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 OORD VOORAF

Mijn motivatie voor deze studie is vooral de laatste jaren toegenomen door een tweetal activiteiten
die ik heb ondernomen.

Gedurende een paar jaar ben ik betrokken geweest bij een project Gerontechnologie. Partners
binnen dit project (industrie, zorgverleners en ouderenorganisaties) breken zich het hoofd over het
navolgende probleem. Enkele industriele bedrijven, voornamelijk op het gebied van communica.
tietechnieken hebben een groot aantal producten voor ouderen ontwikkeld en ontworpen. Met be-
hulp van deze producten kan het omgevingsmilieu van ouderen beduidend beter worden onder-
steund en beveiligd, en kan het Woorrtorrffort een flinke verbetering ondergaan. Deze producten
zijn via de detailhandel aangeboden aan de ouderen maar werden amper verkocht. Ouderen bleken
geen behoefte te hebben aan zaken, die bedacht waren door de woon- en communicatietechnologie
en reageerden door niet-koopgedrag. Dat was een probleem voor de betreffende bedrijven. Zij had-
den veel geld gestoken in onderzoek en ontwikkeling, waren overtuigd van het nut van hun pro-
ducten, maar bleven er desondanks mee zitten. Een soort oplossing werd bedacht door contact te
zoeken met de zorgverlenende instanties zoals kruiswerk en gezinszorg. Als zij geinteresseerd
zouden raken in de producten, zou via deze zorgintermediairs het aanbod toch nog aan de man
gebracht kunnen worden. Ook dit lukte niet echt. Nog niet uit het veld geslagen probeerden enkele
bedrijven via de ouderenorganisaties hun doelgroep te bereiken en daartoe werd bovenstaand ge-
rontechnologie-project in het leven geroepen, een samenwerkingsverband van ouderenorganisaties
en dienstverlenende instanties, de Technische Universiteit Eindhoven en een aantal in 'techniek
voor ouderen-geinteresseerde' bedrijven. Nog steeds is er echter weinig resultaat terwijl de produc-
ten steeds verfijnder en beter toepasbaar worden. Hoe komt het toch dat ouderen niets van deze
geavanceerde technieken willen weten? Of vanuit de industriele wereld geformuleerd: welke recla-
mecampagne is effectief om ouderen van het nut van deze producten te overtuigen?

Een ander aanknopingspunt voor deze studie wordt gevormd door mijn werk. Als hoofd van
een sociaal-agogische opleiding, houd ik mij dagelijks bezig met gedragsverandering bij mensen
om probleemsituaties op te lossen of te voorkomen. Naast 'technische' aspecten van de agogiek die
studenten binnen de opleiding aangeleerd worden, spelen ook ethische kanten van dit werk een
rol: hoe bepaal je welke gedragsverandering je bij je patienten/clienten mag of moet realiseren?
Welke kwaliteiten moet je in huis hebben om gedrag van mensen te beinvloeden en waar haal je
de legitimatie vandaan om dat te doen?

Uit het bovenstaande blijkt dat mijn belangstelling uitgaat naar concrete veranderingen in ge-
dragspatronen van mensen. Deze interesse is niet nieuw; in I987 reeds ben ik begonnen met de
aanzet tot een studie die gedragsverandering op het gebied van gezondheid en hygiene bij de
Noord-Brabantse bevolking tot onderwerp had. Deze gedragsverandering werd naar mijn mening
mede gerealiseerd door de wijkzusters van het Wit-Gele Kruis. Ik kon toen niet goed besluiten wat
ik precies wilde onderzoeken. Het bleef bij een artikel over tbc-bestrijding in Sociale

Wetenschappen. Een nieuwe baan en enkele korte cursussen vroegen veel van mijn aandacht en
omdat mij toch niet helder voor ogen stond wat ik met het onderzoek wilde bereiken, is de toen-
malige aanzet in de kast beland. Maar het bleef een beetje knagen. Enerzijds omdat ik iets begon-
nen was maar het niet afmaakte, anderzijds omdat het onderwerp in mijn belangstellingssfeer ligt
en het onderwerp het waard is er een studie aan te wijden. De extra-murale gezondheidszorg in
Noord-Brabant is immers nog niet systematisch bestudeerd.

Omdat de invalshoek voor mij echter niet duidelijk was en ik geen goede probleemstelling kon
V formuleren, bleef ik nadenken en ging ik niet tot actie over.



In september I992 heb ik de draad opnieuw opgepakt, ik wist nu dankzij werkervaringen de
richting van het onderzoek. De probleemstelling kon voorlopig geformuleerd worden en ik begon
met het archiefonderzoek.

Flink veel tegenslag liep het onderzoek op in 1995. Door ziekte en verlies in de familie raakten
de werkzaamheden op de achtergrond. Vooral door de ziekte en de dood van mijn zwager Wim
stagneerde het werk. Wim was zojuist begonnen met de eerste versie van het manuscript grondig
en kritisch te lezen. Hij wees mij op tal van taalfouten. Boven de foutieve tekst schreef hi j de spel-
lingsregel, die ik in de dertig jaar na mijn middelbare schooltijd nooit meer onder ogen had gehad.
Zo moet het! Ook zijn inhoudelijke kritiek, altijd verwonderd geformuleerd "wat bedoel ie daar-
mee te zeggen?", was voor mij belangrijk en dwong mij dieper te denken. Toch was het juist het
overlijden van Wim in oktober I995,  dat mij stimuleerde om de tekst af te werken.  Een week voor
zijn dood hadden wij het over het manuscript en ik beloofde hem dat ik het zou afmaken. Een paar
weken later nam ik het werk weer op.

Een proefschrift schrijven is niet alleen voor de auteur een hele klus. Zijn hele omgeving
wordt bij het werk betrokken. Als die omgeving adequaat reageert, zo is miln ervaring, ruimt zij
alle belemmerende factoren waardoor het werk stagneert, uit de weg. Soms moet die omgeving en-
thousiasmerend zijn, soms berustend en heel dikwijls bemoedigend. Mijn omgeving reageerde
adequaat; dat het werk nu gereed is is vooral daaraan te danken.

December I997
Ria Wi inen
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INLEIDING
I Verkenning van de thematiek

De omstandigheden waarin de bewoners van Brabant zich aan het begin van deze eeuw bevonden,
kunnen gekenschetst worden als 'traditioneel'. Weliswaar was in de laatste decennia van de negen-
tiende eeuw het leven als gevolg van industrialisatie toch al veel veranderd. Het economisch proces
was in een stroomversnelling geraakt, de trek van het platteland naar de stad was begonnen maar
toch, in het besloten, overwegend katholieke Brabant was het dagelijkse leven nog gebaseerd op
door de kerk gedicteerde gedragswijzen. De gevolgen van de industrialisatie en de daardoor veran-
derende ideeen hadden nog geen invloed op het leven van alledag. De boerenarbeider ging welis-
waar aan de slag in de moderne fabriek, maar dat betekende niet, dat zijn gedrag ook op alle ande-
re terreinen veranderde.  Het werk, de arbeid werd eerder gezien als een op zichzelf staand iets, het
werd niet geintegreerd in de alledaagse beleving en zingeving van het leven. Daardoor bleven het
dagelijks doen en laten als vanouds en het levensstramien ongeveer gelijk. Voor de persoonlijke
hygiene betekende dat vooralsnog geen wijziging in de richting van een modern hygienisch ge-
dragspatroon. Men was gewend het lichaam in een ondergeschikte positie ten opzichte van de ziel
te beschouwen en dus weinig tijd te besteden aan zijn verzorging. Wasbeurten behoorden niet tot
het dagelijkse patroon.

De volksaard' van de Brabanders zal eveneens van invloed geweest zijn op de trage ontwikke-
ling van een traditioneel-hygienisch naar een modern-hygienisch gedragspatroon. Zo wordt het ka-
rakter van de Oostbrabanders omschreven als berustend, weinig initiatiefrijk, gevoelig voor gezel-
ligheid en zeker voor streekgenoten zeer behulpzaam; voor Westbrabanders zouden de volgende
eigenschappen gelden: eigengereid, individualistisch, gierig en vrijheidslievend: g66n van alle ei-
genschappen die uitblinken in ontvankelijkheid voor nieuwe levenswijzen en gedragspatronen:
Maar toch zou in heel Noord-Brabant het desbetreffende gedragspatroon zich langzaam wijzigen.
Aanvankelijk was er ten opzichte van de andere Nederlandse provincies een achterstand, die echter
in de loop van enkele decennia ingelopen werd.

In deze studie wordt dit transformatieproces beschreven. De traditionele zorg voor ziel en li-
chaam gaat geleidelijk aan over in moderne hygienische zorg voor het lichaam. Dat gebeurde ech-
ter niet zomaar, het kostte tiid en inspanning. In bovenstaand transformatieproces speelde de Wit-
Gele Kruisorganisatie een prominente rol. Zij was de intermediaire structuur tussen diegenen die

het gebrek aan hygiene als eersten signaleerden en de Brabantse bevolking.
De Wit-Gele Kruisverenigingen ontstonden vanaf I9IG. Het is niet toevallig dat de organisatie

opkomt in de beginjaren van deze eeuw. Enerzijds was er al een aantal voorbeeldorganisaties in
Noord- en Zuid-Holland, anderzijds viel haar opkomst precies in de periode dat in Zuid-Nederland
een sterke organisatiestructuur ontstond op basis van godsdienstig onderscheid: de verzuiling.

Rond de eeuwwisseling waren de Nederlandse politieke verhoudingen sterk in verandering. De
liberalen verloren terrein en de socialisten waren juist in opkomst. In die situatie was het ontstaan
van een nieuwe dominante machtsfactor van belang om het land bestuurbaar te houden. "Het
middenvlak van de christelijke coalitie, mogelijk geworden uit welbegrepen eigenbelang en door
vermindering van de vroegere religieuze tegenstellingen, was voor de ontwikkeling van Noord-
Brabant in de richting van een op basis van religie verzuilde samenleving van groot belang."3

Kenmerkend voor het verzuilingsproces is dat zij alle elementen van samenleving en maat-
schappi i beinvloedde. Niets bleef buiten het bereik.  In deze studie komt dit beinvloedingsproces
nadrukkelijk aan de orde.
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Naast het Wit-Gele Kruis bestond sinds I900 een neutrale vereniging het Groene Kruis. Vanaf
I938 functioneerde eveneens een protestante zustervereniging, de Bond van Protestants-
Christelijke verenigingen. Deze bond nam in I946 de naam Het Oranje-Groene Kruis aan en telde
toen ongeveer tien afdelingen.4

Het Wit-Gele Kruis is weliswaar een Brabants initiatief, maar dit initiatiefwerd na I9I6 ge-
volgd door de oprichting van Wit-Gele Kruisverenigingen in de andere delen van Nederland.
Twente was het eerste gewest boven de grote rivieren. waar een Wit-Gele Kruisvereniging werd op-
gericht en wel in I9I 9. In I 2I volgde het aartsbisdom Utrecht. Twente sloot zich bij deze
Aartsdiocesane Federatie aan in I923. Dat deed ook de Provinciale Gelderse Bond, opgericht in
I924. In I937 werd in Leeuwarden een plaatselijke afdeling van het Wit-Gele Kruis opgericht, in
I940 was men in Friesland zover dat de Provinciale Friesche Wit-Gele Kruisorganisatie tot stand
kon komen. Het bisdom Haarlem had sind I9I8 een Diocesane Bond van het Wit-Gele Kruis als
onderafdeling van de R.K. Vrouwenbond. Dit gremium functioneerde niet en in I922 werd er op-
nieuw initiatief genomen uitgaande van de burgemeester van Castricum. Beide bonden bleven
naast elkaar bestaan. Daarnaast ontstond in I929 nog de Zuid-Hollandse Bond en in I930 de
Noord-Hollandse.5

In I923 kwam er een overkoepelende Nationale Federatie tot stand, eveneens op Brabants ini-
tiatief.

Deze studie zoomt in op de Provinciale Noordbrabantse Bond, die wordt gevolgd tot 1974
Provinciale bonden waren autonoom. In de totale Wit-Gele Kruisorganisatie namen zij een bijzon-
dere positie in. Aan de ene kant waren zij schakel in de beleidsstructuur tussen de Nationale
Federatie en de plaatselijke afdelingen, aan de andere kant waren zij organisaties met uitvoerende
diensten. Op I januari I974 fuseert de Provinciale Bond van het Noordbrabantse Wit-Gele Kruis
met haar algemene zustervereniging het Groene Kruis en verliest daarmee de rooms-katholieke
identiteit.

2 Verantwoording

Innovaties op het gebied van milieu en hygiene hebben ertoe bijgedragen dat de volksgezondheid
in de provincie Noord-Brabant op een hoger peil is gekomen. Aan de geschiedenis van het milieu
is de laatste jaren nogal wat aandacht besteed, die van de geschiedenis van de persoonliike hygiene
is daarbii achtergebleven. Voor de ontwikkeling van de volksgezondheid zijn echter aandacht en
zorg voor persoonlijke hygiene onmisbaar geweest. Tot op heden is hierover nog geen systemati-
sche studie verschenen. Wel is er een gedenkboek over de Wit-Gele Kruisvereniging in Noord-
Brabant geschreven.6 In I99I verscheen er in Gemert een historische studie over de ontwikkeling
van de gezondheidszorg en in 1992 over hetzelfde onderwerp in Midden-Brabant. In I996 ver-
scheen een studie over Het Wit-Gele Kruis in Roosendaal. Het Wit-Gele Kruis als provinciale orga-
nisatie voor volksgezondheid en ziekenverpleging is als zodanig niet beschreven. Van de Nationale
Federatie Het Wit-Gele Kruis bestaat een herdenkingsboek uit 1973· Momenteel wordt een studie
voorbereid over deze organisatie.

Het particulier initiatief, het Wit-Gele Kruis, is niet weg te denken uit de ontwikkeling van de
volksgezondheid en het heeft mede een deel van de huidige zorgstructuur in Nederland bepaald.
Door de provinciale vereniging systematisch te beschrijven wordt een leemte in de geschiedschrij-
ving van Noord-Brabant opgevuld.
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Bovendien is de organisatie als katholieke vereniging exemplarisch voor de wiize waarop verzui-

lings- en ontzuilingsprocessen hebben plaatsgevonden. De beschrijvingen van het werk van en in
de organisatie worden gebruikt als illustraties voor reeds ontwikkelde sociologische analysekaders
betreffende moderniserings-, verzuilings- en ontzuilingsprocessen. Door de keuze voor deze me-
thodische invalshoek is het mogelijk om aan de ene kant sociologische interpretaties te stofferen
en aan de andere kant bepaalde patronen te ontdekken.

3 Probleemstelling

Het Wit-Gele Kruis heeft in Brabant gefungeerd als propagandavereniging die de gevaren van
slechte persoonlijke hygiene bij een groot publiek kenbaar maakte. Deze organisatie heeft erop ge-
wezen, dat de hygienische omstandigheden in de provincie niet acceptabel waren en in veel geval-
len ziekteverwekkend of zelfs doodveroorzakend. Zij heeft het transitieproces naar modern hygie-
nisch gedrag begeleid, in het prille begin ondersteund door de kerkelijke overheid. De rol die het
Wit-Gele Kruis op zich nam, was die van intermediair. Zij stond als verticale organisatie, als een
doorgeefluik van de nieuwe ideeen die door artsen werden gepropageerd, tussen medische wereld
en gewone bevolking.

De taak van de kruisvereniging is niet afgelopen als de bevolking zich dit *ne nieuwe gedrags-
patroon heeft eigen gemaakt. Er werden steeds nieuwe gebieden geexploreerd, waarheen het Wit-
Gele Kruis vanuit haar sociaal-medische doelstelling haar werkgebied kon differentieren en uit-
breiden. Het takenpakket werd steeds uitgebreid. Waren het oorspronkelijk de terreinen van zie-
kenverzorging. bestrijding van de zuigelingensterfte en de tuberculose, later werden onder andere
kind- en jeugdverzorging, geestelijke en zedelijke volksgezondheid, gebrekkigenzorg en ouderen-
problematiek daaraan toegevoegd.

Omdat de belangstelling vooral uitgaat naar de werkterreinen en de mensen die hierin hun
emplooi vonden, luidt de probleemstelling als volgt:
Op welke wijze functioneerde het Wit-Gele Kruis als intermediaire organisatie en op welke wijze
oefende het invloed uit op het hygienisch besefvan de Brabantse bevolking, met als doel een ander
gedragspatroon te realiseren, waardoor het gezondheidsvraagstuk deels opgelost kon worden?
Deze probleemstelling valt uiteen in een aantal deelvragen:
- Hoe verliep de totstandkoming en ontwikkeling van de organisatie2
- Welke veranderingen op persoonlijk-hygienisch gebied werden wenselijk geacht en zi in ook daad-
werkelijk gerealiseerdD

- Wie initieerde deze gedragsveranderingen? Welke intermediairen speelden in dit proces zowel op
beleidsmatig als uitvoerend niveau een prominente rol en wat was hun sociaal-culturele achter-

grond?
- Welke legitimatie gebruikten de intermediairs voor hun handelwilze?
- Wil de intermediaire structuur een functie hebben, aan welke voorwaarden moet zij dan voldoen
en zijn deze voorwaarden gezien de tijdscontext hetzelfde?

- Welk inzicht levert de beschrijving van de kruisvereniging?

Omdat het onderzoek een periode beslaat die vrij recent is, kunnen de historische feiten op ver-
schillende wijzen verzameld worden, literatuur- en archiefonderzoek kunnen indien noodzakelijk
aangevuld worden met interviews.
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Om de overeenkomsten en verschillen tussen stad en platteland zo goed mogelijk te beschrijven
en om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het transitieproces in Noord-Brabant wordt het
onderzoek in verschillende dorpen en steden uitgevoerd.

4 Opzet van het onderzoek

In het eerste deel komt de ontstaansgeschiedenis van de Wit-Gele Kruisvereniging aan de orde, na-
dat in hoofdstuk I de sociaal-culturele context geschilderd is. Hoofdstuk 2 behandelt het ontstaan
van de organisatiestructuur. Eerst wordt de totstandkoming van de diocesane federaties beschre-
ven, daarna het ontstaan en de ontwikkeling van de Nationale Federatie en de Provinciale Bond. In
hoofdstuk 3 wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de organisatiestructuur.

Het Wit-Gele Kruis had om goed te kunnen functioneren natuurlijk behoefte aan financien.
Hoe de provinciale Wit-Gele Kruisvereniging gefinancierd werd, wordt beschreven in hoofdstuk 4;
de uiteindelijke fusie met het Groene Kruis komt aan de orde in hoofdstuk 5.

In het tweede deel worden enkele terreinen van de organisatie beschreven, die noodzakelijk
ziin om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. In dit deel wordt de invloed van de vereni-
ging op de Brabantse bevolking beschreven. Omdat invloed door mensen uitgeoefend wordt. gaat
het in dit deel van het boek hoofdzakelijk over de mensen en hun arbeidsomstandigheden. De ter-
reinen van het uitvoerende werk worden beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 volgt een ana-
lyse van de sociaal-culturele achtergronden van de personen, die de vereniging bestuurden of die
in het werkveld hun sporen verdienden. De deskundigheidstoename van zowel bestuurders als uit-
voerende werkers komt eveneens in dit hoofdstuk aan de orde. De visie op en de propaganda voor
het werk wordt beschreven in hoofdstuk 8 waarmee dit deel wordt afgesloten.

Deel III heeft een ander karakter. Tijdens het bestuderen van de archieven en het beschrijven
van de organisatie werden dikwijls impliciet verbanden gelegd met sociologische analyses. Deze
bespiegelingen hebben geleid tot een interdisciplinaire studie.

In het derde deel wordt naar aanleiding van de geschiedenis van het Wit-Gele Kruis gereflec-
teerd met behulp van reeds toegepaste analysekaders, met als doelstelling de beschrijving meer te
structureren, te verdiepen en te verhelderen.

Er zijn drie redenen om aan het einde van het boek een reflectief deel te presenteren:
I De reeds toegepaste analyses geven een kader aan de maatschappelijke ontwikkelingen.
2 De heuristische modellen geven aanknopingspunten om een diachronische analyse te maken

van de Wit-Gele Kruisvereniging.
3 Er bestaat een mogelijkheid om de sociologische analyses met 66n organisatievoorbeeld te illus-

treren. In de beschrijvingen kan gezocht worden naar aanknopings- of hechtingspunten die dik-
wijls op macro-theoretisch niveau bestudeerd en verwoord zijn.

Tot slot worden de historische beschrijving en sociologische reflecties gekoppeld en geevalueerd in
een slotbeschouwing.
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Het Wit-Gele Kruis, organisatie voor
ziekenverpleging en volksgezondheid
(IgI67974)

In IgI5 ontstond, na een beraad van een aantal In voorliggend deel wordt de geschiedenis
op sociaal terrein zeer betrokken heren, het ini-     van de gezondheidsvereniging beschreven vanaf
tiatief om in Brabant een gezondheidsvereni- haar ontstaan tot aan de ontkleuring in I 974
ging op te richten. Het voornaamste doel was Toen ging zij op in de Provinciale Noordbra-
om verpleging aan huis op 66n of andere ma- bantse Kruisvereniging.
nier vorm te geven. In bovengenoemde kring
was men er van overtuigd dat dit voor Brabant
hoogst noodzakelijk was. Het initiatief werd
voorgelegd aan de bisschop van Breda. Deze on-
dersteunde het initiatief en voortvarend toog
men aan het werk.

In 19I6 werd de grondslag gelegd voor een
bloeiende gezondheidsvereniging. De structuur
van de huidige Nederlandse extramurale ge-
zondheidszorg is in deze periode ontstaan en
tot op de dag van vandaag bepalend.

3



DE SOCIAAL-CULTURELE CONTEXT

HOOFDSTUK I

De sociaal-culturele context

I.I Hygienische situatie in Noord-Brabant was de behuizing weliswaar klein en vuil, daar-
tegenover stond dat de ruimte rondom het huis

Noord-Brabant was aan het begin van de twin- royaal was. Hoe anders was dat in de stad. Ook
tigste eeuw een achtergebleven gebied met een daar was de arme bevolking klein behuisd,
slechte naam. De bewoners van boven de rivie- maar de ruimte rondom het huis was minimaal.
ren spraken zelfs van 'het donkere zuiden' en In de steden woonden de arbeiders samenge-
deze betiteling had de provincie te danken aan perst in krottenbuurten, de mestvaalten lagen
de hoge morbiditeit en mortaliteit. tussen de huizen. In I 903 liet een gemeente-

In I9I 2 schrijft Deckers in zijn proefschrift raadslid uit Breda het woord "varkenskotten"
over het leven van de landbouwers op de Noord- vallen, toen hi j sprak over de huisvesting van de
Brabantse zandgronden: "De algemeene in- arbeidersbevolking. In I 904 was het aldus de
druk, dien de Brabantsche boerderii maakt, is, Bossche architect P.Th. Stornebrink niet beter
dat er aan de woningtoestanden ten plattelande gesteld in zijn stad: "De volkshuisvesting mag
nog heel wat te verbeteren valt. Allereerst door uit moreel, lichamelijk en maatschappelijk oog-
de bewoners zelf door het betrachten van meer punt niet menschwaardig genoemd worden. /2

netheid en zindelijkheid en het streven naar Men woonde dikwijls met het gehele gezin
5                                 een gezelliger inrichting."t Op het platteland in 66n kamer. Daarin waren bedsteden ge-
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,/ doen. Daarom bouwden veel huurders  zelf een
'huisje', hetgeen echter niet voldeed aan de
voorschriften. Drinkwater behoorde evenmin'." -'.-' A. ---» tot het standaardcomfort van huurwoningen. Er

/*

werden woningen verhuurd zonder watervoor-

'4         6 b. r=: ziening.4
.'lilI ,      „   *,1 70 4 ...=.

7

Als kunstlicht diende een olie- of petro-
leumlampje dat walmde en stonk. De ramen
konden niet worden geopend, er kon dus alleen
frisse lucht binnenstromen via de deuropening.
De walm van de petroleum bleef in de woning
hangen. Bovendien waren deze lichtbronnen

'-4                                   zeer brandgevaarlijk.5
In de negentiende eeuw hield de plaatselij-

L.
ke overheid zich alleen bezig met huisvestings-
problematiek als er gevaar bestond voor epide--::1 4*k mieen en als zodanig met de volksgezondheid.
Het verband tussen slechte behuizing en be-
smettelijke ziekten zoals tuberculose was nog
niet als mede-oorzaak erkend. Daarom werd er
geen aandacht aan besteed. Normaal gesproken
behoorde huisvesting tot het particulier initia-
tief. Weliswaar hadden veel gemeenten een

Het Wit-Gele Kruis maakte maakt, waarin geslapen werd op een strozak of bouwverordening, maar deze werd al te dikwijls
propaganda voor hygiene in het een nnatras van kapok. In de kamer werd niet al-     ontdoken. Daaraan maakte de woningwet van

huishouden met behulp van     leen gewoond en geslapen maar ook gekookt en      I901 een einde.6
tentoonstellingsmateriaal. Er gewassen. Schoonhouden van het huis, een verant-

werd getoond hoe het niet De meeste huizen waren niet aangesloten woordelijkheid van de bewoners, was een schier
moest...    op een waterleidingnet. Water werd opgepompt onmogelijke taak. Er moest in die kleine ruimte

of uit de put gehaald.  Op het platteland kwa- zoveel gebeuren: wonen, slapen, koken, wassen
men regenputten als waterbron nog veelvuldig en eventuele huisarbeid, dat er altijd wel rom-
voor. In I 905 klaagde een inwoonster van Rijen     mel en vuil moesten liggen. Overigens werd dat
bij de Gezondheidscommissie dat het varkens- niet als probleem ervaren. Een mooi gepoetst
kot van haar buurman zo dicht bij haar welput huis had in die periode voor grote lagen van de
lag dat het water niet te drinken was. Uit het bevolking geen waarde.
onderzoek dat de commissie instelde, bleek dat De meest elementaire hygienische princi-
niet alleen het drinkwater ongeschikt was voor pes werden verwaarloosd, omdat de bevolking
gebruik, maar dat in het huis van de klaagster geen weet had van de noodzaak ervan. De aard
noch privaat noch beerput voldeden aan de ge- en het besmettingsgevaar van verschillende
stelde eisen.1 In I909 vermeldde de Gezond- ziektes, zoals tuberculose, was voor hen totaa]
heidscommissie nog dat het in haar ambtsge- onbekend, laat staan dat zij wisten hoe met en-
bied slecht gesteld was met de inrichting van de kele eenvoudige maatregelen deze ziekten be-
privaten. Bij een groot aantal huurwoningen streden konden worden. Door de slechte woon-
was geen privaat te bekennen en de verhuur- omstandigheden ontstond zowel op het platte-

6 ders waren geenszins van plan daar iets aan te land als in de steden een toestand die
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vloedrijk, dat het cultuurpatroon erdoor veran-
derde. Niet alleen in deze regio, heel Europa

./ was gedurende eeuwen wars van baden. Dat
mensen, doordat zii de meest elementaire per-

Z"m" soonlijke hygiene verwaarloosden, een ondrage-

 TZ= lijke penetrante stank verspreidden, werd heel
IKENVEWUMING ™ gewoon gevonden. Isabella van Castilie schepte· ..,DDO/9 918/U/1161\e

\Z25(1!AFPE> U··· 1,1.kPU'Wiab-
ADmm>. op dat zii slechts tweemaal in haar leven gebaadUK,P KiL\AM·,·tui1li6136

had, na haar geboorte en voor haar huwelijk.
Lichaamsgeur werd zelfs aantrekkelijk gevon-
den. Van Napolton wordt verteld dat hij een
boodschapper naar zijn geliefde Josephine zond

 -1 met de mededeling: "Ik kom naar huis, niet
meer baden.„7

_,r-- Over het hygienisch patroon van de

- staande beschrijving gegeven: "Men waste zich
Brabantse mensen werd door Deckers de onder-

pas als men helemaal aangekleed was en het
wassen bestond uit even de handen in water af-

#1
spoelen en met een vochtige doek over het ge-

*4 zicht gaan. Het hele lichaam ineens baden ge-
beurde alleen op doktersvoorschrift. Ook kinde-
ren werden weinig gewassen en verschoond. .8

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam
er wel wat verandering in het denken over li-

. en hoe het hoorde. De levensbedreigend was. De arme bevolking zelf chaamshygiene. In de maatschappelijke discus-
wilkzuster was behulpzaam om zou daarin geen verandering brengen. Zij had sie over fysiologie en hygiene en over lichame-
de hygienische activiteiten aan geen benul van het feit dat door ander gedrag lijke en zedelijke opvoeding werd het inrichten

te leren. de gezondheid te beinvloeden was. En juist in van volksbaden aan de orde gesteld. In de grote
deze 'manco aan kennis' moest verandering ko- steden werden dergelijke instellingen ingericht.
men om via een zindelijke omgeving de bevol- In I9I 2 werd er in Den Haag een
kingsgezondheid te verbeteren. Daarvoor moest 'Internationale Conferentie voor Volks- en
een grootscheepse campagne gestart worden. Schoolbaden' gehouden, waar de kwestie van

het badwezen aan de orde kwam. Niet alleen de

1.1.1 Verzorging van het lichaam volksbaden stonden daar ter discussie, er ont-
Aan persoonlijke hygiene ontbrak het totaal. Tot stond een stroming, die zich sterk maakte voor
in de twintigste eeuw bestond er een mythe die schoolbaden. Immers als de jeugd zindelijkheid

het gebruik van water in een kwaad daglicht zou worden aangeleerd, zou deze ook op latere
stelde. De oorsprong van deze mythe gaat terug leeftijd lichaamshygiene belangrijk vinden.
tot in de zestiende eeuw, toen de badhuizen ge- 'Jong geleerd is oud gedaan'. Hoewel men vond
sloten werden, nadat in Europa een syfilisepide-    dat deze opvoedingspraktijken eigenlijk in het
mie was uitgebroken. Artsen verkondigden dat gezin thuis hoorden, was men er in het alge-
baden slecht was voor de zenuwen, het zou de meen niet erg van overtuigd dat de huisvrou-
vrucht van zwangere vrouwen doden en maag- wen hun medewerking zouden geven aan deze

7                                   den zwanger maken. Deze mythe was zo in- hygienische opvoeding en daarom werd geko-
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zen voor schoolbaden. De meest fervente voor- wennen."" Pas in de jaren negentig van deze
standers wilden op iedere school een douche- eeuw zijn de laatste openbare badgelegenheden
ruimte, zodat er mogelijkheden kwamen om gesloten. Toen waren praktisch alle woningen
wekelijkse badbeurten te organiseren. Immers in Nederland voorzien van een badruimte.
uit waarneming was gebleken dat als je niet op Naast de onbekendheid met en de antipa-
jonge leeftijd gewend was geraakt aan een we- thie tegen de lichamelijke hygiene was er op het
kelijks bad, op oudere leeftild baden nooit tot gebied van het voedsel ook nog veel onwetend-
wekelijkse praktijk zou worden. Dit werd vooral    heid, niet alleen voor wat betreft de samenstel-
opgemerkt in sommige vooruitstrevende bedrii-    ling, maar ook voor wat betreft de bereiding.
ven, waar badgelegenheden ingericht waren, Omdat nog veel water gebruikt werd uit de re-
maar waarvan door de arbeiders nooit gebruik genbak of regenton, en dit water erg vervuild
gemaakt werd. omdat "het tegenwoordige arbei-    was, werd het voedsel op een zeer onhygieni-
dersgeslacht zeer weinig animo had om te ba- sche manier klaargemaakt. In de regentonnen
den."9 Zij hadden nooit geleerd dat een weke- werd het hemelwater dat van de daken stroom-
lijkse badbeurt geen overbodige luxe was. de, opgevangen en gebruikt om het eten te ko-
Tegenstanders van schoolbaden verklaarden dat    ken. Maar omdat het water via de dakgoot
kinderen niet verplicht konden worden op kwam, bevatte het een hoeveelheid vuil zoals
school een bad te nemen en dat scholen niet stof, vogelfaeces, rottende bladeren en diertjes,
moesten proberen de gehele opvoeding te usur-     en, dat was nog veel erger, lood. Werd er ge-
peren: "Wij weten allen uit onze ieugd welke bruik gemaakt van waterputten, dan hing het
huiselijke drama's zich afspelen wanneer ou- van de diepte van de put en van de bodemge-
ders vinden, dat kinderen gebaad moeten wor- steldheid af, hoe de kwaliteit van het drinkwater
den en deze hebben watervrees. Men kan hier was. Vast staat wel dat veel riool- en privaatwa-
onmogelijk de school in de plaats der ouders ter in de putten terecht kwam en dat daardoor
stellen, want anders maakt men er een folter- de kans op besmetting met tyfus en cholera
instituut vanIo", was een van de argumenten. groot was.12

Tegenstanders van schoolbaden beargumen- Niet alleen in Brabant, in geheel Nederland
teerden dat het baden niet op school thuishoor- was de persoonlijke hygianische verzorging mi-
de. Wel konden deze opvoeders zich vinden in nimaal, maar boven de rivieren waren de pro-
de bouw van volksbaden, omdat de behuizing blemen al eerder gesignaleerd en was een begin
van de armere bevolking dikwijls te klein was gemaakt met een structurele oplossing. Noord-
om een badgelegenheid in te richten. Brabant bleef duidelijk achter bij de verande-
Volksbaden zijn er in de grotere gemeenten ge- rende denkwijze wat betreft verzorging van li-
komen, ook in Noord-Brabant. In de jaren der- chaam, woning en woonomgeving. Dat mani-
tig kende Tilburg bijvoorbeeld twee badinrich- festeerde zich in achterstand die ook statistisch
tingen, een aan de Julianastraat en een aan het werd vastgesteld: Noord-Brabant had de hoogste
Paduaplein. Maar de Tilburgse geestelijkheid zuigelingensterfte en het hoogste mortaliteits-
was helemaal niet ingenomen met deze voorzie- ciifer in Nederland.,1
ning, zij was er zelfs faliekant tegen evenals te-
gen schoolbaden. Dit laatste ontlokte de direc- 1.1.2 De verzorging van de zieken
teur van de in I920 opgerichte GG en GD van Rond de eeuwwisseling was er in Noord-
deze stad, J. Gimb re, de opmerking: "Zolang Brabant van enige georganiseerde zorg voor zie-
de stemming der Eerwaarde Geestelijkheid in ken geen sprake. In geval van nood sprongen de
meerderheid tegen schoolbaden blijft, zal het buren bij en in enkele parochies waren

8                              ons niet gelukken de kinderen aan baden te Elisabeth-verenigingen, die zich ten doel stel-
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..-»,

66nvierde deel van het aantal parochies op het
platteland van beide bisdommen iets aan zie-
kenverpleging werd gedaan. Eveneens bleek uit
de enqutte, dat er in het bisdom 's-Hertogen-
bosch iets meer initiatieven waren dan in het
bisdom Breda, maar in beide bisdommen was

I i.                                                                                                                                                                                16de preoccupatie met zieken minimaal.
Een groot probleem in Brabant was dat de

bevolking de gewoonte had om bij ziekte allerlei
huismiddeltjes toe te passen. Deze traditionele
geneeskunst werd van moeder op dochter over-
gebracht. Er bestond een heel scala aan genees-
kundige weetjes, waarvan wij de juistheid te-
genwoordig ernstig betwijfelen. Zo werden bii-
voorbeeld de voeten niet gewassen uit angst
voor wintervoeten:7  Bij  maag- of darmklachten

,. - 4%/ gaven moeders hun kinderen een lapje spek om
..:*1.- 1.1,:<. -d 524

 5ykj:'·BA*TAL.'
op te zuigen. Had een kind last van huiduitslag

«„........  - 0111*# ·'  ·'aesaL..rt-rpxnliV.     dan werd dat niet als problematisch ervaren, in
tegendeel, de kwade stoffen konden naar buiten
komen.18

Huisartsen gebruikten een siees    den arme zieke (kraam)vrouwen voedsel te ver- Werd er iemand ziek, dan werd niet de arts
om hun patienten te bezoeken. strekken. In sommige gevallen werd er geholpen verwittigd, maar werden eerst de traditionele

met de baby-uitzet. Maar in deze situatie kwam huismiddeltjes geprobeerd. Mochten deze niet
tussen I9IO en I92O verandering. In I9I5 werd baten, dan pas werd de hulp van de geneesheer
een enquhe gehouden door 'den Voorloopige of de vroedvrouw ingeroepen, maar heel dik-
Commissie voor R.K. Ziekenverpleging ten plat- wijls was het dan al te laat.
ten lande in de bisdommen 's-Hertogenbosch Het feit dat er vooral in het begin van deze
en Breda'. Alle parochies van het bisdom Breda eeuw een tekort was aan artsen en vroedvrou-
en 's-Hertogenbosch, dat waren er in die tijd wen, hielp natuurlijk ook niet het oude ver-
220, werden aangeschreven. Na verwerking van trouwde gedragspatroon te doorbreken. In I 915
de gegevens bleek dat er hier en daar al initia- telde Noord-Brabant I74 huisartsen, die gemid-
tieven waren genomen: in vijf plaatsen in het deld 3.460 patienten hadden. Gemiddeld was er
bisdom 's-Hertogenbosch waren rooms-katho- in Nederland 6/n vroedvrouw op 6.000 inwo-
lieke Groene Kruisverenigingen en in twaalf pa-      ners, maar in Noord-Brabant was er 66n vroed-
rochies was er sprake van een 'Vereeniging tot vrouw op 9.300 inwoners. Bovendien was de
Bevordering der R. K. Ziekenverpleging: In het meerderheid van de vroedvrouwen niet katho-
bisdom Breda waren elf neutrale Groene liek en dat betekende een handicap bij het win-
Kruisverenigingen:4 en in vier parochies be- nen van het vertrouwen van de bevolking.'9
stonden verenigingen voor ziekenverpleging:5 In lang niet alle gemeenten was geneeskun-
De voornaamste taak van deze verenigingen be-     dige hulp aanwezig. Huisartsen op het platte-
stond uit het beschikbaar stellen van verple- land moesten enorme afstanden afleggen om
gingsmateriaal, het verschaffen van hulp bi j on- hun patienten te bezoeken. Dat deden zij dik-
gevallen en het verplegen van zieken. Uit die- wijls te voet of te paard.  Een arts die zich wat

9                                zelfde enqu6te bleek, dat in nauwelijks welstand kon veroorloven, beschikte over een
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rijtuig, maar vooral bij regenachtig weer waren opvoeding van het kind. Onze geestelijkheid
de wegen zo slecht begaanbaar, dat het riltuig vestigde al langen tiid haar bizondere aandacht
vastliep. De dokter moest dan te voet verder. aan de bestrijding van het euvel van de kinder-
Geen wonder dus, dat de medische hulp dik- sterfte. Openbare vergaderingen werden belegd,
wijls te laat kwam. Er kon geen vertrouwensre- bijvoorbeeld door de Mariavereniging. Dokters
latie ontstaan tussen een arts en zijn patienten. spraken daar over de opvoeding der zuigelin-
Zeker voor Noord-Brabant heeft in die periode gen. Bovendien liet de provinciale pers geen ge-
gegolden: 'Onbekend maakt onbemind.'20 legenheid ongebruikt om mee te helpen.„23

Omdat er weinig artsen en vroedvrouwen De onwetendheid omtrent zwangerschap en
waren in Brabant, kwamen er vrij veel kwakzal- bevalling was groot. Meestal werden geen art-
vers voor, mensen met enige medische kennis. sen geroepen bij de bevallingen, maar werden
Zii deelden geneesmiddelen uit, maar bedien- deze geleid door een paar buurvrouwen.
den zich ook van paranormale geneeswilzen zo- Buurvrouwen die een zekere handigheid had-
als 'striiken'. 'lezen' of 'gebedskunst'. Op het den verworven in het helpen bij een bevalling,
platteland hadden zij dikwijls een vrij hoge sta- wierpen zich op als deskundigen.
tus en was hun invloed niet gering. Ook Van Vanouds kende men in Brabant bakers,
Vegchel wi ist er in zijn studie op, dat talloze veelal oudere vrouwen die zich bezig hielden
zieken aan het begin van deze eeuw geen ge- met de verzorging van zuigelingen. De eigen er-
bruik maakten van aanwezige medische voor- varing leverde haar genoeg kennis op over de
zieningen. Zij zochten hun heil bij 'volksgene- traditionele babyverzorging.24 Dr. Scheidelaar,
zers', omdat dat beter aansloot bij hun "primi- arts te Hilvarenbeek tussen I884 en I920, be-
tief religieus levenspatroon".2' schrijft hoe deze bakers als volleerde vroedvrou-

wen de barende vrouwen toucheerden, maar:
1.1·3 De verzorging van de zuigelingen " 't Was bijna koddig om deze mensen te horen
Aan het begin van de eeuw had Brabant zoals spreken van ontsluiting, terwijl zij van ontslui-
reeds opgemerkt de hoogste zuigelingensterfte-    ting niet het minste begrip hadden."25
cijfers van alle provincies. Er waren ook talloze 'bakerpraaties' in om-

De elite in Noord-Brabant nam dit zeer loop over zwangerschap en bevalling: veel rau-
hoog op. Het negatieve beeld over de Braban- we wortelen vergrootten de kans op een jongen;
ders kon alleen gewijzigd worden als uit de sta- veel melk drinken gaf aan de baby een blanke
tistieken zou bli iken dat het beeld onterecht huid en veel aziin drinken maakte de kans op
was. Er werd in katholieke tijdschriften en een zware en moeiliike bevalling kleiner. Over
kranten aandacht besteed aan deze problema- baby's wist men te vertellen dat als hij veel op
tiek middels redactionele stukken en artikelen. de linkerzij werd gelegd, het kind linkshandig
Hierbij werden mogelijke verbeteringen aange- zou worden. Meten van een kindje na de beval-
dragen. Het Katholiek Sociaal Weekblad maakte ling was hetzelfde als de goden verzoeken om-
in I905 voor het eerst gewag van de hoge zuige-    dat het zou kunnen refereren aan het meten

26lingensterfte in Noord-Brabant.22 In I907 deel- van een doodskistje.
de hetzelfde blad mede dat in de zuidelijke pro- De huismiddelen hielpen in veel gevallen
vincies het "euvel van de zuigelingensterfte natuurlijk wel en ook de bakerpraatjes konden
met succes bestreden wordt met behulp van de kloppen, omdat men op basis van jarenlange er-
volgende maatregelen: "Zoo krijgt iedere vader varing, praktijk had opgedaan met kruiden,
die de geboorte van een kind aangeeft in vele smeerseltjes en drankjes. koude of warrne korn-
plaatsen vanwege de gezondheidscommissie pressen en handgrepen. Bovenstaande voor-

IO een boekje bevattende nuttige wenken voor de
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21 .:i#E:E:-. Over gezonde voeding voor zuigelingen was' *: f.':45.-...4. onder de bevolking in deze periode ook weinig... -&*
-- bekend. Wanneer de moeder haar kindje niet'

- zelfvoedde, en dat gebeurde maar al te dikwijls,

dan kregen de zuigelingen onverdunde koe-
melk gebonden met meel. De pap werd in een
fles gedaan, die in het wiegje werd gelegd, zodat
ze warm bleef. De zuigeling kreeg een speen in

De tekst bil dit beelden zijn extreem, allerlei traditionele mid- de mond, die via een elastieken slangetje met
propagandamateriaal spreekt delen kunnen best geholpen hebben. de fles verbonden was. Voordeel van deze me-

voor zich: "Zo werd het kindie Na de bevalling werden de ionge moeders thode was, dat de moeders de kinderen niet uit
vroeger mishandeld. niet gewassen. Zij bleven negen dagen in bed hun wiegje hoefden te halen om hen te voeden.

zonder eenmaal te worden verschoond. Reden Zij konden ononderbroken aan hun werk blij-
daarvoor was dat men dacht, dat afkoelen ven, maar voor de zuigeling was deze methode
schadelijk zou zijn voor de kraamvrouw. En als dikwijls fataal. Na niet al te lange tijd bleven na-
er al werd verschoond, dan moest eerst de echt- melijk aan de binnenkant van de slangetjes
genoot op de lakens gaan liggen om de li- restjes verzuurde melk kleven. Deze zure melk
chaamswarmte over te brengen op het linnen- werd door de baby tegelijk met de melk naar
goed. Kou, tocht en afkoeling waren in de ogen binnen gezogen. Onder andere daardoor ont-
van deze mensen veel en veel ernstiger dan vuil stonden ingewandsziekten. De meeste kinderen
en viezigheid. stierven aan maag-darm stoornissen vanwege te

