebrieff van de chirurgijns" . .. 

Een hele reeks van bepalingen werd als verordening voorgeschreven. Over 
de leedingen en hun examen, maar ook over de heelkundige, die bijv. met 
een compagnie soldaten naar Gouda was gekomen en zich daar had gevestigd. 
Zelfs werd een boete opgelegd, als een. gildebroeder of zijn knecht een p,ttiënt 
ging behandelen, die zijn schuld aan de vorige chirurgijn nog niet had 
betaald. Een operatie mocht slechts plaats vinden, als de chirurgijn zijn 
patiënt aan het gildebestnur had getoond en men het eens was geworden 
over de diagnose. De overman van het gilde en minstens één deken (= be
stuurder) behoorden bij de operatie aanwezig te zijn. De te gebruiken instru
menten kwamen uit de· gildekast, die nu nog te zien is in de chirurgijnskamcr 
van Jmt Stedelijk Museum. . 

Als eerste vergaderruimte had het gilde de herberg "Het Lant van Steijn" 
op de westzijde van de Markt gekozen. Gezellig zal het er wel geweest zijn, 
maar deze plaats was zeker ongeschikt om bijv. examen af te nemen. Vooral 
de aderlaatproef, waarbij het bloedvat wordt aangesneden, zodat het bloed 
"spri.ngt", zal wel"' tot een georganiseerde troep aan"leiding hebben gegeven. 
Dit kon beter achter de schermen in een eigen. vertrek gebeuren. Deze gi.lde
kamer werd de chirurgijns door de magistraat toegewezen op 16 november 
1699. Tot aan de opheffing van het gilde in 1795 hebben hier de chirurgijns 
vergaderd en werd in diep geheim - de kamer had een dubbele deur, opdat 
geen gesprek kon worden afgeluisterd - het besluit tot toestemming voor een 
operatie genomen. Het is nauwelijks te geloven dat de patiënt, als een heel
kundige ingreep niet nodig werd geoordeeld, zich tot de burgemeesters kon 
wenden, vanwege vermeend ongelijk. Het is nog moeilijker zich in te denken 
dat daarop de heelmeesters ten stadhuize werden ontboden om verklaring 
over hun beslissing af te leggen. Het respect voor het medisch denken in het 
midden'Van de 18de eeuw - want toen gebeurde dit- was nog maar erg pover. 
Maar het was toch al meer dan in het begin van de J.5de eeuw, uit welke tijd 
ik een aantekening vond dat een chirurgijn, die ruzie met zijn patiënt bad 
gekregen, en dat zal er wel flink van langs zijn gegaan, als straf opgelegd 
kreeg ... "omme op blote knieën de trappen van het stadhuis op te klimmen 
ende Godt ende B-orgemeesteren om vergiffenis te smeecken .. . ". 

De stad.s·doctoren 
In tegenstelling _tot de chirurgijns, die zich 1nmir nauwelijks boven het 

niveau van de gewone leek konden verheffen, kwamen de doctores 111edicinae 
van een universiteit. Zij werden door de vroedschap benoemd en genoten 
ook een jaarwedde uit de gemeentekas. Als eerste noemde ik reeds dr. Boude-
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wijn Ronsse. Toen in 1551 de ene doctor na de andere stierf, was er met 
geen mogelijkheid aan een goede medicus te komen. Het Stadhuis stuurde 
boden naar het noorden en het zuiden, omdat de bevolking van iedere medi
sche hulp was gespeend. In het zuiden had de koerier geluk, want hij vond 
de 26-jarige doctor Ronsse bereid om naar Gouda te komen. Een voortreffe
lijk medicus, die door de burgers op de handen werd gedragen. Tot tweemaal 
toe is hij echter vanwege het slechte salaris weggegaan en als lijfarts bij de 
hertog van Brunswijk in dienst getreden. Maar men heeft hem ook weer 
tweemaal teruggehaald. Op 12 februari 1597 is de man overleden, 72 jaar 
oud. De magistraat eerde de bekwame en alom geziene stadsdoctor met een 
indrukwekkende begrafenis. De kerkrekening van de St.-Janskerk vermeldt 
bij zijn overlijden: "overgeluyt 5 middagh poosen mette groote clocke" en 
bij zijn begrafenis: "3 poosen .geluyt met 3 doeken". Over de gemaakte 
onkosten schreef men in de kerkrekening: "Niet ontl'angen alsoo burgemeeste
ren ons hebben geordonneert". 

De Boudewijn Ronsseweg in Bloemendaal betekent een laat eerbetoon aan 
de man, die zich voor de lijdende burgerij volledig had ingezet. 