De baby werd na de geboorte slechts een- vette en verzuurde melk. Artsen waren ervan
maal gewassen. Daarna werd hij gebakerd. De overtuigd dat vooral het gebruik van flesvoeding
armpjes werden voor de borst gekruist en om de oorzaak was van de hoge zuigelingensterfte,
het lijfje en de armpjes werden repen katoen niet alleen vanwege de onhygienische behande-
gewikkeld. De beentjes werden gestrekt en ook ling van de fiessen, maar ook vanwege de sa-
die werden gewikkeld met repen. menstelling van het voedsel. In het propagan-

De achterliggende gedachte hiervoor was damateriaal werd veel nadruk gelegd op het ge-
II                                      dat de pasgeborene door hem te strekken, recht     ven van borstvoeding, omdat zij ervan overtuigd
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waren dat het een van de meest probate midde- Er werd dus wel gewerkt aan verbetering van de
len was tegen de zuigelingensterfte. Uit statis- zuigelingenzorg, maar hier gaat hetzelfde op als
tieken bleek dat in Drenthe, waar de armoede bij de ziekenverpleging: de maatregelen waren
vergelijkbaar was met die in Noord-Brabant de ad hoc; van een systematische aanpak was geen
overlevingskansen van baby's groter waren. sprake.
Men wist dat in deze provincie het geven van
borstvoeding populair was. Het nut van borst- I.2 De meest gevreesde ziekte: tuberculose
voeding was bij de Brabantse plattelandsbevol-
king onbekend. In sommige delen van de pro- Een ziekte waaraan op deze plaats extra aan-
vincie werden zelfs de borsten van jonge meis- dacht geschonken wordt, is tuberculose. Zij
jes 'ingespeld' teneinde de normale ontwikke- werd gezien als volksvijand nummer een. Deze
ling tegen te gaan. Daarmee werden deze meis- ziekte kwam zowel in de stad als op het platte-
jes onbekwaam gemaakt hun kinderen te voe- land voor en werd niet alleen in Noord-Brabant
den, maar dit werd niet als probleem gezien. maar in heel Nederland als probleem ervaren.
Preutsheid en een zeker voor ons vreemd soort In I 90I stierven er in Nederland, dat toen vijf
zedelijkheid lagen ten grondslag aan deze volks- miljoen inwoners telde, tienduizend mensen
gewoonte.10 aan tuberculose. Ongeveer 6*n procent van de

bevolking leed aan deze ziekte.13
De moeite echter die de artsen zich getroostten Tuberculose was vooral een ziekte van on-
om de moeders ervan te overtuigen dat borst- wetendheid. Op het platteland was men tot aan
voeding veel beter was voor hun kind, was te- het begin van deze eeuw de mening toegedaan,
vergeefs. dat tegen deze ziekte geen kruit gewassen was

In het Katholiek Sociaal Weekblad doet een en de bestrijding ervan onmogelijk. Toch had
zekere dokter B. in I 908 een oproep aan de de strijd tegen tuberculose toen al een halve
priesters om de geneesheren te hulp te schie- eeuw geschiedenis.
ten: "Daar wij minder met het volk, dat over het Reeds in I853 had de Duitse arts Herman
algemeen zoo spoedig niet om medische hulp Brehmer verkondigd, dat longtering genezen
vraagt, in aanraking komen ................. zijn wij kon worden.14 Hij werd destijds niet geloofd,
meestal onkundig van de te verwachten ver- omdat tbc-patienten, als de ziekte eenmaal met
meerdering der verschillende gezinnen en kun- zekerheid was herkend, ten dode opgeschreven
nen onzen invloed niet doen gelden, de pries- waren.
ters daarentegen zijn van zulke gebeurtenissen De nieuwe leer van Brehmer om tuberculo-
vroeg genoeg op de hoogte om met klem te se te genezen stond haaks op de tot dusver ge-
kunnen wijzen op den duren plicht der aan- huldigde opvattingen over de geneeswijze. Men
staande moeder haar kind zelf te voeden." En was gewend de patient angstvallig binnen te
dr. B. eindigt: "Gaarne zullen wij u zeer houden in een afgesloten slaapvertrek waar
Eerwaarden heeren dit deel van ons terrein af- geen zuchtje buitenlucht binnendrong, bang als
staan en dankbaar uw hulp aanvaarden, gij zult men was voor kouvatten. De patient kreeg lichte
succes hebben met uw streven, een heerlijk so- kost te eten en als medicijn: hondenvet, lever-
ciaal werk:vIn 's-Hertogenbosch liet het traan, aftreksels van komkommers en fontanel-
Groene Kruis aan de vader die zijn kind kwam len (kunstmatige verzweringen). Als het moge-
aangeven op het gemeentehuis een boekje uit- lijk was ging de patient in de winter naar war-
reiken met de titel: Catechismus, inhoudende de mere streken. De Franse Riviara of Madeira
regels in acht te nemen bij de voeding van zuigelin- werd aangeprezen. Het kuren bestond uit goede

I 2 gen, geschreven door de Bossche arts Daniels.32 voeding gecombineerd met veel alcohol. Deze
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zogenaamde cognackuren waren in welgestelde richtgeving kwamen de meest uiteenlopende en
kringen populair.15 tegenstrijdige opvattingen aan de orde. Dit had

Brehmers kuur daarentegen bestond uit zo- te maken met het feit dat artsen het niet eens
veel mogelijk beweging in de buitenlucht bij ie- waren over de oorzaak van tuberculose. Een
dere weersomstandigheid. Het lichaam werd aantal artsen was de mening toegedaan dat erfe-
gehard door koudwaterbehandelingen, verbliif lijkheid een beslissende factor was, terwijl an-
in het hooggebergte en krachtig voedsel. In me- dere artsen besmetting zagen als voornaamste
dicijnen had Brehmer weinig fiducie.36 Nadat oorzaak. Het feit dat Koch al in 1892 had aange-

gebleken was dat de methode succesvol was be- toond dat de ziekte door besmetting met de tu-
gon langzaam het besef door te dringen dat de berkelbacil werd veroorzaakt, deed aan de dis-
'methode Brehmer' zo gek nog niet was en cussie niets af. De op zich juiste waarneming
meer erkenning verdiende. dat tuberculose in sommige families vaker voor-

Ook in Nederland kreeg deze behandelings-    kwam dan in andere, pleitte voor de theorie dat
wi ze bekendheid. Artsen probeerden de metho- tuberculose erfelijk zou zijn.
de uit, hoewel onze streken geen bergen ken- Een ander twistpunt waren de behande-
den. Maar ook daar bleek de 'hygienisch-diaete- lingsmethoden: serumtherapie of een operatie,
tische methode' toepasbaar.17 In I 898 werd het thuisbehandeling of sanatoriumverpleging.41
eerste particuliere sanatorium 'Huis Overweg' Sanatoriumverpleging was overigens niet weg-
in Heiloo opgericht. Kort daarop volgden de gelegd voor mensen, die de ziekte in een verge-
volkssanatoria in Renkum, Hellendoorn en vorderd stadium hadden. Patienten moesten
Hoog-Laren.18 uitzicht hebben op genezing anders kwamen zij

Ondertussen had zich in Duitsland een niet voor opname in aanmerking. Ook patien-
nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Op 24 maart ten die veel besmettingsgevaar opleverden, wer-
I882 hield de Duitse arts Robert Koch een le- den niet opgenomen.4
zing voor 'Die Berliner Physiologische De sociale bestrijders van de tuberculose
Gesellschaft' en maakte daar zijn ontdekking vonden bovenstaande pennenstrijd over erfelijk-
van de tuberkelbacil bekend. Deze vondst maak- heid, aanleg of besmetting niet relevant. Zij wa-
te een einde aan de jarenlange discussie over de    ren van oordeel dat verhoging van het levens-
oorzaak van tuberculose. Voorlopig echter peil en verbetering van de sociaal-hygienische
bracht deze ontdekking de kennis en de behan- omstandigheden een probaat middel in de strijd
deling van de ziekte weinig verder.39 Ook daar- tegen de tuberculose zouden zijn. Deze laatste
aan heeft Koch ziin steentje bijgedragen. Bij de visie werd na I900 dominant.
uitreiking van de Nobelprijs in Stockholm wees
hij in zijn rede met nadruk op het besmettings- I.3 Signalering van en maatregelen tegen de

gevaar en de noodzaak van voorzorgsmaatrege- wantoestanden
len. Het isoleren van de meest ernstige zieken
en een afdoende ontsmetting waren dd midde- Tegen het einde van de achttiende eeuw nam de
len in de strijd tegen de ziekte. belangstelling van geneeskundigen voor statis-

Echt een sprong vooruit maakte de diagnos- tieken en cijfermateriaal toe. Dit kwam omdat
tiek met de toepassing van r8ntgenstralen bij langzaam het besef doordrong dat ziekten en
het onderzoek naar tbc. Deze vorm van onder- maatschappelijke omstandigheden wel eens iets
zoek werd rond de jaren twintig vrij algemeen met elkaar te maken konden hebben. Door cij-
toegepast.40 fermateriaal te verzamelen over klimaat, bo-

Tussen I900 en I910 nam de belangstel- demgesteldheid, woon-, werk- en leefmilieu en
I3                                  ling voor tbc in Nederland toe, maar in de be- dat te verbinden met ziekteverschijnselen, kre-
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gen de medici inzicht in de invloed van deze Deze ionge generatie hygienisten was er
factoren. Aan deze visie lag een combinatie van vooral op gebrand goed statistisch onderzoek te
theorieen ten grondslag, de zogenaamde mias- doen. Daarmee wilden zij laten zien dat er een
matische theorieen, die het ontstaan van ziek- onomstotelijk verband bestond tussen de ont-
ten verklaarden uit kwalijke dampen van stin- wikkelingen in de volksgezondheid en maat-
kende afvalhopen, vervuild water en bedompte schappelijke factoren. Doordat er steeds meer
krotten. en de contagieuze theorieen waarin be- statistisch materiaal werd verzameld, kregen zij
smettelijke stoffen figureerden, die het lichaam ook inzicht in de verbanden die er waren tussen
kon aanmaken nadat het met miasma was ver- ziekte en slechte leefomstandigheden, epide-
giftigd. mieen en vervuild drinkwater, slechte gezond-

heid en onhygienische werkomstandigheden.
1.3.1 De hygienisten Het statistisch onderzoek naar sterfte en de
Een groep medici, die later bekend is geworden zorgvuldige beschrijving van de omstandighe-
als 'de hygienisten' ontwikkelde ambitieuze den waaronder de bevolking leefde in de perio-
plannen voor grondige sanitaire hervormingen. de I850- 865, vormden de basis voor de analyse

Zij verkondigden de mening, dat de staat in van de volksgezondheid. Aan de hand van sterf-
deze verplichtingen had ten opzichte van zijn tecijfers spoorde men gezondheidsverschillen
burgers. Deze verplichtingen bestonden onder per regio, gemeente of stadsdeel op. Wanneer
andere uit de bestrijding van de sociale mis- het sterftepercentage van een omschreven
standen in het belang van de volksgezondheid. plaats in ongunstige zin afweek van die in de
De arts Mathias van Geuns was 66n van de eer- directe of ruimere omgeving, wees dat op ziek-
ste pleitbezorgers voor deze zaak. Hij wees er makende invloeden.45 De hygienisten wilden
op, onder andere in een rede uit I778, dat zowel    met hun statistisch onderzoek aantonen, dat
medici als de burgerlijke gezagsdragers de ver- een groot deel van de sterfte door het nemen
plichting hebben te zorgen voor goede openbare van openbare hygienische maatregelen was te
hygiene en de volksgezondheid.41 voorkomen. Halverwege de jaren vijftig had een

Van Geuns was een voorloper in zijn den- groep hygienisten contacten in het buitenland.
ken over sociale geneeskunde. Hij bepleitte een In die periode waren er ook verscheidene con-
landelijke regeling voor eisen waaraan een me- gressen over sociale hygiene. E*n van de hygie-
dicus bij vestiging en bij het uitoefenen van zijn nisten, Egeling, schreef na het bijwonen van
functie moest voldoen. Hij had ideeen over de zo'n congres in Brussel, dat er maar weinig be-
vorming van een algemeen ziekenfonds en zijn schaafde landen in Europa waren waar de open-
aandacht ging uit naar de bestrijding van be- bare hygiene meer verwaarloosd werd dan in
smettelijke ziekten. Maar zijn gedachten von- Nederland.46
den toen weinig weerklank. Deze jonge artsen en intellectuelen vonden

Zo'n vijftig jaar later zien wii dat het ge- dat de overheid niet meer afzijdig kon blijven.
dachtengoed van Van Geuns werd opgepakt Het 'laissez faire'- principe van de overheid
door een groep jonge idealisten. Zij zagen in werd onderwerp van hun kritiek. Zij trachtten
dat de armoede en ellende die er heerste onder de publieke opinie te beinvloeden. In publica-
de volksklasse, beschamend was en zij verhie- ties en redevoeringen wezen zij erop dat open-
ven krachtig hun stem tegen de mensonwaardi- bare hygiene, zoals waterleiding en riolering,
ge levensomstandigheden van zo'n driekwart controle op de kwaliteit van het voedsel, de
van de Nederlandse bevolking.44 Zij pleitten strijd tegen verpaupering door het bouwen van
ook steeds meer voor een ordenend optreden arbeiderswoningen en het verheffen van de ar-

I4                             van de overheid. beidersstand, naar hun mening wel degelijk een
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zaak van de burgerlijke overheid was. Pas als de Naast bestaande orden en congregaties, die
sociale misstanden uit Nederland waren ver- zich met de ziekenverpleging bezig hielden,
dwenen, konden de medici hun werk doel- werden er in de loop van de negentiende eeuw
treffend uitvoeren.47 congregaties gesticht die zich specifiek met de

Vanaf I857 kregen de gemeenten langza- ziekenverpleging gingen bezig houden. In I826
merhand meer belangstelling voor hygienische stichtte J. van Hooydonk samen met Theresia
maatregelen. Onderwerpen van beraadslaging Saelmaeckers de Congregatie van zusters
waren : het maximum aantal woningen per pri- Franciscanessen Penitenten Recollectinen, die
vaat, het maximum aantal inwoners per drink- evenals de Congregatie van de zusters
waterpomp en het dempen van grachten.48 Tot Franciscanessen van de H. Elisabeth (gesticht
r865 bleven de geneesheren hardnekkig ijveren    in I880 door H. van Beek) en de Congregatie
voor overheidsbemoeienis. Wat zij bereikten van de Franciscanessen van Dongen (gesticht
was dat de resultaten van hun onderzoekingen door Adr. Oomen in ISOI) werkzaam waren op
een rol gingen spelen in de politieke discussies, het gebied van zieken- en wijkverpleging.49
zowel op het niveau van de rijksoverheid als op Sommige Brabantse gemeenten kenden
gemeentelijk niveau. In diverse gemeenten wer- een Vereniging voor Ziekenverpleging, onder
den gezondheidscommissies opgericht en in andere de gemeente Oisterwijk.
enkele plaatsen werd de openbare hygiene ver- Hulp werd ook georganiseerd door de St.
beterd. Elisabethverenigingen en de R.K. Vereniging

De samenwerking tussen hygienisten en tot Bescherming van de Zuigelingen. Deze laat-
minister Thorbecke resulteerde in I865 in een ste vereniging werd in 1908 opgericht. Al deze
gezondheidswetgeving op liberale grondslag. hulp was echter weinig structureel. Men hielp
Het thema van de hygianisten was vooral de daar waar men helpen kon, maar van enige lijn
openbare gezondheid, aan persoonlijke hygiane en visie kon niet gesproken worden. Alle boven-
besteedden zij weinig aandacht. Hun grootste staande organisaties zijn voorbeelden van cari-
verdienste blijft dat zij de samenhang aange- tatieve instellingen.
toond hebben tussen maatschappelijke factoren Het is dus niet zo dat er v66r de oprichting
en ziekten. Het feit dat zij hun beweringen on- van het Wit-Gele Kruis niets gedaan werd aan
derbouwden met statistisch materiaal heeft hun verpleging. Op het gebied van gezondheidszorg
invloed op de publieke opinie in grote mate ver- moest echter veel gebeuren. De weinig systema-
sterkt. tische aanpak van bovenstaande initiatieven kon

geen zoden aan de dijk zetten, dat was gezien
1.3.2 De gerste aanzitten tot 'hulpbetoon aan arme de immense problematiek onmogelijk.
zieken en behoeftige kraamvrouwen' Bovendien werd de hulp steeds gegeven aan
In enkele Noord-Brabantse dorpen waren soci- personen en bij geen van deze verenigingen
aal-bewogen lieden begonnen met de ergste kwam de gedachte op, om ellende te zien als
nood die zij om zich heen zagen, te lenigen. een maatschappelijk probleem.
Onder deze categorie kwamen menigmaal pas- De verdienste van de kruisverenigingen is
toors en religieuzen voor die, zij het ongeorga- juist gelegen in het feit dat zij dat wel deden.
niseerd, de helpende hand boden bij schrijnen- Dat wil zeggen in eerste instantie werd directe
de nood. Deze samenwerking tussen leken en hulp geboden in gezinnen, maar door daarnaast
clerus zou model gaan staan voor de wilze waar- systematisch voorlichting te geven over te ne-
op de gezondheidsorganisaties zich zouden men hygienische maatregelen, werden de pro-
gaan ontwikkelen. blemen van zuigelingensterfte en de bestrijding

I5
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van besmettelijke ziekten structureel aangepakt. Nederlandse longlijders opgericht en in I903
Het eerste initiatief dateert van I866. volgde een plaatselijke afdeling te Rotterdam.

-  In I906 werd in Maastricht de vereniging Pro
1·3'3 Het Witte en het Grogne Kruis Infantibus opgericht, in I9O9 gevolgd door de

R.K. Vereeniging Moederschapszorg te
Het Witte Kruis Heerlen.51
De cholera-epidemie van het jaar I866 vormde Alle initiatieven werden genomen in steden.
de aanleiding om in de stad Utrecht een vereni- Het platteland volgde pas later.
ging voor de Volksgezondheid op te richten. Dit
initiatiefwerd gevolgd door enkele andere grote    Het Groene Kruis
steden, onder andere Amersfoort waar in I866 Begin deze eeuw vatte Willem Poolman, arts te
'De Vereeniging ter Bestrijding van Lange Ruige Weide (Driebruggen) in Zuid-
Epidemische Ziekten' tot stand kwam. Deze Holland het plan op een organisatie op te rich-
ontwikkelingen trokken de aandacht van de ten met het doel haar leden verpleegmateriaal
Geneeskundig Inspecteur van Noord-Holland, ter beschikking te stellen voor thuisliggende
dr. J. Penn. In een vergadering van de zieken. In zijn praktijk liep deze huisarts tel-
Geneeskundige Raad van Noord-Holland op kens weer tegen het feit aan dat er zich ziekte-
2 juni I874 bracht hii het voorbeeld van gevallen voordeden waarbij verpleegmateriaal
Amersfoort ter tafel.50 Penns optie was om een onontbeerlijk was. Bovendien had Poolman be-
landelijk netwerk op te zetten van plaatselijke zwaar tegen de praktijken van 'kwakzalvers' en
verenigingen die als doelstelling hadden: het ergerde hij zich aan de onwetendheid van de
weren van epidemische ziekten en het verlenen bevolking voor wat betreft ziekte en hygiene.
van hulp tijdens epidemieen. Penn dacht in ter- In dezelfde tijd dat Poolman met ziin plan-
men van plaatselijke actie. In januari I875 wer- nen rondliep, was er in Langendijk een domi-
den er brieven gestuurd naar alle gemeentebe- nee, F.C. Fleischer, voorzitter van een Witte
sturen in de provincie Noord-Holland. In no- Kruisvereniging, die dezelfde ideeen had.
vember van datzelfde jaar waren al tien Fleischer zocht contact met Poolman. Samen
verenigingen een feit en kon overgegaan wor- werkten zij hun plannen uit en op 9 april I9OI
den tot de oprichting van een provinciaal over- kon in Den Haag de provinciale vereniging Het
koepelend orgaan, waarvan de leden zelfstandi- Groene Kruis worden opgericht. Waarom er ge-
ge afdelingen zouden vormen. kozen werd voor een andere kleur kruis is niet

Deze provinciale vereniging heette 'Het achterhaald.
Witte Kruis' naar analogie van 'Het Rode Bij deze provinciale vereniging sloten veer-
Kruis'.5, De vereniging beperkte zich tot Noord- tien afdelingen zich aan. Fleischer reisde door
Holland. In feite was met de oprichting van heel Nederland. In iedere plaats die hij bezocht
deze vereniging het organisatiepatroon voor de maakte hij redame voor de Groene
toekomstige kruisverenigingen vastgelegd.52 Kruisverenigingen.54 Onder leiding van deze

Er volgden tal van initiatieven: bezielende figuur breidde de vereniging zich
-  In I884 werd te Amsterdam een vereniging snel uit over Nederland. Ook in Noord-Brabant

voor gezondheids- en vakantiekolonies opge- werden Groene Kruisverenigingen opgericht.
richt. 's Gravenhage, Rotterdam, Groningen Alleen, deze verenigingen sloegen niet aan bij
en Leeuwarden volgden dit voorbeeld. de bevolking.

-  In I897 werd wederom in Amsterdam een In I9I3 had de geneesheer I.L. B. Gribling
vereniging tot behartiging der belangen van uit Oudenbosch er in de door Aalberse gestichte

IG 'Katholieke Actie' op gewezen, dat het noodza-
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kelijk was in Noord-Brabant te komen tot een beter bewaard gebleven, er waren nog oud-ade-
R.K. Groene Kruisvereniging. In zijn woon- lijke katholieke families die het vertrouwen had-
plaats probeerde hij ziin idee uit. Samen met de    den van de bevolking en ook het overwicht om
vereniging 'Oudenbosch Belang' riep hij een veranderingen tot stand te brengen.56 De fami-
commissie van zeven mannen in het leven, die lie Ruys de Beerenbrouck behoorde daartoe.
voorbereidingen moest treffen om een R. K. De vereniging sloot zich in I9I.7 aan bij de
Groene Kruisvereniging Oudenbosch op te rich- landelijke Groene Kruisvereniging, alhoewel zii
ten. Op I3 mei I9I4 kwam deze commissie voor specifiek katholiek was. De andere Groene
het eerst bileen en er werd besloten in Kruisverenigingen hadden bewust gekozen voor
Oudenbosch een propagandacampagne van een algemene identiteit. In I925 switchte de
start te laten gaan. Huis aan huis werden er Limburgse provinciale vereniging naar het ka-
wervingsbrochures bezorgd, maar het effect tholieke kamp.
was gering. De bevolking voelde niets voor een
R.K. Groene Kruisvereniging. Men moest het I.4 Conclusie
plan laten varen.55

Twee zaken speelden bij deze mislukking Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw
waarschijnlijk een rol: de bevolking van was vuil en smerig. In de steden leefden de
Oudenbosch wilde niets te maken hebben met mindergegoeden op elkaar gepakt in te kleine
een vereniging die door de bevolking geidentifi- huizen, kelderwoningen of krotten.  Op het plat-
ceerd werd met 'neutraal', maar ook hadden de teland was de ruimte om het huis weliswaar wat
Oudenbosschenaren niet het besef, dat ongeluk royaler, maar dat was ook het enige. Ook daar
en ziekten een verbinding hadden met sociaal- waren de gezinnen verschrikkelijk klein gehuis-

hygienische wantoestanden en dat een krachti- vest. Er was geen enkele mogelijkheid om de
ge aanpak middels een vereniging zou kunnen meest elementaire hygienische maatregelen uit
leiden tot verbetering van het gezondheidsmi- te voeren. De ramen konden niet worden ge-
lieu. De vereniging zei hun niets. Het denkkli- opend en dus kon de woning amper gelucht
maat van de bevolking was nog niet zover dat worden. Er waren te weinig privaten, er was in
men warm kon lopen voor sociale hygiene. Uit grote delen van de steden en op het platteland
latere ontwikkelingen blijkt dat toen er een ver- geen waterleiding. Het water kwam of uit put-
band gezien werd met de rooms-katholieke ten, die dikwijls vervuild waren doordat door de
kerk, de mensen meer vertrouwen kregen in de poreuze wand het afvalwater de put binnen-
vereniging en de sociaal-hygienische praktijken drong, of het kwam uit de regenton, waar het
wel hun weg vonden naar een groot deel van de hemelwater vervuild werd door vogelfaeces, on-
Brabantse gezinnen. gedierte of lood. De fabrieken waar gewerkt

werd, waren besmettingsbronnen, doordat veel

R.K. Vereeniging hit Limburgse Groene Kruis arbeiders dicht op elkaar in #On ruimte werkten,
Op I 5 januari 19Io werd te Maastricht de R.K. waar de lucht nauwelijks ververst kon worden.
Vereeniging Het Groene Kruis opgericht. Persoonlijke hygiene stond totaal niet in de
Voortrekker was jhr. mr. Ch. J.M. Ruys de belangstelling, niet bil groot en niet bij klein.
Beerenbrouck, zoon van de Commissaris van de Het lichaarn verzorgen was geen culturele ui·
Koningin. In Limburg speelde het wantrouwen ting; dat men stonk was niet erg. Alles moet
tegen de algemene zusterverenigingen kenne- trouwens gestonken hebben, de grote mensen

lijk niet. Iedereen was katholiek en de angst en de kleine kinderen, het huis, de straten waar
voor het 'neutrale' speelde er niet zo'n rol als in de mestvaalten lagen, de fabrieken, die in de

I7                                Brabant. In Limburg was de sociale structuur stad stonden. Het is bijna ongelofelijk dat deze



beschrijving gaat over een tijd die nog geen land af om zijn ideeen over gezondheidsvraag-
eeuw achter ons ligt. stukken bekend te maken. Zijn initiatief sloeg

De onhygienische omstandigheden waren aan en zorgde ervoor dat er een netwerk van ge-
aan het einde van de achttiende eeuw al wel tot zondheidsverenigingen over Nederland kwam
probleem gemaakt door een groep jonge artsen te liggen. In Brabant bleef het netwerk schaars
en intellectuelen die erop wezen dat er een vertakt. Er waren in de steden en in sommige
causaal verband bestond tussen de leefomstan- plattelandsgemeenten wel enige initiatieven om
digheden van de bevolking en de gezondheids- iets aan de deplorabele gezondheidstoestand te
toestand. Er werden onderzoeken gedaan en cij- verbeteren, maar van een structurele aanpak
fermateriaal verzameld om deze beweringen was nog geen sprake. Rond I915 werd er ad hoc
hard te maken. In Nederland was de arts vanuit het particulier initiatief wat gedaan aan
Mathias van Geuns een voorloper en zijn werk verpleging van zieken, er werd op kleine schaal
werd serieus opgepakt in het midden van de ne- gewerkt aan de tuberculosebestrijding. Via kerk
gentiende eeuw door een groep artsen, die be- en gemeente trachtte men de schrikbarend
kend is geworden als de hygienisten. Deze hoge zuigelingensterfte terug te dringen. In het
groep heeft veel werk gemaakt van het vergaren volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe het
van statistische gegevens. Deze gegevens ge- Wit-Gele Kruis als intermediaire organisatie in
bruikten zij om aan te tonen dat het met de deze toestand structureel verandering probeer-
openbare hygiene in Nederland mis was. Zij de te brengen.
legden de nadruk op milieutechnische manke-
menten, niet op persoonlijke hygiene. Over dit
laatste kwam de discussie pas aan het begin van
de twintigste eeuw op gang. Aanleiding daartoe
was de hoge zuigelingensterfte en de sterfte ten
gevolge van tuberculose die door weliswaar niet
alle artsen, maar toch door een groot gedeelte
toegeschreven werd aan besmetting.
Besmetting kon worden tegengegaan door het
nemen van elementaire hygienische maatrege-
len. Dat was het begin van een beschavings-
offensief: de bevolking werd geleerd hoe zij
zichzelf en haar omgeving moest verzorgen.

Zo kon het gebeuren dat vijftig jaar nadat
de hygienisten hun pioniersarbeid hadden ver-
richt, een nieuw debat werd gestart over nood-
zakelijke maatregelen in het woon- en leefmi-
lieu van de gewone bevolking. Omdat de over-
heid zich nog niet genoodzaakt voelde deze
maatregelen te nemen, zag het particulier ini-
tiatief zich genoodzaakt deze leemte in de be-
volkingsopvoeding op te vullen.57 Aanvankelijk
ontstaan in Noord-Holland op initiatiefvan de
geneeskundig inspecteur J. Penn, werd het ini-
tiatief overgenomen door de arts Poolman en

IS dominee Fleischer. Deze laatste reisde stad en
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HOOFDSTUK II

Het ontstaan van de
organisatiestructuur van het
Wit-Gele Kruis

2.I Ontstaan en groei van de Wit-Gele het huis van de penningmeester te Halsteren
Kruisorganisatie bij elkaar. Daar werd de suggestie gedaan dat

'Onderlinge Bijstand' meer aandacht zou gaan
De eerste ideeen om in groter verband iets te besteden aan de ziekenzorg en met name aan
doen aan de deplorabele gezondheidstoestand de opleiding voor ziekenverpleegsters.
van de Brabantse bevolking werden geopperd in Eveneens aanwezig was kapelaan Kitslaar. gees-
bestuurskringen van de vereniging 'Onderlinge telijk adviseur van de NCB en kapelaan te
Bijstand'. Oorspronkelijk was de doelstelling Berghem. Kitslaar had zojuist een reis gemaakt
van deze vereniging een klein bezit mogelijk naar Duitsland. Daar had hij kennis genomen
maken voor arme boeren. Voorman was de pas- van ziekenverpleging aan huis. Hij was enthou-
toor van Hoogerheide, A.A.H. van den Noort. siast over wat hij daar gezien had en enthou-

Door de opkomst van de stands- en vakor- siasmeerde de aanwezigen. Later zou Kitslaar
ganisaties verminderde de betekenis van deze een belangriike rol gaan spelen in de Wit-Gele
vereniging en in het bestuur vroeg men zich af Kruisorganisatie.
of'Onderlinge Bijstand' een nieuw werkterrein In klein comite werden plannen ontworpen
moest ontginnen. Op een zondagavond kwa- om de stand van zaken voor wat betreft de ver-

29 men enkele bestuurders van de vereniging in pleging en verzorging van thuisliggende zieken
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in Noord-Brabant te onderzoeken. Met goed- ring vraagt. Vele pastoors hebben bezwaar te-

keuring van de bisschoppen van 's-Hertogen- gen wijkverpleging door leeken:4
bosch en Breda werd naar aanleiding van dit Voor wat betreft de bestrijding van de zui-
initiatief een commissie samengesteld. Deze gelingensterfte was de commissie van mening
commissie, 'Voorloopige commissie voor R.K. dat er in vele parochies min of meer krachtig
Ziekenverpleging ten platten lande in de bis- werd opgetreden: bi j huwelijk en doop werden
dommen 's Bosch en Breda' bestond uit leden er brochures uitgereikt. Maar voor wat betreft
van de Noord-Brabantse Christelijke de tuberculosebestrijding was de commissie
Boerenbond en Onderlinge Bijstand. Leden wa- veel terughoudender: "Het resultaat van de tu-
ren: pastoor A. van den Noort uit Hoogerheide, berculose bestrijding blijkt moeilijk aan te ge-
kapelaan J. van Liempt uit Dinther, dr. L.N. ven; in meerdere parochies n.1. die waar veree-
Deckers uit Eindhoven, mr. dr. A.B.G.M. van nigingen voor ziekenverpleging bestaan, wordt
Rijckevorsel, 's-Hertogenbosch, A. van der Meer getracht, door verspreiding van brochures. door
uit Rosmalen, kapelaan J Kitslaar, dokter R. het doen houden van lezingen, de kennis om-
Wassman uit Oss, L. Testers uit Halsteren en trent de tuberculose-bestrijdingsmiddelen bij de
dokter J.L.B. Gribling uit Oudenbosch. De eer- bevolking te vermeerderen" en het rapport be-
ste activiteit van deze commissie was een en- sluit  met de opmerking:  " De ziekenverpleging
qu6te opstellen die een beeld moest opleveren ten platten lande laat veel te wenschen over,
over de stand van zaken betreffende de zieken- dringend is verbetering noodig; hulp wordt
verpleging in de provincie. Een uitvoerige vra- vooral verwacht van plaatselijke vereenigingen,
genlijst met honderd vragen werd naar alle pas- welke zich ten doel stellen de ziekenverpleging
toors van de beide diocesen toegestuurd. te bevorderen door het beschikbaar stellen van

De respons was niet slechti, maar de con- verplegingsmateriaal en door wijkverpleging
clusie uit het onderzoek bedroevend: met de door religieuzen."5
verzorging van de zieken thuis in Brabant was In de 'Voorloopige Commissie' had ook zit-
het slecht gesteld.2 Van een georganiseerde ting genomen Gribling, huisarts te Ouden-
wijkverpleging was in beide bisdommen geen bosch. Deze was bekend met het fenomeen
sprake. In het bisdom 's-Hertogenbosch was de Kruisvereniging. In Oudenbosch had hij in I9I3
toestand iets beter dan in Breda.1 "...de voor- een poging gewaagd om een plaatselijke Groene
naamste organisatie (in de beide Bisdommen) Kruisvereniging van de grond te krijgen, maar
is "Het Groene Kruis" in een 5-tal plaatsen (in dit was mislukt.
't Bisdom 's Bosch) Katholiek georganiseerd, in Toen de plannen van Onderlinge Bijstand
de andere (elf) parochies neutraal. Eene hem ter ore kwamen, rook hij zijn kans en be-
Vereeniging tot bevordering der R.K. Zieken- dacht een formule om de Brabantse sociaal-hy-
verpleging bestaatin 23 parochies van gienische problemen op te lossen. Het idee van
't Bisdom 's Bosch en in 4 parochies van een opleiding voor ziekenverpleegsters, zoals
't Bisdom Breda ('t Gele Kruis). In enkele oorspronkelijk geopperd, sprak hem niet zo
gemeenten bestaat nog een protestantsche aan. Dr. Gribling had het idee, dat in Brabant
Vereeniging voor Ziekenverpleging. gezondheidsverenigingen ontzettend hard no-
Wijkverpleging bestaat in een 30-tal parochies dig waren. Het was ziin idee om bovengenoem-
in beide bisdommen te zamen, gedeeltelijk uit- de enqutte te houden.6
geoefend door Eerw. Zusters, gedeeltelijk door Nadat de uitslag van de enqu6te bekend was
leeken. De algemeene indruk is dat de zieken- en een rapport was opgemaakt, moesten er op-
verpleging in de meeste parochies veel, zoo niet nieuw ideeen uitgewerkt worden. De commissie

20 alles te wenschen overlaat en dringend verbete- had de conclusie getrokken dat verenigingen
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2. Li De diocesanifideratie van hit Wit-Gele Kruis
in het bisdom Breda
Kort na het verschijnen van het rapport kwa- reiken van het doel van de Wit-Gele Kruis-
men de heren Gribling, Testers, Spitzen Jr., verenigingen, maar hij waarschuwde wel dat
Smulders, Hermans en Cammaert weer bii el- het nog jaren zou kunnen duren voordat er van
kaar om in het bisdom Breda een nieuwe actie succes sprake zou kunnen zijn.7 Aan het voorlo-
voor te bereiden. Er werd contact gezocht met pig bestuur werd W. Asselbergs als geestelijk
debisschop. Op 27 juli I9I6 werden zij in de adviseur toegevoegd.
voormiddag ontvangen door bisschop Na deze audientie ging het voorlopig be-

Hopmans. Deze installeerde de heren als voor- stuur naar hotel 'De Kroon' in Breda. De zojuist
lopig bestuur van de diocesane federatie. Hij benoemde geestelijk adviseur bood hen een di-
dankte hen voor de moeite, die zij zich getroost-    ner aan en daarna ging men aan het werk. De
ten om de priesters bij te staan in hun 'sociale taken in het bestuur werden verdeeld, dr. Grib-
werk'. Zijne Doorluchtige Hoogheid was ervan ling werd voorzitter, H.J Spitzen werd secreta-

overtuigd dat de maatschappelijke positie die de    ris en L. Testers penningmeester. De concept-
2I heren innamen behulpzaam zou zijn bij het be- statuten, waarschijnlijk opgesteld door
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Gribling, werden besproken en behoudens en- verleend. De koninklijke goedkeuring volgde op
kele kleine wijzigingen vastgesteld.8 Aan de 2e 3 mei I9I9.'1
secretaris, de jurist H.J.Spitzen jr., werd opge-
dragen om de statuten op schrift te stellen voor 2.1.2 De diocesanejederatie van de R.K.
de bisschoppelijke goedkeuring.9 Vereenigingen voor Volksgezondheid en

Al in de eerste vergadering van het bestuur Ziekenverpleging in het bisdom 's-Hertogenbosch,
kwam een heikel punt aan de orde namelijk de genaamd Alet Wit-Gele Kruis
inzet van de verpleegsters. Voorzitter Gribling De oprichting van de diocesane federatie
was voorstander van lekenverpleegsters. 's-Hertogenbosch kwam iets anders dan in het
Lekenverpleegsters konden zich gemakkelijker diocees Breda tot stand. In het bisdom waren al
verplaatsen en waren doelmatiger inzetbaar. enkele verenigingen op het gebied van de volks-
Geestelijk adviseur Asselbergs zag liever religi- gezondheid en ziekenverpleging actief. Drie we-
euze verpleegsters. Tijdens deze vergadering ken na de installatie van het voorlopige bestuur
werd over dit punt niet verder gediscussieerd.I° van de diocesane federatie in Breda, riepen de
Besloten werd om over te gaan tot een actie- 'Bossche' leden van de 'Voorloopige Commissie
plan. Het rapport over de toestand van de zie- voor R.K. Ziekenverpleging ten platten lande in
kenverpleging in Noord-Brabant en de concept- de bisdommen 's-Bosch en Breda' afgevaardig-
statuten werden met een begeleidend schrijven den van deze bestaande verenigingen bijeen. De
als eerste propagandamiddel gestuurd aan alle vergadering werd geleid door dr. L.N. Deckers.
pastoors, kapelaans, burgemeesters, wethou- Deze hield een betoog, waarin hij de aandacht
ders, artsen, oversten van moederhuizen, alle vroeg voor de maatschappelijke kant van de
ziekenverpleegsters, vroedvrouwen, KSA slechte volksgezondheid in de provincie, dr.
(Katholieke Sociale Actie) en conferentien van Wassman uit Oss wiidde zijn bijdrage aan de
de H. Vincentius. medische aspecten en kapelaan Kitslaar belicht-

Er moesten publicaties in de kranten ko- te de godsdienstig-zedeliike zijde. Na een kort
men. Alle bestuursleden zouden daaraan een debat sloten acht plaatselijke verenigingen zich
bijdrage leveren: Gribling zou een artikel schrij- aan: Volkel, Gemert, Dinther, Heeswijk,
ven over 'Wijk- en lekenverpleging van kraam- Veghel, Rosmalen, Hintham en Zeeland, terwij 1
vrouwen en bescherming van zuigelingen', 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Oisterwijk me-
Cammaert over 'Tuberculose', Asselbergs over dewerking toezegden.
'Ziekenverpleging in het algemeen en religieu- Daarna werd er een voorlopig bestuur geko-
ze verpleging in het Gasthuis', Spitzen wijdde zen. Deckers werd voorzitter, Wassman vice-
zijn bijdrage aan 'Voedingsleer', Hermans aan voorzitter en Kitslaar secretaris.4
'Schoolhygiene' en Smulders aan 'Lichamelijke De definitieve oprichting vond plaats Op I
en woninghygiene'. De schrijvers zouden bo- oktober I9IG. Tijdens deze vergadering werden
vendien nog optreden als sprekers, om de goede de statuten en het huishoudelijk reglement
zaak te ondersteunen.11 goedgekeurd. OP 3 november I 916 werden de

Tijdens deze vergadering werd er de nadruk statuten bisschoppelijk en op 17 april I9I7 ko-
opgelegd dat de pastoor in de eerste plaats ninklijk goedgekeurd.
moest meewerken. Met diens hulp konden de In Breda werd eerst de diocesane vereni-
plaatselijke notabelen en verenigingen bewerkt ging voorlopig opgericht, er waren geen plaatse-
worden.12 lijke verenigingen, in 's-Hertogenbosch daaren-

Op 2 augustus I 9I6 werden de ontwerpsta- tegen waren van meet af aan plaatselijke afde-
tuten aan mgr. Hopmans aangeboden, op I7 lingen die lid waren van de diocesane federatie

22 mei I I8 werd de bisschoppelijke goedkeuring
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en daarom was deze federatie al twee jaar eer- schikt aan deze macht en deden het voorkomen
der een feit. alsof monseigneur zelf het initiatief had geno-

men om te komen tot de oprichting van de ver-
2.2 Wit-Gele Kruis, identiteit door de eniging:7 Gribling schrijft in een gedenkboek

naamgeving ter gelegenheid van het tweede lustrum in
I926: "Wie hunner herinnert zich niet meer het

De naamgeving 'Het Wit-Gele Kruis' valt niet vurig enthousiasme dat zoovelen bezielde bij
meer te achterhalen. Aan het begin van de eeuw hun pogen om gevolg te geven aan den harte-
waren er wel allerlei kleuren kruisverenigingen wensch van Z.D.H. Mgr. Hopmans, om in zijn
met werkzaamheden begonnen, zoals het diocees de verpleging der zieken, vooral die van
Roode Kruis te Roosendaal en Etten en het Gele het platteland, zoo spoedig en zoo goed moge-
Kruis in de Zeeuwse plaatsen Lamswaarde, lijk, - d.i. in echt roomschen zin - ter hand ge-
Hontenisse en Hengstdijk.'5 nomen en georganiseerd te zien? Met hoe

Een vereniging met de naam 'Het Wit-Gele groote dankbaarheid zal dit initiatief - nu
Kruis' werd voor het eerst vernoemd in de sta- zooveel beter begrepen dan toen - steeds door
tuten van de Noord-Brabantsche Vereeniging ons allen worden erkend en gewaardeerd."'8
tot Bestrijding van de Tuberculose. In artikel 3 De bisschop bleef de touwtjes in handen
van de statuten van deze vereniging, die bij houden, ook na de oprichting van de plaatselij-
Koninklijk Besluit op 3 januari I9Io werden ke verenigingen. Dat ondervond secretaris A.

goedgekeurd, wordt gesproken over samenwer- Rubbens van de plaatselijke Wit-Gele
king met de Vereniging Het Wit-Gele Kruis. In Kruisvereniging te Gilze. In een rechtstreeks

artikel 7 van dezelfde statuten wordt gemeld dat schrijven wendde hij zich tot de bisschop met
een bestuurslid zal worden aangewezen door de het verzoek goedkeuring te willen verlenen aan
diocesane federatie van Het Wit-Gele Kruis de statuten. Rubbens kreeg de stukken echter
's-Hertogenbosch:6 Daarna komt de naam niet retour voorzien van een herderlijk schrijven:
meer voor tot I9I6. Wellicht dat uit het kleuren- Volgens vroegere bepaling van het bisdom gaat

„

palet is gekozen voor de pauselijke kleuren om correspondentie met katholieke vereenigingen
daarmee de verbintenis met de rooms-katholie- door bemiddelijking van den adviseur." De ka-
ke kerk duidelijk te maken. pelaan van de parochie moest er aan te pas ko-

Voor een goed begrip van het ontstaan van men en de taak van adviseur op zich nemen om
de Noord-Brabantse kruisverenigingen, is het de communicatieliin met de bisschop te starten
noodzakelijk te wijzen op het belang van de en te onderhouden. Pas daarna kon de bis-

goedkeuring van de bisschop. Zolang de bis- schoppeliike goedkeuring worden gevraagd:9
schop ziin goedkeuring niet hechtte aan een Het episcopaat hechtte in onze ogen overdreven

plan, was de uitvoering ervan ook praktisch on- veel waarde aan het toekennen van een geeste-

mogelijk. Slechts de herderlijke dwang opge- lijk adviseur. Dit zou de latere voorzitter van de

legd aan de parochie-geestelijken kon de pas- Provinciale Bond, dokter Festen ertoe brengen
toors en kapelaans bewegen hun schouders te om in een lezing spottend op te merken dat als
zetten onder de Wit-Gele Kruisverenigingen. er slechts een half dozijn geloofsgenoten zich