Een ander zeer gewaardeerd medicus was dr. Martinus Herculanus Blonck, 
die in 1.616 was benoemd. Deze man bezat een grote sociale belangstelling 
en we zien hem optreden als Jibrijemeester, als schepen van Gouda, als lid 
van de Raad van Veertig en van 1642 tot 1648 als burgemeester van Gouda. 
Zijn graf en monument zijn in de St.-J anskerk te vinden. 

Dr. Bartholomeüs de Moor (1672) heeft zijn leven geheel en al gewijd aan 
de zieken. Zijn instructie luidde 0111 driemaal per week de patiënten in het 
gasthuis te bezoeken. Later werd dit veranderd in tweemaal per week. De 
dokter zou echter veel Hever de patiënten iedere dag bezoeken, maar dit had 
weinig zin: de recepten werden immers toch niet klaargemaakt, omdat de 
apotheker weigerde meer clan tweemaal per week in de gasthuisapotheek aan
wezig te zijn. 

Maar er was meer! In zijn instructie was niets vermeld over het eventueel 
bezoeken van patiënten aan huis. Dr. De Moor maakte toch meer dan duizend 
visites per jaar. Waren dit nu nog maar alleen armlastigen, dan kon dit mis
schien nog worden geaccepteerd. .Maar het was de staclsdoctor gebleken, 
dat mensen, die - in moderne taal overgebracht - boven de welstandsgrens 
waren, toch kans zagen om een consent voor gratis geneeskundige hulp te 
krijgen. Als men zich maar had laten inschrijven bij het aalmoezeniershuis 
of bij een diaconie, dan was daarmede de kous af. Eenmaal ingeschreven 
bleef - en ik mag gerust zeggen - blijft soms ingeschreven als vrijwillig ver
zekerde bij een ziekenfonds. Burgemeesteren gingen zelfs nog verder door 
toestemming te geven voor gratis geneeskundige hulp en medicamenten aan 
mensen, die nooit van een arn1kan1er hadden getrokken. 

Dit ging de stadsdoctor te ver. In een zeer uitvoerig schrijven, zoals dat in 
die dagen te doen gebruikelijk was, zette hij zijn bezwaren uiteen. De man 
verdiende toen voor al dit werk f 300,- per jaar. Loonronden kende men toen 
nog niet en van een ambtenaren-c.a.o. was nog geen sprake. De klacht van de 
staclsdoctor maakte dan ook op het stadhuis weinig indruk. Dr. De Moor 
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kreeg geen salarisverhoging, maar alleen vrijstelling van het ambtgeld, dat is 
een soort stedelijke belasting, die neerkwam op de 200ste penning. 

Meer succes had dr. De Moor met de verbetering van de obstetrie in onze 
stad. De verloskunde in Gouda was erbarmelijk slecht. Het ontbrak de stede
lijke overheid aan het juiste inzicht, dat alleen een goede vakopleiding be
kwame vroedvrouwen kon garanderen. Tot nu toe ging een jonge vrouw bij 
een vroedvrouw in cle leer en assisteerde a,ldus een ti_jdlang. Daarna ging zij 
er voor eigen rekening op uit. Voor dit werk werd in 1572 per jaar betaald 
een bedrag van f 18,-; in 1621 is deze wedde zelfs opgetrokken tot f 50,
per jaar. De vroedschap verwierp in 1624 het verzoek om een examencom
missie in te stellen. De geneeskundigen die tot dit voorstel waren gekomen, 
deelden de mening van dr. De Moor, dat beoordeling van vakbekwaamheid 
niet alleen competeren moest bij de enige stadsdoctor. Er moest eerst nog .1.36 
jaar -voorbijgaan, voordat de -heren op· het Stadhuis (in 1760) voldoende gingen 
begrijpen wat er op het gebied van de verloskunde gaande was. Intussen zat 
het chirurgijnsgilde niet stil. Het stuurde in 1686 het volgende schrijven naar 
het Stadhuis: 

... ".nu ccnigc lijdt hcrwacrts vcrschcijdene malen klachten over de vroctvrouwcn 
zijn voorgekomen, die hacr in hel wacrnemen van hacr bedicninge niel nacr behoren 
quamcn te quytcn, wacruyt vele bedroefde ongemakken en ellendige mishandelingen 
quamen to ontslaen, en dcsclvc faultcn ende periekelcn werden geplecgl bij de vrocl• 
vrouwen, die solldanigc kennissc a ls de const van die bcdicninge quam te vcreijschen 
niet en hadde en omme in hel toccomcnde daerinne te voorsien, soo ist dat Overman 
en dekens van het Chirurgijnsgilde zich tot lJ Edelgrootachtbare wenden met het vcr
socek goct te vinden ende te verstacn een ordre op het stuck van de bcdicningc van de 
vrnctvrouwen te beramen . . . ". 

De brief maakte geen indruk en in de bestaande toestand veranderde er 
niets. De vroedvrouwen kwamen en gingen en het aantal levenloos geboren 
kinderen was zo groot, dat de magistraat zich in 1730 genoodzaakt zag om 
de vroedvrouwen persoonlijk ter burgemeesterskamer aangifte te laten doen, 
als zij een dood kind ter wereld hadden helpen brengen. De verloskunde in 
Gouda bleef op het laagst denkbare niveau. Alleen een krachtige figuur kon 
hierin verbetering brengen. Het was dr. B. de :Moor die de degen met het 
Stadhuis durfde te •kruisen. De grote ellende, die hij moest aanschouwen, 
bracht hem ertoe zich in de verloskunde te gaan bekwamen. Niet alleen dat 
veel kinderen bij de geboorte werden vermoord, maar ook vele vrouwen liepen 
in Gouda rond met een verzakking of zelfs een totaal-ruptuur, waardoor zij 
incontinent waren geworden. De vroedvrouwen verwezen de aanstaande moe
ders over en weer; een persoonlijke verantwoordelijkheid kon daardoor moei
lijk ten laste worden gelegd. Daarom eiste dr. De Moor dat de stad in vier 
kwartieren werd verdeeld en dat ieder kwartier zijn eigen verantwoordelijke 
vroedvrouw kreeg; verwijzing naar een collega was dan niet meer mogelijk. 
Welnu, de man k1:eeg zijn zin en op 11 oktober 1756 werd zijn concept
reglement tot stadskeur verklaard. Een college voor de vroedkunde ging er 
toezicht op houden, dat alleen geadmitteerde vroedvrouwen - dus in het bezit 
van een certificaat - de verlossingen gingen leiden. Voorts waren de vroed
vrouwen verplicht maandelijks een lijst van de door hen geleide bevallingen 
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in te leveren. Voor Gouda betekenden deze lijsten een eerste registratie van 
de geboorte-aanwas. Op een bijzondere bepaling moet nog de aandacht wor
den gevestigd. Als de vroedvrouw een verlossing ging leiden bij een ongehuwde 
moeder, was ze op boete van zelfs uit de stad gezet te worden, verplicht - op 
het moment dat het kinderkopje geboren stond te worden - in tegenwoordig
heid van buren en zo mogelijk van een notaris van de in barensnood verke
rende moeder de eed af te nemen, dat ze de naam van de vader zou noemen. 
De stedelijke overheid wenste die naam te kennen in verband met de op te 
leggen alimentatie. Doordat Anna van Hensbeek weigerde deze eed af te ne
men, werd haar het wonen binnen de stad verboden. Zij vestigde zich toen 
buiten Potterspoort, waar zij als vroedvrouw van buiten, een uitstekende 
reputatie genoot. Haar vroedvrouwen-bordje heeft ze echter moeten inleveren; 
dit is later op de zolder van het stadhuis gevonden. Gerestaureerd hangt het 
nu als het enige bordje in Nederland in de chirurgijnskamer van het Goudse 
mi.,seum. , 

De .f'arn1acie 
Een verzoek om in Gouda een eigen gilde te mogen hebben, is door het 