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat verenigden, zelfs met geen hogere bedoeling als
de katholieke diocesen doordrongen waren van kaarten ofkienen, de bisschop hen een geeste-
de macht van de bisschop. Zelfs de mannen, die lijk adviseur als raadsman met veto-recht zou

aan de wieg van de Bredase diocesane Wit-Gele toewijzen:°
Kruisvereniging hebben gestaan zoals onder an- Het dagelijkse leven in deze periode in

23                                                   dere dr. Gribling, maakten zichzelf onderge- Noord-Brabant draaide om kerk en godsdienst.
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gekozen, die exemplarisch zijn voor het ont-
staan en de groei van de gezondheidsverenigin-

Met deze plaquette wordt dr Sociale hygiene behoorde in feite niet in deze gen, drie steden en drie dorpen. Tilburg is ge-
Gr,bl,ng voor alt,id m de     dagelljkse werkehlkheid thuis, maar in een kozen als stad met een dorpskarakter, maar in

hennnenng bewaard meer medisch-wetenschappehik georienteerde de onderzochte periode lS Tilburg een echte in-
levenspraktiJk. Daar was het denken over socia- dustriestad Breda lS vanouds een leger- en han-
le hygiene ook begonnen. Rationalisatie vanuit delsplaats, waar de oude sociale infrastructuur
een wetenschappelilk denkkader was eigenliJk gehandhaafd lS gebleven. Eindhoven speelt aan
de legitimering om kru1sveren1g1ngen op te het begin van de eeuw geen economische rol. In
richten, maar daarvoor was het mentale klimaat I92O wordt de huidige gemeente geformeerd
nog niet njp. Rationalisatie en 1eg1t1mer1ng door samenvoeging van een aantal kleinere ge-
kwamen zeker in deze periode nog voort uit het meenten en zij is exemplarisch voor de snel-
oude kennisstelsel of de cultuur van het confes- groeiende industriestad. Daarnaast lS gekozen
sionele.21 Maar Juist dit kennisstelsel werd on- voor drie dorpen. Gemert is een dorp in Oost-
dergraven door nieuwlichterij liberalisme en Brabant, gelegen in de Peel en tot lang in de
socialisme. Uit lilfsbehoud sloot het confessio- twintigste eeuw geisoleerd gelegen Etten is een
nele kennisstelsel een verbond met het ratione- plaats in West-Brabant. nog gelegen op zand-
le wetenschappehike kennisstelsel  De kerk had grond. Gilze ligt daartussen en is een plaats
dit kennisstelsel nodig om de grip op de alle- met een mengvorm, gedeelteliJk argrarisch en
daagse beleving en zingeving te behouden en te gedeeltelilk geindustrialiseerd. Het feit dat in
versterken. De voortrekkers van de Wit-Gele deze dorpen een archief beschikbaar was, heeft
Kruisorganisatie hadden het oude kennisstelsel mede de keuze bepaald. Het ontstaan van deze
nodig om hun sociaal-hygienische ideeen en de afdelingen wordt hieronder beschreven.
daarbii behorende praktilken naar de bevolking
te brengen. De verzuilde vereniging was in staat

24                               om een brug te slaan tussen de twee terreinen



HET ONTSTAAN VAN DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN HET  IT-GELE KRUIS

Tilburg zouden maken op gemeentesubsidie. Om geen
Op I3 augustus I9I9 deden de besturen van de gemeentesubsidie mis te lopen, had men het
RK Vrouwenbond, de Noordbrabantse oprichtingsproces van een rooms katholieke
Christelijke Boerenbond, de Hanze en de Ver- Wit-Gele Kruisvereniging versneld. Tijdens
eniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen deze vergadering werd de animositeit tussen
Stoffen een verzoek aan de diocesane propagan-    deze twee verenigingen opgeheven en geza-
dacommissie van het Wit-Gele Kruis in het bis- menlijk ging men aan het werk om de
dom 's-Hertogenbosch om een afdeling van het Tilburgse vereniging, die de naam zou krijgen
Wit-Gele Kruis in Tilburg te stichten. Op 26 au-    'De R.K. Wijkverpleging het Wit-Gele Kruis' op
gustus werd er een vergadering belegd waar de te richten.21 In het bestuur van de nieuwe ver-
afgevaardigden van bovengenoemde standsor- eniging namen, naast de leden die gekozen
ganisaties aanwezig waren en er werd een voor- werden uit de algemene ledenvergaderingen,
lopige commissie benoemd die de tot standko- 6*n afgevaardigde uit iedere standsorganisatie
ming van de plaatselijke vereniging moest voor-    deel.
bereiden. Nu was er in Tilburg al sedert een De vereniging hield op 30 december I9I9
tiental jaren een 'R. K. Vereniging voor haar eerste ledenvergadering. Op deze vergade-
Wijkverpleging'. De voortvarende oprichting ring werden de voorlopige statuten goedge-
van de Wit-Gele Kruisafdeling schoot bij het be- keurd. Op II juni I920 werd de koninklijke
stuur van deze vereniging in het verkeerde keel- goedkeuring verkregen, nadat de statuten al eer-
gat. Op I 3 oktober van hetzelfde jaar kwamen der door de bisschop waren goedgekeurd:4
de bovengenoemde voorlopige commissie en Voorzitter werd de arts Th.Verhoeven. Twee da-
het bestuur van de R.K. Vereniging voor mes uit het 'oude' bestuur van de wijkverple-
Wijkverpleging bij elkaar onder voorzitterschap gingsvereniging werden gekozen in het bestuur
van dr. P. van der Heyden, de voorzitter van de van het plaatselijke Wit-Gele Kruis.
diocesane federatie van 's-Hertogenbosch. Het Esmeyer wijst er in haar boek op dat in de
doel van deze avond werd door de voorzitter uit- meeste besturen alleen mannen zitting hadden.
eengezet: "Er zijn te Tilburg 2 vereenigingen Bestuurswerk was mannenwerk. Voor de vrou-
die hetzelfde doel nastreven - die zich op het- wen waren er speciale 'damescomit6s', die zorg
zelfde terrein bewegen en wanneer deze vereni- droegen voor de uitleenmagazijnen en contac-

gingen naast elkaar blijven bestaan komen zij ten onderhielden met de kraamverzorging.:s
in botsing op het arbeidsveld. Het is daarom ge- Deze bewering klopt echter niet voor Tilburg.
wenscht dat deze vereenigingen: de R.K. Gedurende haar hele bestaan, tot I974 bestond
Wijkverpleging en het Wit-Gele Kruis tot een een groot deel van de Tilburgse bestuursleden
vereeniging samensmelt."22 De dames uit het uit vrouwen. Twee vrouwen zijn samen 50 jaar
bestuur van de wijkverpleging waren niet geluk- lang voorzitter geweest, mevrouw Eraslanssen
kig met de gang van zaken en vooral niet met Van I924 tot I946 en mevrouw Janssen-
de haast die gemaakt werd om de nieuwe Wit- Twaalfhoven van I946 tot I974·
Gele Kruisafdeling op te richten. In feite schoot
de Wit-Gele Kruisvereniging onder de duiven Breda
van de reeds bestaande vereniging. Maar de aap Breda had sinds I903 een Groene-
kwam al snel uit de mouw. Het was de deken Kruisvereniging, die was opgericht op initiatief
mgr. Van den Heuvel ter ore gekomen dat niet- van de afdeling Breda en omstreken van de
katholieken in Tilburg een neutrale Groene Maatschappij ter Bevordering van de
Kruisvereniging wilden oprichten en dat zij dan Geneeskunst. van deze vereniging waren 3I4

25                                  voor dat de katholieken zo ver waren, aanspraak gezinnen lid. De voornaamste werkzaamheden
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van de vereniging waren 'melk'onderzoek en Eindhoven
het organiseren van bakercursussen.26 Rond I920, ten tilde van de annexatie van de

Tegenover de activiteiten van deze neutrale randdorpen Woensel, Tongelre, Gestel, Stratum
vereniging moesten de katholieken een daad en Strijp was het in Eindhoven bedroevend
stellen. De kindersterfte in Breda was hoog, in slecht gesteld met de gezondheidszorg. Er wa-
I IO nog I4,05 per honderd levend aangegeven- ren slechts twee vroedvrouwen, die ieder zo on-
en. Het was daarom dat mgr. Leijten aan een geveer 'too bevallingen per jaar begeleidden. Er
aantal 'ontwikkelde' dames medewerking vroeg waren slechts vijf artsen gevestigd en tot I9I8
om te komen tot de oprichting van de Vereeni- was er geen enkele specialist. De ontwikkelin-
ging tot de Bescherming van Zuigelingen. In gen van de medische wetenschap werden nau-
juni I9I3 vond de eerste bileenkomst plaats van weliiks gevolgd, laat staan gepraktizeerd. Sinds
het 'voorlopig comita: OP 7 juli 19I3 werd de I9II werkte in Eindhoven de R.K. Wijkverple-
vereniging geconstitueerd. Zij kreeg I 29 leden. ging en Uit IgI 2 stamt de neutrale Wijkverple-
Aanvankelijk werd gewerkt met een bestuur van    ging voor Eindhoven en omstreken. De rooms-
dames die ieder een parochie vertegenwoordig- katholieke vereniging was een dochter van de
den. Als spoedig bleek dat het eenvoudiger was Vincentius- en Elisabethverenigingen, de neu-
om met 66n algemeen bestuur te werken. trale kwam voort uit een samenwerkingsver-
Presidente werd mevr. T. Sassen-Jurgens. band van het Rode en het Groene Kruis. Een

De vereniging organiseerde weegmiddagen ander initiatief kwam van de industrie. De
op het consultatiebureau, dat was gevestigd in Philipsdirectie nam tussen I92O en I925 een
het Gasthuis. Toen de Diocesane Federatie van ervaren verpleegster aan. Deze zuster, Johanna
het Wit-Gele Kruis Breda een feit was sloot de Kleinod richtte een consultatiebureau in voor
vereniging zich direct aan. zuigelingen. Philips nam ook een verloskundi-

ge in dienst die aan de arbeidersvrouwen verlos-
De Bredase afdeling van het Wit-Gele Kruis kundige hulp bood.*8
werd pas in september 1921 opgericht. De In I920 kwam de rooms-katholieke vereni-
Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen ging statutair los te staan van de Vincentius- en
bleef als onderafdeling voortbestaan.  In I9I 9 Elisabethverenigingen. Zij hadden religieuze
nam de vereniging een gediplomeerd zieken- wijkverpleegsters in dienst. omdat dat naast de
en kraamverpleegster in dienst. Het consultatie- financiele ook morele voordelen had. Het paste
bureau kon daardoor professioneler gaan wer- geheel en al in de katholieke ideologie. In I922
ken. De werkzaamheden van het Wit-Gele Kruis werden de werkzaamheden opgedragen aan de
waren naast zuigelingenzorg: behartiging van Zusters van het Kostbaar Bloed. Alleen de
de algemene gezondheidsbelangen, verpleging kraamverpleging werd door leken uitgevoerd.29
van zieken aan huis, bestrijding van tuberculo- De neutrale vereniging was sterk gericht op
se en de zorg voor de geestelijke gezondheids- Philips. Dit bedriif had veel niet-katholieke
zorg en lichamelijk gebrekkigen. Voor een jon- werknemers in dienst en uit deze groep men-
ge vereniging een ambitieus programma. sen moest de neutrale vereniging haar leden

Het bestuur van de Bredase Wit-Gele rekruteren. Bovendien nam de vereniging een
Kruisvereniging bestond uit mannen: dr. Klein aantal taken over die eerst door het bedrij f zelf
Swormink was afwisselend voorzitter en me- ter hand genomen waren. Het spreekt bijna
disch adviseur. De onderafdeling R.K. vanzelf dat Philips een flinke subsidie over had
Zuigelingenvereeniging hield een eigen be- voor de neutrale vereniging. Ook het lidmaat-
stuur, bestaande uit vijf vrouwen.27 schap werd gestimuleerd: Philips verleende een

26                                                                                                    bijdrage in de contributie. Naast de wijkverple-
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ging en de tuberculosebestrijding concentreer- Etten

de de zorg van beide verenigingen zich op In het Westbrabantse dorp Etten kwam het ini-
kraamverpleging en zuigelingenzorg.30 tiatief tot oprichting van een plaatselijke Wit-

Gele Kruisafdeling eveneens uit klerikale kring.
Gemert Het idee was afkomstig van pastoor Schets.
In Gemert was de sociaal-bewogen geestelijke Deze herder was overtuigd van het nut van een
Lambert Poell pastoor. Toen de uitslag van de dergelijke vereniging, maar plaatselijke toestan-
enquate en de aanbevelingen van de den en weinig steun uit zijn omgeving hadden
'Voorloopige Commissie' bij hem op de deur- het proces vertraagd. Voordat de oprichtings-
mat vielen, vielen ze in goede handen. Voordat plannen verwezenlijkt konden worden overleed
Poell in Gemert pastoor was geworden, had hij pastoor Schets. Deken van den Biesen gaf daar-
als kapelaan te Eindhoven kennis gemaakt met op aan kapelaan Verbunt van de Ettense pa-
de daar in I903 Opgerichte Groene Kruis- rochie opdracht om het kerkvolk bijeen te roe-
vereniging. Hij was dus bekend met de doelstel-    pen, met als doel alsnog een plaatselijke ge-
lingen en werkwijze van de kruisvereniging. zondheidsvereniging op te richten. Verbunt
Toen hij de kans kreeg om in Gemert een riep de hulp in van de jonge dokter Mol, die
rooms-katholieke kruisvereniging op te richten zich zo juist in Etten gevestigd had. Op zondag-
aarzelde hij geen moment. Op I maart 29I6 middag werd na het lof werd een bijeenkomst
ging men tot de oprichting over. Het verzor- gepland. Dokter Mol hield, na een inleiding
gingsgebied omvatte Gemert en de kerkdorpen.    door de kapelaan, een zeer inspirerend betoog.
In de beginfase bestond de kernactiviteit uit zie- Volgens de notulen van deze oprichtingsverga-
kenverzorging aan huis. Daarnaast werd begon- dering werd de toespraak door de volle zaal zeer
nen met het opzetten van een uitleenmagazijn geapprecieerd en aan de noodzakelijkheid van
voor verplegingsartikelen. een Wit-Gele Kruisvereniging werd niet meer

Aanvankelijk ondervond de Gemertse Wit- getwijfeld. Toen kapelaan Verbunt vroeg, wie er
Gele Kruisvereniging veel tegenwerking. Het gtan lid wilde worden van de nieuwe vereni-
gemeentebestuur en de dorpsnotabelen zagen ging stak niemand de vinger op. De aanwezigen
de noodzaak van de vereniging niet in. Als zij werden allemaal als lid ingeschreven en de ver-
ziek werden dan haalden zij een verpleegster in eniging trad per I juli I9I8 in werking. De sta-
huis en de activiteiten van de pastoor zagen zij tuten werden op 6 september van dat jaar ko-
als "neijigheid."3' ninklijk goedgekeurd. De vereniging had toen

De Gemertse huisarts Kuyper, eerste voor- 88 leden.11
zitter van de vereniging voelde zich bedreigd
door de komst van een bekwame lekenverpleeg- Gilze
ster. Hij legde zijn functie neer en dat deed de Van de oprichting van 'Het Wit-Gele Kruis, R.K.
vereniging geen goed. In vier jaar tijd waren er vereniging voor volksgezondheid en ziekenver-
vier verschillende lekenverpleegsters in Gemert pleging' in Gilze is weinig meer dan koninklii-
werkzaam, hetgeen wel iets zegt over de werk- ke goedkeuring bewaard gebleven.
sfeer in het dorp. Toen in I920 de 'Weense zus- Waarschijnlijk is de vereniging gelijktijdig
ters' in Gemert de verzorging van de zieken op met of kort na de komst van de zusters van de
zich namen werd het vertrouwen echter snel ge- Elisabethstichting uit Breda opgericht. De
wonnen en de weg vrij gemaakt om te beginnen komst van de Bredase zusters was toe te schri i.
met de voorlichtende en opvoedende taak.32 ven aan een legaat van mevr. Maria van Miert-

van Groenendaal, die na haar overlijden in
27                                                                                                                      IS)IS. f Io.000,- ter beschikking stelde van de
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Elisabethstichting, waarvan haar broer rector de plaatselijke geestelijkheid overal een domi-
was. Eveneens stelde zij haar woning beschik- nante rol speelde.
baar, waaraan zii de voorwaarde had verbonden Verzuiling, als kenmerk van de eerste de-
dat in Gilze de ziekenverpleging ter hand geno- cennia van de eeuw, heeft dd gelegenheid ge-
men zou worden. En zo geschiedde. Al in I9I9 schapen om de gezondheidsverenigingen een
werkte er een wijkverpleegster in Gilze, zuster kans van slagen te geven. Verzuiling was in fei-
Petra34 te de praktische invulling van de visie die in de

In Gilze bestond het Rode Kruis, een ver- pauselijke encycliek Rerum Novarum uiteenge-
eniging waarvan de doelstelling niet is terug te zet was. Naar de mening van Van den Eeren-
vinden, maar waarvan wel bekend is dat zij is beemt was het solidarisme, als katholieke visie
opgegaan in het Wit-Gele Kruis. Initiatiefnemer   op de inrichting van de maatschappij, het ant-
is waarschijnlijk de toenmalige burgemeester woord op de kapitalistische mentaliteit, die aan
G. van Poppel, de eerste voorzitter van de kruis- het begin van de eeuw gevaarlijk dicht in de
vereniging. De vereniging werd op 20 mei I9 I9 buurt van de Brabantse bevolking kwam. Alles
opgericht en had in haar eerste jaar al meteen wat katholiek was moest verenigd worden om
452 leden.15 Zoals we reeds hebben kunnen le- een bolwerk te vormen tegen kapitalistische c.q.
zen was de clerus niet vanaf het begin bij de liberale ideeen en mentaliteit enerzijds en an-
vereniging betrokken. Zij kwam pas in beeld na derzijds het groeiend socialisme.17 In de prak-
een aanwijzing van de Bredase bisschop. tijk bestond dit bolwerk uit een netwerk van

verenigingen en organisaties. De activiteiten
2.4 Conclusie van de vereniging behoefden niets met religieu-

ze aangelegenheden van doen te hebben. Alle
De Wit-Gele Kruisverenigingen kwamen tot profane zaken konden in de religieuze sfeer ge-
stand in een periode dat het slecht gesteld was trokken worden. Daardoor kregen zij een meer-
met de thuiszorg in de provincie. De overheid waarde ten opzichte van eenzelfde soort vereni-
hield zich veelal afzijdig. Er werd slechts enige ging, die op andere grondslag was geschoeid. In
controle op een klein aantal gezondheidswetten de vorming van het Wit-Gele Kruisnetwerk zie
uitgeoefend door een handjevol inspecteurs. In je dit fenomeen onvervalst gepraktizeerd wor-
feite was er zeer weinig geregeld.36 den.

In de beginperiode waren de volksgezond- Een kleine sociaal-bewogen elite, bestaande
heid en de verpleging van de zieken binnen de uit artsen, notabelen en geestelijken, had oog
katholieke kruisvereniging niet doel-op-zich- voor de problematische toestand van de volksge-
zelf, maar een middel om een ander doel te be- zondheid. Zij zag heil in het oprichten van ver-
reiken namelijk versterking van de rooms-ka- enigingen voor ziekenverpleging met als voor-
tholieke geloofsbeleving, de ontwikkeling van beeld het Groene Kruis. De pogingen die door
een lekenapostolaat en de emancipatie van het deze vereniging ondernomen waren om een
katholieke volksdeel. Uit de gegevens blijkt dat netwerk op te zetten strandden, omdat de
ook een sterke rol gespeeld te hebben. De gehe- Brabantse bevolking de vereniging zag als tenta-
le eerste periode van de verenigingen is voor- kels van de neutralen. Daarin werden ze ge-
zien van een indrukwekkend katholiek-religieus sterkt door de geestelijke voormannen die naar
stempel, maar dat was ook noodzakelijk om ef- de geest van Rerum Novarum een katholiek net-
fectief te kunnen gaan opereren. De plaatselijke       werk voor ogen stond. Vanuit de medische we-
afdelingen kwamen echter allemaal om andere reld werd een gezondheidsnetwerk als enige
redenen en op andere wijze tot stand, zij het dat mogelijkheid gezien om de deplorabele gezond-

28                                                                                                            heidstoestand te verbeteren.
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Op zich zijn wetenschap en godsdienst
geen vrienden. Immers beiden trachten een ver-
klaring te geven voor de werkelijkheid, zij het
uit totaal verschillende invalshoeken. Maar aan
het begin van deze eeuw vinden zij elkaar.
Zonder hulp van de geestelijkheid kon de medi-
sche stand veranderingen op sociaal-hygienisch
gebied wel vergeten en de geestelijkheid kon
alle hulp om een katholiek bolwerk tegen libera-
len en socialisten op te zetten gebruiken. Zo
sloten wetenschap en godsdienst een nieuw
'monsterverbond' en dat leidde tot het ontstaan
van een wijdvertakt Wit-Gele Kruisnetwerk dat
tot diep in de jaren zestig grote invloed zou uit-
oefenen in de katholieke gezinnen.

29
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HooFDST'UK III

Ontwikkeling van de organisatie

3.I De ontwikkeling van de bestuursorganen Federatie. In dit hoofdstuk wordt de ontwikke-
ling van de organisatie beschreven.

Geen enkele organisatie kan zonder formele or-
ganisatiestructuur. Procedures en protocollen, 3.1.1 De diocesanefederaties
hoe vaag die ook kunnen zijn, er moet iets vast- De eerste organisatiestructuur van het Wit-Gele
gelegd worden. Omdat de kruisverenigingen Kruis bestond uit de voorlopige Bredase dioce-
eerst op diocesaan niveau werden opgericht met sane vereniging, kort daarna gevolgd door de
in de diocesane besturen juristen, was dat ei- Bossche Federatie. Bij deze diocesane vereni-
genlijk wel goed geregeld. De statuten voor de gingen konden de plaatselijke verenigingen
plaatselijke verenigingen lagen klaar en waren zich aansluiten als autonome afdelingen. Bij de
ook juridisch in orde. Het begin zag er wat dat oprichting van de diocesane verenigingen wa-
betreft goed uit. Vanuit de diocesane federaties ren, om de totstandkoming van de plaatselijke
en vooral vanuit de twee Brabantse diocesen afdelingen te stimuleren, de concept-statuten
werd aangestuurd op samenwerking op lande- van de plaatselijke verenigingen alvast toege-
lijk niveau. Zo ontstond in I 923 de Nationale voegd. Immers de diocesane federaties konden

3                                                                                                              pas aan het werk als de plaatseliike afdelingen
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van start gegaan waren. De oprichting moest dan de bestuurlijke infrastuctuur van de rijks-
dus sterk worden gestimuleerd. Door de plaat- overheden.  Dit gaf echter moeilijkheden.
selijke initiatiefnemer te ontlasten van de admi- De Bossche en Bredase federatie opereer-
nistratief-juridische handelingen hoopte men den aanvankelijk autonoom, maar al snel voel-
een snelle aanwas van de plaatseliike organisa- den zij de noodzaak om samen te werken, voor-
ties te bereiken. De lokale bestuurders moesten al omdat zii gezamenlijk subsidie bij de provin-
met zo min mogelijk ingewikkelde taken wor- cie moesten aanvragen. In I9I9 werd een
den belast. Zij behoefden slechts een bestuur te interdiocesane commissie geinstalleerd.
vormen om aan de leden te komen. De hele or- Secretaris werd J. van der Horst uit Ouden-
ganisatorische grondstructuur lag vast. bosch. Bovendien werd er in het Bredase

De Bossche Federatie kon al op I oktober gestreefd naar de inrichting van een Centraal
I9I6 overgaan tot definitieve oprichting met Bureau. Toen dat er eenmaal was kreeg Van der
tien plaatselijke verenigingen. In Breda lukte Horst hierover de leiding.
dat pas twee jaar later op I6 april I918. Er wa- Nadat in I9I9 voor het eerst provinciale
ren toen elf plaatselijke verenigingen in het bis- subsidie was verkregen, werd besloten ook
dom. De eerste was Oudenbosch, met dokter rijkssubsidie aan te vragen. Gribling ging naar
J. Gribling als voorzitter. Deze vereniging was minister Aalberse om met hem de mogelijkheid
Op 2I augustus I9IG een feit.' De andere ge- van rijkssubsidie te bespreken. Ook Van der
meenten in West-Brabant en Zeeland waren Heyden trok naar Den Haag. Hij bezocht niet
moeilijk over de streep te trekken. In juli I9I7 alleen Aalberse maar bracht daarnaast ook een
waren er pas acht plaatselijke verenigingen. bezoek aan Directeur Generaal van
Misschien lag het wel aan de volksaard van de Volksgezondheid Litaert-Peerbolte. Deze laatste
Westbrabanders, die zoals wij reeds zagen als had weinig fiducie in de diocesane organisatie-
wat eigengereider, gieriger en vrijheidslieven- structuur, maar Aalberse zag weinig proble-
der gekwalificeerd wordt dan van de men. Hij deed de aanbeveling om samen een
Oostbrabanders. Daarom was men in het begroting in te dienen en inderdaad voor het
Westbrabantse misschien iets minder geneigd dienstjaar I I -I920 werd voor de twee federa-
zich snel te verenigen voor iets waarvan het nut ties samen een rijkssubsidie van f 3.000,- ver-
niet b la minute gezien werd. Maar in IgI8 was kregen.
het in West-Brabant ook zo ver en kon de Tot I929 bleven de twee diocesane federa-
Bredase federatie eveneens van start gaan. ties naast elkaar voortbestaan. Pas in I929 werd
Eens in het jaar kwamen de afdelingen bij el- initiatief genomen om de Provinciale Bond het
kaar voor de jaarvergadering. Ti idens de alge- Noord-Brabantsche Wit-Gele Kruis op te rich-
mene ledenvergadering werd het beleid van de ten. Naast deze provinciale vereniging gingen
federatie vastgesteld. de diocesane federaties echter gewoon door. De

provinciale vereniging werd in deze periode al-
In de eerste bestaansjaren van de beide federa- leen opgericht om in aanmerking te komen
ties werd een heel netwerk opgebouwd van voor subsidie, het rijk weigerde vanaf toen na-
plaatselijke verenigingen. De plaatselijke ver- melijk de diocesane instellingen te subsidieren.
enigingen waren de pijlers waarop de organisa-
tie steunden, het zwaartepunt van het uitvoe- 3.1.2 De Nationale Federatie
rende werk lag daar. Maar uit het feit dat de dio- Vanuit het diocees 's-Hertogenbosch was al
cesane federaties als eerste werden opgericht, meermalen aangedrongen op landelijke samen-
kan opgemaakt worden dat de katholieke in- werking. Naar de mening van de historicus

32                                frastructuur in de beginfase belangrijker was Gribling zat hier de onvermoeibare Bossche se-
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:3          .1, Voornaamste doelstelling van het samenwer-
kingsverband was om maatregelen uit te lokken

4        1
t.

1 bij de landelijke overheid die in het belang wa-
I.

I ren van de volksgezondheid en de ziekenverple-

ging. De plaatselijke Wit-Gele Kruisvereni-

1     -  e     '.9 * '*1* 1 " gingen zouden aan de uitvoering van die maat·
.. 2 15 regelen medewerking verlenen. Bovendien had

,1 1 --     '         men de intentie samen te werken met andere

nationale verenigingen op gezondheidsterrein.
Grootschaligheid had natuurlijk ook zo zijn
voordelen. Verenigd in de Nationale Federatie
zouden de kruisverenigingen een periodiek
kunnen uitgeven als communicatiemiddel tus-
sen overkoepelende organen en de plaatselijke
afdelingen. Voorlichtingsbrochures zouden in
grote aantallen gemaakt kunnen worden, het-
geen kostenbesparend zou werken. Door het

Het bestuur van de Provinciale cretaris kapelaan Kitslaar achter. Samen met dr.     vormen van een soort 'pool' zouden sprekers
Bond van het Noordbra-     Van der Hey(len had hij in ieder geval talrijke beschikbaar kunnen worden om voorlichting te

bantschen wit-Gele Kruis in voorbesprekingen gevoerd om te komen tot lan-     geven aan de bevolking.4 Samenwerking, met
'930. 6*n iaar na de oprichting delijke samenwerking: OP 23 juli I923 was het name op het gebied van communicatiemidde-

Spreker is dr. Pius van der zover, de oprichtingsvergadering van de len zou veel minder kostbaar zijn en vooral de
Heyden. Tweede van rechts is Nationale Federatie Het Wit-Gele Kruis vond kleine plattelandsverenigingen zouden daarvan

de eerste secretaris Raven. naast plaats op initiatief van de Diocesane Federatie kunnen profiteren.
heni zit dr. Chris Mol.    van 's-Hertogenbosch. De diocesane federaties Het is niet de bedoeling geweest van de

van 's-Hertogenbosch, Breda, Utrecht en Nationale Federatie om de autonomie van de
Haarlem verenigden zich tot de Nationale provinciale en plaatselijke verenigingen aan te
Federatie Het Wit-Gele Kruis. Het Limburgse tasten. Zij zou enkel zaken cotirdineren, "die
Groene Kruis was niet van de partij, zij zouden alle verenigingen gelijkelijk regardeerden".5
zich pas in I925 aansluiten. Het voornaamste Het voorlopig bestuur van de Nationale
doel van de Nationale Federatie was de diocesa- Federatie bestond uit P. van der Heyden, voor-
ne federaties nauwer te laten samenwerken om zitter, P.H.L.J. Lommen, burgemeester van
met meer kracht de belangen van de volksge- Castricum en afgevaardigde van de Diocesane
zondheid en de ziekenverpleging te kunnen be- Federatie Haarlem werd penningmeester en ka-
hartigen. Daartoe kwamen de afgevaardigden pelaan Kitslaar secretaris.
van de diocesane federaties eenmaal per jaar bij Het zuiden bleef in het bestuur van de
elkaar. De verenigde federaties zagen in de op- Nationale Federatie domineren. Na de oorlog
richting van een nationaal orgaan een middel was de Limburger dr. L. van de Meerendonk
tot gesprek met andere toporganisaties op het voorzitter. De hamer werd overgenomen door
gebied van de gezondheidszorg. Men verwacht- Mol, die voorzitter bleeftot I964. De
te dat een katholieke landeliike organisatie als Nijmegenaar prof. dr. A. Mertens volgde Mol op
volwaardig gesprekspartner zou kunnen optre- en bleef tot aan de ontkleuring in 1973·
deni en men wilde vertegenwoordiging van de
Wit-Gele Kruisverenigingen bij de overheid en

33 het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
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3·1·3 De Provinciale Bond Provinciale Vereeniging tot Bestriiding van de
Zoals beschreven werkten de twee diocesane or- Tuberculose. Deze drie verenigingen hielden
ganisaties naast elkaar. Alleen ter verkrijging zich bezig met de tuberculosebestrijding, ter-        1
van provinciale subsidie hadden zij al kort na wijl de uitvoering in handen was van plaatselij-
hun ontstaan een interdiocesane commissie ge- ke afdelingen van Wit-Gele Kruis, Groene Kruis
vormd. of een plaatselijke vereniging tot bestrijding van

De grenzen van de twee diocesen vielen tuberculose. Dat laatste was bijvoorbeeld het ge-
echter niet samen met de provinciegrenzen. Bij val in Tilburg.
het aanvragen van subsidie gaf dat problemen In I934 doen Gedeputeerde Staten een ver-
en na enige laren was men ervan overtuigd ge- zoek aan de drie om als bezuiniging en vereen-
raakt dat er naast de diocesane federaties een voudiging de drie onderscheiden onderdelen op
Provinciale Bond moest komen vanwege het te laten gaan in een centrale gezondheidsdienst.
verkrijgen van financien. Op 2 I september I934 werd daarover verga-

Maar dat was het niet alleen. De samenwer- derd door het Bondsbestuur van het Wit-Gele
king met andere provinciale commissies zoals Kruis. De vergadering had moeite met het weg-
'De Provinciale Commissie voor de Hygiene vallen van de diocesane federaties, maar voor-
van Moeder en Kind' en de 'Provinciale zag ook veel problemen in de samenwerking
Commissie ter Bestrijding van de Tuberculose' met de andere twee provinciale verenigingen.
kon mogelijk verbeterd worden door een pro- Men verwachtte niet snel een bevredigende op-
vinciale organisatie. lossing te vinden. Er werd besloten een com-

Bij gelegenheid van het twaalfeneenhalfia- missie te benoemen bestaande uit de geestelijke
rig bestaan van de federaties van 's-Hertogen- adviseurs en de voorzitters van de beide federa-
bosch en Breda in I929 werd de Provinciale ties.8
Bond opgericht. In I938 werd voor het eerst gesproken over

De Provinciale Bond verkreeg bisschoppelij- opheffing van de diocesane federaties, omdat
ke goedkeuring op I9 mei I929 van de bisschop steeds meer uitvoerend werk terecht kwam bij
van 's-Hertogenbosch en op IO december IS)29 de Provinciale Bond zoals moederschapszorg,
van de bisschop van Breda. Koninklijke goed- zuigelingen- en kleuterzorg en de zorg voor de
keuring werd gegeven op 6 oktober 1930.6 De geestelijke volksgezondheid. Er werd geconsta-
bisschoppen hadden in de Bond een zware teerd dat de relatie met de plaatselijke vereni-
stem. Bij geschillen kon de Bond een beroep gingen moeizaam verliep omdat deze steeds te
doen op de bisschop van 's-Hertogenbosch of maken hadden met twee instanties, hetgeen
Breda. Aan diens beslissing moest het bestuur verwarrend werkte.
zich onderwerpen.7 Tenslotte leidde dit tot een reorganisatie in

Het bestuur van de bond bestond uit de da- I939' waarbij de twee diocesane federaties wer-
gelijkse besturen van de beide federaties. den opgeheven en met de vaststelling van de
Voorzitter werd Van der Heyden, secretaris nieuwe statuten voor het Provinciale Wit-Gele
Mol. Kruis op I november I939· Voornaamste taak

In de loop van de jaren dertig gaat de van de Provinciale Bond was het verstrekken
Provinciale Bond steeds meer zaken behande- van voorlichting en advies aan de plaatselijke
len en worden de diocesane bonden meer en verenigingen. De voorlichting betrof organisato-
meer overbodig. Tot I934 werken de drie gre- rische vraagstukken, statuten, reglementen,
mia naast elkaar. Op provinciaal niveau werkten contributieregelingen en subsidie-aanvragen,
naast de Provinciale Bond ook nog de inrichting van wijkgebouwen en consultatiebu-

34 Provinciale Groene-Kruisvereniging en de reaus, propaganda, je kunt het zo gek niet ver-
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zinnen of de Provinciale Bond ondersteunde. opleiding van verpleegsters' en een 'commissie
De plaatselijke afdelingen informeerde de betreffende kraamvrouwen, zuigelingen en
Provinciale Bond, stuurden gegevens ten behoe- vroedvrouwenvoorziening ten platten lande'.
ve van het provinciaal beleid. Er was dus twee- E6n van de commissies, die in I9I8 werd
richtingsverkeer, maar de stroom vanuit het gerealiseerd zou zich verdiepen in de problema-
Provinciaal Bureau was veel groter en intensie- tiek van kraamvrouwen, zuigelingen en vroed-
ver dan andersom.9 vrouwen. Op I augustus I920 werd door de fe-

deratie een zuigelingenenqu6trice in dienst ge-
3.2 De organisatiestructuur nomen, zuster M.W. van Kerk-oerle. Zij had als

voornaamste taak in de plaatselijke afdelingen
Het opheffen van de diocesane federaties en de comit6's te formeren, die zich zouden buigen
oprichting van de Provinciale Bond kan gezien over het zuigelingenvraagstuk. Daarnaast was
worden als professionalisering van de organisa-    een van haar kerntaken het verzorgen van moe-
tie. De eerste twintig jaar, ondanks alles wat tot der- en bakercursussen. Deze werkwijze diende
stand gebracht werd, kunnen beschouwd wor- als voorbeeld voor het ontstaan van de 'dien-
den als de periode van pioniersarbeid. Het was sten', uitvoerende werkorganen op een speci-
zoeken naar de juiste methode van werken en fiek gebied.
naar goede ondersteuning. Uitzetten van beleid Vanaf haar ontstaan hebben de kruisvereni-
en het hebben van visie op het gezondheids- gingen zich intensief bemoeid met moeder- en
vraagstuk kwamen niet expliciet aan de orde. Er zuigelingenzorg. Dit in tegenstelling tot de
werd hard gewerkt, dat wel, vooral curatief. Groene Kruisverenigingen die vooral de huis-

Met name door de eisen van de subsidiege- verpleging als kerntaak zagen:° Het Wit-Gele
ver werd het duidelijk dat de organisatie op des- Kruis heeft van meet af aan een breder taken-
kundige manier ingericht moest worden. Bij ie- pakket voor ogen gestaan: thuisverpleging,
dere vorm van subsidie eisten de overheden ver- moeder- en zuigelingenzorg en tbc-bestrijding.
antwoording. Een goede verslaglegging van de In het begin werkten de kruisverenigingen
werkzaamheden en een goede boekhouding dus met diocesane diensten, die waren onder-
werden noodzakelijk. Gesteld mag worden dat verdeeld in districtsdiensten. Aan het hoofd
in I 930 de organisatie zover was, dat aan de stonden de districtsenqu6trice/huisbezoeksters.
noodzakelijke voorwaarden kon worden vol- Deze zusters waren gespecialiseerd in zuigelin-
daan. In de komende gedeelten wordt eerst het genzorg of tbc. Dat betekende voor de plaatselij-
proces van de dagelijkse bezigheden beschre- ke verenigingen dat zij met meerdere districts-
ven. Daarna komt de ondersteuningsstructuur huisbezoeksters te maken hadden. In eerste in-
aan de orde. stantie viel dat wel mee, maar vooral nadat het

aantal diensten zich ging uitbreiden, breidde
3.2.1 De werkorganisatie van de Provinciale Bond het aantal personen waarmee contacten onder-

houden moesten worden uit.
3.2.1.1 Hit dienstenstelsel 1918-1940 In de provincie zijn tot I 940 de volgende
Kort na de oprichting van de Diocesane diensten werkzaam: de dienst kinderhygiene
Federatie Breda, al tijdens de tweede vergade- met drie districtshuisbezoeksters; twee docen-
ring, werden er vier commissies benoemd, die ten voor de hygienische vorming van de georga-
zich met deelterreinen van het kruiswerk gin- niseerde vrouwelijke jeugd van het provinciale
gen bezighouden, te weten: een 'commissie Wit-Gele Kruis, een provinciale huisbezoekster
voor huisverpleging', een 'commissie voor tu- voor de voor- en nazorg bij de geestelijke volks-

35                               berculosebestrijding'. een 'commissie voor de gezondheid, een provinciale huisbezoekster
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De vereniging groeide echter en er moest
aan steeds meer mensen diensten ver]eend wor-

r

-
den. Een provinciale enquetrice moest een uit-

gebreid gebied bereizen om haar werk te doen,
--                         hetgeen veel tijd kostte. Uit overwegingen van

. 4
15

1/ li

efficientie werd gediscussieerd om de provincie

T                                        _ ,-1 in te delen in evenveel districten als er enqu6tri-

4  1 1-4 ces waren. Dit stuitte echter op bezwaren, om-
p                                      dat sommige werkzaamheden, zoals de voor- en

nazorg voor de geestelijke gezondheidszorg,
specifieke deskundigheid en het bijbehorende
diploma ziekenverpleging B vereiste. Deze
dienst werd bovendien apart gesubsidieerd. Met

1«ll
veel passen en meten worden de moeilijkheden
overwonnen en per I januari I94I gaat een

er'                                                                          '1.   12          1  !It

\    P nieuwe organisatievorm van start.

/1                                                     / <
3.2.1.2 Hit districtinstelsel 1940-1958

7    De herstructurering werd door de oorlogsom-
standigheden snel gerealiseerd. Door de reorga-

-.. nisatie werden de werkgebieden van de dis-

.6-4.: 1  - -
h trictsverpleegster aanzienlijk kleiner en in een

, rz.-r- tijd waarin reizen niet zonder gevaar was en bo-
-  14     6*. vendien de benzine beperkt, was dit een aan-.=Azie-=f -4                           -                           zienlijk voordeel.u

24842//il"- -8-L --      --Jazgs     - _d Voortaan werd gewerkt met een polyvalente
huisbezoekster/enqu6trice, die alle belangen
van het gehele werk zou gaan behartigen. Zij

ledere plaatselilke    voor de geestelijke hygiene van het kind, een zou dus werkzaam zijn voor alle door de Bond
kruisvereniging beschikte over provinciale huisbezoekster voor geslachtsziekte- verzorgde diensten. Omdat de enqu6trice veel
een uitleenmagaziin. Dat was, bestrijding en vier districtshuisbezoeksters voor minder tijd nodig had om te reizen en vaker ter

samen met de werkzaamheden     de tuberculosebestrijding. Het zal niet moeilijk plaatse aanwezig zou kunnen zijn, zou zi i meer
van de wijkzuster vooral kort na te begrijpen zijn, dat door deze complexe orga- te maken krijgen met de plaatselijke wijkver-
de oprichting van de vereniging, nisatiestructuur het werk weinig economisch pleegster en de huisartsen. Zij zou de gezinnen

de basis voor de uitvoering. en inefficient gedaan werd. beter leren kennen en daardoor eerder op het
Aan het einde van de jaren dertig ontspon spoor kunnen komen van de plaatseliike moei-

zich een discussie over het voordeel van de all- lijkheden en wenselijkheden. De lijn naar het
round-verpleegster ten opzichte van haar speci- Provinciale Bureau die via deze districtsdienst
fieke collega. Deze discussie zou in de kruisor- liep, werd korter.
ganisatie continue een rol blijven spelen." Een De provincie werd ingedeeld in vier distric-
specifieke verpleegster had het voordeel van ten, 's-Hertogenbosch, Breda, Tilburg en
diepgaande deskundigheid op haar terrein. Eindhoven. Deze districten werden op hun
Voor een allround- of polyvalente verpleegster beurt weer verdeeld in een aantal onderdistric-
zou het onmogelijk zijn om op alle deelterrei- ten. De werkzaamheden binnen deze organisa-

36 nen evenveel deskundigheid te hebben. tiestructuur verliepen als volgt: in iedere plaats,
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gemeente of parochie bestond een autonome dienst werd niet georganiseerd door de kruis-
Wit-Gele Kruisvereniging, die verantwoordelijk verenigingen.
was voor de uitvoering van een aantal taken, zo- Tuberculosebestrilding door opsporing, on-
als wijkverpleging en kraamzorg. Als norm voor der toezichtstelling en de zorg voor uitzending
de taakuitvoering werd daarbij aangenomen dat kwam geheel voor rekening van de kruisvereni-
er 6 jn wijkverpleegster nodig was voor 400 ge- gingen, althans daar waar deze taak niet door
zinnen of 2000 zielen. Iedere afdeling moest een specifieke tbc-vereniging werd uitgevoerd.
kunnen beschikken over een kraamverpleegster Ook zorg voor het gebrekkige kind werd op
en een kraamverzorgster. De wijkverpleegster een viertal adviesbureaus verzorgd. Op het con-
verpleegde de zieken en had als bijkomende sultatiebureau voor geestelijk onvolwaardigen
taak in het gezin alles te doen wat nodig was, de werd onder auspicien van de kruisvereniging
sociaal hygienische zorgen waren aan haar toe- door psychiater en psycholoog voor- en nazorg
vertrouwd. De kraamverzorgster en kraamver- gegeven. De consultatiebureaus onderhielden
pleegster waren uitsluitend actief op het gebied contacten met BLO-scholen, kinder- en meisjes-
van moeder- en kraamzorg. Samen met de huis- bescherming, reclassering en zorg voor asocia-
artsen en de vroedvrouwen werd de zaak van de len.
totale gezinshygiene behartigd en deze taak be- De bestrijding van geslachtsziekten werd
stond uit: geheel centraal uitgevoerd om privacyredenen
-  Ziekenverpleging door de wijkverpleegster op    voor de patient. De districtsverpleegster was de

aanwijzing van de huisarts. enige schakel tussen adviesbureau en patient.
-  Prenatale zorg op aanwijzing van verloskun- Als laatste nieuwe tak werd kort na de oor-

dige arts of vroedvrouw. log de rheumabestrijding toegevoegd. In I948
-    Kraamzorg door kraamverpleegster of kraam-        was deze dienst nog niet actief vanwege  het ont-
verzorgster breken van financien. 13 Ondanks dat mag ge-

constateerd worden dat Het Wit-Gele Kruis ver-
De organisatie van de kraamzorg werd vanaf die antwoordelijkheid droeg voor een groot deel van
tijd geregeld door het Centrum voor Kraam- de gezondheidszorg. Na aanvankelijk zeer be-
hulp, dat onder leiding stond van een districts- scheiden te zijn gestart groeide de organisatie
kraamdocente. naar een divers takenpakket. Dat leverde echter

Zuigelingenzorg werd uitgevoerd door I75 ook de nodige kopzorgen op, want zo'n organi-
consultatiebureaus, die onder leiding stonden satie moet wel werken. Begin vijftiger jaren was
van een specialist-kinderarts. De wijkverpleeg- men in bestuurskringen over de uitvoering van
ster legde bezoeken thuis af om te zien of de de werkzaamheden niet meer tevreden en werd
adviezen die gegeven waren ook daadwerkelijk er gesproken, wederom in subcommissies, over
werden opgevolgd. reorganisatie. De bestaande structuur was log

Voor kleuterzorg werden er eveneens con- geworden en reorganisatie werd door de auto-
sultatiebureaus ingericht, die onder leiding nome plaatselijke afdelingen tegengewerkt. Pas
kwamen te staan van specialisten. In 1948 wa- in I 958 werd opnieuw getracht om te reorgani-
ren er in Noord-Brabant echter door geldgebrek seren, maar dat had ongelofelijk veel voeten in
slechts dertien van deze bureaus. de aarde.

De zorg voor het schoolkind werd behartigd
door kring-schoolartsendiensten. Ook hier weer 3.2.1.3 Reorganisaties na 1958: decentralisatie
werd de schakel tussen arts en gezin verzorgd Zoals wij in de voorafgaande paragrafen zagen
door de wijkverpleegster. maar de schoolartsen- werd tijdens de oorlogsjaren het polyvalente

37 systeem ingevoerd na overleg met de
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Geneeskundige Hoofdinspectie en met toe- Kruisvereniging droeg uiteindelijk de verant-
stemming van de Directeur Generaal voor de woording voor de gehele gezondheidszorg. /6

Volksgezondheid. Er kwamen toen zeventien Echter, de taak van de districtsverpleegster
plattelandsdistricten. De vier grote steden wer- werd zo veelomvattend en de roep om gespecia-
den eveneens als district aangemerkt. In die pe- liseerde beroepskrachten zo sterk dat in bonds-
riode was het systeem het best geeigend, omdat kringen besloten werd tot een grootscheepse re-
een specifieke zuster de hele provincie zou organisatie:7 Weliswaar had voorzitter Mol in
moeten doorkruisen. De allround-zuster had I940 nog gewezen op de voortreffelijke vorm
een beter contact met de wijkverpleegster. Een die gevonden was voor allesomvattende gezond-
en ander hing natuurlijk ook samen met de heidszorg door centralisering van de leiding en
kwaliteiten van de districtsverpleegster. Zij decentralisering van de werkuitvoering, het
moesten rapporteren over de omstandigheden bleek begin jaren vijftig toch niet meer houd-
in hun district aan de leidinggevende arts. baar. De afstand tussen gecentraliseerde leiding
Indien noodzakelijk nam deze maatregelen. en de werkvloer was te groot geworden. Er was
Maar aan dit rapporteren kwam een aantal zus- behoefte om een laag tussen te voegen. i8

ters niet toe en een aantal CB-artsen vroeg er Teneinde het contact met en de voorlichting
ook niet om.'4 Administratie was in die periode aan de afdelingen te verbeteren, de sociaal-me-
geen hoofdzaak. Vanuit een soort bevlogenheid disch-hygienische taak te optimaliseren en de
werd het uitvoerende werk verricht en die bevlo- reorganisatie van de gezondheidszorg in de pro-
genheid had prioriteit boven professionalise- vincie te verbeteren, werd voorgesteld een me-
ring. disch-directeur te benoemen, die verbonden

Tijdens de oorlog en in de eerste naoorlogse zou worden aan het Provinciaal Bureau. Hoewel
jaren werd grotendeels naar tevredenheid met centraal gevestigd zou de voornaamste taakstel-
dit allround-systeem gewerkt. Alleen voor de ling van deze medisch-directeur zijn de voorbe-
nieuwe diensten, de rheumabestrijding en de reiding van de decentralisatie van het bestuur
sociaal-psychiatrische dienst kwamen wul ge- ter hand te nemen. Op I september I 952 wordt
specialiseerde zusters. de arts Aussems de eerste medisch-directeur.

Het systeem met polyvalente districtsver-
pleegsters was niet alleen tijdens de oorlog Als grondvorm voor de reorganisatie baseerde
praktisch. Na de bevrijding was het veldwerk de verantwoordelijke commissie zich op de in-
nog moeizamer geworden. De dagelijkse arbeid deling in kringen, zoals gehanteerd werd door
werd bemoeilijkt door de ellende van het ver- de schoolartsendiensten. Een kring was een ge-
voer op versleten bandeloze fietsen, door gebrek    bied dat overeenkwam met het gebied dat door
aan dienstkleding en door de dagelijkse zorgen een schoolarts werd bediend.
om het bestaan:5 Vier kringen tesamen vormden een district

De tijden veranderden. Toename van de be-     en deze kregen als speciale taak voorbereidende
volking, de uitgroei van het maatschappeliike werkzaamheden te vervullen om te komen tot
gezondheidswerk en vooral de toenemende spe- zogenaamde gezondheidsdistricten. In deze ge-
cialisatie zetten het werk onder druk. In de dis- zondheidsdistricten werd de totale gezond-
tricten werkten districtsverpleegsters die belast heidszorg uiteindelijk georganiseerd. Zowel aan
waren met toezicht op al het werk. In deze dis- de kringen als aan de districten werden geeste-
tricten verrichtten gespecialiseerde artsen, tu- lijk adviseurs toegevoegd.'9 Op papier zag de re-
berculoseartsen, kinderartsen, psychiaters, or- organisatie er goed uit, maar de uitvoering
thopeden, venerologen en psychologen hun bleek problematisch en zij kwam niet van de

38                               taak. De overkoepelende Provinciale grond, voornamelijk bij gebrek aan bestuurders.
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Op I8 februari I954 werd een tweede com- ken en lieten veel zaken aan de Provinciale
missie voor interne reorganisatie geinstalleerd. Bond over. Zij gingen er veel te gemakkelijk
De vragen die deze commissie voorgelegd van uit dat alles wat centraal geregeld werd wel
kreeg, luidden als volgt: goed zou zijn. Dit ondermiinde het verantwoor-
-  Acht de commissie het noodzakelijk dat de delijkheidsbesefvan de plaatselijke besturen.

Bond een ambtenaar in dienst heeft wiens Zij lieten teveel over aan de wijkzuster.22
taak bii voorkeur zal bestaan in het voorlich- Centralisatie had weliswaar het voordeel dat
ten aan de afdelingen en het bijstaan van de het beleid doelgericht, krachtig en over de gehe-
besturen en functionarissen bij hun organisa- le provincie verspreid kon worden en dat de uit-
torische, uitvoerende en administratieve ta- voering van het beleid eenduidig was en boven-
ken, zonder de autonomie van de afdelingen dien ondersteund door een administratief appa-
aan te tasten? raat. Het nadeel was dat de incompetente

- Welke taken moeten de kringcommissies op besturen op het platteland bleven zitten en dat
zich nemen? van innovatie en visie op de toekomst van de ge-

-   Is het noodzakelijk of zinnig dat elke kring- zondheidszorg in nogal wat gemeenten geen
commissie vertegenwoordigd is in het sprake was.
Bondsbestuur? Het bondsbestuur heeft decentralisatie

-  Wat valt er te zeggen over het systeem van de sterk gestimuleerd. De inrichting in kringen en
allround-verpleegster. Is het niet noodzakelijk districten was daarvoor een randvoorwaarde.
voor sommige diensten om over te gaan op Deze organisatiestructuur kwam in naam ook
specifieke verpleegkundigen? tot stand maar functioneren deed zij niet. Het

ontbreken van bekwame bestuurders en admi-
2° nistratieve functionarissen werd als excuus ge-De commissie bracht in juni I95'7 rapport uit.

Zij legde, zij het zijdelings, de vinger op de bruikt. En, zolang er geen fatsoenlijk bestuur-
meest zwakke plek in de organisatie, namelijk lijk apparaat beschikbaar was, wie moest dan de
de financiele basis. Want hoe er ook georgani- aansturing van het verplegend personeel voor
seerd of gereorganiseerd zou worden, zonder zijn rekening nemen en zorgen voor de beno-
sterk financieel fundament waren de ontwikke- digde financienD De bestuurders in de plaatse-
lingen in de gezondheidzorg niet bij te houden. lijke afdelingen zagen de voordelen van de dis-
Analyserend kwam de commissie tot de conclu- trictsvorming niet of wilden haar niet zien en
sie dat de oudste diensten: kinderhygiene en werkten niet mee.
tbc-bestrijding goed waren opgezet en geinte- De commissie stelde daarop voor om een
greerd in het plaatselijke werk. In veel mindere soort 'buitendienstfunctionaris' te benoemen
mate gold dit voor de jongere diensten zoals de die langs de kringen zou gaan pendelden. Deze
Geesteliike Volksgezondheid, Rheumabestrij- functionaris moest uitstekend op de hoogte zijn
ding en Revalidatie. Deze beschikten nog niet met alle ontwikkelingen op het gebied van sub-
over de organisatorische vorm en technische sidies en andere financiele en personele zaken

outillage. Deze diensten hadden vooral behoefte    en de kringen ondersteunen. Bovendien zou
aan sociaal-medische leiding.2, deze persoon door zijn contacten met de plaat-

De commissie was vooral de mening toege- selijke afdelingen ook de wensen en behoeften
daan dat de grootste bedreiging gevormd werd op het lokale niveau leren kennen en door kun-
door de centrale leiding. Uitvoering en financie- nen geven aan de provinciale bestuurders.
ring van de belangrijkste delen van het preven-
tieve werk waren in een hand. De plaatselijke Na veertig jaar bleek dat de Provinciale Bond in

39 besturen waren daardoor niet optimaal betrok- de veranderende wereld niet stil kon blijven
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staan. Gezondheidszorg was niet meer een pas. In I945 waren er I72 afdelingen van het
priv6-ambitie van een groepje idealisten maar Wit-Gele Kruis, in I957, ISI. Het aantal leden
vervulde een essentiele en fundamentele func- was in die periode gegroeid van 147·296 tot
tie in de samenleving. De vereniging bevond I99.890. Het aantal wijkverpleegkundigen was
zich in een spanningsveld tussen de behoefte gegroeid van 250 tot 347, maar het aantal dis-
aan een efficient daadkrachtig centraal apparaat trictsverpleegsters van 20 naar 2I. De districts-
en meer verantwoordelijkheid op lokaal niveau. verpleegsters waren door deze ontwikkelingen

Maar de beoogde reorganisatie bleek een overbelast.
zeer grote klus en werd niet zomaar doorge- In de bovengenoemde nota werd als oplos-
voerd. sing voorgesteld: zestien allround-verpleegsters

Het probleem van allround-zuster versus op het platteland, vier polyvalente districtsver-
specifieke verpleegkundige bijvoorbeeld was pleegsters in Breda, Eindhoven, 's-Hertogen-
niet eenduidig. Op het platteland fungeerde het bosch en Tilburg, vier specifieke districtsver-
systeem van de allround-verpleegkundige meer pleegsters voor de kinderhygiene en vier speci-
dan voldoende. Daar wilde men de verandering fieke districtsverpleegsters voor tbc-bestrijding.
niet. Aan kringvorming werd daar dan ook niets Uitvoering van dit voorstel betekende dat de be-
gedaan. staande districtsindeling van de jaren veertig

Besloten werd om in de grote steden dis- gehandhaafd kon blijven.
trictsverpleegsters aan te stellen met een speci- De districtsverpleegster voor de Geestelijke
fieke taak. Op het platteland bleven de allround- Volksgezondheid bleefbuiten beschouwing,
verpleegkundigen functioneren:3 omdat voor haar een geheel eigen financierings-

bron kon worden aangeboord.
De discussie over de specifieke versus de all- Op 2 oktober I959 besprak de inspectie het
round-verpleegkundige bleef aanhouden. In rapport en kwam tot de bevinding dat er erg
I959 verscheen de 'Nota Districtsverpleegster naar een conclusie toegeredeneerd werd. Zij
bij de Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele vroeg de Bond om een hernieuwd onderzoek te
Kruis'. De reorganisatie was toen in volle gang initieren en daarbij deskundigen te betrekken,
en de problemen op uitvoerend niveau werden om op die manier de beste oplossing voor de
steeds complexer. Brabantse gezondheidszorg te zoeken.24 Men

Voor sommige takken van dienst was het was nog geen stap opgeschoten.
hebben van een specifieke verpleegster voor- Nog in I959 werd opnieuw een 'Commissie
waarde om voor subsidie in aanmerking te ko- voor interne reorganisatie' ingesteld. Deze com-
men. Sommige werksoorten hadden zich spec- missie kreeg tot taak onderzoek te doen naar de
taculair ontwikkeld en er waren nieuwe plaatse- meest adequate organisatievorm: gecentraliseer-
lijke en regionale omstandigheden. de uitvoering van de diensten of decentrali-
Voornaamste oorzaak voor de problemen echter satie:5 Er was enige reserve ten aanzien van
was dat de groei van het werk en de bevolking een te grote differentiatie. Het gevaar van uit-
noopte tot uitbreiding van het aantal districts- een vallen van het werk in een groot aantal
verpleegkundigen. Door de binding aan de ge- diensten, waardoor tegenover de beoogde winst
ografische indeling en het gefixeerde aantal dis- van specifieke deskundigheid, het nadeel van
tricten kon geen aanpassing aan de nieuw ge- overorganisatie en desintegratie zou komen te
groeide behoefte plaats vinden. De bevolking in staan, bleef de gemoederen bezig houden.  Deze
Brabant was toegenomen van I.068.755 in I 4I discussie kwam tussen medische staf en bonds-
tot I.456.656 in I958. De groei van het aantal bestuur steeds weer naar voren. Dit leidde uit-

40 leden van het Wit-Gele Kruis liep daarmee in de eindelijk tot het fundamentele beleidsuitgangs-
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punt: zoveel differentiatie als nodig, zoveel tuberculosebestrijding en acht voor de sociaal-
co6rdinatie als mogelijk." Dit uitgangspunt psychiatrische dienst. De reorganisatie werd in
werd gestalte gegeven door de formatie van een oktober I962 daadwerkelijk gerealiseerd:6
driedelig specifiek systeem:
-  De districtsverpleegster voor de dienst sociale De discussie over de kwestie specifieke versus

hygiene. De taak voor deze verpleegster was all-round verpleegkundige bleef aanhouden,
om de mens gezond te houden, al voor de ge- maar het werd nog complexer. De verhouding
boorte tot op heel late leeftijd. Dit doel werd tussen de districtsverpleegster met haar collega
vooral middels voorlichting bereikt. Aan de in de wiik werd eveneens onderwerp van bezin-
districtsverpleegster werd de kinderhygiene ning. Op I3 februari I960 verscheen over dit
en de basis-gezondheidsvoorlichting toever- thema een nota. Het oude organisatiesysteem
trouwd. kon niet zomaar in een keer overboord gezet

-  De districtsverpleegster voor de dienst sociale worden. In de grote steden waren de allround-
geneeskunde. Deze verpleegster werd vooral districtsverpleegkundigen specifieke verpleeg-
belast met de medisch-maatschappelijke be- kundigen geworden. Op het platteland was het
geleiding van zieken. Onder haar taken vielen systeem nog allround, maar daar werden wel
onder andere de begeleiding en revalidatie vraagtekens bij gezet.
van rheuma- en kankerpatienten. Tot haar ta- Bovendien was het maatschappelijk werk in
ken behoorde ook het geven voorlichting over opkomst. Deze discipline benaderde de proble-
bestrijding en voorkoming van de ziekten die men in de gezondheidszorg vanuit een andere
tot haar competentie behoorden. Voor tuber- optiek en zij infiltreerde in de gezondheidszorg.
culose werd een specifieke dienst georgani- Omdat er steeds meer functionarissen vanuit
seerd vanwege het epidemiologische karakter verschillende disciplines naar de gezinnen ge-
van deze ziekte. stuurd zouden kunnen worden, begon men in

-  De districtsverpleegster voor de sociaal-psy- de Provinciale Bond plannen te maken om de
chiatrische dienst. Deze dienst was van meet gezondheidszorg te optimaliseren.
af aan al specifiek opgezet en behoorde offi- Uitgangspunt voor de plannen vormde het ge-
cieel niet tot de reorganisatie. Zii past echter zin. Het gezin was de plek waar de wijkver-
wel in het reorganisatiemodel zoals in I962 pleegster binnenkwam en waar zij samenwerk-
gehanteerd zou gaan worden. te met de huisarts. De taak van de wijkverpleeg-

ster was tweeledig, curatief en preventief.
De hele reorganisatie moest ondersteund wor- Vooral in de moederschapszorg en kinderhygie-
den door bijscholing van het bestaande perso- ne werden deze preventieve zaken geprakti-
neel en het aantrekken van nieuwe specifiek zeerd. Binnen de nieuwe organisatieopzet werd
deskundige beroepskrachten. De onderverde- voorgesteld, dat er op districtsniveau twee nieu-
ling in districten bleef gehandhaafd, maar had we gespecialiseerde verpleegkundigen zouden
tot gevolg dat de districten voor de verschillende komen. Een was gespecialiseerd in sociaal-hy-
diensten niet congruent waren. Dit had te ma- gienisch werk en een in sociaal-geneeskundig
ken met bepaalde voorzieningen zoals tubercu- werk. De wijkverpleegster bleef allround en
lose-bureaus, revalidatie- en kankercentra en werd voor haar preventieve taken gecoached
adviesbureaus die niet-gelijke gebieden als door de sociaal-hygienische districtsverpleeg-
werkterrein bestreken. Feitelijk betekende dit ster. Dat laatste was ook hard nodig omdat de
dat er naast de vier grote stadsdistricten acht wijkverpleegster vanuit haar opleiding het beste
districten waren voor de sociale hygiene, tien voorbereid was op curatieve taken.27 Deze taak

4I                                                   voor de dienst sociale geneeskunde inclusief de verrichtte zij in samenwerking met de huisarts,
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Voor moederschapszorg en kinderhygiene was

taat op. Sociale hygiene is gericht op de gezon-
de mens en bestond uit geregelde voorlichting.

dit ingeburgerd. Maar er kwamen nieuwe soci-
aal-hygienische terreinen bij. Nieuwe standpun-
ten ten aanzien van het medisch-maatschappe-

/'
·

lijke werk vroegen om nieuwe deskundigheden

J. -     en nieuwe methodieken. Bovendien moest de
wijkverpleegkundige niet alleen dienstverle-

4* -----/.     --- -1, nend zijn op het gebied van de sociale genees-
4 \.-.54.1 kunde, maar ook op het gebied van verpleging9721\

c'.3*       3                  -     0       -0 . .1 r.-     s. .          . .h
van chronisch zieken, nazorg van mensen die

-  ...,    I - verpleegd waren in een inrichting en dergelijke.
,          1-- . Van al deze taken moest een gezinsrapportage

i:ilipul:,  Irr-. .  )2 'S:,12:3/41%fisir....'
en milieuberichtgeving gestuurd worden naar

.... '     .  -  -/       'r.,   I,-     i...:        ,               /    f\L.      ...     \A'-. de desbetreffende specifieke sociaal-geneeskun--  7-*-   1/1 - -.
.,1.              .1        ··        --,-••- dige diensten.

b' ' ·., f' ·it/"-1  .., Een aantal huisartsen in de provincie wilde
1.    <  t.»   .3 1            4.: de sociaal-geneeskundige en sociaal-hygieni-Im--9*Sh  -z' J,  ..1%-2:1  S

-4/ma..91%
.5  t./       -    3-, sche taak wel op zich nemen. Om dat te kunnen
:(:Z,...,.f... realiseren moesten zij een soort team gaan vor-

l.. I. men met de wijkverpleegkundigen, maar daar-
6. .7,1 ,

. .

voor ontbrak het klimaat in de meeste plaatsen.
Er werd geen tijd uitgetrokken om tot teamvor-
ming te komen.

t

.. Si De nieuwe deskundigheden vroegen niet al-, =e. ·. 7:..., ''L -  
,· .4. :TU>        leen om een specifieke bijscholing, maar ook

.e. .
· .,<           -    «               . een hogere vooropleiding, minstens  M ULO.  Er

zouden een paar jaar nodig ziin om aan al deze
voorwaarden te kunnen voldoen.

Katholieke wiikverpleging in     met Wie Zij vrijwillig en zelfstandig samenwerk- De functieverdeling sociaal-geneeskundig
beeld. te. Immers er bestond geen enkele feitelijke en sociaal-hygienisch moest ook op districtsni-

dienstverhouding tussen deze twee. Enige con- veau doorgevoerd worden. De sociaal hygieni-
trole op dit deel van het werk werd dikwijls door sche districtsverpleegkundige gaf leiding aan de
de besturen gewenst, maar er werd simpelweg wijkverpleegkundige inzake gezondheidsvoor-
niets geregistreerd. In werkelijkheid echter lichting en opvoeding, de sociaal-geneeskundi-
bleek dat dit deel van het werk weinig proble- ge districtsverpleegkundige vormde de verbin-
men opleverde. Alleen werd in de nota opge- ding tussen de behandelende arts. de specialist
merkt dat het curatieve deel van het werk domi-     uit de kliniek en het gezinsmilieu. De sociale

28nant aanwezig was in het takenpakket van de psychiatrie bleef een afzonderlijke sector.
wijkverpleegkundigen. Daardoor kwamen de De taak van de sociaal-hygienische districts-
andere taken, de sociale gezondheidszorg, in verpleegster was gericht op het plaatselijk werk
het gedrang, vooral omdat deze permanente ta- en de daar werkzame wijkverpleegster. De taak
ken voor een verpleegster niet zo aantrekkelijk van de sociaal-geneeskundige districtsverpleeg-

42                               waren. Immers zij leverden geen direct resul- kundige was omvattender en niet alleen gericht
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1 I   - leI.
districtsverpleegkundige mocht per jaar f 500,-

I -

-                                                  besteden, de andere districtsverpleegkundige
f I25.-·29 In de praktijk betekende dat dat de ad-

- -- --        ,    . ministratieve kracht f 2,50 per uur kreeg uitbe-

-, -   1             taald. Al snel bleek dat de bond echt te gierig
, ,  -I I .42 r       -:= i·    E  I     was. Al in mei 1963 mocht het bedrag voor de

sociaal geneeskundige districtsverpleegkundige.....

verdubbeld worden.30

 0. .. Het Provinciaal Bureau bleek niet royaal
-  -   -     -        '  :,1 2 met administratieve ondersteuning. De dis-

*-    - .

1 1
, trictsverpleegsters bleven klagen over een tekort

4   aan administratieve hulp. Dit resulteerde in een
, & serieuze aanpak van het probleem. De wijkver-

| pleegster van Nieuwkuyk kreeg opdracht om
een onderzoek te doen. Gedurende de maanden

e, ··       april en mei I965 werd er door haar en de plat-
:          A   "=     ':'1. "«ji«,- "  -" L

,·7  telandsdistrictsverpleegster 'tijd geschreven'.

Van oktober i965 tot mei I966 schreef een ver-
pleegkundige op het Centraal Bureau alle tijd
die zij besteed had aan administratieve taken.
Uit deze ervaring bleek dat de districtsverpleeg-

De personele bezetting yan het    op het plaatselijke werk maar ook op de kliniek. ster teveel kostbare tijd besteedde aan adminis-
'Centraal Bureau' was in I949 De sociaal-psychiatrische verpleegkundige ver- tratieve zaken, die gemakkelijk door een admi-

nog bescheiden. richtte haar taak bij de patient ter plaatse en in nistratieve kracht verricht konden worden.
de psychiatrische inrichtingen. Naast deze drie Ondertussen was gebleken dat de Genees-
zusters moest er als assistent van de medisch kundig Inspecteur genegen was om de admini-
directeur een zuster in algemene dienst te werk stratieve ondersteuning te subsidieren. Met in-
gesteld worden. gang van I juli I966 mochten de districtsver-

Helemaal nieuw in deze reorganisatie was pleegsters sociale hygiene 250 uren declareren
voor de wijkverpleegster de plicht tot verslagleg-    en de districtsverpleegsters sociale geneeskun-
ging. De verslaggeving van het werk werd de ba-    de 200 uren.31
sis voor haar functioneren. De verslagen van de
districtsverpleegkundigen zowel die betrekking Voorwaarde voor welslagen van de reorganisatie
hadden op het eigen werk als de verslagen van was een goede samenwerking tussen de autono-

de wijkverpleegsters, die via de districtsver- me plaatselijke verenigingen en de Provinciale
pleegkundige naar het Bureau gezonden wer- Bond. De autonomie van de plaatselijke afdelin-
den, moesten op provinciaal niveau beoordeeld gen werd door deze reorganisatie aangetast. Het
en bewerkt worden. Logisch dat dit extra veel bestuur van de Bond ging op II februari I960
administratieve rompslomp met zich mee- met de voorstellen die in de nota gedaan waren
bracht. akkoord. Er kwam commentaar binnen van de

artsen die leiding hadden over de diensten,
In I962, bii de herstructurering werd voor het maar geen van allen hadden fundamentele be-
eerst gedacht aan administratieve ondersteu- zwaren. Op 22 februari kwam de Raad van
ning voor de districtsverpleegster. Dat mocht Afgevaardigden voor een spoedvergadering be-

43                               dan niet al teveel kosten: de sociaal-hygienisch treffende deze reorganisatie bijeen en accor-
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deerden de nota. De geneeskundige inspectie projecten in andere provincies. Die waren er
had het laatste woord, omdat zi , in verband niet in Brabant. Bovendien waren er praktisch
met subsidiering van de aan de uitvoering van geen cijfers beschikbaar, hetgeen de subsidiege-
de voorstellen verbonden financiele consequen- ver altijd zeer op prijs stelt, en daarom, althans
ties, moest aanvaarden. volgens de nota, werd de knip stilf dichtgehou-

Het lag in de bedoeling om op I januari den.34

I962 met de reorganisatie te starten. Er zouden
dan tien districtsverpleegkundigen voor de tbc- De organisatorische problemen liepen in de pe-
bestrijding, twaalfvoor de kinderhygiene, vier riode tussen I958 en I962 hoog op. In steeds
voor rheuma, vier voor revalidatie en twee voor nieuwe commissies probeerde de Provinciale
de kankerbestrijding komen. Bond oplossingen te bedenken en de organisa-

Na bespreking van het plan met de tie aan te passen aan de veranderende omstan-

Geneeskundige Hoofdinspectie kreeg de Bond digheden. De toenemende complexiteit van de
subsidie voor negen districtsverpleegkundigen gezondheidszorg, de toename van de bevolking
voor de tbc-bestrijding, twaalf voor de kinderhy-     en de toenemende grootschaligheid van de or-
giene, vier voor rheuma, vier voor revalidatie en ganisatie was fnuikend. Er werd van de ene
een voor kankerbestrijding. Rheuma, revalidatie    naar de andere oplossing gehold, tot men tot
en kanker dienden in een polyvalent systeem het inzicht kwam dat de fundamenten van de
uitgevoerd te worden.12 organisatie het begonnen te begeven. Een orga-

nisatie in drie lagen, waarvan alle niveaus au-
Op II januari 1962 deed het bestuur van de tonoom zijn, valt niet te sturen. Tot I974 werd
Provinciale Bond aan de Minister een verzoek de Wit-Gele Kruisorganisatie niet fundamenteel
om het aantal districtsverpleegsters voor de kin- gereorganiseerd. Zoals we in hoofdstuk 5 zullen
derhygiene in I963 te mogen uitbreiden tot zes- zien, staat de periode van I962 tot I974 geheel

tien en in I964 tot twintig.11 in het teken van het leggen van nieuwe funda-
menten. Met veel verdriet zal afscheid genomen

De voorziene reorganisatie ging uiteindelijk moeten worden van het oude vertrouwde en op-
maar zeer moeizaam op I oktober I 962 van gestoomd moeten worden naar een nieuwe ont-
start, niet in de laatste plaats door het gebrek ideologiseerde organisatie. Maar eerst volgt nog
aan financiele steun van de overheid, maar ook een beschrijving van de ontwikkelingen in het
door de verbrokkeling in subsidie-aanspraken. bestuur en de leiding van de Provinciale Bond.
In het hele stelsel van subsidieverlening viel
naar de mening van het Bondsbestuur geen sys-    3.3 De beheersorganisatie
teem te ontdekken. De reorganisatieplannen
van de Bond waren echter afhankelijk van sub- 3·3·1 Bestuur in zeggenschap 1918-1940
sidie. De geneeskundig inspecteur dr. Beijer-
man stelde echter heel duidelijk dat er geen De diocesanejederaties
sprake was dat de overheid bereid zou zijn om Bij de voorlopige installatie van het bestuur van
het subsidiebeleid te wiizigen of los te laten om de beide diocesane federaties waren besturen
het Brabantse plan mogelijk te maken. Door het benoemd van zeven personen. Een echte taak-
veto van de subsidiegever ontstond er een chao- verdeling in het bestuur was, behalve de functie
tische situatie. De inspectie schreef de chaos toe van voorzitter, secretaris en penningmeester
aan gebrek aan leiding. Er werd gewezen op niet gemaakt. Eens per jaar werd er voor de aan-
een prima project voor rheumabestrijding in gesloten afdelingen een jaarvergadering georga-

44                                  Groningen en nog enkele andere goedlopende niseerd. Tijdens deze vergaderingen werd het
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- "Verdere uitbouw, financiering en met name
Organisatimhema Provinciale Bond

1929-1940 vlotte uitvoering van het centrale werk in de

diverse diensten, hetwelk alleen in goede sa-
Algemene \'ergade. ng menwerking met het plaatselijk werk kan

worden tot stand gebracht.
Algemeen Besmur

- Verdere uitbouw, consolidatie, waar nodig sa-
D-.                                                          nering (ook financieel) van het plaatselijk

werk."36
Pro,'inciaal Bureau

In de praktijk bleek dat de uitbouw van de pro-
1 1                1               I vinciale diensten voortvarender verliep dan het

Provinciaal District- 1 01'..1
Provinciale Huis-       I Docenten                I   ProvincialeHuisbezoekster .erpleegsters  erpleegsters

bezoekster            I

hipenische Hwsbezoekner werken aan de verhouding met de plaatsehike

Geestelilke    ibc      I
zwgelingenzorg Geestel ijke Hvgi ene vrouwailkejeugd  I ZedelijkeVolksgezondheid van her kind Volksiezondheid verenigingen. Dit deel van de taakstelling was

niet eenvoudig.
'ts, 7 1 1.t:1:. I 1 . t:.7 11 .t:St,11 '51*57 11  42: 7 11

Plaatselij ke
Afdeling Vanaf I934 is te zien dat het werk van de pro-

1            1             1            1            1            I vinciale bestuurders professionaliseert. Er wor-

 

r 4,0·8 1    ve'Pt,ging I    v„pi,Fig      verpl,FIE      ve„,i,g,ng      verpi,Fng I  I V"Plivng 1
Will'- 1 1 Wijk- Wuk.   1  1  Wuk   I     Witk-     1 Wilk Wilk den per jaar overzichten uitgegeven, het jaarver-

slag van de diocesane federaties en de
Provinciale Bond worden gedrukt. Er zijn statis--  Hierarchischelijn

Functionele lyn tische gegevens over aantallen bezoeken en le-
denaantallen. De financiele administratie, zo-
wel balans, exploitatierekening en begroting
worden bekend gemaakt. Dit laatste zal vooral

jaarverslag, de jaarrekening en de begroting ter te danken zijn aan de medewerkers van het
goedkeuring voorgelegd. Deze structuur bleef Provinciaal Bureau, dat vanf I929 functioneer-
ongewijzigd tot de oprichting van de de. Met de komst van Corssmit als directeur
Provinciale Bond. worden de activiteiten nog nadrukkelijker uitge-

voerd.

In eerste instantie wijzigde er weinig in I929.
De algemene vergadering van de Bond werd ge-    3.3.2 Reorganisatie van 1940
vormd door de voorzitters en secretarissen van Tildens de jaarvergadering van I4 december
de afdelingen of aangesloten verenigingen. Het I938 was het besluit genomen om de diocesane
bestuur van de Bond bestond uit de besturen federaties op te heffen en alleen met de
van de beide diocesane federaties. Zij had de Provinciale Bond verder te gaan. Toevalligerwijs
twee geestelijk adviseurs van de beide federaties traden drie bestuursleden af, er bleven elfbe-
als bestuurslid en daaraan was nog een geeste- stuursleden over, zes afkomstig uit de diocesa-
lijk adviseur van de Bond toegevoegd.35 ne federatie van 's-Hertogenbosch en vijf uit

Breda. Toevallig vertegenwoordigden deze elf
Het Algemeen Bestuur had de leiding van de ook nog de nieuw gevormde districten. Besloten
Provinciale Bond. Zij zorgde voor handhaving werd om het bestuur op deze sterkte te houden.
en toepassing van de statuten en droeg zorg Er werd een dagelijks bestuur gekozen en de le-
voor de voorbereiding en uitvoering van de be- denvergadering bleef als vanouds.
sluiten van de Algemene Vergadering. De taak De Provinciale Bond ging op precies dezelf-
die het bestuur van de Provinciale Bond nA de de manier werken zoals de diocesane federaties
reorganisatie van I929 meekreeg, was tweele- gedaan hadden, met commissies. Er werden

45 dig: acht commissies gevormd:
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maken voor vertegenwoordiging van de vierOrganisatieschema Provinciale Bond
1940 -1962 stadsdistricten. Tegelijkertijd werd het aantal

e

I    zetels weer verhoogd tot dertien. In het huis-
Algernene  'ergadenng

I
i houdelijk reglement werd een bepaling opgeno-

P=,„.£........
1 men die de mogelijkheid gaf om in bepaalde ge-Algemeen B„wur voor gezondheldszorg

  in No«rd-Bialam                           vallen aan bestuursleden een honorarium toe te
D,$44-,       1                                                                                             kennen.18

Provinciaai Bureau

3.3.3 Opzet van de kringen en de reorganisatie van
Ill      ill

1

1     Ad.,„bu„,1'            I     

Advi„b»,i- Adiesbureau
1

1958
Geslachwekte Geestelyk Get,rekkige

Allround A]lround Allround
Aanvankelijk bleef na de Tweede Wereldoorlog

i i besm/ding Onvolwaardigen Kind Distrclverpleeg.ter Astict:erpleeg,ter DImm·erpleegier

1 1
11 de organisatiestructuur nog bij het oude. Dat is

1.--Ilk.11„.......11
'pl-4,1..

11,5#Arl,=:.11,1: i ,1 I '3: :.1 gen voor de ontwikkeling van de volksgezond-
verklaarbaar. De oorlog had destructieve gevol-

Afdeling Afdeling Afdeling

lill           I                        I             J heiden daardoor kwam de nadruk in het werk-
V„ples'ng    I V-pliging      V-pl ng      V-plwng I  I v„pt,s,«g      v„ptegin, I  I V« leg,»,

 

 

veld te liggen bij het uitvoerende werk en nietWijk- Wi,1,- 1 I Wijk- *k W.,k- 1 I Wuk Wijk-  

bij de ondersteunende structuur. Na een paar
-  Hierarchische lijn I jaar echter bleek dat de oude manier van wer-

Funcoonele li n ken niet meer functioneerde. In kruiskringen
begon men na te denken over een betere be-
heerstructuur. Op provinciaal niveau heerste er
onvrede over de manier waarop de taken in de

-  Commissie voor moederschapszorg afdelingen uitgevoerd werden. Niet ieder be-
-  Commissie voor kinderhygiene stuur was competent. In veel afdelingen was er
-  Commissie voor kinderuitzending sprake van dat de wijkverpleegster degene was
-  Commissie voor propaganda en wijkverple- die de zaak bestierde. In zijn jaarrede van I945

ging gaf de voorzitter veel aandacht aan dit punt.
-  Commissie voor geestelijke volksgezondheid Bestuurders werden gerekruteerd uit mensen
-  Commissie voor zedelijke volksgezondheid die hun tijd en werkkracht beschikbaar stelden
-  Commissie voor RK EHBO naast hun hoofdtaak. Er kon op de meeste be-
-  Commissie voor beheer van de opleiding tot stuurders geen onbeperkt beroep gedaan wor-

wijkverpleegster.37 den. Voor de ambitieuze Mol was het dilettan-
De commissies werden bemenst door bestuurs- tisme van sommige besturen een doorn in het
leden, de medische leiders en diverse andere oog. Als het niet zou verbeteren zou de over-
werkers op het gebied van de volksgezondheid, heid meer kans krijgen om zaken over te ne-
zoals directeuren van de GG en GD's. De invoe-       men. Het particulier initiatief zou door organi-
ring van het nieuwe systeem had ervoor ge- satorische problemen overruled worden door de
zorgd dat de er eenheid kwam in opvattingen ambtenaren van de overheid en dat was precies
van het Bondsbestuur en de uitvoering in de wat Mol niet wilde. Hij bepleitte een nieuw stel-
verschillende takken van dienst. sel waarbij de overheid de taken in de zorg- en

In I946 werden de statuten en het huishou. welzijnssector delegeerde aan het particulier
delijk reglement van de Bond gewijzigd. initiatief en waarbij de overheid slechts een
Vertegenwoordiging vanuit de diocesane federa- controlerende taak had. Daarom was het van
ties werd niet meer "opportuun" geacht. De sa- het grootste belang dat er in de provinciale ge-

46                               menstelling naar de beide diocesen zou plaats zondheidszorg gedecentraliseerd zou worden
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en correspondentie op een hoger plan gebracht
Organisatieschema Propinciale Bond kunnen worden. Zoals we in de vorige para-1962-1974

graaf gezien hebben, kwam van deze reorgani-
Provinc'aal Bestuur

 

Provinciale Raad voer Volksgezondheld
I satieplannen niets terecht.