Stadhuis steeds afgewezen. Als één van de belangrijkste redenen voor de 
apothekers gold wel: eenheid te brengen in de receptuur. Daar zijn ze vol
komen terecht ook in 1972 nog mee bezig. Nu is ]1et de vloedgolf van specia
lités, die nauwelijks is te stuiten; destijds was het de willekeur in het voor
schrijven, waarbij de apothekers in de letterlijke zin van het woord als gif
mengers dienst moesten doen. Men drong aan op een Gouds dispensatorium, 
met welks samenstelling een eenheid van voorschriften werd nagestreefd. In 
de instructie voor de stadsapotheker van 1792 werd voor de eerste maal het 
gebruik van een bepaalde farmacopée voorgeschreven: de Leidse. In '1815 
werd deze vervangen door de Bataafse, maar men gebruikte in Gouda ook 
andere, bijv. de nieuwe :Britse Apotheek van 1772. In Gouda werd zelfs in 
1653 de Fannacopeia Augustana gedrukt. Hoewel ]1et chirurgijnsgilde een 
wettige regeling voor het bereiden en afleveren van medicamenten in de weg 
had gestaan, zorgde het er wel voor dat geneesmiddelen en pleisters niet door 
onbevoegden werden verkocht. Op 31 oktober 1798 werd zelfs nog voorge
steld om het chirurgijnsgilde uit te breiden met twee apothekers; zozeer waren 
de nrnatschappelijke toestanden reeds veranderd. Tengevolge van de Franse 
overheersing werd echter met alle andere gilden ook het chirurgijnsgilde op
geheven. Het terrein voor de kwakzalverij was vrij gekomen. Overduidelijk 
bleek dit uit de vele, voor ons nu komische, advertenties in de Goudsche 
Courant. Maar daarna gaat het voor de apothekers dagen. De kruidmeng
kunde o[ de artsenijbereidkunde kreeg nl. officiële erkenning 1net de instel
ling van de Commissie tot Geneeskundig Toevoorzigt in 1809. De onderlinge 
samenwerking werd tot uitdrukking gebracht in het aanleggen van een sim
plicia-verzameling, in 11et aankopen van farmaceutische standaardwerken, doch 
vooral in de aanleg van een kruidentuin langs der stede veste bij de 1nolen 
"De Rode Leeuw". Aan deze plantentuin werd veel zorg besteed en in 1843 
verscheen er zelfs een gedrukte catalogus van. De aanleg en het onderhoud 
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waren voornamelijk gericht op het onderwijs voor de leerlingen. Toch was er 
ook hier vrij spoedig een tijd van gaan: in 1862 werd nl. besloten de tuin 
op te heffen. In 1842 werd de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
van de Pham1acie opgericht en Gouda was één van haar eerste departe
menten. Ook alweer niet lang, want na tien jaren werd het weer opgeheven 
om pas in 1913 opnieuw ten tonele te verschijnen onder de leiding van de 
apothekers A. H. Teepe als voorzitter en F. A. Dee als secretaris. Intussen 
werd in 1865 de wet van Thorbecke, regelende het geneeskundig staatstoe
zicht, ingevoerd. De universitaire opleiding bracht de fam1acie in Nederland 
op een veel hoger plan en dat had ook ·voor Gouda zegenrijke gevolgen. Aan 
de zelfstandigheid van een plaatselijke farmacie was een einde gekomen. 

Ziekenverpleging 
Uit de grafelijkheidsrekeningen van Jan van Blois is mij gebleken, dat het 

in het midden van de l.4de eeuw niet de gewoonte was om zieken in een 
verpleeginrichting op te nemen. Men verpleegde hen thuis of, als daartoe geen 
gelegenheid was en men het kon betalen, werd de zieke gebracht nnar een 
woning waar een paar bejaarde vrouwen de verpleging op zich namen. Het 
woord ziekenhuis is van zeer veel latere datum. Daarvóór was de naam voor 
een verpleeginrichting: gasthuis. Het hospitaal van der Goude was oorspronke
lijk een passantenhuis, een verblijf voor reizende marskramers enz. Maar ook 
hier zien we een zekere evolutie in het verpleegwezen, want in de hospitalen 
werden later ook armlastige zieken en gebrekkige oudjes opgenomen. Voor 
de armverzorging in het gasthuis was veel geld nodig en met uitsluiting van 
nlle anderen was het alleen aan de H.eilige-geestmccsters - onder wier be
scherming de armen van de stad waren gebracht - toegestaan op zondag in 
cle parochiekerk te collecteren "ter armer behouf". 

Het doet in onze 1noclerne tijd merkwaardig aan als, in zeer fraai gecalli
graf.ecrde letters, cle keur op de ziekenverpleging begint met; . .. "In den 
eersten soo en sullen der niet meer siekenhuysen wesen ter Goude dan 
één ... " (1408). En met dit éne ziekenhuis werd nog niet eens het St.-Catha
rij ne Gasthuis bedoeld, dat toen al bestond. Neen in de aangehaalde keur gaf 
de magistraat een "goede ordonnantie voor de besieckte meL1sen van de 
Lazarie", dus voor de melaatsen. De opname van patiënten werd niet nood
zakelijk genoemd en zo kon het gebeuren dat in het Memoriael van het g~~st
huis over het jaar 1588 staat: "den 29en juny anno 1588 zoo en waeren daer 
geen siecke persooneo in Sinte Catharhijnen gasthuys, noch int nieuwe huys, 
vrouwenhuys ofte pesthuys ... ". 