• Dienst voor Langdunge Zieken                                                                                                                 

                             Raad van Afgevaardigden De herstructurering van de organisatie, samen·
* Sociaal Psvchiavische Dienst
* Medisch Op, oedkundige Dienst Bestuur Raad   an Afgevaardigden werking in kringen en vandaar op districtsni-

I

'™C-beKniding

 

Raad van Deskund,gen  I
veau, werd opnieuw geinitieerd door Leenen,

1 secretaris van de Nationale Federatie. Tijdens
9 P=...'.1. D...11 P,",-1. D- 1                                                              1  P"'...«,"1 B. -  |                                        een  lezing in  I957 gaf hij  wederom  de voorzet

om te komen tot een ander type van organisatie.
E-Rt-'.1 » PPI'l -1----1 dizin- Pt,I -1- Naar zijn mening vierde in de eerste helft van

Kdng,„Fl„guer
111

Kongvirple,gi,      K,·ing, Fleigm | |  Knng'emt„R"er
I

I  ILILIJ....'. I I  IL;IJ..gm I
i de jaren vijftig de gedachte dat plaatselijk werk

thuishoorde bij de plaatselijke verenigingen en
PA PA

|

PA PA

P A    P A        1 1: 1:   11: 1:        -1-j:i  -  1  'tl:11  
het overige werk bij de Provinciale Bond, nog

W  v    w  V          '  W  V  ,w  v L        1 7  v    w  v hoogtij. De organisatiestructuur was nog steeds

parochieel opgebouwd. Sommige afdelingen
P  A  staat voor Plaatselijke Afdeling - Hierarchische liln
W  V staal voor Wijkverpleging Functionele Ii]n waren echter zo klein dat zij het hoofd nauwe-

lijks boven water konden houden. Als twee klei-
ne afdelingen zouden kunnen samengaan bij-
voorbeeld door samen een consultatiebureau te
exploiteren en gezamenlijk een wijkverpleegster

met krachtige bestuurders aan het roer.39 Door in dienst te nemen zou een aanzienlijke kosten-
decentralisatie werd het zwaartepunt van de besparing optreden. Leenen wees er nogmaals
werkzaamheden verplaatst naar de afdelingen, op dat de organisatie uit elkaar leek te vallen.
die kringsgewijze verenigd zouden worden. De De afstand tussen de plaatselijke afdelingen en
kringbesturen zouden een paar maal per jaar de uitvoerende diensten van de Provinciale
overleg voeren met de provinciale bestuursle- Bond werd steeds groter met als gevolg dat de
den. De reorganisatie werd namelijk eveneens verantwoordelijkheid onttrokken werd aan de
nodig geacht om de plaatselijke afdelingen plaatselijke vereniging, waar hij thuishoorde.
meer te betrekken bij provinciale zaken. Leenen bepleitte een samenwerking tussen
Bovendien was het steeds meer noodzakelijk plaatselijke verenigingen daar waar deze niet in
om de visie van het bondsbestuur op de ontwik- staat waren het werk zelf uit te voeren. De sa-
keling van de organisatie en het werk te laten menwerkingsverbanden moesten dan op hun
doordringen als richtlijn voor het beleid van de beurt weer samen werken met de provinciale
plaatselijke verenigingen. Om dit te kunnen diensten. Deze zogenaamde districtscentra zou-
verwezenlijken zouden bestuurscursussen (in den een belangrijke rol spelen op het gebied
de provincie Gelderland waren deze beschik- van de kraamzorg en bij de ontwikkeling van de
baar) gegeven moeten worden .4° De eerste be- geestelijke volksgezondheid. Doordat in deze
stuurskringen werden reeds in I95I gevormd. centra ook administratief routinewerk gedaan
Het Jaarboek I952 vermeldt de volgende krin- kon worden, kregen de plaatselijke bestuurders
gen: Bergen op Zoom, Boxtel, Boxmeer, de handen vrij voor het 'echte' besturen.42
Deurne, Goirle, Oosterhout, Veghel en Vught.4, Tijdens de algemene ledenvergadering van

Door aanstelling van een bezoldigde admi- I8 september I957 werd de reorganisatie van de
47                             nistrateur op kringniveau zou de administratie Provinciale Bond vastgesteld. Het beheer van de
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bond zou voortaan niet meer bestaan uit dertien Alle reorganisatieplannen en herstructurerin-
maar uit zeven leden. Daarnaast ging een Raad gen die geinitieerd werden na I945 gaven niet
van Afgevaardigden functioneren, bestaande uit het gewenste resultaat. Daarbij moet wel opge-
twee vertegenwoordigers van de nieuw te vor- merkt worden dat de reorganisatie van de be-
men districten of kringen. De voorzitter van stuursstructuur op provinciaal niveau aanzien-
deze Raad van Afgevaardigden werd als advise- lijk gemakkelijker verliep dan de reorganisatie
rend lid toegevoegd aan het Bondsbestuur. van de werkvloer. De periode tussen I962 en
Zoals we reeds weten, kwam ook van deze plan-    I974 zou in het teken blijven staan van reorga-
nen niet veel terecht. nisatie. Zii zou alleen rigoureuzer blijken te

zijn. De autonomie van de afdelingen kwam ter
3·3·4 Voorbereiding op de reorganisatie van 1962 discussie en het predikaat 'rooms-katholiek' de
Het voorstel van de commissie kreeg vorm door legitimatie voor een specifieke gezondheids-
installering van een bestuur, bestaande uit ze- zorgvereniging zou zoetiesaan gaan verdwijnen.
ven leden, van wie tenminste 66n uit een grote-
stadsafdeling. Daarnaast kwam een Raad van 3.4 De ondersteunende en administratieve
Afgevaardigden, waarin elke kring een repre- organisatie, het Centraal Bureau
sentant aanwees.43 De zeven bestuursleden kre-
gen de dagelijkse leiding van de Provinciale De beide diocesane federaties hadden een alge-
Bond. De Raad van Afgevaardigden had ver- meen secretaris in dienst, die de notulen maak-
gaande bevoegdheden zoals het veto-recht ten ten en het meeste administratieve werk deden.
aanzien van de belangrijkste besluiten. Vooral in de beginperiode leek dit zoals uit de
Uiteindelijke beslissingen vielen dus in de Raad geschreven teksten naar boven komt veelal lief-
van Afgevaardigden. dewerk. Zo ging de algemeen secretaris van

De aanbevelingen uit het interimrapport Breda en eerste directeur van het Provinciaal
werden grotendeels overgenomen. De statuten Bureau Raven, 's avonds na zijn werk op pad
en het huishoudelijk reglement werden gewij- met de filmcamera voor propagandawerkzaam-
zigd. Naast de Raad van Afgevaardigden werd heden. Ziin vrouw ging mee. Hij hield een le-
ook een Raad van Deskundigen ingesteld, die zing over het werk en draaide een film, zij be-
toezag op de organisatie van de Bond en de effi- diende de grammofoon en verzorgde de collec-
cientie van haar werkzaamheden. te. In de winter van I9351936 gingen deze twee

De herstructurering verliep moeizaam. Al 93 maal op pad.46 Dit familie-achtige karakter
in november I961 werd er een nieuwe commis. kon natuurlijk niet zo blijven. Toch werd dit
sie geinstalleerd die de opdracht kreeg te onder-    door het bondsbestuur gekoesterd. Het blijkt
zoeken of het mogelijk was om de centraal aan- uit bepaalde handelingen. Bilvoorbeeld, in I939
gestuurde diensten te decentraliseren. Het ad- stierf Raven en het Provinciaal Bondsbestuur
vies van deze commissie dat op 7 mei I962 liet "een eenvoudig grafmonument" plaatsen.47
uitkwam, luidde: doe dat niet. Je voert een tus- Na de dood van Raven werd uit I86 sollici-
senlaag in tussen plaatselijke autonome afdelin- tanten de "Brabanter van afkomst en geboorte"
gen en het bondsbestuur. Hoe kom je aan goe- H.P. Corssmit benoemd als directeur.48 Hij zou
de bestuursleden?44 Temeer omdat de buiten- tot I969 directeur blilven.
functionaris, Fabrie, al verschillende malen had Schaalvergroting en toenemende complexi-
gerapporteerd over de primitieve organisatie en teit van de organisatie leidden tot uitbreiding
caritatief ingestelde bestuursleden, die de plaat-       van het administratief apparaat.  Met het instal-
selijke afdelingen runden.45 leren van de Provinciale Bond in I929 werd

48                                                                                                    eveneens een Bureau ingericht. Aan het hoofd
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maar groeide snel ni I950. Er van dat Bureau kwam een administrateur te king komende instanties en eventueel aan de
kwam steeds meer papieren staan met als taken: pers.

steeds meer archiefkasten.     - het bijwonen van bestuurs- en ledenvergade- -  het voorbereiden van de vergaderingen door
ringen toezending van convocaties en expos*'s van

-  het bijwonen van dagelijkse bestuursvergade- bepaalde agendapunten
ringen van de diocesane federaties van -  het voorbereiden en in overleg met de bestu-

's-Hertogenbosch en Breda. ren voeren van propaganda
-  het maken van notulen van bovenstaande ver-    - het instellen en organiseren van een inlichtin-

gaderingen gendienst
het uitwerken van alle bestuursbesluiten en -  het verzamelen van statistische gegevens
voorzover dat door de betrokken besturen -  het opmaken van de jaarverslagen, jaarreke-
wordt nodig geoordeeld deze besluiten ter ningen voor alle drie de afzonderlijke delen

49 kennis brengen van de daarvoor in aanmer-
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-  het inrichten en bijhouden van het archief van het bureau kregen een geheel eigen dyna-
voor elk afzonderlijk onderdeel miek. Het is moeilijk om dat in de hand te hou-

-  al datgene wat het bestuur hem opdraagt en den. Uit de financiele gegevens blijkt dat in
redelijkerwijs geacht kan worden tot de taak I935 f I.425.- werd besteed aan personele kos-
van het Bureau. ten. In I955 was dat opgelopen tot f I37·576,-

enin I965 tot f 648.604,48. Het Centraal
Aanvankelijk werkte op het Bureau alleen een Bureau werd toen door 49 personeelsleden be-
administratief directeur en een typiste. Na eni- rnensd.
ge tijd echter was het werk zo gegroeid dat er
een boekhouder en een correspondent aange- 3.5 Conclusie
steld moesten worden. Om een indruk te geven:
in de loop van het jaar I944 kwamen er ca. Het kruiswerk kenmerkte zich door een vertica-
6.000 poststukken binnen. Er gingen 4·755 le structuur. Aan de basis bevonden zich de au-
brieven de deur uit. Bovendien had men ook tonome plaatselijke verenigingen, federatief
nog de handen vol aan de distributie van ver- verbonden, eerst in de diocesane federatie, later
schillende artikelen zoals batterijen voor zak- in de Provinciale Bond. De provinciale bonden
lantaarns en zeep. Rondom deze goederen waren landelijk georganiseerd. De landelijke
bleek een enorme bureaucratie te zijn opge- koepel was gesprekspartner voor de overheid en
tuigd, die vooral door de directeur te lijf gegaan andere gezondheidsorganisaties. Toen de kruis-
moest worden. Hij klaagt in het jaarverslag dat verenigingen pas werden opgericht gaf deze
hij  soms wel twaalf instanties moest aanschrij- structuur weinig problemen, het werkte. Maar
ven om enkele broodnodige artikelen te ontvan-     in de jaren vijftig blijkt de grondstructuur fnui-
gen.49 kend voor de verdere ontwikkeling van de orga-

Jaarlijks volgde de uitbreiding van een aan- nisatie. De Nationale Federatie kon door de au-
tal personen en afdelingen: administratie. boek- tonomie van de Provinciale Bond deze niet aan-
houding en typekamer, personeelszaken, infor- sturen. In werkelijkheid leverde de verhouding
matieverwerking en voorziening en planning. Nationale Federatie - Provinciale Bond niet zo
Vervolgens kwam de aanstelling van een ad- veel problemen op omdat Mol sinds I946 waar-
junct-directeur, gevolgd door een academicus nemend en sinds I956 voorzitter was van de
die belast werd met de zorg voor de dienst Nationale Federatie en eveneens voorzitter van
Geestelijke Volksgezondheid en de Provinciale de Provinciale Bond. Matthee was zowel secre-
Raad, een jurist voor personeelsaangelegenhe- taris van de Nationale Federatie als van de
den en juridische zaken en tenslotte de me- Provinciale Bond. De verstrengeling tussen
disch directeur. Het is naar onze mening niet Nationale Federatie en Provinciale Bond was
zo dat het bureau uitbreidde alleen omdat het dus hecht.
uitvoerende werk uitbreidde. De eisen die aan De kwestie van de autonomie gold voor de
administratie gesteld werden, werden steeds Provinciale Bond, daar waar het de plaatselijke
hoger. Het is ook te zien, er komen statistische afdelingen betrof. Voor de Provinciale Bond gaf
gegevens, de archivering wordt gesystemati- dat op twee niveaus problemen. In beleidsmati-
seerd, alle stukken worden getypt. De verant- ge zin konden de plaatselijke afdelingen elke
woording, die afgelegd moest worden aan de beleidswijziging boycotten door gewoon niet
subsidiegevers werd steeds verfijnder. mee te doen. Voor wat betreft de uitvoerende
Bovendien verzelfstandigde de administratie en diensten lag het nog ingewikkelder. De wijkver-
waren er steeds meer mensen nodig om de ad- pleegster was in dienst van de plaatselijke afde-

50                                  ministratie te laten werken. De werkzaamheden    ling. De districtverpleegster had een dienstver-
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band met de Provinciale Bond. Hierarchisch ge- me plaatselijke verenigingen niet meer werk-
sproken was er geen verbinding tussen deze zaam toen de gezondheidszorg professionali-
twee, de relatie was slechts functioneel. Toen in seerde.
I958 getracht werd de grondstructuur te veran-
deren door formering van kringen, waarmee de Onder de vele plannen welke de regering-in-bal-
districtverpleegster een dienstverband zou heb- lingschap na de Tweede Wereldoorlog mee-
ben, werd deze reorganisatie gedwarsboomd bracht, was ook het 'gezondheidsplan-Van
door de plaatselijke verenigingen. Voor hen be- Rhijn'. een schets voor integrale gezondheids-
tekende deze herstructurering het inleveren van    zorg. Het idee van een genationaliseerde ge-
de autonomie. zondheidszorg naar Engels model, was in

De reorganisatie werd pas geeffectueerd in Nederland echter niet haalbaar. In I941 Was
I962. Er werden nieuwe lagen gevormd door weliswaar onder druk van de bezetter de rege.
regionale bundeling en districtsorganisaties, die    ling voor het ziekenfondwezen tot stand geko-
in een hierarchische relatie kwamen te staan men. Men wilde na de oorlog dat niet meteen
met de plaatselijke verenigingen.5° De overheid overboord zetten. De confessionele zuilen ver-
'hielp' bij deze reorganisatie door haar subsidie- zetten zich ertegen.52 Er werden wel voorstellen
voorwaarden. Iedere plaatselijke afdeling moest gedaan om de huisartsen samen met de kruis-
tenminste een werkgebied van 2000 personen verenigingen onder te brengen in districtsge-
hebben. zondheidscentra, maar deze voorstellen werden

In de loop van de tijd had de Provinciale niet gerealiseerd.
Bond steeds meer uitvoerende taken ter hand Kort na de Tweede Wereldoorlog kregen de
genomen. Activiteiten die door plaatselijke afde- kruisverenigingen nauwelijks meer financiele
lingen niet konden worden gerealiseerd, wer- armslag. Tbc-bestrijding en zuigelingenzorg
den steeds meer door de provinciale organisatie kwamen in aanmerking voor subsidie, thuisver-
uitgevoerd. Daardoor werd het principe van de pleging bleef geregeld via onderling hulpbe-
organisatie, autonomie in de plaatselijke afde- toon, dus contributies.51

lingen, ondergraven en het beleid werd steeds De veelheid aan activiteiten op het gebied

meer provinciaal en nationaal bepaald. Door van de gezondheidszorg die vooral van het par-
professionalisering van de zorg werd er steeds ticulier initiatiefzijn uitgegaan, hebben ener-
meer een beroep gedaan op specifieke deskun- zijds bijgedragen tot een algemeen erkend hoog

digheden. Dat werkte centraliserend, omdat peil van de gezondheidszorg, anderzijds was de
hun grotere kennis om concentratie in groter gezondheidszorg complex geworden, zodanig
verband vroeg en deskundige leiding ook dat doelmatigheid en kwaliteit gevaar liepen en
slechts vanuit een dergelijke concentratie gege- de financien niet meer in de hand te houden
ven kon warden. In kruiskringen werd gecon- waren.54 Er moest iets gebeuren, maar de be-
stateerd dat "de inwendige structuur van de or- houdende krachten waren in de jaren zestig
ganisatie door zowel de noodzaak tot harmoni- nog te sterk.
satie van het beleid als nationaal geheel, als de
inbouw van het element van de op uitvoering
gerichte deskundigheid om hernieuwde bestu-

dering" vroeg.51
Het was de dubbele taakstelling van de

Provinciale Bond, beleidsmakend en uitvoe-
rend, die niet uitvoerbaar bleek. Bovendien was

5I                                de opbouw van de organisatie met haar autono-
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In de vorige hoofdstukken is het al op verschil- 4.  Plaatselijke contributies
lende plaatsen aan de orde geweest, de
Provinciale Bond kampte dikwijls met financie- Met name voor de Tweede Wereldoorlog waren
le problemen. In dit hoofdstuk gaan we na hoe de contributies de voornaamste bron van inko-
groot de financiele problemen waren, hoe de men voor de plaatselijke verenigingen. Zij droe-
subsidies verdeeld waren en hoe de verhouding     gen op hun beurt contributie af, eerst aan de
lag tot de contributies. Bestuurders van de diocesane federaties en later aan de Provinciale
Provinciale Bond hekelden het subsidiebeleid Bond. De financiele basis was door dit principe
van de overheid. De financiele bijlage laat ook bijzonder smal:
zien dat de subsidies versnipperd werden over Op afdelingsniveau werden de contributies
de onderscheiden diensten. Er zijn jaren dat er meestal onderverdeeld in een aantal klassen.
geen subsidiebedrag voorkomt in de exploitatie- Het draagkrachtprincipe was uitgangspunt. Uit
rekeningen. In dat geval staat het bedrag open bijlage I blijkt dat tot diep in de jaren vijftig dit
in de tabel. Financiele gegevens ontbreken in principe gehandhaafd bleef. Heel jammer is dat
het jaar I 942 en vanaf I972. Het jaar I957 is in geen van de onderzochte archieven gegevens
niet compleet. gevonden zijn, waaruit blijkt hoe de leden in de

53 verschillende categorieen werden ingedeeld.
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Deelden zij zichzelf in of bepaalde het bestuur In biilage I is te zien dat de contributies van
in welke categorie een bepaald gezin thuishoor- de plaatselijke afdelingen weliswaar vermeer-
deP derden, maar erg hoog werden de bedragen

Op plaatselijk niveau waren de contributies niet. In I973 was de afdeling Eindhoven de
zeer verschillend. In Tilburg was de contributie duurste met f 35,- per jaar per gezin.
onderscheiden naar standen. De arbeidersstand
betaalde in 19I 9 f I,-, de middenstand betaalde 4.2 Contributieafdrachten
een contributie van f 2,50 en de hogere stand.
f 5.-per jaar. Het bestuur hield er strikt de Mocht het bij de plaatselijke verenigingen fi-
hand aan, dat de midden- en hogere stand dit nancieel nogal meevallen, op diocesaan en pro-
bedrag ook daadwerkelijk betaalde.2 Voor het le- vinciaal vlak lag dat beduidend anders. Vanaf de
nen van verplegingsartikelen werd retributie be- start was het grootste probleem van de diocesa-
taald. ne federaties het sluitend krijgen van de begro-

Contributie ophalen kon een probleem zijn ting. Er was een chronisch geldgebrek terwijl er
voor de plaatselijke verenigingen. In Tilburg praktisch niets te bereiken viel zonder centen.
bijvoorbeeld waren de eerwaarde zusters wijk- Al vanaf IgI9 hadden de federaties een geza-
verpleegsters niet van plan naast hun werk ook menlijke commissie gevormd om subsidie te
nog de contributie te innen, zoals het bestuur kunnen aanvragen. Dit lukte ook wel zoals we
gewenst had. Daarom vroeg het bestuur aan gezien hebben, maar voor het uitvoeren van de
twee heren uit het Werkliedenverbond of zij werkzaamheden bleven zij voor een groot deel
deze taak op zich wilden nemen. De vergoeding afhankelijk van de contributieafdrachten.
voor deze klus was f 0,05 per betalend lid. Voor Iedere aangesloten afdeling droeg af zowel
ieder nieuw lid kregen de heren een kwartie.1 aan de federaties als aan de Bond. Andere in-

In Gilze was de contributie toen de vereni- komstenbronnen waren subsidies, schenkin-
ging in I9I9 startte minimaal f 0,50 per jaar. gen, erfenissen, legaten, loterijen en enkele
Omdat de vereniging van meet af aan een groot fondsen, waarvan het Praeventiefonds vanaf
aantal leden had was de financiele positie niet I950 de voornaamste was.6
slecht. In I920 bedroegen de contributie-op- Maar de voornaamste inkomstenbron ble-
brengsten al f 936.75· De grootste uitgave-post ven gedurende lange tijd de contributieafdrach-
bleek de wijkverpleegster, namelijk f 500.-· In ten. Toen in I939 de Provinciale Bond en met
I949' als het batig saldo van de vereniging haar het Centraal Bureau werden opgericht,f 8.069,37 bedraagt, is de post voor de wijkver- werd een vaste geldstroom nog belangrijker.
pleegster nog steeds hetzelfde, nameliik Het tekort voor 1940, het eerste werkjaar van de
f 500,-·4 Bond stond geraamd op f 5.Ioo,-. Aan afdrach-

In sommige plaatseliike afdelingen konden ten werd toen f14.845·- ontvangen terwijl het
de financiele reserves aardig oplopen. In zijn totaal aan subsidie voor alle werkzaamheden
jaarrede van I946 maakt Mol zich boos over het f47·398.- bedroeg. In de totale lasten van de
streven van afdelingen naar batig saldo en het Provinciale Bond droeg het contributieaandeel
vormen van potjes. "Niet omdat er geen 'appel- I7.7% en de subsidie 56.5%· In I95O bedroeg
tje voor de dorst' mag zijn, het moet in zijn vi- het aandeel van de contributie in de totale las-
sie niet ontaarden in renteniersbeleid of burger-      ten nog 4.7% en in 1970 was het geslonken tot
manspolitiek. Noch contributie, noch subsidie 2.8%.
werd ter beschikking gesteld om te potten, Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
maar moest gebruikt worden om activiteiten ter     I939 werd een afdracht voorgesteld van f O,20

54                               verbetering van de volksgezondheid.„5 per lid voor de eerste I.000 leden; voor de twee-
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.' De grote stadsafdelingen zouden daardoor weer
1 1                             ..:

4      te zwaar worden belast. De afdeling Tilburg bij
t_L_' 1 .i monde van de heer Kuysters vond het schanda-

-                          E L T ,   .
\LAW./. IL   lig dat de overheid geen subsidie bijdroeg, maar

voorzitter Mol merkte daarover op dat het ten
opzichte van de overheid goed stond als de ver-

--

   eniging probeerde om zichzelf zo goed moge-
..

.,
- ':         ._  4·'    lijk te bedruipen en alleen ondersteuning voor

.- \  ,\
".1  1'· 1

- het ontbrekende vroeg aan de provinciale be-

M. - 141.,                                                             stuurders.8 Mol betoogde eveneens dat de ei-
'i:'€'*ift                                                             :                   ·       genheid van de vereniging bewaard zou blijvenli  ..47-'.

-

als de overheid niet al teveel werd binnenge-
-4   haald en de leden zelf verantwoording droegen
  voor gezond financieel beleid.
'- De onderhandelingen over de contributie-  afdracht liepen hoog op. Op 20 december I939

- B  werd opnieuw vergaderd en stonden de grote af-
delingen tegenover de kleine en de
Oostbrabanders tegenover de Westbrabanders.

Fancy-fairs boden vooral     de I.000 leden, f O,I5 per jaar voor de volgende     In het bisdom Breda namelijk had men al be-
plaatselijke verenigingen een I.000 leden, f o,Io. Boven de 3.000 leden zou sloten de afdracht van f O,20 goed te keuren.

mogeliikheid om extra geld in    f O,05 per jaar afgedragen moeten worden. In De 'degressieregeling' kwam op deze vergade-

het laatie te kri}gen. Op deze de notulen staat vermeld, dat de organisatie ring nogmaals aan de orde en werd wederom
foto wordt een indruk gegeven     Weliswaar geen zakelijke onderneming was verworpen. Daarna werd het voorstel van

van zo'n fancy-fair Wdens de     maar een sociale organisatie die voor een taak Hoeven nogmaals besproken en ditmaal aan-
opening van het Wit Gele stond en daarvoor de benodigde middelen vaard met tweederde meerderheid.9

Kruisgebouw te Gilze in ,955· moest zien te krijgen. Omdat de provinciale De eerste jaren bleef het rustig aan het fi-
subsidie sinds I936 was gestopt, was het moei- nanciele front. Tijdens de oorlog werd er over
lijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Er geld amper gesproken. Een echte grote verho-
moest wel geld gevraagd worden aan de plaatse-    ging van de contributieafdracht volgde pas op
lijke afdelingen en de notulist voegde er fijnties     I5 juli I950. Toen werd besloten om bij de Bond
aan toe: "Hierin ligt het voordeel dat vele afdee- een arts in algemene dienst aan te stellen. Dit
lingen deze maatregel een prikkel zal zijn om te bracht extra kosten mee ten bedrage van
komen tot saneering der financien." De plaatse- f I 8.000,0. De gevraagde afdracht werd toen
lijke contributies waren voor de leden veelal f 0,65 per jaar per lid. De algemene vergade-

laag en niet voldoende om het zich steeds uit- ring had met dit voorstel weinig moeite, het
breidende werk te dragen.7 werd zonder amandementen aangenomen. IO

Door een differentiatie in de contributieaf- Het leverde meteen een forse hogere afdracht
dracht aan te brengen, zoals in 1939 werd voor- op. Bedroeg in 1950 de contributie nog
gesteld, werden de kleine afdelingen benadeeld. f#I.906.-, in I95I was dat gestegen tot
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd f68.555·-

55                                dit door de afdeling Hoeven aan de orde ge-
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. = lof .-    haafd. Dan is de Dienst Geestelijke Volks-

» gezondheid verzelfstandigd tot een eigen stich--

..1.fA ting."

--  ... t- k ,  .1/ 1;,6//gr In vergelijking met de andere provincies
1    1..         1. ' 1 ' ligt de afdracht eind jaren vijftig en begin jarenAE*fe-       .... -  7     7  F El.-30 . 1...t.

--» --2--1- 
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zestig nog aan de lage kant.12 Per I januari* :·.-      '  h.t._.._. + ........'. ./.-il''.... I962 kwam er alsnog een regressiesysteem:
1 4.

-    1/E     )  .

- afdelingen betaalden voor de eerste 2.500 leden
.... -"-..,.... f I,50; voor de volgende 2.500 leden f I,25 en

1        A .      ., voor de leden boven de 5.000, f I,-:3 In 1966
4                      komt er nogmaals een verhoging van f O,25 per,.#

F *1 '.

lid overheen. De bijdrage van de leden gaat:..

dan van f323.00I.- naar f379·454·- Onder-
.„

tussen zijn de financien van de Bond zo inge-
»- - wikkeld geworden dat er een speciale financiele

commissie in het leven moest worden geroe-'.
. ,..2     ..1 .t      .7......5 ,      .'.;4... «:.  2  -      "·  .·    ...5.. ·:3t        pen.4

De allerlaatste verhoging die in deze studie
gememoreerd wordt, is die van I974· Toen
werd er per lid gemiddeld f 2,- afgedragen.
Discussieerde men in I 940 nog hevig over twee
dubbeltjes en wijdde men extra vergaderingen

Na de Tweede Wereldoorlog De jaren vijftig kenmerkten zich door een aan de contributie-afdracht, in I974 was de af-
werden er ieel wilkgebouwen ruimer financieel budget. Dit waren de hoogtij- dracht vertienvoudigd zonder dat in de algeme-

ingencht. Hier een beeld van de jaren voor de Wit-Gele Kruisvereniging, het ne ledenvergadering hier nog vragen over wer-
wachtkamer in het wiikgebouw grootste gedeelte van de Brabantse gezinnen den gesteld. Het werd gewoon gemeld in de be-

te Oeffelt. was aangesloten. De contributie dekte voor een sluitenlijst.' 5
klein deel de kosten(4.6% in I950) maar er
werd veel geld gegenereerd uit de bijdragen aan 4.3 Provinciale subsidies
de diensten voor verrichte werkzaamheden. De
werkplannen konden worden uitgevoerd, hoe- De twee diocesane federaties hadden samen
wel er sprake bleefvan tekorten. Maar, omdat een commissie gevormd om bij de provincie
de plaatselijke afdelingen bereid waren om de subsidie te kunnen aanvragen. In I9I9 werden
hogere afdrachten te betalen, kon de Provinciale de aanvragen, f I.850,- en f I.500,- respectieve-
Bond het hoofd boven water blijven houden. lijk voor het bisdom Breda en 's-Hertogenbosch

Per I januari I957 werd de afdracht nog- afgewezen door Gedeputeerde Staten. Maar tij-
maals verhoogd tot f I,- per lid. Een gedeelte dens de beraadslagingen van Provinciale Staten
van de verhoging, namelijk het zogenaamde Op 22 juli IgI9 bleek dat de Commissie van
GV-kwartie kreeg een geoormerkte bestemming Rapporteurs wel degelijk voorgesteld had subsi-
namelijk de Geestelijke Volksgezondheid en die te verlenen. Daarbij was wel de kantteke-
zou dus ten goede komen aan de het Medisch ning gemaakt, dat de beide verenigingen in de
Opvoedkundig Bureau en de Sociaal toekomst meer overleg zouden moeten plegen
Psychiatrische Dienst. Ook dan stijgt het bedrag omtrent de wijze van werken, zodat daarin
van de afdracht van fI,8.032 naar f I93.0I2.-. meer eenheid kon worden gebracht en zuinig-

56 Dit geoormerkte geld bleeftot I973 gehand- heid betracht "ten aanzien van de voor dergelij-
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ke vereenigingen te hoog geachte salarissen der Gedeputeerde Staten alle subsidies voor I936,
secretarissen."'6 Lid Kipp uit Megen onder- maar ook voor I937 in te trekken:° Dit had na-
steunde de aanbeveling van de Commissie van tuurlijk meteen gevolgen. Al in I938 was er
Rapporteurs van harte: "Waar deze beide veree- weer sprake van een tekort.
nigingen zich ten doel stellen niet alleen het be- De nijpende financiele omstandigheden de-
strijden van diverse ziekten, maar ook om het den de Bond naar alle mogeliike middelen grij-
gewone volk ten plattelande meer kennis om- pen voor verlichting. In 1939 voerde zij een on-
trent de bestrijding en voorkoming van ziekten derzoekje uit naar de verdeling van de provin-
en betere begrippen omtrent woning en li- ciale gelden en wat bleekP De subsidies, die
chaamshygiene bij te brengen."'7 door de provincie aan zowel het Wit-Gele als

Een motivatie om de beide federaties te het Groene Kruis werden toebedeeld. stonden
steunen was bovendien nog hun strijd tegen de in geen verhouding tot elkaar. Het Provinciale
betreurenswaardige hoge kindersterfte. Wit-Gele Kruis had 94.063 leden en ontving
Bovendien vond Kipp dat de Commissie ten on-     van de provincie f 3·825.- subsidie. Het Groene
rechte bezwaar maakte tegen de hoge salarissen Kruis had I3.825 leden en ontving f 2.452.50.
van de secretarissen. Het secretariaat vormde Per aangesloten lid is de verhouding f 0,04 ver-
namelijk de hoofdleiding, waarvan de actie uit-      sus f o,IB. In Wit-Gele Kruiskringen werd ver-
ging. Statenlid Spierings stelde al tildens de be- bouwereerd op deze onthulling gereageerd. "U
raadslaging voor om de beide diocesane vereni- zult het met mij eens zijn, dat wij tegenover het
gingen te laten samensmelten tot een provincia- gezondheidsbedje van het Groene nauwelijks
le vereniging. Op die manier kon er op een een Wit-Gele stroozak hebben" schrijft secreta-
secretaris bezuinigd worden. Spierings zegde ris Matthee aan de secretaris van de Nationale
toe nu voor subsidiering te stemmen. maar Federatie De Vreeze. "Zou er wel een provincie
vond wel dat de subsidie niet ieder jaar automa- in Nederland zijn met een katholieke minder-
tisch verlengd moest worden. En met deze op- heid die ten opzichte van het Groene zo royaal

merking werd voor het voorstel van de behandeld wordt?" In I939 was de Brabantse
Commissie van Rapporteurs gestemd en kregen bevolking voor 88,6I% katholiek. Men voelde
de beide diocesane verenigingen alsnog de ge- zich onbillijk behandeld, niet dat men het
vraagde subsidie:8 Maar de subsidie naar de fe- Groene Kruis zijn subsidie wilde afsnoepen,
deraties verdween inderdaad. In de jaren twin- maar toch, deze scheve verhouding moest aan
tig werd er meer projectmatig gesubsidieerd, de kaak gesteld worden. Omdat Provinciale
zoals bijvoorbeeld voor tuberculosebestrijding, Staten te kennen hadden gegeven dat zij het to-
de bakercursussen of een project als taalbedrag aan subsidie voor de kruisverenigin-
Moederheil:9 Vanaf I929 kreeg de provinciale gen niet wilden verhogen, zou er toch op een
subsidie een structureel karakter. Jaarlijks werd andere verdeling aangedrongen moeten wor-
in de algemene kosten f 2.800,- bijgedragen. den. Men dacht daar in Wit-Gele Kruiskringen
De bestrijding van zuigelingensterfte kon reke- zeer simpel over, de plaatselijke Groene
nen op f 4.000,-per jaar. De consultatiebu- Kruisafdelingen moesten meer afdragen om de
reaus voor Kinderhygiene konden rekenen op gemiste subsidiegelden bii te spijkeren. Dan
een bijdrage met een maximale hoogte van kwam daar de verhouding ook beter te liggen,
f 125,-, mits de gemeente eenzelfde bedrag sub-     omdat Wit-Gele Kruisafdelingen per lid f O,20
sidieerde. afdroegen en Greene Kruisafdelingen slechts

In I936 bleek dat de Provinciale f 0.08.21
Kruisvereniging de kosten in de hand had. Dat Natuurlijk was het bestuur van het Groene

57                               jaar was er een overschot. Daarop besloot Kruis niet blij met bovenstaande nota, maar het
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moest erkennen dat het hen billijk voorkwam zaam in vijf jaar af te bouwen, ten koste van de
als het Wit-Gele Kruis een hogere provinciale Wit-Gele Kruissubsidie. Het moet gezegd, het
subsidie zou krijgen. Mol, diplomaat als hij Provinciale Wit-Gele Kruisbestuur had tijdens
was, betrok het Groene Kruisbestuur in de be- deze besprekingen een krachttoer laten zien.
sprekingen, maar niet voordat hij overleg over Het was zeer voordelig uit de strijd gekomen
dit onrecht had gepleegd met Gedeputeerde met meer subsidie, maar bovendien had zij ook
Staten. Over dit laatste was het Provinciale nog kans gezien de relatie met het Groene
Groene Kruisbestuur verbolgen:* Mol echter Kruis in stand te houden.
wist wat hij wilde, een andere verdeling van de In I962 wijzigde het subsidiebeleid van de
beschikbare subsidie en hij was zich er terdege provincie. De provinciale subsidie werd vastge-
van bewust dat dit door het Groene Kruis zo steld op 18% van de totale rijksbijdrage ver-
lang mogelijk zou worden tegengehouden. Niet meerderd met f I5,- per inwoner, het zoge-
voor niets was hij zijn denkbeelden gaan voor- naamde 'koppengeld'. De Wit-Gele en Groene
leggen aan Gedeputeerde Staten. Zijn voorstel Kruisvereniging stelden in goed overleg de ver-
lag alvast in de week bi i de provinciale subsidie- deelsleutel vast.24 De totale subsidie ging van
gever. Het Groene Kruis moest nu vanuit een fI.567·27I.- naarf2.38I.395·-· Deze vorm van
achterliggende positie trachten vast te houden subsidiering hield een waardering in voor het
wat er vast te houden viel en daarover wilde Mol kruiswerk in zijn geheel. Niet langer werden de
wel meepraten. Hij deed het volgende voorstel: afzonderlijke diensten gesubsidieerd al naar ge-
-  Een gezamenlijke demarche bij het provinci- lang hun prestaties. Integendeel, alle taken van

aal bestuur ter verkrijging van subsidieverho- het kruiswerk werden in het subsidiebeleid be-
ging voor het Wit-Gele Kruis. trokken en de verenigingen werden niet meer

-  Bij afwijzing hiervan zou het Provinciale stiefmoederlijk of paternalistisch behandeld.
Groene Kruis zich in principe bereid verkla- Voortaan werden de subsidies via de Dienst
ren tot een andere verdeling van de bestaande Verrekening verdeeld (zie bijlage L financiele
subsidie. De verhouding 3:I leek daarbij bil- tabellen). Het werk werd meer gewaardeerd en
lijk. dit kwam tot uiting in een volwassen manier

-  Als deze overeenstemming niet te bereiken van subsidiegeving, aan de vereniging zelf werd
viel, dan kon een arbitragecommissie worden overgelaten hoe de gelden uitgegeven zouden
ingesteld uit afgevaardigden van landelijke or- worden.
ganisaties en een neutrale voorzitter, bijvoor-
beeld de inspecteur.23 4.4 Noodzakelijke provinciale samenwerking in

Maar zover kwam het niet. Gedeputeerde Staten de zuigelingenzorg om subsidie te krijgen
besloten om de subsidie voortaan te verdelen
naar rato van het aantal aangesloten leden. Voor De beide diocesane federaties werkten samen
iedere duizend leden zouden de provinciale met de Provinciale Vereniging van het Groene
kruisverenigingen voortaan f I5,- subsidie ont- Kruis in de 'Commissie ter bestrijding der
vangen. Het Wit-Gele Kruis ontving daardoor Zuigelingenziekten in Noord-Brabant'. Deze
over I94O f I2.845,- hetgeen een flinke toena- Commissie was in I924 geinstalleerd en had
me betekende, maar ook een vereenvoudiging een samenwerkingsprogramma voor drie jaren
van de regelgeving. Het Groene Kruis had vol- opgesteld. De drie kruisorganisaties kregen
gens dit criterium recht op f I.950,-· In verhou-     f I.000,- subsidie voor zuigelingenziektenbe-
ding met het voorafgaande jaar betekende dat strijding, maar dat was gezien het werk niet vol-
een vermindering van ruim f 700.-· Maar het doende. Door dit samenwerkingsverband aan te

58 provinciale bestuur besloot om dit bedrag lang- gaan hoopte de Commissie in aanmerking te
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komen voor aanvullende subsidie. Zij stuurde den, speciaal belast met de praktische opleiding
een werkplan met begroting aan Gedeputeerde van bakers. In I925 en I926 was de subsidie af-
Staten en vroeg een subsidie van f I3·000,-· gewezen maar Mol, ondertussen secretaris ge-
Gedeputeerde Staten waren echter geenszins worden van de Commissie vroeg per I januari
overtuigd van de noodzaak van het gevraagde. I927 opnieuw f I 3.000,- subsidie aan.
Zii twijfelden zelfs aan de onderliggende ge- Ditmaal was de provincie iets toeschietelij-
dachtengang: "Wij veronderstellen dat het plan ker. Zij ging per I januari I 927 over tot
allerminst de vrucht is van eene ernstige over- f I.400,- subsidie voor de bakeropleiding en ie-
weging" en het "kan er ons niet toe brengen der nieuw op te richten consultatiebureau kreeg
voor zulk een rauwelings op papier geworpen f I25,- mits de gemeente eenzelfde bedrag zou
zaak een gunstig voorstel aan de Staten te doen, bijdragen:6 In I927 liep de samenwerking in
waarmede de provinciale geldmiddelen in de- de Commissie af en gingen de drie bonden ie-
zen bewogen tijd zo ernstig zijn gemoeid." der hun weg. De Commissie, inmiddels omge-
Bestrijding van de zuigelingenziekte werd in doopt in 'Commissie voor de Hygiene van het
I926 van de provinciale politieke agenda afge- Kind', behield de courdinatie en speelde voorts
voerd.25 een technisch-adviserende rol. Mol, die secreta-

Wat wilde de Commissie nu eigenlijk en ris was van bovengenoemde Commissie, bleef
waarom moest het zoveel geld kostenP Ten eer- zich beijveren om aan de benodigde pecunia te
ste had de Commissie twee medische leiders in komen. Steeds weer schreef hij Gedeputeerde
dienst, 66n in 's-Hertogenbosch en 66n in Staten en bestookte hen met de feiten over de
Eindhoven. Daarnaast werkten nog twee enquj- nog steeds schrikbarend hoge zuigelingensterf-
trices in 's-Hertogenbosch en in Ginneken. De tecijfers in Noord-Brabant. Maar de provincie
voornaamste taak van de medische leiders was bleef ruimhartige subsidie weigeren. Alle de-
het houden van consultatiebureaus, de enqu6- tails over de bakercursussen en over de consul-
trices verzorgden moedercursussen en gingen tatiebureaus moesten beschreven zijn alvorens
op huisbezoek om de moeders voor de verzor- tot uitkering werd over gegaan, en telkenmale
ging van hun zuigelingen aanwijzingen te ge- werd over subsidieaanvragen afwi izend be-
ven. Verder waren er in de provincie diverse schikt. Aleen in de jaren I933, I934, I937 en
specialisten door plaatselijke verenigingen aan- I939 werd een paar honderd gulden subsidie
gesteld om medewerking te verlenen aan de verleend.
consultatiebureaus. Maar de Commissie wilde Positief was dat er een geldstroom op gang
meer. Overal in de provincie moesten consulta- kwam die echter in I933 en voor de daaropvol-
tiebureaus worden ingericht om de zuigelingen- gende jaren met 10% werd verlaagd van
sterfte krachtig te bestrijden via uniform onder- f4000·- naar f3600.-:Zi In I936 trok de
zoek naar de oorzaken van de hoge sterfte. Provinciale Bond opnieuw de stoute schoenen
Daartoe was het noodzakelijk om ook op het aan en klopte bij Gedeputeerde Staten aan voor
platteland consultatiebureaus in te richten die subsidie. Intussen waren de beide diocesane fe-
onder leiding zouden komen van de plaatselijke deraties uitgerangeerd en de Bond meende ge-
medici, die voor dit werk bijgeschoold moesten zien de 'State of Art' van de organisatie, dat een
worden. Uiteraard vroeg dit om veel geld. hogere subsidie-aanspraak voor de Provinciale
Immers de medische leiders moesten vergoed Bond gerechtvaardigd was. Maar de provincie
worden. weigerde andermaal, omdat zij in de "huidige

Een ander speerpunt van de Commissie tijdsomstandigheden" het niet gewenst achtte
was de opleiding van bakers. Daartoe was op I om de subsidie te verhogen.28 Een mens zou er

59                                 juli 1926 een nieuwe enqu6trice in dienst getre- moedeloos van worden. Anderzijds moet toege-
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geven worden, dat de samenwerking in provin- heid een lagere prioriteit gaf aan de wederop-
ciale commissies met aparte subsidiestromen bouw van het gezondheidsapparaat dan aan het
de overzichtelijkheid niet in de hand werkte. herstel van de industriele sector.3° Deze ziens-

wijze van de overheid werd ook vril algemeen
4.5 Rijkssubsidie aanvaard en niet ter discussie gesteld.

Pas in de tweede helft van de jaren vijftig
Al in I9IS hadden de beide diocesane federaties werden de subsidies aanmerkelijk verhoogd. Zo
rijkssubsidie geclaimd voor hun werkzaamhe- stijgt het aandeel van de rijkssubsidies bij de
den. Het rijk honoreerde deze aanvrage en tot landelijke kruisvereniging van I5,8% in I955
de opheffing van de beide federaties bleef het naar 43·8% in I970. Het aandeel van de rijks-
subsidieren, zij het dat het bedrag niet hoger subsidie aan de plaatselijke Wit-Gele
werd dan 4.000,-. Het patroon van subsidiering Kruisverenigingen wijzigde van 23% in I95'7
door het rijk was vastgelegd aan het begin van naar 30% in I968.1,
de eeuw. In I903 vond in de Tweede Kamer de De stijging van de subsidies is te verklaren
behandeling plaats van artikel 66 van de rijks- uit het feit dat de subsidieregeling werd veran-
begroting, dat luidde: 'Bijdrage in de kosten van      derd.  In I955 schreef een commissie van het
verpleging en behandeling van behoeftige lij- Wit-Gele Kruis een nota, waarin het idee werd
ders aan tuberculose fIo.000.-.' Na het debat, gelanceerd van een 'subsidiabele kernformatie'.
waarbij de rechterzijde van de Kamer beargu- Niet het aantal leden zou bepalend moeten zijn
menteerde dat een dergelijke bijdrage zou lei- voor subsidieverlening, maar de 'in aanmerking
den tot 'staatsarmenzorg' en de linkerzijde be- komende personeelsformatie'. Het Groene
toogde dat het geld beter in profylactische zin Kruis protesteerde hevig tegen deze subsidiefor-
aangewend zou kunnen worden, kwam men tot mule. Vanuit hun standpunt bezien ook terecht,
de volgende overeenstemming: 'Subsidie tot zij hadden landelijk een veel groter aantal leden
bestrijding van de tuberculose". Door deze for- namelijk I.238.000 tegen 652.000 aangesloten
mulering konden verenigingen die tot doel had- leden bij het Wit-Gele Kruis.32 Een subsidie per
den tuberculose op de een of andere manier te lid zou voor het Groene Kruis veel voordeliger
bestrijden, gesteund worden. Deze werkwijze, zijn. Door de bezwaren van het Groene Kruis
distribuering van overheidsgelden door een uit duurde het tot I96I, voordat er onder minister
het het particulier initiatief voortgekomen orga- Veldkamp een subsidieregeling gereed kwam.
nisatie, zou jarenlang model staan voor finan- Dit gebeurde na jaren touwtrekken tussen de
ciering van gezondheidsactiviteiten.29 regering en de kruisverenigingen en de kruis-

Toen de Provinciale Bond werd opgericht verenigingen onderling. Het Wit-Gele Kruis
werd de inzet: meer financiele armslag. De kwam er het beste vanaf, omdat in de nieuwe
bondsbestuurders stelden alles in het werk om regeling voor de landelijke bureaus een subsi-
aan geld te komen. Voor iedere nieuwe activiteit diabele personeelsformatie werd vastgesteld.
vroegen zij om geld en dit leidde tot een zeer Daarbij werd de plaatsing van de personeelsle-
gedifferentieerde geldstroom. Deze differentia- den op een Rijksschaal als uitgangspunt geno-
tie zou later leiden tot een onoverzichtelijke men. Deze salarissen zouden voor I00% gesub-
warboel. De tabellen in de financiele bijlage ge- sidieerd worden en de sociale lasten voor 20%.
ven inzicht in de complexiteit van deze materie.    Voor de provinciale bureaus werd een andere

De strijd om subsidie beinvloedde het den- regeling gekozen. Deze kregen een gedeelte van
ken in Wit-Gele Kruiskringen. Kort na de oor- de stafformatie vergoed en verder werd de sub-
log bleef de subsidietoewijzing erg krap. sidie afhankelijk gemaakt van het ledental.

60 Juffermans heeft er op gewezen, dat de over- Juffermans wijst er ten overvloede wellicht nog



FINANCI#N

op dat de invloed van het Wit-Gele Kruis op de 4.6 Het Praeventiefonds
landelijke politiek groter was dan van de alge-
mene vereniging.11 Mol. die in deze periode lid Na I945 werd de financiering van de
was van de Tweede Kamer zal de belangen van Provinciale Bond steeds moeizamer. Het exploi.
de kruisverenigingen ongetwijfeld met verve tatietekort liep in de periode I946 tot I96I op
verdedigd hebben. van fI63·- naar fI33·000·- Contributie-

Het feit dat de rijksoverheid meer subsidie afdrachten en subsidies waren ontoereikend en
ging geven, holde de vereniging uit. Zij stelde er werd naarstig gezocht naar andere bronnen.
voorwaarden, waaraan de subsidieontvanger In deze periode neemt het aandeel van de con-
moest voldoen. Zo waren de kruisverenigingen tributie aan de totale lasten af van ruim I7%
op grond van het gestelde in de rijkssubsidie- naar iets meer dan 4%.
voorwaarden verplicht om de wijkverpleegster In IS)37 ontving de Provinciale Bond voor
ook bij niet-leden werkzaam te laten zijn in het het eerst een bijdrage uit het Prophylaxefonds
kader van preventie. Onder preventie viel de specifiek voor de dienst Geestelijke
kinderhygiene, rheumabestrijding, geestelijke Volksgezondheid: f I.000,-. Dit fonds, dat na
volksgezondheid en tbc-bestrijding. Kraamhulp de oorlog zou overgaan in het Praeventiefonds,
werd eveneens aan niet-leden verstrekt, zij het werd van eminente betekenis voor de
tegen een hoger tarief. De leden zagen dus de Provinciale Bond en haar diensten. Het fonds
wijkverpleegster ook haar werk verrichten bij de    had tot doel algemene projecten in de landelijke
niet-leden. Zeker op het platteland was men gezondheidszorg te financieren. Vanaf I950
daarmee bekend en werd het lidmaatschap op- zorgde zij voor een continue geldstroom naar
gezegd, de wijkzuster kwam immers toch wel de landelijke kruisorganisaties.35 Op hun beurt
als het nodig was. Veel gezinnen zegden het lid- versleutelden de landelijke organisaties het geld
maatschap op als de kinderen groter werden. naar de Provinciale Bonden en van daaruit naar
De basisgedachte, de gezonden dragen de fi- de plaatselijke afdelingen. Het Praeventiefonds
nanciele lasten voor de zieken, verloor draag- stelde een bedrag beschikbaar voor de drie lan-
kracht, althans zo werd dit verwoord in kruis- delijke organisaties. Over de verdeling moest
kringen. In feite sporen deze opmerkingen niet gezamenlijk onderhandeld worden. Voorzitter
met de werkelijkheid. In de jaren zestig nam Mol was een goed onderhandelaar. Toen in 195I
het ledenaantal toe. Men kende wel de aanmel- gesproken moest worden over de verdeling van
ders maar niet de bedankers.14 Het is daarom de subsidie van het Praeventiefonds sleepte hij
moeilijk na te gaan of de overheidsdruk bij- een groot deel van de subsidie van f 200.000,-
droeg aan het aantal afmelders. in de wacht. Het Groene Kruis kreeg

Na I945 is veel moeite gedaan om een ver- f Ioo.000 0 het Wit-Gele f 85.000,- en het
binding tot stand te brengen met de zieken- Oranie-Groene Kruis f I 5.000.-· Daarbii moet
fondsen. Dit lukte echter niet, ondanks de lobby bedacht worden dat het aantal katholieken, en
van Mol in de Tweede kamer. In de jaren zeven-    dus ook aangesloten leden slechts een derde
tig kwam als financieringsbron een sociale ver- van de Nederlandse bevolking uitmaakte.36  Het
zekering ter sprake. Al op I januari I97I werden Groene Kruis had biina eens zoveel leden.
de sociaal-psychiatrische diensten onderge- Op 9 mei I953 wendde het bestuur van de
bracht bij de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Provinciale Bond zich tot het Praeventiefonds
Ziektenkosten). met een subsidieverzoek van f 34·000.- ten be-

hoeve van beide kraamopleidingen te Breda en
Vught en deze subsidie werd toegekend.37

6I
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In I962 was het tekort voor de beide inter- en onbetaalbaar42 en het inzicht in de kosten
naten uitgegroeid tot f 84.000,-· Dit exploitatie- liep daarmee parallel.
tekort werd geheel door het Praeventiefonds Toch was het niet direct een ongezonde fi-
voor haar rekening genomen.38 nanciele positie die de kruisvereniging ertoe

De provinciale kruisvereniging trachtte de bracht te fuseren. Vanaf I962 tot aan I97I
overheid ertoe te bewegen meer systeem in de (daarna zi in de cijfers niet meer beschikbaar)
subsidietoekenning te brengen. Er waren drie had de vereniging jaarlijks een exploitatie-over-
bronnen: rijk, provincie en het Praeventiefonds. schot.
Globaal kon ook het werk van de Provinciale
Bond in drie delen uiteen gelegd worden: de 4.7 Andere bronnen
kosten voor het instand houden van de Bond en
het Centraal Bureau, het uitvoerende werk en In de beginperiode van de kruisverenigingen
de bijdrage die geleverd werd aan de instand- waren huis-aan-huisacties en acties-aan-de-
houding van het Nederlandse gezondheidssys- kerkdeur bon-ton. Er werden vlaggetjes en bloe-
teem. Het voorstel van de Kruisvereniging was metjes verkocht om de plaatselijke verenigings-
dat de leden het bestuur en beheersapparaat kas aan te vullen. In de vijftiger jaren raakte
zouden financieren, de provincie de uitvoeren- deze vorm van financieringsbron meer op de
de taken zoals kinderhygiene, prenatale zorg, achtergrond. Grote nationale acties werden pop-
kraamzorg, geestelijke volksgezondheid en de ulair. Een aantal van deze acties waren van be-
revaliderende taken, het rijk en het lang voor de extra-murale gezondheidszorg.
Praeventiefonds konden dan de kosten voor In I953 bleef er van de zomerpostzegelactie
hun rekening nemen die verband hielden met een bedrag van f I33·000,- over. De provinciale
de organisatie van de gezondheidszorg in bonden konden uit dit bedrag subsidie aanvra-
Nederland.39 gen voor bijzondere projecten. De Commissaris

Alleen al aan provinciale subsidie werd per van de Koningin in de provincie moest daartoe
I januari I 953 f I50.000,- meer gevraagd. De een voordracht doen. In Noord-Brabant was de
provincie willigde het verzoek in om de algeme- kleuterhygiene nog steeds niet goed ontwikkeld.
ne subsidie van f 30,- per I.000 inwoners te Reden voor voorzitter Mol om bij de
verhogen tot f 36,-, maar twee jaar later was het Commissaris een goed woordie te doen voor het
weer mis.  Door de loonstijgingen bleef er bij de vervaardigen van een voorlichtingsfilm om ou-
kruisvereniging een exploitatietekort en per I ja-   ders van kleuters op de hoogte te stellen van het
nuari I956 werd gevraagd het subsidiebedrag te bestaan van kleuterbureaus. Hij vroeg een be-
verhogen tot f 40,- per duizend inwoners.40 drag van f Io.000,- maar helaas, reeds binnen
Ook dit verzoek werd ingewilligd.4, Het baatte een maand kreeg hi j antwoord: nee.
overigens allemaal niet. In I96I liep het exploi- Op 25 februari I955 doet Mol een wat meer
tatietekort op tot f I 33·000,- tengevolge van bescheiden verzoek, namelijk f 500,- voor de
loonstijgingen en de herziening en aanpassing inrichting van een spelkamer ten behoeve van
van de verpleegsters- en kraamverzorgsterssala-    het MOB te 's-Hertogenbosch en nogmaals
rissen. f 500.- voor het op peil brengen van het maga-

Binnen de provinciale kruiskringen was al zijn voor verplegingsartikelen te Putte. Ditmaal
in I950 gewezen op dit mechanisme. dat spot- werd zijn verzoek wel ingewilligd en de
tend de 'viif ons-structuur' werd genoemd: de Commissaris diende een verzoek in bi j het des-
werkzaamheden waren onoverzichtelijk, one- betreffende comit6 met als resultaat een bedrag
venwichtig, onsamenhangend, onbestuurbaar van f 500,- voor Putte.41
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' 4,    f 45·000.-· De Provinciale Bonden kregen van
4 6 1 1   6,   -----,C,t *=K.SI  - --2,-= dit bedrag f O,025 per lid.46

)111 ..1 Sinds het einde van de Tweede
i l l  ft i 1-7 -- Wereldoorlog verkocht de Nationale Federatie
A  11 '*fi. i t..

de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming. »
4    \E:... r fr jaarlijks kinderpostzegels. De opbrengst van

Y, I .2 ===
- /,

-

deze zegels werd bestemd voor projecten dieAmlew- J
1

i                                                                                                     ,   2                 -' 1 vielen onder de noemer 'kinderhygiene', zoals
b  C ZIJL1 41 .,=. -                                                        ··'·      de zorg voor dove, blinde of epileptische kinde-

2/.0/8
f k.l·. ren, kinderziekenhuizen, astmacentra, kolonie-

datiecentra. Op 26 september 16946 schreef De
huizen, medisch-kinderdagverblijven en revali-

Vreeze, de toenmalig secretaris-generaal van de
*. := Nationale Federatie, aan de provinciale bonden,

, '-AL"A A dat het logisch zou ziin dat de opbrengst ten
"194' '. filf**W,L' goede zou komen aan de dienst kinderhygiene.

34 De netto opbrengst van de kinderpostzegels be-

1                             - - »         «4              -- -   : -                                 droeg in Ig,16 f 420.000,-. Van deze opbrengst
werd I 2% aan kinderuitzendwerk en 5% aan in-

- stellingen voor zieke en gebrekkige kinderen
besteed. De Vreeze stelde voor dat de provincia-
le bonden 50% van dit bedrag zouden clai-

Kraamcentra werden eveneens In I962 werden met behulp van de men.47
veelal na de oorlog ingericht. Stichting Zomerpostzegels spelkamers inge- Vanaf I95O worden de provinciale bonden

Een foto.an het kraameentum richt in de MOB's van de grote steden en in uit dit fonds gesubsidieerd. Omdat het een be-
te Roosendaal. Huize 'De Bocht' te Goirle. In I976 werd nog- stemmingsfonds betrof werden vooral bedragen

maals een bedrag van f 3·000,- beschikbaar ge- gevraagd voor de inrichting van zuigelingen- en
steld voor de vij f sociaal-geneeskundige advies- kinderbureaus. Na de oorlog werden namelijk
bureaus in de provincie44. in veel gemeenten nieuwe wijkgebouwen gere-

Vanaf I96I maakte het Provinciale Bestuur aliseerd. Tussen I953 en I 962 bedroeg de totaal
aanspraak op gelden uit de toto. In I96I werd verkregen subsidie f 493·300,-· Van dit bedrag
gesproken over een bedrag van f 6.250,-· Het was in I953 f 6.500.-; in I954 f I3·500,-; in
was belangrijk dat dit geld een aparte bestem- I955 f 3I.500,-; in I 956 f 44·800,-; in I 957
ming kreeg die niet in de exploitatierekening f 59·000:; in I958 f 53·500,- en in I959
was opgenomen. Totogelden dienden gebruikt f 9 I .000,. bestemd voor de wijkgebouwen. De
te worden voor bijzondere nationale of provin- MOB's kregen tussen 1950 en IS)59 f 3I.498,84
ciale projecten.45 In I965 wordt de bijdrage uit aan bijdragen uit dit fonds.48
de toto gefixeerd op f 0,05 per lid. Het geld
moest besteed worden aan steun in bijzondere 4.8 Conclusie
situaties, wetenschappelijk onderzoek, oplei-
ding van leidinggevende verpleegsters, public Vanaf hun oprichting hebben de diocesane fe-
relations en health education. deraties en de Provinciale Bond gekampt met

Een andere bron van inkomsten bleek de geldzorgen. De meest veilige manier voor geld-
najaarsloterij, in I967 goed voor een bedrag van werving waren overheidssubsidies. Het

63 Provinciaal Bestuur stond zelf enigszins ambi-
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Tabel I valent tegenover subsidie. Enerzijds hadden zij

Exploitatieresultaat/totale lasten afgezet tegen contributie en subsidie het geld voor de werkzaamheden heel hard no-
dig, anderziids wist men heel goed dat het ver-

jaar Exploitatie· Totale lasten Bildrage van Subsidies krijgen van subsidie hun autonomie zou aantas-

resultaat afdelingen ten:  " Het kruiswerk is het volk zelf en kwam
I938 2.4I9 6I.09I 4I.26I eruit voort. Het is geen creatie, geen dochterin-

1939 64 74·335 I6.438 42.084 stelling of agentuur van eenigen openbaren
I940 1.135 83.960 I4'845 47.398 dienst. De zuiverheid van zijn karakter zou er

I94I 5.I51 I09·528 I6.430 53·446 bij inboeten, het adelsmerk van zijn aard en

1942 oorsprong zou het verliezen en zelfs de doelein-

I943 2.087 I57.037 2I.742 77767 den grootendeels missen, wanneer de Overheid

1944 3·03I I77·206 23'680 80·765 daarin de leiding en hegemonie zou uitoefenen.

I945 13·282 262.356 25.I60 I24·4I8 Overheidssubsidies mogen weliswaar onmis-

I946                       I63 332.647 26.45I I38.3IO baar ziin, zij mogen het grondbeginsel niet aan-
I947 3.438 446.043 37·765 I53·9IO tasten en het kruiswerk denatureren.

I948 493 553·770 39·056 207.3 I3 Overheidssubsidies zijn een gevaar en noodza-

I 949 I3'162 666.095 4I.IOI 240.305 kelijk 'kwaad'. Met elke gulden subsidie wordt

I95O 3r.932 903562 4I.906 349·564 een stukje zelfstandigheid verkocht." Dat mocht

I95I 3I.243 969.847 68.555 344·780 wel waar ziin maar in I940 was men maar wat

I952 7.904 682.833 69.073 325·320 bli j dat de provinciale subsidie, die tot dan toe

I953 64940 887.022 70.522 36I.824 nog het peil van I929 had, structureel werden

1954 I·307 945-668 72.084 420.808 verhoogd.49

I955 36.293 I.206.972 74·II9 504·393 In de extramurale en preventieve gezond-

I956 74·96I 1.696.I24 I23.548 6II.027 heidszorg bleef de financiering versnipperd.  De

1957 59·767 I.554·676 I28.032 598.8I8 gelden kwamen uit een grote verscheidenheid

I958 35·776 3.037·835 193.OI2 I.077·508 aan bronnen, van loteriien en inzamelingsacties

I 959 4.939 3.467·363 I95·736 I.23I.574 tot contributies en subsidies. Dit betekende dat

I960 r33·952 4·270.940 200.834 I·400.435 er steeds weer onzekerheid bleef bestaan over

I96I I33.I25 4.672.77I 207·332 I·567·271 de continuiteit van de geldstroom. Ieder jaar

I962 36.58i 5·734·985 296.303 2.38I.395 was men afhankelijk van de goedgeefsheid van

1963 56.GIO 6.729.448 304·346 .2.650.823 de bevolking of de uitkomst van de subsidieon-

I964 12.075 8.079·495 325·7I6 3.396.208 derhandelingen.S° De eigen bijdragen van clien-

I965 31.948 9·354·463 323·OOI 4.135·024 ten aan de verkregen diensten werd steeds be-

1966 124·053 10·469.934 397·454 2.885.849 langrijker.

I 967 139.611 II.965·320 408.965 3-2IS.882

I968 14376 I3.091I.823 420.659 3·748.mo De contributie-opbrengsten en de uitgaven lie-

1969 17·012 14.I68.898 434·I46 3.952.257 pen steeds verder uiteen. In I 941 brachten de

I970 93·017 16.I75·3I2 446.644 4·547·782 plaatselijke kruisverenigingen ruim f I6.000,-

I97I 33·385 4'742.269 46i.43 I 3.279·504 contributie binnen ten behoeve van het boven-

lokaal werk. De totale uitgaven bedroegen
Bron: Jaarverslagen Provinciale Bond. f IIO.000,-. Tien jaar later was de verhouding
De gecursiveerde bedragen zijn positieve resultaten. nog geen f 70·000,- contributie tegen een uit-

gavenpost van bijna f 1.000.000,-.
Na 1950 werd de geldnood niipend. De al-

64                                                                                                            gemene loon- en prijsontwikkeling beinvloedde
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de kosten in hoge mate. Vooral de loonontwik-
keling was van belang omdat ruim tweederde
van de kosten betrekking had op personeelskos-
ten.5, Voor enkele diensten werden vergoedin-
gen gevraagd, maar ook deze vergoedingen dek-
ten de kosten niet. Tussen 1946 en I962 bleven
de exploitatieresultaten negatief. Het moeizaam
opgebouwde vermogen raakte uitgeput. In I952
was dat geminimaliseerd tot ongeveer
f 40·000,-· De provinciale subsidie was welis-
waar in I 949 verdubbeld, maar de kosten waren
zodanig uit de hand gelopen dat de kruisvereni-
ging in directe financiele nood verkeerde.

De groei in de gezondheidszorg voltrok zich
onevenwichtig en onsamenhangend. In de ja-
ren zestig breidde de capaciteit van de zorg zich
uit vooral in specialistische sectoren. Het finan-
cieringstekort en de bureaucratisering werden
structured.F De Provinciale Bond leek een bo-
demloze put. De kostenstilgingen, vooral ver-
oorzaakt door externe factoren, zoals CAO-af-
spraken en pensioenrechten, waren niet in de
hand te houden. De hele financiele situatie zou
een van de voornaamste factoren zijn om ver-
gaande samenwerking met de zusterverenigin-
gen te entameren. Verlies van ideologie door se-
cularisering enerzijds, door de overheid afge-
dwongen samenwerking met andere
gezondheidsinstellingen, enorme expansie op
de werkterreinen, differentiering, toenemende
professionalisering en de problemen om dat al-
lemaal te financieren anderzijds, leidden ertoe
dat het rooms katholieke Wit-Gele
Kruisnetwerk afbrokkelde.
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HOOFDSTUK V

Fusie

5.I De opmaat, het landelijk congres van I963 geen belangstelling toonden voor wat er op pro-
vinciaal niveau gebeurde (ook deze vergadering

Na de reorganisatieproblemen van I958 bleef ontbraken weer 82 van de I83 verenigingen)
het onrustig in de Wit-Gele Kruisbesturen, om- was voor het bondsbestuur een verontrustend
dat men de greep op de organisatie kwijt was. verschijnsel.' Maar het bleek geen specifiek
Een heldere visie over hoe de organisatie vorm Brabants probleem. Op 24 en 25 oktober I963
gegeven moest worden, waar men in de toe- werd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
komst naartoe wilde, was er niet. De districts- van de Nationale Federatie, het Nationale
commissies waren geinstalleerd, maar het sys- Congres gehouden. Deze keer was het thema:
teem werkte niet. Tiidens ziin openingsrede ter organisatieproblemen, structuur en werkmetho-
gelegenheid van de algemene ledenvergadering den, algemene bezinning op de situatie en aan-
van de Provinciale Bond in oktober I 962 raakte passing aan het veranderende wereldbeeld:
de voorzitter het tere punt van de districtscom- Tiidens deze bijeenkomst werden voor het eerst
missies aan. Deze commissies functioneerden de autonomie van de plaatselijke afdelingen en
amper en dat terwijl samenwerking zo ongelo- de denominatie, de twee pijlers van de organisa-

felijk noodzakelijk was. Het feit dat de plaatse- tie. ter discussie gesteld.

67 lijke verenigingen zo autonoom waren en ook
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het accent wel zeer nadrukkelijk komen te lig- Deze attitude was in I967 nog niet veran-

gen op de levensbeschouwelijkheid. derd.  In een brief aan de Nationale Federatie.
Wat was nu de mening van de kerkelijke gedateerd 2 maart I967· deelde het Provinciaal

overheden? Bij monde van de kardinaal werd Bureau mee dat na bespreking van de nota Over
het standpunt verwoord en via de Nationale districtsvorming van de  Landelijke  Federatie  17 fe-
Federatie medegedeeld. De mening luidde dat bruari 1966, in de kringen en de Raad van

als er voor fusie gekozen zou worden, de Afgevaardigden, men wenste te blijven vasthou-
Nederlandse clerus deze ontwikkeling niet zou den aan de bestaande organisatorische struc-
frustreren. tuur. "Bij het bepalen van het standpunt preval-

eerde het bewaken van het particulier initiatief
5.3 Efficiency als fusiestimulans door dit door een zo breed mogelijke laag van

de bevolking te laten dragen boven de gunstiger
Fuseren zou ervoor moeten zorgen, dat een financiele consequenties welke het werken in
aantal reele problemen opgelost zouden wor- districtaal of regionaal verband mogeliik met
den. De financiele middelen waren niet toerei- zich mee zal brengen. "IO

kend, er was een tekort aan uitvoerende en lei- In I968 verscheen er een advies van de ge-
dinggevende krachten en een tekort aan actieve zamenlijke landelijke kruisverenigingen inzake
en deskundige bestuurders.9 Door een fusie de plaatselijke samenwerking tussen het Wit-
zou er, zo dacht men, efficienter gewerkt kun- Gele. het Groene en het Oranje-Groene Kruis.
nen worden en waren minder leidinggevenden Het advies luidde: "Samenwerking van de plaat-
nodig. Echter de Provinciale Bond had in de sehike verenigingen is 66n van de mogelijkhe-
vijftiger jaren ervaring opgedaan met samen- den om te komen tot een zo doelmatig mogelijk
werkingsverbanden, toen zij de idee van kring- gebruik van de schaarse middelen en mensen,
vorming lanceerde. Het bleek toen niet moge- waarover het kruiswerk beschikt."" De wijze
liik om bii de plaatseliike besturen belangstel- waarop de samenwerking zou moeten geschie-
ling te wekken voor uitvoering van werkzaam- den, werd aan de plaatselijke verenigingen zelf
heden in regionaal verband. Destijds had men overgelaten. De plaatselijke omstandigheden
gemikt op ondersteuning van de plaatseliike be- waren daarvoor richtinggevend. Criterium bleef
sturen door de inrichting van een buitendienst. het geven van zo'n optimaal mogelijke zorg. Bij
Deze dienst had tot taak de afdelingsbesturen de behartiging van de gezondheidszorg beschik-
op bestuurlijk, administratief en financieel ge- ten de plaatseliike afdelingen in het algemeen
bied bilstand te verlenen, zodanig dat de plaat- over te weinig middelen en menskracht, waar-
seliike besturen hun plaatselijk werk verant- onder ook specifieke deskundigheid gerekend
woord zouden kunnen doen. De ondersteuning mag worden. Samenwerking op het gebied van
werd verleend op het gebied van werk, perso- huisvesting, administratie, waarneming, ziekte-
neelsbeleid, subsidiemogelijkheden en dergelij- vervangingen, afspraken betreffende de wijkin-
ke. Ook besteedde het Bondsbestuur veel aan- deling leken de meest voor de hand liggende sa-
dacht aan de begeleiding van de uitvoerende menwerkingsobjecten. Ook public relations
functionarissen. Maar in de plaatselijke afde- leenden zich uitstekend voor samenwerking
lingsbesturen veranderde weinig. Als samen- evenals het ontwikkelen van nieuwe projecten
werkingsplannen al niet werden tegengewerkt of experimenten. Maar de drie nationale federa-
dan werd er in ieder geval niet meegewerkt. ties gingen niet zo ver, dat zij fusies entameer-
Zou er dan nu wel meegewerkt worden aan sa- den. Zij bevolen juridische zelfstandigheid van
menwerking met anders gekleurde verenigin- de onderscheiden afdelingen en behoud van ei-

70                   gen) gen kleur aan, maar wezen wel op het feit dat er
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in de Nederlandse samenleving verandering in ook niet gezien haar organisatorische structuur
waardering voor eigenheid en samenwerking met autonome plaatselijke afdelingen. Deze
bespeurbaar was. Deze sociaal-culturele oecu- structuur was er de oorzaak van, dat op lande-
mene werkte door in de verhouding van de lijk en provinciaal niveau slagvaardig besturen
kruisverenigingen onderling.'z onmogelijk werd gemaakt.

Samenwerking zou gestalte kunnen kriigen Vanaf I97O functioneerde de Werkgroep
door het initieren van zogenaamde kruisraden Regionalisatie Gezondheidszorg, een werk-
en het stichten van federaties.'3 Het werd alle- groep van de Provinciale Raad voor de
maal nog zeer voorzichtig geformuleerd. Volksgezondheid in samenwerking met de

Inspectie. In eerste instantie werkte deze groep
5.4 Regionale indeling in de provincie Noord- aan het voorbereiden van het beleid voor regio-
Brabant nalisatie van de gemeentelijke gezondheidszorg

en de regionale organisatie van het ambulance-
Al sedert de reorganisatie van I940 worstelde vervoer.
de provinciale kruisvereniging met de indeling Het feit dat de overheid steeds dwingender
van Brabant in districten. Voor de verschillende invloed uitoefende op het beleid binnen het par-
diensten werden verschillende indelingen ge- ticulier initiatief heeft zeer zeker het samen-
hanteerd, dikwijls gebaseerd op historisch ge- gaan van de gezondheidsinstellingen bevorderd,
groeide gronden. Eind van de jaren zestig ging maar de directe aanleiding kwam uit een andere
de provinciale overheid zich steeds meer be- hoek.

moeien met de zorg en de welzijnssector.
Daardoor kreeg zij te maken met de veelsoorti- 5.5 Fusievoorbereidingen I9681974
ge gebiedsverdeling in de provincie.

De provincie achtte de stand van zaken zo Op I6 mei I968 kwamen de besturen van de
problematisch, dat het Provinciaal Opbouw- Provinciale Bond Het Wit-Gele Kruis en de
orgaan te Tilburg gevraagd werd te onderzoe- Provinciale Noordbrabantse Vereniging Het
ken of het mogelijk was tot een gemeenschap- Groene Kruis bij elkaar onder voorzitterschap
pelijke noemer te komen of een aantal criteria van dr. Festen om voor het eerst te spreken over
te vinden die uitgangspunt van regionale inde- een eventuele fusie. Het standpunt van de voor-
ling kon vormen voor alle facetten van maat- zitter was helder: "Het bestuur van de Provinciale

schappelijke dienstverlening. Het leek steeds Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis is
meer een taak van de overheid de tendensen tot van mening dat er alles te zeggen is voor sa-
schaalvergroting zo te reguleren, dat een geinte- menwerking op die plaatsen, waar het in het be-
greerd welzijnsbeleid mogelijk gemaakt werd. lang van het kruiswerk geacht kan worden. Het
Het algemeen welzijnsbeleid kon niet geeffec- bondsbestuur acht geen termen aanwezig om
tueerd worden, als de overheid en het particu- op dit moment al over fusie te spreken. "'5 Het
lier initiatief steeds maar weer andere grenzen Groene Kruisbestuur was dezelfde mening toe-
hanteerden voor bepaalde taakuitvoeringen. De gedaan. Fusie verdween van de agenda maar
provinciale overheid streefde er dus naar om af- kwam terug in I 970. In het Algemeen Bestuur
spraken te maken over gemeenschappelijke ter-    van de Nationale Federatie hebben de
ritoriale gebieden en dwong het particulier ini- Brabantse bestuursleden zich altijd verzet tegen
tiatief tot aansluiting bij het bestuurlijke refe- de fusieplannen. Zij stonden daarin alleen. In
rentiekader van stads- en streekgewest.'4 I970 werd de zaak serieus. Er bestond allang

Uiteindelijk was dit doorslaggevend. De kruis- een samenwerkingsverband de SSLK, Stichting
7I                               vereniging was daarin nooit geslaagd en dat kon Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen,
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en men vroeg zich daar af of het voortbestaan zusterverenigingen zou niet moeten worden na-
van drie kruisverenigingen wel functioneel was gestreefd, niet op plaatselijk en niet op provinci-
in het perspectiefvan de toekomstige maat- aal niveau.·2'
schappelijke gezondheidszorg. Om een goed ge- In een bondsbestuursvergadering van 4
fundeerd standpunt in te nemen in de landelij- september I970 werd het instituut van de
ke discussie vroeg het Provinciaal Geestelijk Adviseur besproken. Men was het
Bondsbestuur aan de verschillende onderdelen erover eens dat een geestelijk adviseur of een
in januari I970 naar hun standpunt. Als eerste pastoraal werker verbonden kon blijven aan de
sprak de stafvan het Centraal Bureau over deze organisatie, maar dat dit niet statutair geregeld
problematiek. Men was het er samen over eens behoefde te worden.
dat de oorspronkelijke organisatiegrond, het Het College van Deskundigen, zoals dat bij
confessionalisme, was komen te vervallen en de vorige reorganisatie was ingesteld en dat
men vroeg zich af of het voortbestaan van drie weliswaar nooit gefunctioneerd had, leek toch
verenigingen nu nog wel gerechtvaardigd was. een aantrekkelijke optie bij de nieuw te forme-
Confessionaliteit als scheidingscriterium was ren organisatie. De Geneeskundig Inspecteur
aan vernieuwing toe. En in feite was in Brabant gaf daarop wel zeer kritisch commentaar.  De
de samenwerking al ver gevorderd. Fusie bete- uitvoering van de nota zou mogelijk kunnen
kende in de ogen van een aantal mensen slechts slagen, maar voorwaarde was wel dat het pater-
het formaliseren van een bestaand gegeven. nalistische beleid, dat kenmerkend was voor deI6

Dezelfde vraag werd voorgelegd aan de dis- Provinciale Kruisorganisatie, verlaten werd en
trictsverpleegsters Sociale Geneeskunde. Zij za-    er meer functioneel gewerkt zou gaan worden.
gen slechts voordelen in fusie en stemden met Het Bondsbestuur ging akkoord met de nota.
acht stemmen v66r en een tegen v66r de fusie.'7    Veel meer moeite had de Raad van
De districtsverpleegsters Sociale Hygiene stem- Afgevaardigden. De leden van de Raad zagen
den unaniem voor fusie evenals de leidster-do- niet veel heil in de voorgestelde verandering.
centen:8 De voorzitter van de Provinciale Bond, Iedere garantie dat de afdelingen nu beter be-
Festen, bleef tegenstander van fusie.  Hij was trokken zouden zijn met het wel en wee van de
bovendien bang dat fuseren tot een grote instel- Provinciale Bond ontbrak in hun ogen.za
ling een stap was op weg naar overname door Daartegenover werd de nota in de Algemene
de overheid:9 Duidelijk werd nu zichtbaar hoe Ledenvergadering van 20 november I970 zon-
groot de kloof was tussen bondsbestuur en de der discussie aanvaard.
uitvoerders.

Op  27  februari  I 970  werd een buitengewo- In I972 rezen er acute problemen bij het
ne algemene ledenvergadering gehouden om te Groene Kruis. Sommige kraamcentra hadden
komen tot standpuntbepaling. De Raad van zo weinig clienten dat de subsidiegrond verviel.
Afgevaardigden was bij monde van zijn voorzit- Het aantal geboorten in Noord-Brabant liep te-
ter mr. Joosten nog niet aan besluitvorming toe.    rug van 36.000 in I 968 naar 27·000 in I 974·
Men was ervan overtuigd dat de samenwerking Bovendien werden steeds meer baby's in het
met de zustervereniging moest worden voortge- ziekenhuis geboren.,3 Duidelijk werd dat terwil-
zet en als dat tot fusie zou leiden was men niet le van de effectiviteit kraamcentra samenge-
per se tegen, maar tot dan werd de noodzaak voegd moesten worden. De dienst kraamzorg
niet ingezien.*0 Hoewel enkele districten zich van het Wit-Gele kruis had in I973 een exploi-
uitspraken voor fusie was de algemene tendens tatietekort van ruim f800.000.- als gevolg van
dat fusie niet direct de oplossing zou zijn voor een door de overheid opgelegde salarisverho-

72                               de gerezen problemen. Een snelle fusie met de ging voor kraamverzorgsters. Op grond van dit
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gegeven verzocht het Groene Kruisbestuur aan 27 februari I97O herroepen. Bij een positief be-
het Wit-Gele Kruisbestuur de beide kraamzorg- sluit kon de fusie beginnend bij de kraamzorg,
diensten te integreren. Men heeft wellicht per I januari I973 gerealiseerd worden.27  In fei-
noodgedwongen daarom de intentie uitgespro- te werd het I juli I973:8
ken tot fusie met het Wit-Gele Kruis. De inte-
gratie van de kraamzorg, de oudste tak van Nog voor de algemene ledenvergadering moest
dienst zou wel eens exemplarisch kunnen wor- er flink gewerkt worden. Immers de leden
den voor de gang van zaken bij de andere dien- moesten een positiefverhaal te horen krijgen
sten.Ook binnen het bestuur van het Wit-Gele om gemotiveerd te worden v66r de fusie te
Kruis zag men in dat fusie onontkoombaar was stemmen. Bovendien zou het wenselijk zijn om
geworden. Deze bestuurders voelden het als het proces alvast in gang te zetten en de proble-
een morele plicht om de problemen in de men die een fusie met zich mee zou brengen,
kraamzorg van de zustervereniging op te los- alvast in kaart te brengen. Daartoe moest een
sen, maar zagen tegelijkertijd in dat dit het be- commissie in het leven geroepen worden. De
gin was van fusie om efficiencyredenen. In an- opdracht aan deze commissie die moest bestaan
derhalf jaar tijd was de mening van het bestuur uit vertegenwoordigers van het Groene en het
I 80° gedraaid.24 Nog in het jaarboek van I971 Wit-Gele Kruis, was om een nota te produceren
wordt vermeld dat fuseren met anders gekleur- die het besluit van het bestuur om fusie na te
de verenigingen niet aan de orde was. "En hoe- streven zou toelichten.29
wel men landelijk ter zake ernstige pogingen De argumenten voor fusie waren:
onderneemt, voelt men de behoefte hieraan in -  Er werd een betere beleidsvoorbereiding en
Brabant nagenoeg niet."25 Op landelijk niveau besluitvorming mogelijk door de vereenvoudi-
waren de staven van de drie landelijke bureaus ging van de communicatiestructuur.
al in een vergaand stadium van samengaan en -  Er zou efficienter gewerkt kunnen worden
waarschijnlijk heeft dat de positieve houding door een betere inzet van de beschikbare
ten opzichte van fuseren beinvloed. krachten.

Het Wit-Gele Kruis kampte echter met het - Daaruit vloeiden betere mogelijkheden voort
probleem dat op dat moment het bestuur moest tot begeleiding van het uitvoerende werk en
worden gereorganiseerd. In feite was het zitten- georganiseerd samenwerken met anderen zo-
de bestuur demissionair en eigenlijk niet be- als bijvoorbeeld maatschappelijk werk.
voegd om zo'n belangrijke beslissing te nemen. - Efficientere begeleiding zou moeten leiden
Bovendien moest een dergelijk besluit in de tot verbetering van het werk.
Algemene Vergadering genomen worden. Maar - Overlappingen, dubbele werkzaamheden in
de acute problemen bij de kraamzorg moesten de regio voor kraamcentra en districtsver-
wel worden opgelost. Op zich waren er geen

.
pleegsters zouden tot het verleden gaan beho-

problemen met de personeelsbezetting. ren.
Samenvoeging zou geen ontslag betekenen voor - Provinciale fusie opende wegen voor plaatse-
het personeel. Door fusie zouden de problemen lijke afdelingen.
met de spreiding van het personeel over de pro-     - De beeldvorming werd duidelijker, zowel voor
vincie opgelost worden. Het aantal kraamcentra de consumenten als voor de overheid.
werd teruggebracht van 24 naar vijftien. 26

Men besloot om de eindbeslissing over een Tijdens de algemene ledenvergadering die in
na te streven fusie te nemen in de algemene le- december 1972 gehouden werd. werden de be-
denvergadering van het najaar. De algemene le- stuursvoorstellen om een fusie na te streven

73 denvergadering moest immers het besluit van met algemene stemmen aangenomen.30 Omdat
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ook de algemene ledenvergadering van het Men was het erover eens dat het goed func-
Groene Kruis op I6 december I972 de fusie- tioneren van de gezondheiszorg uitgangspunt
plannen goedkeurde, kon tot daadwerkelijke re- zou moeten zijn. Doelmatigheid was het begrip,
alisering worden overgegaan. Er werd een waarop de kruisverenigingen tot elkaar konden
'Fusiecommissie' geinstalleerd waarin vijf be- komen. In die zin verwachtten de twee althans
stuursleden van het Wit-Gele Kruis en twee op papier iets van integratie.
vanuit het Groene Kruis zitting namen. Vanuit De zorg van de overheid voor het algemeen
de staf van het Wit-Gele Kruis werden vier com- welzi in van de burger nam in de zestiger jaren
missieleden benoemd en vanuit de staf van het toe. De discussie over de plaats van het particu-
Groene Kruis twee. Het hele proces raakte in lier initiatief hield daarmee gelijke tred. Was
een sterke stroomversnelling. Uiteindelijk was het niet de overheid die verantwoordelijk was
op I januari I974 de nieuwe organisatie, die de voor de voorzieningen van de burgers? De con-
naam zou gaan dragen Provinciale trole van de overheid op de taken van het parti-
Noordbrabantse Kruisvereniging (PNK) een culier initiatief nam vanuit die visie toe. Daarbii
feit. speelde natuurlijk ook een rol, dat de overheid

zeer veel subsidie doorsluisde via het particulier
5.6 Conclusie initiatief naar de zorg voor het welzijn van de

burgers. En geld geven betekent meteen contro-
In de zestiger jaren is binnen de Provinciale le op het uitgavepatroon. Deze twee factoren
Bond eindeloos gediscussieerd over eventuele versterkten elkaar, visie en subsidiering bete-
fusie. In deze discussie kwamen de volgende kenden een toenemende mate van overheidsbe-
thema's steeds opnieuw aan de orde: levensbe- moeiing.
schouwelijkheid, overheid, verwetenschappelij- Het Wit-Gele Kruis was ontstaan als een
king en professionalisering en tot slot samen- soort caritatieve c.q. filantropische vereniging
werking.v Het probleem van de autonome maar door zijn organisatievorm gebaseerd op
plaatseliike afdelingen kwam in I962 aan de solidariteit. Door de hoge vlucht van de medi-
orde. sche wetenschap en daarmee het enorme aantal

Voor wat betreft de levensbeschouwelijk- preventieve taken die de Kruisvereniging ging
heid kon men principiele argumenten v66r uitvoeren. werd dit fundament in toenemende
noch tugen deze fusering te berde brengen. mate ondergraven. Men was toe aan een organi-
Godsdienst was niet meer een argument om satie die gestuurd werd door wetenschappeliike
een eigen organisatie in stand te houden. De kennis en deskundigheid over gezondheidszorg
kruisverenigingen groeiden voor wat betreft le- voor de bevolking. Preventie is immers geen be-
vensbeschouwelijkheid naar elkaar toe. Het grip dat zich laat rilmen met solidariteit en het
Wit-Gele Kruis zag in, dat de leden anders over principe: 'heden ik, morgen gij'. Solidariteit is
dit begrip dachten dan vijftig jaar eerder. De gebaseerd op deze simpele volkswijsheid dat
Groene Kruisvereniging kwam tot de conclusie,    wat de ene vandaag kan overkomen morgen bij
dat het begrip algemeenheid niet gelijk was aan de ander kan geschieden. In die zin is het leven
neutraliteit. Algemeenheid mocht opgevat wor- met alle bijbehorende ziekten gelijkwaardig
den als 'Katholikos' en door toevoeging van het Preventie is van een andere orde, het toeval
adjectief'positief wilde men aangeven, dat het wordt op wetenschappelijke gronden zo weinig
begrip algemeenheid niet stond voor uniformi- mogelijk toegelaten.
teit. Hieronder konden beide kruisverenigingen Caritas en filantropie zijn dan inhoudsloze
zich vinden. begrippen geworden en de daarmee samenhan-

74 gende organisatie verliest zijn legitimiteit. Het
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Wit-Gele Kruis zette zich ook niet meer in voor Fusie betekende ook, dat de competitie met
een bepaalde doelgroep, maar pretendeerde de de andere kruisverenigingen passd was. De tot
behartiging van de maatschappeliike gezond- activiteit prikkelende en naar steeds maar weer
heidszorg voor zijn rekening te nemen.32 verbetering strevende factor verdween. De gefu-

Fusie betekende echter voor het Wit-Gele seerde instellingen verwierven een monopolie-
Kruis het opgeven van de historisch verworven positie, de concurrentie tussen de drie ver-
positie. Voor veel leden was zowel het logo als dween.

de naam een begrip geworden en het zou moei- Ondanks al deze bezwaren besloot men om
lijk zijn om te begrijpen dat het niet meer zou op 1 januari I974 samen te gaan. Echt noodza-
bestaan. In het bondsbestuur was men ook ge- kelijk was dat op dat moment voor het Wit-Gele
voelig voor dit verlies. Fuseren betekende voor Kruis in de provincie Noord-Brabant niet. De fi-
hen "opgaan in het Groene Kruis."13 nancieel-economische nood was niet zo groot

dat het water tot aan de lippen stond. Er was
nog steeds aanwas van ledenaantal, zoals blijkt
uit tabel 3. De noodzaak tot fusie leek te komen
van het Groene Kruis en het lijkt erop dat de

Tabel 2 het bestuur van de Provinciale Bond heeft over-
Financied overzicht 1970 en 197, wogen dat het er toch ooit van moest komen.

Zij gingen wellicht daarom overstag. Festen,
3 1-12 -I 970 31-I2·I97I toe/afname voorzitter van het Wit-Gele Kruis werd voorzit-

Kapitaal en reserves 1.207.000 477·000 +170.000 ter van de Provinciale Noord-Brabantse
Leningen op lange termijn 564·000 525·000 -39·000 Kruisvereniging.

I.77I.000 I.902000 13 I.000

Voorzieningen I42.000 I94·000 52.000 Weggeman beschrijft hoe organisaties drie fa-
Totaal beschikbaar op lange termijn I.9 I 3·000 2.096.000 I83.000 sen doorlopen, doelstellingen formuleren, orga-
Duurzame activa I.922.000 I.906.000 46.000 niseren en realiseren. Het Wit-Gele Kruis door-
Beschikbaar voor vlottende activa -9.000 190.000 I99.000 liep deze fasen snel. Al in de jaren dertig, zo'n

vijftien jaar na de oprichting bloeide de organi-
satie en daarna hield de 'alles-gaat-goed-toe-
stand' aan. In de jaren zestig ging het snel ach-
teruit en was er een neiging tot veranderen te
bespeuren. Het bestuur begreep dat ondanks
het feit dat de organisatie nog populair was en

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de gunstigeji- ondanks het feit dat men financieel nog niet
nancide positie van de Bond, waarvan ook al spra-     aan de grond zat, er fundamentele reorganisa-
ke was in 1970 en 1969. in 1971 he«t doorgezet. ties moesten komen om de vereniging te laten
Laat men echter de voorzieningen, die gezien het voortbestaan.
minder stabiele karakter voor definanciering van
duurzame activa van minder betekenis zijn buiten
beschouwing. dan laten de eerste tweejinancie-
ringsbronnen in 1971 gen tekort zien van f 4.000.-·
In dejaren 1967 en 1966 was er nog sprake van

ten overschot van f 627·000,- inf 66.000,-. De
Bond dreigde in liquiditeitsproblemen te komen.

75



Handeling en beweging

Organisaties worden ingericht om doelen te be- De bestuurders speelden een rol. Zij stuur-
reiken en tot stand te brengen, die geen van de den vanuit hun overtuiging, visie en deskundig-
deelnemers aan de organisatie op eigen kracht heid de vereniging aan. Al deze handelingen
voor elkaar zou kunnen krijgen. Organisaties zette het Wit Gele-Kruis in beweging, deden het
zijn geen eigenstandige fenomenen. Er werken veranderen op uitvoerend, bestuurlijk en ideolo-
mensen die naar hun vermogen handelen, gisch niveau.
praktische problemen oplossen, denken over or-
ganisatorische vraagstukken, vernieuwing door-
voeren of juist tegenhouden.  In dit voorliggen-
de deel worden elementen uit de Wit-Gele
Kruisorganisatie naar voren gehaald. Als eerste
de terreinen waar de praktische werkzaamhe-
den zich afspeelden en die zich in de loop van
de tijd steeds uitbreidden. De mensen die voor
hun dagelijks brood op deze terreinen hun
werkzaamheden vonden, die zich door hun

79 werk ontwikkelden en specialiseerden.
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HOOFDSTUK VI

De werkvelden

6.1 Inleiding veel ziekten veroorzaakte, was de voedselberei.
ding. Dat behoorde te gebeuren in een schone

Aanvankelijk besloeg het werkterrein van de omgeving en na de maaltijd was afwassen nood-
Wit-Gele Kruisverenigingen de ziekenverple- zakelijk. Het ging dus, vanuit huidig oogpunt

ging en de kraamzorg. In sommige gemeenten bezien, om hele elementaire hygienische han-
was tuberculosebestrijding praktisch van meet delingen. Doelgroep voor dit hygienisch offen-
af 66n van de activiteiten van de Wit-Gele sief waren de huisvrouwen en moeders. Via hen

Kruisverenigingen, zoals bijvoorbeeld in Etten. kon het gezin bereikt worden.
Het uitvoerende werk was pionierswerk, Er waren twee grote knelpunten in de pro-

vooral het verbreiden van hygienische kennis vincie: de zuigelingensterfte en de tuberculose.
en inzichten was noodzakelijk' maar als taakuit- Praktisch ieder gezin had met deze problema-

voering onbekend. De Wit-Gele Kruiszusters tiek te maken, maar het werd als natuurlijk er-
moesten de bevolking leren dat zij regelmatig varen. Het hoorde bij het leven zoals de seizoe-
moesten baden, dat baby's iedere dag gewassen nen. Het nieuwe van de kruisverenigingen was
moesten worden en dat liifgoed en huishoudlin-    dat zij de zuigelingensterfte en tuberculose pro-
nen regelmatig verschoond dienden te worden. blematiseerden. Zij maakten het aannemelijk,

81 Een andere dagelijks terugkerende activiteit die dat ieder gezin van deze twee bedreigingen af
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6.2 Ziekenverpleging

«ES:,tut '       '\ " Een der groote rampen, welke het huisgezin in

,      .                                          G  . - - _-  _       ,            X

het algemeen en ieder persoon in het bijzonder

    treffen kan, is wel de ziekte. Geheel het gezin
.-„'.....

-*-6                  6.1                  -                     9   I lijdt eronder, wanneer een der leden ziek is", zo

U    »·, 54' f 821-t*         '             begint een artikel van H. Hogeland in het..=..Ill--

016 .)21
& 9 Katholiek Sociaal Weekblad van augustus I909.
2     4&.