Wie er in de loop der eeuwen wel werden opgenomen, mag men raden: in 
ieder geval geen zieken. Burgemeester Toulon rapporteerde in 1815 dat in 
het gasthuis verzorgd werden 110-120 personen, van wie men er drie telde, 
die door de stadsdoctor waren opgenon1en, omdat zij ziek waren. Dat was 
in tegenspraak met het besluit van de gasthuisregenten in 1663, waarbij 
.. . "eenparig geresolveert was, dat men van nu voortaen egeen proveniers 

en sal aennemen in 't gastbnys opte Haven en sal de moeders (de verplegende 
leiding) aengeseijt worden haer hiernaer te reguleren .. . ". De zieken werden 
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in de vorige eeuw nog verpleegd door de dienstboden, die op de zalen sliepen 
in het bed het dichtst bij de deur. Er was niet veel 1neer te doen dan de zalen 
schoon te houden, de potten -te ledigen en de kachel in de ziekenzaal met turf 
te stoken. Voor de maaltijden waren vastgestelde uren; ontbijt van 1 april tot 
31 oktober om 8 uur, voor de overige maanden on1 9 uur. V-oor het middag
eten stond half één en voor het avondbrood 8 uur, gedurende het gehele jaar 
. .. "zijnde de bepaling aan de keukenmoeder 1nedegedeelcl zich daaraan stip
telijk te gedragen .. . ". 

Werden er in 1.832 voor het eerst verpleeghulpen benoemd, op 5 mei 1854 
wordt besloten tot het aanstellen van zaalwakers en -waaksters, tegen een 
traktement van 20 tot 25 gulden per jaar. Op 16 februari 1900 is als verpleeg
ster (voor het eerst in de geschiedenis van het St.-Cathrijne-Gasthuis) be
noemd zuster Catharina Maria Deijs, oud 36 jaar, op een salaris van f 220,
p~r jaar. Bovendien werd op 14 mei zuster Zoet als leerling-verp.leegster aan
genomen. Intussen was in 1886 de opname van patiënten beter geregeld. Van 
gemeentewege werden aan cle huisartsen formulieren verstrekt, waarop in de 
"Jiollandse taal" de diagnose diende te worden ingevllld: opdat de huismeester 
zou weten in welke al'deHng de patiënt moest worden opgenomen. Uitdruk
kelijk was daarbij vermeld, dat geen patiënt in het gasthuis mocht komen, 
wie het er alleen om te doen was gratis kost- en inwoning te verkrijgen. Hier 
werd dus duidelijk de opname op medische indicatie gesteld. In het gasthuis 
was nl. een aparte afdeling voor de bestedc'Jingen gekomen. 

Werd in de keur van 1408 bepaald dat er in Gollda niet meer dan één 
ziekenhuis mocht"komen, de tijd heeft deze wet wel goed achterhaald. In de 
eerste plaats.liet de huisvesting zeer te wensen over en dank zij een testamen
taire beschikking kwam de gemeente Gouda in het bezit van een bedrag van 
.f 460.000,-. Aan dit geld was de voorwaarde verbonden, dat daarvan een 
ziekenhuis zou worden gesticht, 01ngeven door een fraaie tuin en met plaats 
voor ten minste vijftig patiënten. De voorgevel 1noest het borstbeeld dragen 
van A. A. G. van Iterson, oprichter der Stearine-kaarsenfabriek "Gouda". 
Aan de opdracht van de beide dochters Van Iterson is voldaan tot april 1970, 
toen de ontluistering van het in 1910 geopende ziekenhuis is begonnen. Een 
verpleeginrichting overigens, die de gemeente Gouda heel erg veel geld heeft 
gekost. Reeds het eerste jaar 191 l, toen er nog rnaar 11 7 patiënten werden 
geopereerd, moest de stad met een forse subsidie bijspringen. Deze subsidies 
hebben in de loop der jaren tot ernstige discussies in de gemeenteraad aan
leiding gegeven, omdat de con1'essionele ziekenhuizen wé1 rond konden komen. 
In 1911 konden maximaal 58 patiënten per dag worden verpleegd. De inkom
sten uit de verpleeggelden bedroegen in dat jaar f 6.263,11. In de jaren 
twintig was de gemiddelde bezetting 70 patiënten per dag, een cijfer dat in 
l 930 opliep tot 124. I1et Van ltersonziekenhuis is in 1970 geëindigd met een 
totaal van 190 bedden en 9 wiegen. 