"'         .·-M·*,9 De auteur vervolgt met een expose over det. -  -3,

I. waarde van de vrouwen, die iuist die eigen-
- · schappen bezitten om de nood te lenigen, maar

J-O   N &-ir " wijst er eveneens op dat er een tekort is aan
-1%0,   ,    kennis over gezondheidsleer en aan de verstrek-

----0- ..L /    king van verpleegartikelen. Hoewel het Groene
-

-==...·..                                                                        Kruis dan al een aantal jaren actief is, is in het
zuiden nog niets op dat gebied gedaan: De au.
teur geeft in zijn artikel het programma voor de
katholieke ziekenverzorging: kennis van verple-
ging voor de behandeling van de zieke, een uit-
leenmagaziin met verpleegartikelen zoals een
ziekenstoel, drinkschuitjes, een windkussen,
verbandartikelen e.d. Voorbeelden werden in
kringen van het Katholiek Sociaal Weekblad ge-

Reizende tentoonstellingen kon komen. Hun propaganda werd krachtig on- zocht en gevonden in Duitsland.1
waren een geliefd middel om de     dersteund door de kerkelijke overheid, van bis- Ziekenverpleging was het allereerste werk-

bevolking voor te lichten. Op schop tot dorpskapelaan. terrein van de kruisverenigingen. Het curatieve
deze foto is zo'n tentoonstelling Door de zorg voor zuigelingen en de bestrij-    werk van de wijkverpleegkundige bestond vroe-

uit de iaren dertig te zien. ding Van de tuberculose structureel aan te pak- ger vooral uit het verplegen van zieken thuis,
ken werd de mogelijkheid geschapen om in de verbedden, wassen, vernieuwen van verband en
huisgezinnen binnen te dringen. Er was iets temperatuur opnemen. Sociale gezondheids-
waardevols te bieden. waarnaar iedere huis- zorg werd zeer ondergewaardeerd, vooral door
vrouw oren had. Van deze wetenschap heeft de huisartsen die in preventie een vorm van
men in de beginfase gebruik gemaakt, om een broodroof zouden zien. Bovendien had een be-
voet tussen de deur te krijgen. Eenmaal binnen handelende en verzorgende wijkzuster het voor-
kon het echte opvoedende werk beginnen zowel    deel dat zij "zoveel sneller het vertrouwen en de
ten faveure van het lichaam als de geest. Deze liefde der menschen wint dan de wel eens als
strategie, het problematiseren van de zuigelin- wat lastig beschouwde sociale werkster, die in-
gensterfte en de tuberculose en het betrekken geroeste slechte gebruiken en verwaarloozing
van de moeders door een oplossing voor de pro- bestrijdt.„4 De nadruk tijdens de taakuitvoering
blemen aan te reiken, werd bewust ingezet. In lag op het curatieve.
dit hoofdstuk zullen we nagaan welke terreinen Vooral in de beginperiode van de wijkver-
werden aangepakt en hoe deze zich uitbreid- pleging werd kennis van geloofszaken hoog ge-
den. waardeerd. In het al eerder genoemde Katholick

Sociaal Weekblad werd dit zo verwoord: "Al is
82 haar hoofddoel de ziekenverpleging. m.a.w. de
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verzorging van het menschelijk lichaam, toch na uitwerking van het verdovend middel niet
mag de verzorging van de ziel door haar niet uit    meer in staat zal zijn, moogt ge hem onder
het oog verloren worden. Hoofdvereischte is geen voorwaarde noch voorwendsel zulk een
daarom, dat slechts brave, zedelijk-godsdienstig middel toedienen, ook al zal de dokter het beve-
opgevoede vrouwen tot dit beroep worden toe- len! De ziel en haar eeuwig lot gaat boven, ein-
gelaten."i deloos ver boven alle pijn!" Een bladziide verder

In de plichten- en handboeken voor de ver- staat: "Van de andere kant zilt ge nooit ver-
pleegster werd de nadruk gelegd op geloofsken- plicht, het lilden van een stervende en ongene-
nis. Natuurlijk was verpleegtechnische kennis selijke te verlengen. (Tenzij hij zijn geestelijke
noodzakelijk voor de werkuitvoering, maar als zaken niet in orde heeft gebracht). Ge moogt
het op leven of dood aankwam, moest de wijk- zelfs de middelen, die het leven zouden verlen-
verpleegster toegerust zijn met kennis over reli- gen ongebruikt laten, als ge redelijk vrezen
gieuze handelingen zoals het toedienen van het     kunt, dat de zieke slechts misbruik zou maken
H. Doopsel en de Laatste Sacramenten.6 Vooral    van zijn leven om te zondigen. (Denk b.v. aan
bidden was een vaardigheid die verpleegsters homoseksuelen die in gevaar van sterven zijn,
moesten bezitten. Er waren speciale verpleeg- ongeneselijk en met God verzoend)."8
sterboekjes met gebeden zoals het Het Katholiek Zwart op wit gedrukt zijn dit toch wel heel
Verpleegstersboekje, geschreven door rector boude uitspraken. Ze zijn alleen te begrijpen in
Popma en Het Plichtenboekle voor het kader van de diepgewortelde katholieke

Ziekenverpleging, van de hand van de geestelijke overtuiging dat het leven geheel in het teken
Salsman S.J. Deze boekjes waren van een der- stond van het hiernamaals.
gelijk formaat dat ze in de zak van het verpleeg- Vooral in de beginperiode behoorden de
stersuniform konden worden opgeborgen. Als verpleegkundige handelingen niet tot de moei-
het nodig was kon het zo tevoorschijn gehaald lijkste onderdelen van het werk. Naast de gods-
worden. dienstig-zedeliike en de hygienische opvoeding,

Alle godsdienstige eisen die aan de wijkzus- moest de wijkzuster ook omgaan met de armoe-
ters gesteld werden, waren gemakkelijker te re- de. In veel gezinnen, vooral op het platteland
aliseren bij religieuzen dan bij leken. Deze laat- bestonden de woningen uit slechts twee ka-
sten moesten zich "bovennatuurlijk denken" mers, er liep in de meeste gezinnen een flink
eigen maken om "zonder schroom en terughou- aantal kinderen rond en elementaire bezittin-
dendheid in de ziekenzaal of voor een afzonder- gen zoals voldoende beddegoed konden ontbre-
lijke patient, het morgen- en avondgebed voor ken. Krachtig voedsel voorschrilven voor de pa-
te bidden, ofandere bepaalde gebeden te ver- tient had weinig zin als er armoede geleden
richten. Dan moet het ook werkelijk bidden werd. De wijkzuster moest in dit soort gezinnen
zijn. Dat wil zeggen een verheffen van het hart de benodigde middelen zien te krijgen van ge-
tot God."7 meente- en armenbestuur of desnoods  "aan de

De wijkzuster werkte onder verantwoorde- deur der meergegoeden kloppen en voor de ar-
lijkheid van de arts. Zij voerde opdrachten uit men vragen: eten, beddegoed, kleederen, ver-
die haar door de arts gegeven werden en zil plegingsmateriaal enz."9
moest de arts te allen tijde gehoorzamen. Als dat vergeleken wordt bil de huidige
Daarop was een uitzondering; in De Katholieke werkzaamheden van de wijkverpleegkundige
Verpleegster staat de volgende gedragslijn: zien wii dat zii nu voor het grootste gedeelte
"Zolang een zieke, die in stervensgevaar ver- hulp verleent aan lijders van chronische niet-be-

keert, geen orde heeft gebracht in zijn geestelij- smettelijke ziekten zoals kanker, reuma, hart-
83                                  ke zaken, en er redelijke vrees is, dat hij hiertoe en vaataandoeningen en patienten die een on-
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6.3.1 De stand van zaken-=911 ia -

1 '                                           #i  3     1     E*n van de grootste zorgen in Brabant aan het

I-     -    4    begin van deze eeuw was de schrikbarend hoge
I•        -                                                       ir   7-7 zuigelingensterfte. De artsen in die periode

. .   ..2")                                                                                                 -       I . schreven deze misstand toe aan de onwetend-. . --  I       ... 1 .1- 7 7- -.. ....liN. R '35
1.-    4-,    heid van de aanstaande moeders over zuigelin-

:.

genzorg. Dat spitste zich toe op twee zaken:

: , · ' .       1 M ..„. voeding en verzorging. Als kindervoeding werd
- .                                                             van alles gebruikt: kindermeel met veel water

-

713 en weinig melk, kindermeel met veel melk en
weinig water of kindermeel met alleen  melk.
Ook werd er pap gemaakt van maizena, rijste-
meel, havermout en gemalen tarwe. Brood werd
geweekt en als babyvoeding gebruikt. Het
spreekt vanzelf dat pasgeboren kinderen dit niet

b           - konden verdragen, hun ingewanden raaktenAm;.<

=-  -          'py« "    1            k  IA      -' van streek en daarom huilden zij veel. De moe-
ders reageerden daarop door de kinderen uit
hun bedjes te halen en op de arm heen en weer

Lessen 'kinderverzorging en geluk hebben gehad. Haar huidige taken zijn: te wiegen. Dat maakte de zaak er niet beter op."
opvoeding' voor aankomende Stimuleren en assisteren bij revalidatie-oefenin-      In I906 vermeldde de gezondheidscommissie

kr9amverzorgsters.    gen en het gebruik van prothesen; het geven dat maag-/darmkwalen het grootste aantal
van voorlichting over dieten en het geven van slachtoffers maakten onder de zuigelingen. "Te
adviezen over leefwijzen en het gebruik van me- verwonderen is het niet, als men waarneemt de
dicamenten en het geven van gezondheidsvoor- met alle zindelijkheid spottende wijze, waarop
lichting, vooral aan ouderen.10 kinderen soms gevoed worden, en wanneer

In de jaren vijftig raakte het godsdienstig- men daarbij in aanmerking neemt, de hoogste
zedelijke op de achtergrond. De armoede was onzindelijke wijze, waarop ook hier wordt om-
voor een groot deel verdwenen. In de meeste gegaan met de melk, dat voornaamste voedsel

gezinnen stond voldoende goed voedsel op ta- voor kinderen. "I 2

fel, de huizen waren voorzien van milieu-tech- Voor wat betreft de verzorging wist men
nische voorzieningen, elementair huishoudelij- eveneens geen raad. Van oudsher werd de zui-
ke zaken zoals linnengoed waren beschikbaar. geling gebakerd en met "kop onder de dekens"
De aandacht ging uit naar andere zaken. Vooral gestopt. Men was gewend om de zuigelingen bij
de ontwikkelingen in de medische techniek het minste geluid uit hun bedje te halen en iets
werden in die periode benadrukt. te eten te geven. Maar er kwamen ook 'nieuwer-

Maar op zich veranderde de essentie van wetse' geluiden om een kindje alleen onder een
het beroep niet, het bleef gaan om verpleegkun- lakentje te leggen want pasgeboren kinderen
dige zaken binnen de gezinnen. Deze oudste moesten zo rustig mogelijk gelaten worden. De
tak van dienst is ook nu nog steeds levend. toepassing van deze nieuwe inzichten sloeg

soms door. Er waren moeders die hun kinderen
„

bijna den heelen dag zonder verzuivering lie-
84
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Tabel 4 dige infrastructuur ontbrak. Daar kwam nog bij,
Zuigelingenster#e dat in de rooms-katholieke gedachtenwereld zo-

als reeds beschreven sterven het uiteindelijke
Aantal overleden kinderen longer dan een jaar, per Ioo geborenen levensdoel was. Een klein onschuldig kind ging
laartal Noord-Brabant Nederland linea recta naar de hemel en vanuit dat stand-

I926 8,74 6,II punt gezien komt doodgaan in een heel ander

I93I 6,85 4.96 perspectief te staan en was emotioneel niet zo

I 936 4,86 3.90 zwaar te dragen.
Door de aandacht die er vanuit de diocesane

Doodgeboren kinderen op I000 geborenen federaties aan de bestrijding van zuigelingen-
laartal Noord-Brabant Nederland ziekte besteed werd, daalden de sterftecijfers in

I926 24'OI 24'83 korte tijd. In tabel 4 wordt de omvang van het

I93I 25'88 24'96 probleem in Noord-Brabant. afgezet tegen de

I936 24'08 25'I5 getallen voor Nederland weergegeven, na tien

iaar kruiswerk.
Absolute sterftecilfer van zuigelingen

laartal Binnen een week Totaal Uit de tabel blijkt dat vooral het aantal kinderen

Noord-Brabant Nederland Noord-Brabant Nederland dat binnen een jaar stierf in Brabant beduidend
I926 5OI 2.970 2.I32 Io.880 hoger was dan in de rest van Nederland. Het

I93I 5oo 3·032 I.755 8.820 verschil in het aantal doodgeborenen is te ver-

I936 47I 2·763 I.220 6.67I waarlozen. Het sterftecijfer binnen een week in

Brabant in vergelijking met de rest van
Bron: Bijlage Subsidieverzoek aan Provinciale Zaken van de Provinciale Bond van het Nederland is ongeveer gelijk. Het risico voor
Wit-Gele Kruis, io juni I937 zuigelingen in de provincie lag dus tussen ou-

der dan een week en jonger dan een jaar.
Artsen schreven de hoge sterfte toe aan de im-
populariteit van borstvoeding. Zij hebben gelijk
gekregen van Van der Heijden. Uit zijn onder-

ten liggen."'3 De tegenstrijdige adviezen bleken zoek blijkt dat de sterfte onder baby's, die naar
erg verwarrend voor de jonge moeder. alle waarschijnlijkheid geen borstvoeding kre-

In de jaarverslagen van de gezondheids- gen, driemaal zo hoog was als bij zuigelingen
commissies werd gewezen op het feit dat er veel die gedurende langere tijd natuurlijke voeding

baby's stierven zonder dat de hulp van de arts kregen.'6 Rond de jaren dertig daalde dit cijfer.

werd ingeroepen. Het was zelfs zo, dat de hulp De propaganda voor borstvoeding kreeg effect.
van de vee-arts eerder werd gehaald als de hulp Bovendien verbeterde de samenstelling van de
van de gewone geneesheer.14 Men was ervan kunstmatige voeding eveneens. In Tilburg was
overtuigd, dat er aan ziekten van baby's niets te sprake van een daling van I4% in IgI4 naar
doen was en in een gezin werd de dood gelaten Io,6% in I920 tot 4,72% in I930· Het streefge-

afgewacht. Bovendien, er waren ook weinig tal was 3%. De vermijdbare sterfte-oorzaken die
voorzieningen. Zo had het dorp Gilze in I9O9 gevolg waren van onkunde, werden tot een mi-
een vroedvrouw en een arts, maar het naastgele- nimum teruggebracht. Vervolgens werden an-
gen dorp Rijen was voor alle geneeskundige dere problemen aangepakt zoals de vroegge-
hulp aangewezen op het buurdorp Dongen, dat boorten en de "beleedigingen van de pasgebore-
vii f kilometer verderop ligt.IS Het was dus niet nen bij de baring" als gevolg van een te nauw

85                               alleen onwetendheid, ook een gezondheidskun- bekken.
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Overdreven zware arbeid van de moeder tij- gemiddeld twee jaar bedroeg en slechts bii ho-
dens de zwangerschap gaf aanleiding tot vroeg- gere uitzondering twintig maanden. Als de
geboorte. Voeg daar nog het alcoholgebruik bij, moeder echter het kind niet zelf voedde dan
waarvan de ongunstige invloed op de constitutie werd gemiddeld binnen het jaar een nieuw kind
van het kind buiten twijfel stond. en het pro- geboren. Het verband lag dus in de visie van de
gramma voor prenatale zorg was gereed.'7 Commissie andersom.2° Door borstvoeding te
Prenatale zorg kwam in de dertiger jaren op geven kwamen er minder kinderen. Omdat er
gang. Daarnaast werd extra aandacht besteed minder kinderen kwamen, was de kans op sterf-
aan aandoeningen van de luchtwegen en be- te binnen het jaar geringer. Ook Van der
smettelijke ziekten, zodat de gehate zuigelin- Heilden heeft gewezen op het verband tussen
gensterfte nog meer gereduceerd zou worden. de omvang van het gezin en de zuigelingen-

It

sterfte. Als de gezinnen groot waren en er
Er was een bron die in het katholieke Brabant kwam nog een kleintje bij, dan werd er logi-
veel ergenis verwekte en die er wellicht toe scherwijs (althans naar de mening van Van der
heeft bijgedragen dat de bestrijding van de zui- Heijden) minder zorg besteed, de huisvestings-
gelingensterfte zo fanatiek werd aangepakt. In problemen werden groter, de hygienische om-
de periode I 907-I9IO stierven er per Ioo le- standigheden lieten nog meer te wensen over
vendgeborenen I3,7 in katholieke gezinnen te- en de financiele omstandigheden werden nog
gen 9,7 in protestante en 7.I in israelitische, nijpender.2, Naar onze mening interfereren de
II,4 in gezinnen van andere kerkelijk gezindten twee factoren. Borstvoeding gaf de baby het bes-
en 4,9 in gezinnen die niet tot een kerkgenoot- te voedsel en omdat vrouwen niet zo sne] zwan-
schap behoorden. Deze ciffers werden gebruikt ger raakten, werd het huishouden minder
om een oorzakelijk verband tussen zuigelingen- zwaar belast.
sterfte en katholiciteit aan te tonen:9 Het In de jaren I9IO-1920 nam het aantal ge-
spreekt vanzelf dat deze beschuldiging in het boorten af. Het geboorteoverschot daalde van
katholieke Brabant, waar sprake was van 'kin- I5'75% in I9I4 tot II,03% in I9I9. Er werd ge-
derzegen' als pijnlijk ervaren werd. Door de vreesd dat als deze lijn zich zou doorzetten de
hoge zuigelingensterfte werd het sterftecijfer geboortelijn de sterftelijn zou kruisen. De ka-
omhoog gestuwd. tholieken zouden daardoor nog meer in de min-

Er werd in deze periode verband gelegd tus- derheid geraken. Het was geen wonder dat de
sen zuigelingensterfte en grote gezinnen. In de katholieke elite ervan overtuigd was dat dit on-
Commissie ter bestrijding der zuigelingenziek- heil gekeerd diende te worden onder andere
te kwam dit verband meermalen ter sprake. Uit door geboortebeperking tegen te gaan en door
een klein onderzoekje bleek dat in gezinnen ervoor te zorgen dat de levenskansen van pasge-
waar de baby's borstvoeding hadden gehad, de borenen zouden stijgen.
sterfte beduidend lager lag, namelijk 6% tegen- Een van de propagandisten van een actie-
over 30%. De Commissie was ervan overtuigd programma ter realisering van bovenstaande
dat naast andere factoren zoals verkeerde toe- was dr. Deckers, eerste voorzitter van de
passing van kunstmatige voeding, onvoldoende Bossche Federatie en lid van de Tweede Kamer.
verzorging en slechte woningtoestand, het ont- Hij betoogde dat er plaats genoeg was in
breken van borstvoeding noodlottig was, omdat Nederland en zeker in Europa. Van overbevol-
ook de opeenvolging van geboorten sneller was.     king was geen sprake en zou dat ooit het geval
Analoog aan een studie van Muckerman consta- worden dan moest het middel van geleide mi-
teerde de Commissie dat in "naturtreue gratie gebruikt worden. Geboortebeperking uit86                               Normalfamilien" de pauze tussen de geboorten
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kennissen. Moedercursussen werden gegeven
door gediplomeerde kraamverpleegsters. De ge-
hele cursus bestond uit twaalf lessen. De lessen
die tijdens de moedercursussen gegeven wer-
den gingen over de verzorging van de baby.
Hoe bescherm je hem tegen kou en hitte? Hoe
moet ziin kleding eruit zien? Wat hoort er in de
wiegP Hoe gebruik je een kruik, Wassen, rein-
heid en hygiene werden gepropageerd. Er wer-

74 den gloedvolle pleidooien gehouden voor frisse
lucht, buiten- en zonlicht. Er werd gewezen op
het gevaar van verkouden en hoestende mensen
in de buurt van de pasgeborene. Helemaal
nieuw voor de jonge moeders was het pleidooifO voor een eigen wiegje en kamertje voor hun
kind.21

-«- Het ging in de toenmalige moedercursus-
sen over wat wij nu hele elementaire zaken noe-
men, maar voor de beginperiode van de kruis-
verenigingen waren dit werkelijk noviteiten, ge-
zien de dagelijkse praktijk in de gezinnen.

Moeders met hun baby's.     sociaal-economische motieven was in zijn ogen De kosten van de moedercursussen werden
wachten op hun beurt om de    ongegrond. 22 voor de cursisten erg laag gehouden om vooral

kinderen te laten wegen. Door plaatselijke Wit-Gele Kruisafdelingen niemand af te schrikken, een dubbeltje per les.
op te richten werd er in ieder geval een netwerk    Toch was vooral in de beginperiode het krijgen
opgebouwd dat de zuigelingensterfte te lijf kon van belangstellenden voor deze cursussen pro-
gaan. En bovendien door voorlichting en con- blematisch. Weliswaar gaf een groot aantal toe-
trole in de gezinnen het geboortecijfer konden komstige leerlingen zich op, maar als het punt-
beinvloeden. De zuigelingenzorg werd in drie le bij het paaltje kwam, kwamen zij niet opda-
etappes opgezet. Eerst werden moedercursus-         gen. J. van de Horst uit Oudenbosch
sen verzorgd. daarna werden consultatiebu- analyseerde dit als volgt: "Waaromp Omdat zij
reaus ingericht en tot slot kwam de kraamhulp haar taak, haar plicht haar verantwoordelijkheid
professioneel op gang. niet begrepen? Neen, dat is niet aan te nemen.

Waarom komen dan niet meerderen de lessen

6.3.2 Moedercursussen volgen? Omdat enkele 'kletsmajoors' de zaak
Het voornaamste middel in de beginfase was trachten belachelijk te maken, twist en twee-
informatieverstrekking. Het Wit-Gele Kruis be- dracht willen zaaien. Omdat menschelijk op-
gon fanatiek aan de voorlichting middels het ge- zicht, valsche schaamte, de praatjes van domme
ven van moedercursussen. In kranten en plaat- buurvrouwen weerhouden dezen duren plicht
selijke advertentiebladen werden de moedercur- te volbrengen:24
sussen aangeboden. De doelgroep bestond niet De cursussen liepen het beste op plaatsen
alleen uit aanstaande jonge moeders, maar ook waar een goed georganiseerde boerinnenbond
meis jes van 23 jaar en ouder en alle ongetrouw- bestond. Een districtshuisbezoekster merkte
de vrouwen die als propagandiste van het kruis- daarover op: "De beter onderlegde boerin is een

87 werk zouden kunnen optreden bij familie en
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stuwkracht in de goede richting op het gebied trok zich de extreem hoge kindersterfte zeer
der volksgezondheid."zi aan. Zelf stak hij, geheel belangeloos zijn tijd in

Naast de moedercursussen werden er het consultatiebureau, waaraan ook een melk-
driemaandelijkse cursussen georganiseerd door keuken verbonden was.27
de katholieke jeugdverenigingen, waarin aan Kort gezegd bestond het werkterrein van de
jonge meisjes de noodzakelijke kennis bijge- consultatiebureaus uit: verzorging van de zuige-
bracht werd voor de taak, die haar stond te ling. Een andere vernieuwing was de kennis die
wachten voor man en kind. Op de eerste plaats op de consultatiebureaus en via de moedercur-
moesten zij zich bewust worden van haar plaats sussen werd overgedragen op het gebied van
in het gezin, dat de kern zou gaan vormen van voeding. Daarbij hoorde ook voor het eerst het
de maatschappij. Daarom werd aan deze meis- wegen van de zuigelingen om te meten of zij
jes een cursusprogramma aangeboden, dat de voldoende aankwamen.28 In I92I kwamen er
volgende onderdelen bevatte: naast de consultatiebureaus in de grote steden
-  persoonlijke en algemene hygiene; ook bureaus in Oss, Bergen op Zoom, Boxtel,
-  bouw en verrichtingen van het lichaam; Waalwijk en Gemert. Zonder uitzondering had-
- lichaamsverzorging en kleding; den deze gemeenten een zeer hoge zuigelingen-
-  inrichting en onderhoud van de woning; sterfte.
-  samenstelling en toebereiding van maaltij-
den; In deze gemeenten is er vanaf I 92I een flinke

- kinderverzorging en opvoeding; vermindering van de zuigelingensterfte te con-
- strijd tegen de besmettelijke ziekten. stateren.29 Door dit soort kleine onderzoeken te26

Door meisjes al vroeg te leren hoe de verzor- presenteren konden de diocesane federaties la-
ging van het huishouden diende te gebeuren, ten zien, dat hun werkzaamheden ook echt zo-
werd er aan preventieve zorg gedaan. 'Jong ge- den aan de dijk zetten. Aan Provinciale Staten
leerd, oud gedaan' was de leus en men hoopte konden ze laten zien, dat consultatiebureaus in
op deze manier hygianisch gedrag al vroeg ei- de strijd tegen de zuigelingensterfte hielpen.
gen te maken. In I925 werd besloten om ook op het platte-

In de jaren dertig is dit voornaamste gebied    land te starten met consultatiebureaus. Aan het
gedxploreerd. Men weet hoe de problemen moe- hoofd van deze bureaus zouden in de ogen van
ten worden aangepakt. De zorg voor moeder en de diocesane bestuurders kinderspecialisten
kind wordt vooral uitgevoerd via het geven van moeten staan. Dat bleek geen haalbare kaart.
moedercursussen, het geven van voorlichting Daarom werd aan de ruim honderd plattelands-
en de consultatiebureaus voor zuigelingen. artsen een brief geschreven met het verzoek om

medewerking te verlenen aan de oprichting en
6.3.3 Consultatiebureaus uitvoering van een bureau. Weliswaar was er
De basis voor de zuigelingenzorg was het con- subsidie aangevraagd bij de provincie om deze
sultatiebureau. Als voorbeeld voor deze activi- werkzaamheden te vergoeden, maar omdat de
teit diende Den Haag. Op 9 december I OI provincie nog niet geantwoord had, werd aan de
werd in Den Haag aan de Regentesselaan het artsen gevraagd om de werkzaamheden gratis
eerste consultatiebureau voor zuigelingen geo- uit te voeren. De briefwerd door 42 artsen posi-
pend naar voorbeeld van het Parijse 'consulta- tief beantwoord.  Maar in de organisatie en uit-
tion des nourrissons' van de hoogleraar voering bleken de problemen te groot. De art-
Pierre Budin. In Nederland was de arts sen moesten voor overleg bij elkaar komen om
B.P.B. Plantenga de grote voortrekker. samen met de kinderartsen een beleidslijn uit

88                             Plantenga was een sociaal bewogen arts en hi j te stippelen. Er moesten consultatiebureaus in-
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Tabel 5 ken van medische leiding, waardoor zij gede-
Verloop zuigelingenste,Be gradeerd waren tot weegbureaus.32

Pas in de jaren dertig wordt er een groot
Verloop van de zuigelingensterfte van kinderen jonger dan 66n jaar, op honderd levend aantal zuigelingenbureaus ingericht. Het aantal
geborene stijgt van 200 in I929 tot 800 in I935· Na de

IgI 9192 I I922 I923 I924 Tweede Wereldoorlog en vooral in de jaren viif-

Bergen op Zoom 8,90 6,25 5,58 4.89 tig worden overal nieuwe kruisgebouwen met

OSS I3'90 I3'49 I3'43 IO,52 professioneel ingerichte zuigelingenbureaus ge-

Waalwijk 8,Io I2,I8 7,66 3,33 bouwd. Maar dat verbeterde niet altiid de kwali-

Boxtel I4'60 II,86               II,36 8,Io teit. Eindhoven en Tilburg kenden wel medisch
Gemert I6,50 I8,01 I5'67 IO,35 leiders en modern ingerichte bureaus, maar

deze functioneerden toch niet optimaal. De lei-
Bron: jaarverslag Diocesane Federaties Het Wit-Gele Kruis, I926. ders lieten de werkzaamheden op het bureau

over aan assistenten, die op de eerste plaats niet
van katholieke komaf waren en bovendien alle-
maal andere ideeen over baby- en kindervoe-
ding erop na hielden. Van consistentie in de ad-

gericht worden en zonder een cent was dat on- viezen was weinig te bespeuren. Bovendien lie-
mogelijk. In I925 werd dit in ieder geval niet ten de wijkverpleegsters die op het bureau
gerealiseerd.30 assisteerden zich niet onbetuigd. Als er een

De medische leiders van de reeds bestaande nieuwe assistent verscheen gaven zij eigen ad-
consultatiebureaus waren uitermate ongelukkig viezen, omdat zij weinig fiducie hadden in de
met het plan. Zij meenden dat de dorpsartsen onervaren doktoren.33

op een enkele uitzondering na niet in staat wa- Pas vanaf de jaren zeventig werden de voe-
ren de leer van voeding en verzorging van de dingsadviezen voor baby en kleuter in de pro-
gezonde baby in alle details te beheersen. vincie geuniformeerd.34 Naar het belang van
Daarbij kwam nog, dat de rolwisseling van con- goede voeding wordt nog steeds onderzoek ge-
sultatiearts en behandelend arts negatief zou daan, bijvoorbeeld naar het gebruik van suiker
kunnen werken, omdat het werk op het consul- en naar de suppletie van fluor.
tatiebureau als middel om de praktijk te ver- In de jaren vijftig werd voor het eerst syste-
meerderen gezien zou kunnen worden. Kortom matisch vaccinatie bij baby's en peuters toege.
de medische leiders zagen niets in het plan en past. Vaccinatie wordt nog steeds uitgevoerd en
pleitten voor specialisten in de consultatiebu- met succes, want de mortaliteit en morbiditeit
reaus.31 van difterie en kinkhoest zijn verdwenen. Ook

Eindhoven nam in deze periode een bijzon- polio is verbannen op enkele uitzonderlijke ge-
dere positie in, omdat het zuigelingenbureau in vallen. Hier handelt het echter om kinderen die
deze stad concurrentie ondervond van Philips. om principiele redenen niet zijn gevaccineerd.
Zuigelingen- en kleuterzorg waren bij Philips Vroegtijdig onderkennen van afwijkingen,
goed geregeld. Bovendien had de gloeilampen- zoals klompvoetjes, aangeboren heupontwrich-
fabriek een polikliniek waar de moeders gratis tingen, tekort aan schildklierwerking en hartaf-
behandeld konden worden. Tijdens het kraam- wijkingen kwam in de zestiger jaren op het pro-
bed bezochten de Philipsenqu6trices moeder en gramma van de consultatiebureaus. In I973
kind. De Wit-Gele Kruisbureaus waren in die vonden op de consultatiebureaus ingrijpende
periode in diskrediet gebracht door het ontbre- moderniseringen plaats. Et werden nieuwe

89                                                                                                   weeg. en ontwikkelingskaarten voor de zuige-
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:   1951 eengecombineerdemoeder-/vadercursus.Se                                    t.

''1 //1  .A//A Tijdens de twee laatste lessen worden de vaderslin                                14
ii· uitgenodigd en komt een 'daartoe bevoegd per-271:

                     lit                                                soon'
een uiteenzetting geven van "het wonder-

lijk proces van het nieuwe leven, waarbij zowel
*.-          p                                                                                                                     vaders als moeders nauw betrokken zijn." Maar

f                                         N                                                er zit ook iets praktisch aan deze lessen, de va--,
... mI ders moeten tevens iets leren van babyverzor-

- ging, want uit ervaring weet men dat de handen
nogal eens verkeerd staan.37 Verrassend is deze

« 'it

*

,(,   aandacht voor aanstaande vaders. Het bescha-
vingsoffensiefveranderde van toon en was niet

.'4
meer alleen op moeders gericht maar op beide

. 33 '1. 42. partners, die samen een groot gezond gezin
moesten stichten.

1.

l ·· De aandacht voor de vaders om hen het
wonder van de natuur bewust te maken is op-
vallend en voegde een dimensie toe aan bewus-
te gezinspolitiek. Na de oorlog veranderde de
gezinspolitiek namelijk niet. De bevolking werd
niet op het idee gebracht minder kinderen te
krijgen. Nog liever stuurde de overheid ruim
300.000 onderdanen gesubsidieerd naar
Canada, Australie en Zuid-Afrika, zoals
Gastelaars opmerkt.38

Rond I980 bezochten vrijwel alle moeders
Vanafde tweede helft van de     ling, en een set.van diagrammen voor de lengte, de consultatiebureaus voor zuigelingen en on-
iaren vijftig worden kinderen het gewicht, de schedelomvang, de sensomoto- geveer 60% maakte gebruik van de consultatie-

ingeent rische ontwikkeling en de neurologische ont- bureaus voor kleuterzorg.19 Deze voorziening is
wikkeling ontworpen. Vroegtijdige opsporing ook nu nog niet weg te denken uit de gezond-
van afwijkingen en stoornissen in de zuigelin- heidszorg.

genperiode bleek de start voor verantwoorde
preventie.35 6.3.4 Kraamzorg

Niet van fysieke aard, maar daarom niet on-    Aan het begin van deze eeuw hielpen bakers en
belangrijker was het onderzoek naar de ouder- buurvrouwen de kraamvrouw tijdens en na de
kindrelatie door het signaleren en trachten te bevalling. Deze 'kraamhulpen' ontleenden hun
voorkomen dat slechte relaties ontstaan.36 deskundigheid aan persoonlijke ervaring.4° De

Tot op heden is onderzoek nog steeds van bakers hadden meestentijds een eigen praktijk.
belang. Dat valt op te maken uit allerlei testen, Een zwangere vrouw besprak bij de baker de ge-
bijvoorbeeld naar de beste houding van het wenste hu]p.
kindje, de uren waarop het niet hoeft te slapen Omdat baby's ietwat eigengereid zijn voor
en dergeliike. wat betreft hun komst, kwam het nogal eens

De oude middelen zoals de moedercursus- voor dat de baker twee diensten tegelijkertijd
sen blijven bestaan, maar er wordt wel gemo- moest vervullen. Een ander groot probleem - we

90 derniseerd. Zo heeft Valkenswaard als eerste in praten over de laren twintig - vormde het gevaar
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Kraamzorg bestond uit het verzorgen van.-1.-.r
de kraamvrouw en haar kind en uit hulp in de
huishouding. Bovendien stond de kraamhulp
de vroedvrouw bij de bevalling terzijde. Zi i zette
alles klaar voor de bevalling en nam aseptische
en antiseptische voorzorgen. Bovendien, zo

 , 12 werd bedacht, kon zij met haar typisch vrouwe-/2 +
lijke eigenschappen een sfeer in de kraamka-

_,                                                                 mer scheppen die vertrouwen wekte en de aan-

&,„
*e staande moeder tot steun zou zijn, mocht zij

het moeilijk krijgen tijdens het baren. En mocht
er zich iets onverwachts voordoen, dan zou een

I \
geschoolde baker of kraamverzorgster de nodi-
ge maatregelen weten te nemen.41

Kraamhulp kende onderscheiden typen
hulp: alleen overdag maar ook als hulp die in-
tern dag en nacht in de gezinnen bleef. Meestal
bleef de hulp tien dagen in het gezin.
Kraamhulp was een noodzakelijke voorziening.
Nog aan het einde van de iaren dertig vond on-

, , h-
e 1

11
geveer de helft van het totale aantal sterfgeval-

04=  11, 1 len plaats in de eerste week na de geboorte.44
Door een deskundige kraamhulp in de gezin-

-A -4. nen te plaatsen kon worden toegezien op een
goede verzorging van de baby. Tegelijkertijd
konden voorlichting en advies worden gegeven

Niet alleen kleine kinderen van kraambedinfectie. Meestal kwam dit voort over de verzorging en voeding. De kraamhulp
werden ingeent. Tildens     uit contacten met verplegingsartikelen. kon aan de jonge moeder demonstreren hoe

penoden waarin gevaar voor een Wanneer meerdere kraamvrouwen gelijktijdig goede verzorging diende te worden uitgevoerd.
besmettelilke ziekte dreigde. werden verpleegd was dit gevaar het grootst. Zoals gezegd besprak de zwangere vrouw

werden inentingscampagnes op    Het zou veel beter en minder gevaarlijk zijn als kraamzorg bij een zelfstandig gevestigde baker.
touw gezet. In het plaatseliike    iedere kraamvrouw zou worden verpleegd door In sommige gemeenten deden zwangeren een

wilkgebouw werden de      een en dezelfde baker, die bovendien geschoold beroep op de wijkverpleegster. Maar wijkver-
vaccinaties toegediend. zoals te    Was.4' De kruisverenigingen begonnen rond pleegsters konden eigenlijk niet voldoen aan dit

zien ts op deze foto L,it    I 930 ernst te maken met de scholing van ba- verzoek. Hun wisselvallige werkkring en be-

s·Hertogenbosch tildens een kers. Tilburg beet het spits af; in I936 had deze smettingsgevaar waren negatieve factoren om
dreigende polio-epidemic.    kruisvereniging een primeur. Haar gediplo- deze taak erbij te nemen. In wat grotere ge-

meerde corps kraamhulpen ging eenzelfde uni- meenten werden door de plaatselijke afdelingen
form dragen, dat bestond uit een grijze japon wijkkraamverpleegsters in dienst genomen.
met witte boord, zwarte strik en witte schort. Deze verpleegsters hadden echter als nadeel,
Een grijze uniformjas, een uniformbakermuts dat zij kort in het gezin kwamen en daardoor
en een zwarte tas voor de verplegingsattributen niet toekwamen aan voorlichting.45
completeerden het uniform. Volgens voor- Tegelijkertijd met de scholing van de bakers

schrift werd op de strik een speld met een ooie- en de start van de opleidingen tot kraamver-

 I                               vaar gedragen.4 zorgster begonnen de kruisverenigingen met de
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van het gezin, waardoor het voor haar mogelijk
,    werd te beoordelen welke kraamhulp het best

-...i.*e
geplaatst kon worden.47

\ s.'*d                                                                 :         De bemiddelingsbureaus werden succesvol.h.

:,                                                                         ·   ·    In I950 werd in 59,8% van het totale aantal be-
'0            -                                                        · vallingen kraamhulp geregeld door bemidde-

f
-9:i lingsbureaus van het Wit-Gele Kruis. In 1962

£,          was dat opgelopen tot 62,3%. Van al deze hulp
\   r   was 65% intern.
/..

4. -           Maar de financiele resultaten van de kraam-
j .1. *  · centra waren ongunstig. Al in I95I had dat tot*r. \ maatregelen geleid in die zin, dat het aantal te

---

f  '4 verzorgen bedden per kraamverzorgster was

1
-1

*Uy _......„     verhoogd. Bovendien werd er bezuinigd op de
- r<     kilometervergoeding voor de auto.\-

1 «3,   - 9·11*    Bemiddelingsbureaus, ofkraamcentra zoals ze
.:  ....... 'M

.™p

///
.4

meestal werden genoemd, kregen een aantal ki-

r                                                                                                         :-  |     lometers toebemeten.48 Het mocht allemaal
niet baten, de exploitatietekorten zouden alleen
maar toenemen en vormden zoals we hebben

In de tweede helft van de taren inrichting van plaatsingsbureaus, eerst in de gezien de aanleiding tot de ontkleuring.
dertig deed de gediplomeerde grote steden. Bij deze plaatsingsbureaus kon-

kraamverzorgster haar mtrede den aanstaande moeders zich melden en 6.4 Tuberculosebestrijding
kraamhulp bespreken. De plaatsingsbureaus
hadden gediplomeerde bakers en kraamver- De bestrijding van tuberculose stond van meet
zorgsters in dienst die om de beurt werden in- af aan op de agenda van de kruisverenigingen.
geschakeld. De kraamvrouw was op die manier In sommige gemeenten bestonden reeds ver-
zeker van hulp en de kraamhulpen hadden re- enigingen ter bestrijding van de tuberculose. In
gelmatig werk. Het mes sneed van twee kanten.    I903 was in Noord-Brabant de Vereeniging tot

Plaatsingsbureaus waren een uitkomst in Bestrijding van Tuberculose opgericht met
de steden, maar op het platteland werkte de for- plaatselijke afdelingen. De structuur van deze
mule niet. Made en omgeving richtte het eerste vereniging was hetzelfde als van de later opge-
plaatsingsbureau in op het platteland. Het was richte kruisverenigingen. De taak van de plaat-
in juli I940.46 De organisatie van de kraamzorg selijke afdelingen was het opsporen van tbc-pa-
werd sterk bevorderd, doordat voorstellen die de tienten om deze te genezen enerzijds, ander-
Commissie inzake kraamzorg in I942 deed in zijds om de infectiehaarden te achterhalen. Via
het 'Herzieningsrapport'. werden uitgevoerd. voorlichting werden patienten gewezen op be-
Er kwamen speciale bemiddelingsbureaus die smettingsgevaar. Als er in een gemeente al een
werden geleid door een leidster-docente, meest- tuberculosevereniging was, dan werd het zwaar-
al een gediplomeerd kraamverpleegster. Nadat tepunt van de activiteiten van de plaatselijke
de aanstaande moeder zich had aangemeld, be- kruisvereniging elders gelegd, zoals bijvoor-
zocht de leidster-docente de zwangere vrouw in beeld in Tilburg en 's-Hertogenbosch, waar de
haar zevende maand. Zij besprak met haar alle plaatselijke kruisvereniging tuberculosebestrij-
aspecten van de bevalling en kraambed. ding niet in haar programma had opgenomen,

92 Daarnaast probeerde zij een indruk te krijgen omdat er al een vereniging ter bestrijding van
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&     Fill

-'.,3---,>*».'.„„                      'C   
zich onder de hoede van het particulier initiatief

2 9 een netwerk van consultatiebureaus, dat be-
1                                                    *                                                   heerd werd door de provinciale verenigingen.*                                 4
9                                                                                                                      tri,

- Deze instellingen werden onder controle ge-
plaatst van het Staatstoezicht. Daartoe werd spe-

pr
,-123.

ciaal een Rijksinspectie voor de

-j61 Tuberculosebestrijding opgericht.p De meeste
E

afdelingen van het Wit-Gele Kruis sloten zich
2                    .  --<   aan bij de Provinciale Vereeniging ter

/ -3-21    Bestrijding van de Tuberculose. Voornaamste
f *40 -4\.. taken waren de zorg voor de zieken en voorlich-
-                            i      ting om de ziekte te voorkomen. De verple-

Al-il       ging van de tbc-patienten kon thuis geschieden

D door lijders te isoleren van de rest van het ge-

f    zin. Er waren daarvoor speciale ligtenten be--                                              /4 1 I schikbaar. Dit waren verplaatsbare houten huis-
jes, die achter het woonhuis geplaatst konden
worden, bijvoorbeeld aan de achterdeur. De zie-

Tiidens de eerste tien dagen na tuberculose actiefwas. In Etten daarentegen ke lag daar alleen. De lighuisjes konden ge-
de bevalling werd de zuigeling Was tUberculosebestrijding de voornaamste acti- draaid worden zodat de patient geen last had

dagelijks gewogen. viteit van de kruisvereniging. Tot aan de van de wind en via geopende ramen toch volop
Tweede Wereldoorlog namen steeds meer afde- kon profiteren van de buitenlucht.
lingen tbc-bestrijding op in hun programma. In I935 trad een wet in werking, die onder-
Toen de oorlog begon waren er slechts veertien wijzers verplichtte zich op tuberculose te laten
van de I68 afdelingen die tbc-bestrijding niet in keuren. Deze keuringen geschiedden op de con-
hun programma hadden staan.49 sultatiebureaus. Werd er tbc geconstateerd, dan

Tuberculosebestrijding was in haar geheel werden de desbetreffende onderwijzers ontsla-
een zaak van het particulier initiatief, maar de gen. De wet bescherming leerlingen tegen de
overheid was wel actief en verleende onder an- tuberculose van 9 juli I953 bepaalde dat het
dere subsidie. In I904 bedroeg deze f 10.000,-, schoolpersoneel zich om de twee jaar moest la-
in I9I8 was dit bedrag al opgelopen tot ten keuren op tuberculose aan de ademhalings-
f 220.000,-.5° In vergelijking met de bedragen wegen.52
die de kruisvereniging kreeg voor haar werk- In I940 was tbc als volksziekte aardig te-
zaamheden, waren dit dus aanzienlijke bedra- ruggedrongen. In de provincie waren GI ligten-
gen. ten beschikbaar. maar in dat jaar werden niet

In I9IS benoemde de regering een meer dan I 9 in totaal uitgeleend. In I 942 ech-
'Staatscommissie tot voorlichting over de wette-        ter, het tweede  jaar van de oorlog, constateerde
lijke maatregelen tot bestrijding van de tubercu- het Provinciaal Bureau een omslag en nam het
lose en over de beste wiize van bestrijding dezer aantal gevallen toe. In eerste instantie werd ge-
ziekte'. Het advies van deze commissie, uitge- probeerd door middel van propaganda de bevol-
bracht in I922 was tweesporig, namelijk beleid king te wijzen op het toenemende gevaar van
gericht op de vermindering van de besmettings- deze ziekte. Er werd een geillustreerde brochu-
kansen alsmede algemene verhoging van het re en folders gemaakt, die huis aan huis door de
weerstandsvermogen. Deze aanbevelingen wer- plaatselijke afdelingen bezorgd werden. Voor de