Daartegenover stond het Diaconessenhuis "De Wijk", dat in 1970 zijn 
gebouwencomplex op de Westhaven sloot met 192 bedden en 16 wiegen. Met 
een klein huisje, bestaande uit twee kamers Achter de Vismarkt is deze loot 
van de Hervormde Diaconesseninrichting te Amsterdam tot 1,,roei gekomen. 
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Zuster Mieke Hogewerf ging op 17 januari 1897 als eerste wijkverpleegster 
de straat op. Een "voorname" taak vond zij in de bestrijding van onreinheid. 
Er werden avonden georganiseerd voor fabrieksmeisjes, aan kinderen werd 
voorgelezen. Deze "buitenpost" 1nocht slechts twee jaren bezet worden. In 
1902 kwam "zuster Marie"!, Maria Clausing, die van 1902-1941 als bestu
rend zuster optrad en in 1967 op 94-jarige leeftijd overleed. 

Omdat de familie Tenuninck zich voor dit wijkwerk interesseerde hee[t zij 
bij vertrek naar Den Haag haar .huis aan de Wijkverpleging geschonken, 
benevens een belangrijke som geld. En zo begon het ziekenhuis op de West
haven 11: één kamer voor de polikliniek, waar geen arts maar de zuster 
werkte. Deze kamer deed ook dienst voor meisjes- en moederavonden. Verder 
een bibliotheek, waar men gratis boeken mocht lenen; een badkamer, één 
kamer voor twee patiënten en één kamer voor één patiënt; een kamer voor 
twee zusters, een binnenkamertje voor de huishoudzuster en een keuken. 

In april 1902 vestigde dr. A. Montagne zich als eerste chirurg in Gouda. 
Er kwam een operatiekamer, een groot gebeuren in onze stad, want voordien 
werd bij de patiënt aan huis geopereerd. Zuster Marie, wier huisarts ik tot 
het laatste toe ben geweest, heeft mij hierover interessante verhalen verteld. 
Over de historie van "De \-Vijk" ware zeer veel mee te delen. Het past echter 
niet binnen het raam van dit hoofdstuk, omdat ik moet schrijven over de 
invloed van de stedelijke overheid op de volksgezondheid. Toch mag niet 
verzwegen worden, dat hier op confessionele basis een patiëntenhulp is opge
bouwd, die, centraal gelegen, ook steeds in het centrum van het leven der 
Gouwenaars heeft gestaan. Was er een ongeluk(je): "Ga vlug naar "De Wijk" 
om je te laten verbinden." En dat alles zonder gemeentesubsidie, volkomen 
selfsupporting! Omdat het Diaconessenhuis oorspronkelijk een "open" zieken
huis was, konden de huisartsen daar hun eigen patiënten behandelen, maar 
- wat belangrijker was - ook de verlossingen van hun patiënten leiden. Dit 
is de reden geweest, waarom "De Wijk" in het pand WesNuwen 42 een afzon
derlijke kraamkliniek opende, die de naam - •hoe kon het anders - Dr. Mon
tagnekliniek kreeg. Nog verder ging de patiëntenzorg en een begin werd ge
maakt met de verpleging van chronische zieken eerst in Huize "Elizabeth" 
(1959) in het Van Bergen IJzencloornpark en later in het Verpleeghuis "Catha
rina" aan de Bleulanclweg, dat in 1967 in gebruik is genomen. 

Het oude pand aan de Westhaven bleef intussen niet ongebruikt. Het werd 
verhuurd, eerst korte tijd aan de Ichthus-Kliniek te Capelle aan den IJssel, 
die er een dépendence in vestigde voor verpleging van dubbel gehandicapte 
patiënten. Sinds september 197 l leeft het gebouw nu verder onder de naam 
"Verpleeghuis Callicarpa", waarin de Stichting tot verpleging van geestelijk 
gestoorde bejaarden te Gouda, na een intensieve interne verbouwing, een zes
tigtal demente patiënten een aan de tijd aangepaste verpleging biedt, totdat een 
definitieve nieuwbouw van 130 bedden in de wijk Bloernendaal II in gebruik 
zal kunnen worden genomen. 

Intussen heeft een andere zuil zich niet onbetuigd gelaten. Het Sint-Jozef
paviljoen opende op 14 november 1929 zijn poorten aanvankelijk niet een 
verpleegcapaciteit op 37 beelden. Door de nieuwbouw en tevens door een ver-
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nieuwd Mariapaviljoen kunnen thans 270 patiënten per dag in het St.-Jozef
ziekenhuis worden verpleegd. Hier is het personeelsbestand 320. 

Achteraf gezien volkomen terecht, heeft het r.k. ziekenhuisbestuur niet 
willen participeren in een streekziekenhuis, waarover de eerste informele be
sprekingen zijn begonnen in oktober 1949. Op 13 oktober 1959 werd een 
nieuwe werkcommissie geïnstalleerd, waarvan de voorstellen door de gemeen
teraad van Gouda op 22 juli 1960 werden aanvaard. De bestekken vergden na 
diepgaande studie een tijd van vier jaren, tot 1964. Op 25 april 1967 vond de 
aanbesteding van de nieuwbouw plaats. I-Iet nieuwe ziekenhuis was ongeveer 
in mei 1970 zover klaar, dat het sein kon worden gegeven ''klaar, over"! Op 
23 en 24 mei 1970 vond de verhuizing van de beide ziekenhuizen plaats, een 
gebeurtenis, waarvoor zelfs de televisie belangstelling had. De samenvoeging 
van het Van Itersonziekenhuis en het Diaconessenhuis was een feit geworden. 
Ee!1 bedrag van rond 45 miljoen gulden was uitgegeven voor een verplegings
mogelijkheid van 446 patiënten, de 24 wiegen niet medegeteld. Voor hen 
zorgen daar nu 26 specialisten en is een Jegertje van ongeveer 650 personeels
leden gerecruteerd om alles draaiende te ·houden. Op 17 april 1972 kreeg het 
streekziekenhuis de naam Bleuland-Ziekenhuis; ook de namen Van Iterson
ziekenhuis en Diaconessenhuis blijven echter bewaard. 

Gezondheidszorg in. het alge,neen 
Na de eerste wereldoorlog onderkende de regering de noodzaak van groot 

preventief-medisch werk: zuigelingen- en kinderzorg, bestrijding van tuber
culose en andere volksziekten. Terwijl voordien het gezondheidsbeleid nauwe
lijks een onderwerp van politieke strijd was geweest, werd dit nu anders. 
Voor de socialisten was het duidelijk geworden dat een eerste voorwaarde 
voor een goede gezondheidsorganisatie was: een scheiden van gezondheids
zorg en armenzorg. Er werd een wet ontworpen, die zou voorzien in door de 
lagere overheid te creëren gezondheidsdiensten. Zich beroepend op gebrek 
aan middelen, werd de behandeling van deze wet uitgesteld, -tot de econo
mische crisis van 1930 ten slotte tot intrekking leidde. Evenals in 1875 schoof 
de regering haar tekort schieten in eigen verantwoordelijkheid van zich af en 
werd een beroep gedaan op het particulier initiatief. De kruisverenigingen, de 
t.b.c.-bestrijding enz. werden uitgenodigd de medische preventie ter hand te 
nemen of uit te breiden; subsidie zou worden verleend voor zover de particu
liere bijdragen te kort schoten en de aan de subsidie verbonden voorwaarden 
zouden worden nageko1nen. In Gouda werd op 1 oktober 1909 een afdeling 
van de Zuidhollandse Vereniging "Het Groene Kruis" opgericht. Zo streefde 
men ernaar het gezi·n in het centrum van de aandacht te plaatsen. Het heeft 
zich open gesteld voor allen, die zich voor eigen gezondheid én voor de ge
zondheid van hun medemensen verantwoordelijk gevoelen. "l:Tet Groene 
Kruis" wil helpen niet als een instantie ·die buiten de gemeenschap staat en 
van bovenaf maatregelen oplegt, doch als een door de n1ense11 zelf en voor 
henzelf opgezette voorziening onder het motto: door allen, voor allen. De op
leiding van wijkverpleegsters bracht deskundige verpleeghulp aan het ziekbed 
thuis. Het uitlenen van verplegingsartikelen kwam daarbij te ·hulp. Maar veel 
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belang[ijker nog was het oprichten van consultatiebu[eaus die het preventieve 
deel van de gezondheidszorg voor hun rekening namen. Naast "Het Groene 
Kruis" kwam op initiatief van deken Bots in 1942 ook "Het Wit-Gele Kruis". 
Met instemming van ditzelfde Wit-Gele Kruis heb ik echter in 1970 een 
ernstige poging aangewend om beide kruisverenigingen te laten fuseren. Dat
zelfde geldt ook voor de kraamverzorging. De mogelijkheid van gemeentelijke 
subsidiëring wordt een stuk gemakkelijker, omdat het dau om de gehéle 
bevolking gaat. De subsidieregels werden gecodificeerd in ministeriële be
sluiten, die wel ee.n grotere, doch geen rechtszekerheid verschaffen . Van over
heidszijde was dit goed gezien, omdat daardoor de groepsvormende invloed 
van particuliere acties werd tegengegaan. Dat neemt echter niet weg dat de 
activiteiten van het particulier initiatief waren geworden tot een essentieel, en 
niet -meer weg te denken element in de organisatie van het gezondheidswezen. 
Legalisatie van dit streven probeerde men te verkrijgen bij de behandeling 
van de Gezondheidswet-1956. Staat en overheid wilden aun de particuliere 
krachten primair de uitvoering van :z:orgen en voorzieningen voor het gezond
heidswelzijn overlaten. Maar de particuliere organen dienden te worden ge
bundeld om een eigen wettelijke status te krijgen, welke zou kunnen leiden 
tot een vrije ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van de overheid en 
van de verzorgende organen. 

Dan komt de Gezondheidsnota van 1966, waarin als uitgangspunt werd 
gesteld, dat het recht op gezondheid één van de grondrechten van de mens 
is en dat de overheid ervoor verantwoordelijk is dat dit recht verwezenlijkt 
kan worden. Het is de taak van de overheid om voorwaarden te scheppen, 
opdat de gezondheidsvoorzieningen kwantitatief en kwalitatief in overeen
stemming zijn met de stand van de wetenschap. 

Het particulier initiatief is in feite niet meer nodig! Een voorbeeld hiervan 
is geweest de invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering in 1941 door 
de Duitsers. Toen kon ineens - of liever het koi1 niet - waarover jarenlang 
was gediscussieerd. En •hiermede zijn we op een laatste terrein van particu
liere gezondheidszorg gekomen: het ziekenfondswezen. Als ik dit het laatste 
noem, doe ik dit vanwege het uitzonderlijke belang voor de gezondheid van 
de bevolking dat daardoor is geschapen. Men kan zich geen ziekenhuis, geen 
specialisme, geen team- en researchwork, geen verloskunde en geen school
tandverzorging voorstellen zonder het ziekenfonds. Alle bestaansmogelijkheid 
is aan het fondswezen te danken. In feite vormt de particuliere praktijk nog 
maar een aanvulling op het inkomen van de arts. De uitgaven voor medische 
hulp en ziekenhuisverpleging zijn dermate hoog geworden, dat er een alge
meen streven is gekomen om zich te verzekeren. Zonder dat zou ziek worden 
gelijk staan met een persoonlijk bankroet. 

In een vergadering op 31 mei l 897 werd in het Café "De Unie" het eerste 
ziekenfonds in G-ouda opgericht. Dat was en is de Goudsche Vereeniging voor 
Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp. Met de Goudse medici werd overeen
stemming bereikt om voor een spreekuurconsult 20 et te betalen, voor een 
huisbezoek 30 et en voor een gemaakte visite 's nachts 75 et. Dat was het 
begin: door arbeiders voor arbeiders. Daarnaast kwam in 1906 het A.A.Z., 
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het Algemeen Ziekenfonds voor Gouda en omstreken, dat op 30 december 
1929 geworden is tot het ziekenfonds van de Maatschappij tot bevordering 
van de Geneeskunst. Met ingang van 1 januari 1948 werd er een fusie tot 
stand gebraoht met aJie doktersfondsjes uit de omliggende dorpen en deze fusie 
staat nu bekend als Algemeen Ziekenfonds ''Gouda en Omstreken". Na de 
oorlog trok het in Gouda werkende Rotterdamse Ziekenfonds zich terug en 
kwan1 dit bestand bij "Gouda en Omstreken" . 

Eerlang moet het toch tot een fusie komen van de beide thans in Gouda 
werkende fondsen. Op landelijk niveau is er al veel over gesproken. Zo ook 
over het "kruis-werk" in J1et algemeen. 

De invloed van de stedelijke overheid op de volksgezondheid is sterk ver
minderd, is ook geheel veranderd. In voorgaande bladzijden is geschreven 
over een niet-begrijpend stadsbestuur, over onverbeterlijke politieke intri
ganten, die de medische ontwikkeling beslist hebben geremd. Van enig 
initiatie( op dit gebied is nauwelijks sprake; ik denk bijv. aan het sturen van 
een bekwaam Gouds student naar een buitenlandse universiteit, die met nieuwe 
en frisse wetenschap gewapend de medische verzorging van zijn stadgenoten 
op zich zou kunnen nemen. Neen, de gezondheidsdeskundigen hebben elkan
der op het stadhuis niet staan te verdringen. Toen er sprake was van de eerste 
koepokinentingen, verzochten de stadsbestuurders zelfs om een aparte ver
gadering ... "om zulks te beletten ... ". 

Dat kan nu niet meer en wat er van overheidswege nog op ]1et terrein van 
de volksgezondheid gedaan moet worden, heeft men weten te delegeren. 

Er is een Gemeèntelijke Geneeskundige Dienst gekomen met aan het hoofd 
een medicus. 
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