93 den opgevolgd. In de jaren twintig ontwikkelde consultatiebureaus kwamen er grote kleurenaf-
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Rantgenonderzoek om     fiches. In I943 verschijnt er een nieuwe brochu- naat 'Mariahof voor dit doel afte staan. Daar
tuberculose op te sporen werd     re met de titel:  De strijd van Meester Zonnesch(in.    werd een noodsanatorium ingericht met 200

vanaf 1920 structureel opgezet. Dit alles was echter niet afdoende. De slech- bedden. Na de oorlog kon het sanatorium 'De
te voeding en het oorlogsgeweld waren er debet Klokkenberg' in Breda gerealiseerd worden.54
aan, dat aan het einde van de oorlog het niveau Begin jaren vijftig startte het bevolkingson-
van de tbc, hetzelfde was als het niveau van derzoek naar tbc. Weliswaar waren de sterftecij-
voor de oorlog. De sanatoria lagen overvol en fers tot een recorddiepte gedaald. maar de ziek-
alle ligtenten waren weer in gebruik.si Met het tecijfers waren in vergelijking met de vooroor-
oog op de snelle toename van tbc-gevallen werd logse situatie verdubbeld. Het was dus
een commissie in het leven geroepen. Deze belangrijk om het opsporingsapparaat naar de
commissie zou de bouw van een nieuw ziekte te verbeteren. Dat kon ook door de ont-
Brabants sanatorium voorbereiden. Er kwam wikkeling van de r8ntgenapparatuur, de
snel een plan, maar de uitvoering werd verhin- schermbeeldfotografie en de B.C.G.-vaccinatie.
derd door de bezetter. De Broeders Penitenten Er werd een nieuwe stichting in het leven ge-

94 van Huize Padua waren echter bereid hun juve- roepen om het opsporingsprogramma uit te
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voeren de S.O.T. U. (Stichting tot Opsporing troleerd voor wat betreft lichamelijke groei en
Tuberculoselijders) en deze stichting werd aan- ontwikkeling. Maar ondanks dit bleef de popu-
gehaakt aan Het Wit-Gele Kruis ter ondersteu- lariteit van de kleuterbureaus ver achter bij die
ning. Er werd met dit bevolkingsonderzoek van de zuigelingenbureaus. Grootste handicap
geexperimenteerd in Dussen, Oisterwijk, om een kleuterbureau in te richten was het feit
Heusden, Diessen, Gemert en Made en het dat de behuizing zo slecht te organiseren viel.
bleek een zeer groot succes. De opkomst be- In Someren bijvoorbeeld was het kleuterbureau
droeg 90-95%.55 Het succes van de tuberculose- gevestigd in het gebouw van de Boerenbond,
bestrijding was groot. In I957 was de sterfte dat in het winterseizoen ook dienst deed als
voor de schoolkinderen van vij f tot veertien jaar plaatselijke schouwburg. Voordat de
gereduceerd tot nul.56 Boerenbond zich in het gebouw vestigde was

het een kerk geweest, en het spreekt bijna van-
6.5 Kleuterzorg zelf dat het zich niet leende voor consultatiebu-

reau. Maar de Somerse moeders waren er tevre-
Nadat de kruisverenigingen succes hadden ge- den mee. Ze hoefden niet meer naar Helmond
boekt bij de bestrijding van de zuigelingensterf- voor controle. Het was toch al een hele bedoe.
te en volksvijand nummer 66n de tuberculose, ning om het bureau te bezoeken. Op een mid-
zochten zij naar nieuwe gebieden om de volks- dag kwamen er meer dan honderd kleuters, die
gezondheid te optimaliseren. In de loop der ja- allemaal voor controle uit- en aangekleed moes-
ren verschoof de aandacht van zuigelingen naar ten worden. Wachttijden van twee uur waren
peuters en schoolkinderen. geen uitzondering.58

Het eerste kleuterbureau werd in I926 in Het percentage kleuters dat het kleuterbu-
Arnhem ingericht. Brabant volgde pas in I932 reau bezocht nam tussen I967 en 12973 toe van
In vergelijking met het succes van de zuigelin- 42 tot 48%. In diezelfde periode steeg het aan-
genbureaus boekten de kleuterbureaus mager tal bureaus van 262 tot 340·59
resultaat. In I935 was 44% van het totaal aantal De resultaten die geboekt werden door de
baby's in Noord-Brabant ingeschreven bij een kleuterbureaus waren niet spectaculair. De toe-
consultatiebureau voor zuigelingen, van de name van de welvaart, de verbeteringen in de
kleuters was dat slechts 2%.57 kwaliteit van het voedsel en het bedwingen van

Het kleuterbureau had geen spectaculaire epidemieen hadden de kindersterfte doen da-
doelstelling zoals daling van de sterftecijfers. len. Tuberculose als besmettelijke ziekte was
Het speelde een rol in de vroegtijdige onderken- beteugeld en I964 was het eerste jaar dat er
ning van gezondheidsstoornissen en/ofafwij- geen enkel geval van difterie werd waargeno-
kingen. De kleuterleeftiid is een belangrijke pe-     men. Het aantal poliomyelitus-gevallen werd in
riode. Kinderen in de kleuterfase leren rechtop de periode I96I-I967 teruggebracht van 83 naar
lopen, zij ontwikkelen handvaardigheid en ver- drie per jaar. Maar er werden wel andere pro-
werven taal. Het is een periode waarin talloze li- blemen gesignaleerd.
chamelijke, psychische, sociale en emotionele In I960 werd op de bestaande kleuterbu-
functies tot ontwikkeling komen. reaus een toename gesignaleerd van geestelijke

Het kleuterbureau was een adviesbureau. en/of lichamelijke handicaps bij ionge kinde-
De moeders werden geinformeerd over de ge- ren. Deze kinderen zouden speciale sociaal-ge-
zondheid van hun kinderen, bij gezondheids- neeskundige en orthopedagogische behande-
stoornissen of bij constatering van afwijkingen ling moeten krijgen, omdat het voor de invloed
werden zij geadviseerd over stappen die zij kon-    van de handicap op de totale lichameliike en

95 den ondernemen. Alle kleuters werden gecon- geestelijke ontwikkeling en ontplooiing van het
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grootste belang leek dat al op zeer jeugdige leef-T.
tijd met de opvang werd begonnen. Deze con-
statering van de consultatiebureau-artsen werd

0   22
·1    :2
J -:, in I969 door onderzoek bevestigd. Hengeveld

t       stelde vast dat 20% van de kinderen in hun ont-
2-*. wikkeling werd bedreigd. De ouders vroegen

*er·           r. .
om deskundige begeleiding, maar omdat daar-

. -                       100 aan gebrek was, bleef men doormodderen, ter-
wijl juist bij kinderen met gedragsstoornissen

. vroegtijdige behandeling noodzakelijk was.
Tijdens gesprekken tussen kinderartsen, psy-

- - chiaters, kinderhygienisten, pedagogen en reva-
lidatieartsen rijpte in Is)60 al het plan om soci-

:  i ., -'.-Itv -4:
aal-geneeskundige bureaus op te richten voor

5   - ...  6.- .
de gehandicapte zuigeling en kleuter. De doel-
stelling van deze bureaus was om de ouders te
helpen bij de opvoeding van hun kind. In I96I\«//. zouden deze bureaus van start gaan, maar in
1969 was van dit plan nog niets gerealiseerd.60

De populariteit van de kleuterbureaus nam pas nfi 1960 toe. 6.6 Geestelijke Volksgezondheid

Eind jaren twintig was de directeur van de psy-
chiatrische inrichting 'Voorburg' te Vught be-
gonnen met het opzetten van een nazorgdienst
voor ontslagen patienten. In I930 was van ka-
tholieke zijde de R.K. Charitatieve Vereeniging
voor Geesteliike Volksgezondheid in het leven
geroepen met als inspirator dr. C.T. Korten-
horst. De tweede Wit-Gele Kruisdag die op 29
juni I933 gehouden werd te Utrecht, stond ge-

R# heel in het teken van de geestelijke volksge-

zondheid. Op die dag werd er gediscussieerd
over de grondslagen van de geestelijke volksge-

h                           zondheid en de psychiatrie. In moderne termen
I                                                                              I.

zou gesteld kunnen worden, dat de geestelijke
volksgezondheid begin jaren dertig tot 'issue'
was verheven. Kortenhorst zocht contact met
het Wit-Gele Kruis en vroeg aandacht voor zijn
werk. Daarbij werd hij gesteund door de
Sociaal-Hygienisch Inspectie van Volksgezond-

1                                                           ·                   heid in Noord.Brabant en de directeur-generaal
van Volksgezondheid mr. Litaert Peerbolte.

96
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Het bondsbestuur voelde wel voor het on- de Godshuizen, Buitengewoon Lager
der de hoede nemen van deze tak van gezond- Onderwijs, Reclassering, Meisjesbescherming,
heidszorg.In korte tijd stelde het een Provinciaal Groene Kruis en Voogdijraden. De
Commissie voor Geestelijke Volksgezondheid provincie toonde opnieuw belangstelling, het
samen. Deze commissie kwam Op 22 december initiatief werd financieel ondersteund. Voor de
1933 voor het eerst bij elkaar. Vertegenwoordigd uitvoering van dit project werd een psychiater-
waren onder andere A.G.A. Schrouwen, lid van volambtenaar en een provinciaal enqu6trice.
Gedeputeerde Staten, dr. J.G. Bantjer. die de leiding kreeg over een consultatiebureau
Inspecteur der Volksgezondheid, pastoor aangesteld. Deze bureaus kwamen in
Kitslaar als Geestelijk Adviseur en als voorzitter Roosendaal, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch,
dr. Mol. De commissie zocht contact met de OSS, Eindhoven en Helmond en gingen op I ja-
reeds bestaande commissies binnen het werk- nuari I939 officieel van start.
terrein, trofvoorbereidingen voor een huishou- Doel van de consultatiebureaus was om ont-
delijk reglement en voerde besprekingen om de slagen patienten uit de 'krankzinnigengestich-
verhouding met de  R. K. Charitatieve ten' en alle patienten die door geregelde contro-
Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid le vroeger met proefverlof konden vertrekken,
te regelen. onder geregeld toezicht te houden en te helpen

Al op I augustus I934 kreeg deze commis- bij de terugkeer naar het gewone leven.
sie van Provinciale Staten een schrijven dat Daarnaast hadden bureaus een taak in het toe-
deze van plan was om de gehele buitendienst zicht houden op voorwaardelijk veroordeelden
over te dragen. Het provinciale Wit-Gele Kruis voor zover dit door Justitie werd opgedragen.64
zou dan een districtgewijs georganiseerde Een goed functionerende nazorg was hard no-
dienst starten. In ieder district zouden twee dig. In november I94O was de inrichting
consultatiebureaus gaan functioneren onder lei- 'Voorburg' te Vught overvol. Een mogelijkheid
ding van een psychiater. Door in de kleine pro- om een beetie lucht te krijgen was patienten
vinciesteden om de veertien dagen bureau te vroegtijdig ontslaan. Dat kon, als er hulp was
houden zou het hele platteland bereikt wor- bij de terugkeer in de maatschappii.65 Het bu-
den.6, De dienst zou op I januari I935 starten. reau boekte ook werkelijk resultaten. Ruim
Het plan was ambitieus maar Provinciale Staten honderd patienten uit 'Voorburg' en 'Reinier
waren bereid te subsidieren. Helaas, het Minis- van Arkel' konden vroegtijdig ontslagen worden
terie van Binnenlandse Zaken waaronder het en een aantal patienten uit deze inrichtingen
krankzinnigenwezen ressorteerde, weigerde kon geplaatst worden in goedkopere verpleegin-
goedkeuring te geven aan de provinciale begro- richtingen.
ting Voor 1935· Het provinciaal bestuur zag zich Bij de start functioneerden de bureaus voor
genoodzaakt de subsidiepost van de begroting zowel volwassenen als kinderen. Dat bleek een
terug te nemen en de gehele ontwikkeling onmogelijke combinatie, omdat kennis van bei-
kwam stil te liggen.Ga Tot eind I935 bleef de de terreinen van psychiatrie in 66n psychiater
psychiatrische nazorg voor rekening van de in- zelden verenigd waren. De meeste psychiaters
richtingen.63 waren gevormd in de inrichtingen en hadden

In januari I936 nam het Wit-Gele Kruis op- affiniteit met de nazorg van de eigen patienten.
nieuw het initiatief en begon de geesteliike In I946 werd de medische leiding van de con-
volksgezondheid op grote schaal te organiseren sultatiebureaus overgedragen aan geneeskundi-
en uit te voeren. Daartoe werd een commissie gen die verbonden waren aan de Brabantse in-

ingesteld waarin alle instanties, die op dit ge- richtingen. Deze psychiaters waren bekend met
97                               bied een taak hadden. vertegenwoordigd waren:



WIT-GELE KRUIS IN NOORD-BRABANT I9IG-I974

de regio en dat had voordelen voor de nabehan- het wel noodzakelijk, dat de wijkzuster werd bij-
deling66 geschoold.69

Voor 'gebrekkige' kinderen werden sinds Na de Tweede Wereldoorlog veranderden
maart I94I aparte consultatiebureaus gehou- de problemen van de kinderen die het consulta-
den, waarbij naast de psychiater en de enqu6tri- tiebureau bezochten. Voor de oorlog hadden de
ce ook een sociaal-pedagoog of psycholoog en meeste kinderen uitsluitend leermoeilijkheden
een kinderarts werden ingeschakeld. Eenmaal als gevolg van gebrekkige aanleg. Na de oorlog
per maand werd er een speciale zitting gehou- kwamen er steeds meer kinderen met opvoe-
den.67 Het Consultatiebureau in Den Haag, dat dingsmoeilijkheden als gevolg van neurotische
in I 927 was ingericht, had daartoe als voorbeeld stoornissen en werden er steeds meer beroeps-
gediend. Aanvankelijk waren er veel startproble- keuze-adviezen gevraagd.70
men. Er kwamen veel kinderen die niet op dit Om een inzicht te geven in wie er zoal op
bureau thuishoorden omdat zij leden aan tbc. dit bureau kwamen, wordt in tabel 6 een voor-
influenza, maagdarmontsteking of ontstekin- beeld gegeven uit Tilburg. In I95O werden er
gen aan de mondholte. Deze patientjes werden 2I3 nieuwe gevallen gemeld bij het consultatie-
doorgestuurd naar de gewone consultatiebu- bureau: I35 jongens en 78 meisjes.
reaus. Langzaamaan kwam het bureau op gang
en komt er ook tekening in de afwijkingen van Voornaamste redenen voor de gang naar het
de kinderen. Grofweg vallen deze afwijkingen consultatiebureau waren: problemen in verband
in twee categorieen uiteen, zwakzinnige kinde- met beroepskeuze (14 en 2), algemeen onder-
ren en 'moeilijken: Tot deze laatste categorie zoek in verband met voogdij-aanvaarding (I6 en
behoorden kinderen met afwijkingen op Consti- 2), leermoeilijkheden (I4 en 24), agressiviteit,
tutionele basis, maar ook kinderen die bedwa- brutaliteit, verzet (II en I), overbeweeglijkheid,
terden, stotterden, ongedurig en driftig waren, ties en ongeduldigheid (II en I), traagheid en
kinderen met nerveuze klachten en psychische luiheid (4 en 4), oneerlilkheid (7 en I), spijbelen
structuurafwijkingen of kinderen die in ongun- en zwerven (2 jongens) seksuele moeilijkheden
stige opvoedingssituaties verkeerden. Een groot (4 en I4), angsten (5 en 2), moeilijkheden in so-
aantal kinderen kon in een keer worden behan- ciaal contact  CIo en 9), bedplassen  (6  en 5),  niet-
deld. Met name zwakzinnige kinderen werden zindelijkheid (3 jongens), eetstoornissen (I jon-
doorverwezen naar een instituut. Veel kinderen gen). Andere lichamelijke klachten (4 en I),
kregen het advies voor een BLO-school. In an- spraakstoornissen (4 en I), organische stoornis-
dere gevallen werd er na anamnese poliklinisch sen, gepaard met gedragsmoeilijkheden (6 en
behandeld. De psycholoog stelde een onderzoek 3), verdenking van psychosen (5 en 3), zwakzin-
in naar de begaafdheid en het karakter van het nigheid (5 en 2), idiotie (2 en 2) en imbecillitas
kind. Na een bespreking op het bureau werd ad-    (I jongen). Het aantal jongens met psychisch-
vies gegeven aan de ouders. emotionele problemen bleek veel groter dan het68

Dit bureau splitste zich af tot een min of aantal meisies. De indeling in de tabel naar
meer zelfstandig bureau: 'de geestelijke hygiene standen leert ons ook nog iets over het denken
van het kind'. Het huisbezoek speelde wederom in kruiskringen over hun clienten.
een belangrijke rol. Wijkverpleegsters hadden In I950 is er sprake van een verandering.
een signalerende functie en konden een rol spe-    Aan de oorspronkelijke dienst werden veel
len bij advisering voor plaatsing van een kind werkzaamheden gevraagd, die steeds verder
op een BLO-school, verbetering van het sociaal weg leken te raken van de oorspronkelijke acti-
milieu en het wegnemen van schadelijke invloe- viteiten. Het aantal neurotische en psychopathi-

98                                  den. Maar om deze rol te kunnen vervullen was sche kinderen steeg. Voor deze kinderen was
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Tabel 6 kinderen, die op het MOB niet geholpen kon-
Milieu van herkomst den worden.v Op 9 september I949 stuurde

het bondsbestuur over deze materie een brief
Milieu van de kinderen iongens meisjes aan de bisschoppen van Breda en 's-Hertogen-
Laagste volksklasse                                                              13 6 bosch. Het pleitte in deze brief voor oprichting
Ongeschoolde arbeiders                                           21                           9                     van "een eenvoudig observatiehuis", vooral voor
Geschoolde arbeiders                                              55                           35 die bezoeker van het MOB, die "nadere observa-
Kleine Middenstand                                       27                      IB                  tie en verwijdering uit het dagelijks milieu
Beter gesitueerde middenstand en intellectuelen          I9 IO nodig heeft om tot goede diagnose en behande-
Totaal 45                      78                  ling te kunnen komen."71 Ter realisering van

deze wens werd spoedig de aandacht gevestigd
Bron: jaarverslag I950 van de R.K. Wijkverpleging Het Wit Gele Kruis Tilburg. op Huize Lievenshove in Bergen op Zoom. Dit

tehuis voor geestelijke zorg aan kinderen dreig-
de geliquideerd te worden, omdat de Stichting
Volksabdij O.L.Vrouw ter Duine uit Ossen-
drecht het contract wilde opzeggen. Op initia-

verwijzing niet voldoende, zij hadden specialis- tief van de Provinciale  Bond werd een comita
tische behandeling nodig. Op een consultatie- van invloedrijke personen opgericht, dat zich
bureau was dat ondenkbaar, daarvoor ontbrak ten doel stelde het werk van Lievenshove, welis-
de personele bezetting. Het Medisch Opvoed- waar op andere leest geschoeid, voort te zetten.
kundig Bureau (MOB) was noodzakelijk gewor- Vooral de verbinding met de dienst 'geestelijke
den om de nieuwe hulpvragen te kunnen be- kinderhygiene' van het Wit-Gele Kruis diende
antwoorden. Deze bureaus konden meteen ge- benadrukt te worden. Op I november I950 kon
realiseerd worden, omdat de provincie bereid het tehuis worden overgenomen en werd de
was te subsidieren. Voor katholieke gezinnen Stichting Huize Lievenshove opgericht door het
waren katholieke medisch opvoedkundige bu- bestuur van de Provinciale Bond. Doel van de
reaus van het hoogste belang. Een katholieke stichting was het in stand houden en exploite-
staf in een katholieke organisatie, verbonden ren van het observatiehuis, waar kinderen met
met andere katholieke gezondheidsorganisaties gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden verzorgd
waarborgde immers dat het werk in de gezin- zouden worden volgens katholieke beginselen.
nen ging leven. Ook al was samenwerking met De toestand van het gebouw in Bergen op
andere gezindten wellicht goedkoper, eind jaren    Zoom was zodanig, dat er meteen plannen ge-
veertig werd dat geen afdoende argument ge- maakt werden voor nieuwbouw. In I963 werd
vonden. "Er zijn nu eenmaal op dit terrein zoals een nieuw pand in Oosterhout in gebruik geno-
op andere gebieden van opvoeding, sociale zorg    men. In dit tehuis konden honderd kinderen
en gezondheidszorg, geestelijke waarden, die worden opgenomen. Begin jaren zeventig werd
boven economische overwegingen de voorrang het tehuis losgekoppeld van het Wit-Gele
moeten hebben. Bovendien bewijst hetgeen de Kruis.74
katholieke bevolkingsgroep, met name in het
Wit-Gele Kruis. op dit terrein met bescheiden De sinds I937 bestaande voor- en nazorgdienst
steun tot stand gebracht heeft, de waarde van voor geesteszieken werd opgeheven en per I
deze zelfwerkzaamheid, ook in economisch op- september I959 startte een moderne sociaal-
zicht."71 psychiatrische dienst. Doel van deze dienst was:

De kruisvereniging wilde nog meer, zoals .  Het geven van advies aan individuele perso-
99 een observatiehuis voor geestelijk afwijkenden nen en aan autoriteiten omtrent patienten,
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die moeten worden opgenomen, almede het waren vooral de gevolgen van geslachtsziekten
zo nodig medewerking verlenen aan de opna- een groot probleem. Tussen I OI en I920 werd
me. bijna 2% van het aantal doodgeboorten veroor-

-  Het houden van toezicht op en het verlenen zaakt door syfilis. Dat weten we, maar er bestaat
van sociaal psychiatrische hulp aan geestelijk geen idee van de ellende die het nageslacht dat
gestoorden ten behoeve van artsen, reclasse- in leven bleef, kreeg. Zij konden lijden aan on-
ringsinstellingen, politieke, justitiele en ande- der andere gonorroische blindheid en syfiliti-
re instellingen. sche zwakzinnigheid.79 Dat geslachtsziekten

-  Het geven van voorlichting aan en het onder- aan het begin van de eeuw tot de grote gezond-
houden van contacten met overheids-, kerke- heidsproblemen gerekend werd, blijkt onder
lijke en particuliere instanties en organen ter- andere uit het feit dat minister Heemskerk
zake hun werkzaamheden.75 in I9I3 de Centrale Gezondheidsraad had ge-

In principe behandelde de dienst niet. Het deed vraagd een onderzoek in te stellen naar de aan-
zijn taak in overleg met de behandelende huis- wezigheid van geslachtsziekten en voorstellen
arts of specialist en de gemeentelijke instanties.      te doen hoe deze aandoeningen bestreden kon-
Daartoe werd Brabant verdeeld in zeven ressor- den worden. De Raad deed een verzoek aan8o

ten met ieder een eigen arts en verpleegster. Er alle artsen om alle gevallen van venerische ziek-
werden ten behoeve van deze dienst zes dis- ten aan hem door te geven. Uit het onderzoeks-
trictsverpleegsters aangetrokken met het speci- verslag, dat in I9Ig verscheen bleek dat ge-
fieke B-nazorgdiploma. Daarnaast had de dienst slachtsziekten wijd verbreid waren. De Raad
de beschikking over vijfparttime gestichtspsy- trok de conclusie, dat de overheid zich actief
chiaters en twee sociaal-psychiaters (waarvan met deze ziekten moest bemoeien omdat zij an-
een  in een half-time dienstverband).76 ders niet terug te dringen waren. Maar de over-

Deze dienst kwam eind jaren zestig in de heid legde het advies naast zich neer en liet de
problemen. Zij kampte met een tekort aan des- bestrijding over aan het particulier initiatief.
kundigen. De structuur van de dienst, die een Er was een vereniging, die zich bezig hield
antwoord zou kunnen geven op de gerezen met de bestrijding van venerische aandoenin-
vraagstukken, was volop in discussie. Men gen. In I9II verscheen er een lijvig rapport van
dacht er ook aan om de dienst te verbinden met een NMG-commissie (Commissie van de
andere organisaties  die  op dit terrein actief wa- Nederlandse Maatschappij der Geneeskunst),
ren en te verzelfstandigen.77 Binnen de provin- waarin ter oplossing van het vraagstuk van de
ciale kruisorganisatie lag dit natuurlijk heel erg geslachtsziekten een scala aan mogelijke maat-
moeilijk. Er werden geheel in de lijn van het be- regelen werd benoemd: seksuele voorlichting
leid van het bondsbestuur plannen gesmeed om en opvoeding, persoonlijke voorbehoeding en
de dienst te regionaliseren, maar daaraan kleef- bestrijding van de prostitutie. Geneeskundige
de het nadeel dat ook dan een flink aantal psy- behandeling werd ook genoemd, hoewel er
chiaters ingezet moest worden.78 Uiteindelijk geen medische oplossing voorhanden was. 8/

verliet de dienst Geestelijke Volksgezondheid Het leek alsof er nog niets gebeurd was,
de Provinciale Bond op I januari I 972 en werd maar toch had Rotterdam al sinds I903 een spe-
een zelfstandig stichting. ciale polikliniek waar patienten zich kosteloos

konden laten behandelen.
6.7 Zedelijke Volksgezondheid In I9Io kwam er een middel tegen syfilis

op de markt, Salversan in I ,I gevolgd door
Rond de eeuwwisseling wist men niet hoe ge- Bismut. In deze periode verdween de ouderwet-

IOO slachtsziekten bestreden moesten worden. Toch se gevaarliike methode met kwik en joodkali-
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um.* Vanafdat moment konden venerische eniging zat echter flink in haar maag met deze
aandoeningen effectief bestreden worden, maar      tak van gezondheidszorg. In eerste instantie be-
de patient moest wel de behandeling willen on- antwoordde zij de brief maar niet.
dergaan. Daarin schuilde een flink probleem, Tot I937 werd van de Provinciale
omdat de patienten uit een gevoel van schaamte Kruisvereniging niets vernomen. Op I6 april
niet naar de polikliniek gingen. Kwam in het van dat jaar werden in een vergadering van de
negentiende-eeuwse debat de zieke met de ve- Nederlandsche Vereeniging richtlijnen vastge-
nerische aandoening niet voor, in de periode steld voor de sociale bestrijding van geslachts-
aan het begin van de twintigste eeuw kwam de ziekten. Dit zou geschieden via provinciale
mens met zijn schaamte voor zijn ziekte in het commissies, waarin de Nederlandsche
vizier. Er werd gediscussieerd over de bena- Vereeniging en de Provinciale Bond in Brabant
ming van de poliklinieken en op te richten be- zouden participeren onder toezicht van de ge-
strijdingsverenigingen, omdat men huiverig neeskundige inspectie. De Provinciale Bond
was voor de stigmatiserende werking. In I9IZI had nog bezwaren. In een brief gedateerd I5
werd de Nederlandsche Vereeniging tot juni I937, schreef Mol: "Het bestuur blijft van
Bestriiding van de Geslachtsziekten opgericht. meening, dat het bezwaarlijk zal zijn de plaatse-
Deze vereniging hield zich in de eerste jaren lijke wijkverpleegsters die in Brabant overwe-
van haar bestaan bezig met het organiseren van gend religieusen zi in, rechtstreeks in dit werk
lezingen, het uitgeven van voorlichtingsbrochu- te betrekken, om redenen welke u zult aanvoe-
res en het verbeteren van de medische oplei- len en bovendien ook omdat zij reeds zwaar
ding. met werk belast zijn en niet voldoende omtrent

Tot haar voornaamste taak mag het oprich- dit werk zijn geinstrueerd."86 Daarop volgde
ten van consultatiebureaus gerekend worden.83 een brief van dr. Schokking, secretaris van de
In 19I 9 ontving zij een overheidssubsidie van Nederlandsche Vereeniging voor Zedelilke
f iio.ooofi, maar dit betekende wel dat de over- Volksgezondheid (de vroegere Nederlandsche
heid haar voorwaarden kon stellen. Zo bepaalde Vereeniging tot Bestrijding der Geslachts-
minister Aalberse  dat de vereniging geen propa- ziekten). Hij stelde de Provinciale  Bond voor
ganda mocht maken voor voorbehoedsmidde- om een nieuwe dienst te installeren, die dis-
len.84 trictsgewijze georganiseerd moet worden. Aan

In I929 zocht de Nederlandsche het hoofd van het district zou een huidarts ko-
Vereeniging contact met de Provinciale Bond men, die werd bijgestaan door een verpleegster,
van het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant. geen religieus want dat zou gezien de status
Reden daarvoor was dat de Vereeniging wel veel problemen op kunnen leveren.87
haar werk kon doen in de grote steden, maar Men besloot te starten. De provinciale com-
het platteland niet kon bereiken. Middels de missie bestond uit H.A.J.M. Spoorenberg, arts
plaatselijke kruisnetwerken hoopte men wel te te Eindhoven (voorzitter); J.A.A. Hermans, arts
kunnen beginnen met geslachtsziektebestrij- te Breda, (vice-voorzitter); A.G.M. Panis, burge-

ding in de dorpen. Binnen kringen van de meester van Haaren, (secretaris); W. Brokx,
Vereeniging was men ervan overtuigd, dat er in burgemeester te Zundert; J.G Bantjer, arts en
Nederland geen dorp te vinden was, of er was inspecteur van Volksgezondheid in Nijmegen
een patient die leed aan een venerische aandoe- en C.H. Kuit, arts te Tilburg. Als provinciaal en-
ning. Via de kruisverenigingen, met hun fijn qu6trice werd aangesteld A.M. van der Meyden.
vertakte infrastructuur en hun ervaring met de Naast het assisteren op het consultatiebu-
tbc-bestriiding hoopte men het kwaad met wor- reau was de voornaamste taak van de enqu6trice

IOI tel en al uit te roeien.85 De katholieke kruisver- het opsporen van de infectiebron. Dit was moei-
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Tabel 7 adviesbureau bij, een biina ongeloofwaardige
Aantal bekende gevallen van venerische aandoeningen in Noord-Brabant prestatie.89

Er kwamen adviesbureaus in Bergen op
laartal Syfilis Gonorrhoe Totaal aantal Zoom, Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en

geslachtsziekten Tilburg. Deze adviesbureaus stelden of beves-
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal tigden de diagnose en verrichtten laboratorium-

I940           -                     35             - 256 291 onderzoek. Verder zorgden zij ervoor dat de pa-

I941               -                           70                 - 500 570 tienten hun geneesmiddelen konden betalen en

I942 - - 2I7 - - 832 I049 vergoedden zij de eventuele reiskosten. In be-

I943    - 665  -  - I199 I864 handeling nemen deden zij slechts in uiterste

I944 -  - 676  -  - LI90 i866 gevallen, als patifnten helemaal nergens terecht
I945                  - 652 - I672 2324 konden.9°

I946 376 449     825 1042 876 I9IS 2743 De omvang van de verspreiding van ge-

I947 340 372 712 74I 4I3 II54 866 slachtsziekten was nergens bekend. Toen de ad-

I948 217 24I 458 510 339 849 407 viesbureaus in werking traden, kreeg men in ie-

I949 IBI I58 339 257 I53 4I0 749 der geval inzicht in het verloop van de ziekten,

I950 349 40 479 137 I02 239 7IB omdat de adviesbureaus wel registreerden. Niet

195I         I58 99 257 9I 55 46 403 dat dit iets zegt van de totale omvang in
1952 77 GI I38 46 27 73 Brabant, immers er werd alleen geregistreerd
,953 56 54 Iro 44 43 87 I97 wat er op het bureau kwam en het is op de vin-
I954       28        25       53         50        32 135 gers na te tellen, dat niet ieder slachtoffer daar82

1955        25        35                 67        43 IIO I7O terecht kwam. Maar vanaf I940 weten we enige6o

I956 22 2I 43 5I 29 80 I23 cijfers over syfilis en gonorrhoe.

Bron: Jaarverstagen van de Dienst Zedelijke Volksgezondheid Na de oorlog liepen de aanmeldingen op de ad-
viesbureaus snel terug en werden de activiteiten
van de dienst minder. In I958 vroeg het bestuur
zich af, of de dienst nog bestaansrecht had om-
dat intussen de huisartsen geslachtsziekten be-

lijk en prudent werk. De zuster haalde haar in- handelden. De dienst werd in eerste instantie
formatie om de infectiehaard op te sporen bii ingekrompen en in I960 hield de dienst op te
de patient. Dikwijls werd zii op pad gestuurd bestaan.
met onvolledige gegevens in de trant van: "in de
tweede zijstraat van die groote straat en dan 6.8 EHBO
door het poortje ongeveer bij het zevende of
achtste huis." Het spreekt voor zich dat opspo- EHBO-activiteiten werden landelijk georgani-
ren op deze manier tevergeefs bleek.88 Van de seerd door de Nationale Commissie voor R. K.
andere kant was het logisch dat de mannelijke EHBO. In I936 werd door het doorluchtig epis-
patienten die de infectie bij een prostituee copaat de wens geuit de EHBO onder te bren-
hadden opgelopen, niet echt klaar stonden met gen bij de Wit-Gele Kruisafdelingen. Officieel
het geven van adequate informatie. De districts- heette het, dat deze activiteiten thuishoorden
verpleegster had haar handen vol aan het na- onder volksgezondheid, maar het feit dat de
trekken van de bron en het geven van advies. Rode Kruisafdelingen die zich op hetzelfde
In I946 legde zi j in haar eentie 5·505 huisbe- werkterrein bevonden, neutraal waren, kan een

I02 zoeken af en wo onde zi 1  7I 2 zittingen van het rol gespeeld hebben.91 In ieder geval kregen de
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vraagd. Met de NCB werd afgesproken, dat de
cursussen in het organisatorisch verband van
de kruisvereniging gegeven zouden worden. Na
de cursus zou men proberen de cursisten te

1 --4 binden door hen lid te maken van een onderaf-

deling van de plaatselijke kruisafdeling. Maar
de grote toeloop op de cursussen zorgde voor

.'1, een probleem. De Nationale Commissie bleek
--

niet in staat om zoveel cursussen te geven en er
konden slechts acht aanvragen gehonoreerd
worden. Toch werd de oprichting van de onder-

4 411: afdelingen voor de EHBO een succes, mede
door de slechte tiidsomstandigheden. Alleen al
in I 940 steeg het aantal afdelingen van 36 naar
60.93

1.1                                                                                             In oorlogstiid werkten de EHBO-afdelingen
62 wel, maar er werd niet vergaderd. Na de oorlog

was er nog even sprake van aansluiting bij het
Rode Kruis. Dit voorstel werd snel afgeblazen.
Rode Kruisafdelingen hadden een taak in oor-

:*.>P logstijd, EHBO daarentegen had een taak in
vredestijd. In I949 werden de EHBO-afdelin-

DY'A
gen losgekoppeld van de Wit-Gele Kruis-
afdelingen en gingen als zelfstandige organisa-

'4:  -4•. ties verder.94
'.,

6.9 Gebrekkigenzorg

EHBO in de praktijk. Twee Provinciale Commissies, die tot dan toe niet bij- Reeds in I942 was er in Brabant een commissie
EHBO-sters geven eerste hulp ster gefunctioneerd hadden, de taak om onder- voor gebrekkigenzorg in het leven geroepen, be-

aan een 'patient' tildens een afdelingen op te richten. Om dat te regelen staande uit vertegenwoordigers van de twee pro-
'rampenoefening' in I938 dien(le gezocht te worden naar een "goed spre- vinciale kruisverenigingen het Wit-Gele en het

kend mannelijk persoon", die een paar uur een Groene Kruis.
vergadering zou kunnen toespreken.92 In De problematiek leek vrij groot, naar ra-
Noord-Brabant bestond echter geen Provinciale ming waren er in de provincie I.500 mensen
Commissie. Het bestuur van de Provinciale van vijftien jaar of ouder met een lichamelijk
Bond nam het besluit om over te gaan tot de op- gebrek.95 De werkzaamheden van deze commis-
richting van een dergelijke cornmissie. De eer- sie beperkte zich tot het geven van advies aan
ste vergadering werd gehouden op 22 januari gebrekkigen, die in orthopaedisch opzicht min-
I938. De arts J.L. Lobach uit Udenhout werd der valide waren. Er waren consultatiebureaus
voorzitter. gevestigd in Breda, Eindhoven, 's-Hertogen-

Men kwam op het idee om in het weekblad bosch en Tilburg. De 2I districtsverpleegsters
van de NCB een oproep te plaatsen voor te vol- deden het sociaal-hygienische werk van deze
gen EHBO-cursussen. Dit bleek een onverwacht diensten.

I03 succes, er werden dertig cursussen aange-
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Aan het einde van de oorlog vestigden zich Soms kon ook volstaan worden met het vragen
de eerste orthopaedisch chirurgen in de zieken- van inlichtingen aan de behandelende specia-
huizen en werden de consultatiebureaus min- list. Voor ieder 'geval' werd een afzonderlijk
der bezocht. Weliswaar werd er op de orthopae- plan de campagne gemaakt om de patient weer
dische klinieken uitstekend medisch werk gele- aan het werk te krijgen.
verd, het nadeel was dat de sociale kant onder- Het aandeel van het Wit-Gele Kruis was als
belicht bleef, iets dat op de consultatiebureaus vanouds: de wijkzuster signaleerde en gafver-
als hoofdtaak werd beschouwd. Dit maakte dat volgens haar bevindingen door aan de districts-
de drie organisaties die zich bezighielden met verpleegster.96
deze zijde van de zorg, zich genoodzaakt zagen Injuni I962 werden in 's-Hertogenbosch
om tot samenwerking te komen om doublures en Eindhoven Sociaal-Geneeskundige
en overlappingen te vermijden. Adviesbureaus voor het gehandicapte kind op-

Vanuit de Brabantse commissie voor ge- gericht. Doel van deze bureaus was om steun
brekkigenzorg van de kruisverenigingen ver- en deskundige hulp te verlenen aan ouders van
scheen een rapport waarin een aanzet tot coor- lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinde-
dinatie beschreven stond. Op instigatie van ren. Om dit doel te bereiken hadden ook deze
deze commissie werd de 'Stichting voor bureaus een diagnostiserende, rapporterende,
Revalidatie in Noord-Brabant' opgericht. In adviserende en een orthopaedisch begeleidende
deze commissie werkten de kruisverenigingen en verwijzende taak. Het bureau behandelde
samen met de AVO (Arbeid voor Onvol- niet. Zii werd professioneel bemenst door een
waardigen) en de Gewesteliike Arbeidsbureaus kinderhygienist, een psycholoog, een kinderpsy-
(GAB). De minister van Sociale Zaken en chiater, sociaal pedagoog en een nazorgzuster.97
Volksgezondheid vertrouwde, bij wijze van
proef, de uitvoering van de gemaakte plannen 6.Io Tehuizen
toe aan deze commissie. leder van de drie parti-
cipanten behield zijn eigen taak maar er werd Moederheit
verwacht dat de georganiseerde samenwerking Tijdens de eerste vergadering van het hoofdbe-
betere resultaten zou opleveren. De Stichting stuur van de diocesane federatie Breda was een
nam een medisch specialist in dienst, de revali- commissie geinstalleerd, bestaande uit dr.
datiearts H.F.W. te Riele. Gribling, secretaris Spitzen en mej. De Ruyter,

Alle 2 I kringen van de kruisverenigingen die als taak kreeg zich op de hoogte te stellen
kregen een adviesbureau. De adviesbureaus van de omvang van de zuigelingensterfte in het
werden samengesteld uit een plaatselijk medi- bisdom. Een van de conclusies van deze com-
cus, een plaatselijk vertegenwoordiger en een missie was, dat er een tekort was aan vroed-
buitendienstambtenaar van de AVO, de dis- vrouwen in de provincie. Gemiddeld was er in
trictsverpleegster van het Wit-Gele Kruis of het Nederland 6*n vroedvrouw op de 6.000 inwo-
Groene Kruis, de ambtenaar voor de bijzondere ners, in Noord-Brabant 6*n op 9.300 inwoners
bemiddeling van het GAB en de revalidatie-arts en in Zeeuws-Vlaanderen was het nog erger,
van de stichting. Deze adviesbureaus ontvingen    6*n op II.000 inwoners.98 In het hele bisdom
geen patienten maar bespraken dossiers die Breda waren slechts acht katholieke vroedvrou-
werden aangeleverd door de districtsverpleeg- wen. Dr. Gribling stelde voor om te trachten in
ster, een AVO- en GAB-ambtenaar. Als de dos- Brabant een katholieke opleiding voor vroed-
siers niet voldoende informatie bevatten om vrouwen te stichten. Uit contacten met mgr.
een actieplan voor de desbetreffende patient te Hopmans was gebleken dat ook de bisschop

I04 maken, dan kon de patient opgeroepen worden. voelde voor het idee en uit een bespreking met
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minister Aalberse bleek dat deze laatste bereid bedrag van f I.200,- opgeleverd. Via inteken-
was zi in medewerking aan het plan te geven on- lijsten en met behulp van de diocesane federatie
der voorwaarde dat de begroting de f 300.000,- 's-Hertogenbosch kwam er nog eens f 34·000.-
niet zou overschrijden. De commissie bestu- bii. OP 4 december I922 kon reeds met de
deerde de kwestie van de vroedvrouwenschool bouw van 'Moederheil' aan de Bredase
nogmaals grondig en reeds na enige weken Valkenierslaan begonnen worden. In juni I924
werd bil de minister een subsidie-aanvrage voor    werd het gebouw door mgr. Hopmans ingeze-

oprichting van een vroedvrouwenschool inge- gend. Aan de opvang voor 'gevallen meisies'
diend, voorzien van een begroting en een kon worden begonnen. Zr. Carolina van de
schetsplan. Congregatie van de Kleine Zusters van de H.

Groot was de teleurstelling toen de subsidie Jozefging met 23 medezusters aan het werk,
werd afgewezen. Minister Aalberse had dat jaar    maar van een vroedvrouwenschool is nooit iets
al een aanzienlijke bijdrage toegekend aan de terecht gekomen.99 Wat er w61 kwam was een
vroedvrouwenschool in Heerlen en hi j achtte opleiding voor kraamverzorgsters. Daarover
het politiek niet verantwoord nogmaals een meer in hoofdstuk 7.
hoge subsidie aan een soortgelijke katholieke
instelling te verlenen. Gribling had echter wel De Krabbenbosschen
vernomen dat de minister bereid zou ziin als- In de grote Brabantse huishoudens met soms
nog te subsidieren, indien er een stamkapitaal tien of meer kinderen liet de verzorging van de
was gevormd. Gribling ging opnieuw naar de kleuter wel eens te wensen over. De eerste zorg
bisschop en won diens advies in. Mgr. Hop- van de moeder ging uit naar de baby, omdat
mans stemde in met de plannen om een fonds deze gecontroleerd werd door de zuster van het
te verwerven. Zelf riep hij alle geestelijken in Wit-Gele Kruis. De schoolgaande kinderen kre-
ziin bisdom op om op zondag te collecteren gen om dezelfde reden aandacht. Zij moesten
voor dit goede doel. immers netjes voor de dag komen als zij naar

Er werden opnieuw plannen gemaakt. In school gingen.  En zo bleef er voor de peuter en
Breda was in I9Izl door de 'Vereniging tot de kleuter, die thuis bleven en waarvoor geen of
Bescherming van Meisjes' een huis aangekocht amper consultatiebureaus waren, weinig aan-
dat ingericht werd als doorgangs- en kinder- dacht over. IOO

huis. Al spoedig bleek de accommodatie te Dit verschijnsel bleef niet onopgemerkt
klein. Het leek dr. Gribling een goed idee om door de bestuurders van de Provinciale
een tweede huis aan te kopen en hieraan een Kruisvereniging. Zij maakten zich zorgen over
vroedvrouwenopleiding te verbinden. De leer- de ontwikkelingskansen van kleuters. Voor de
ling-vroedvrouwen konden zich daar praktisch meest schriinende gevallen moest als eerste een
bekwamen en zich voorbereiden op hun toe- oplossing gezocht worden. Een vakantiekolonie
komstig beroep. voor de Brabantse kinderen zou de ergste nood

In 192I werd de notariele akte ondertekend, kunnen lenigen.
waardoor de stichting 'Moederheil' tot stand Onder auspicien van de Bond werd met
kwam. Gribling werd voorzitter, notaris C. succes een 'steentjesactie' op touw gezet in de
Laurijssen en de dames Lips-Ingenhousz, provincie.'°' In I933 kon het katholiek kleuter-
Willemse en Kessler de bestuursleden. Mej. koloniehuis 'De Krabbenbosschen' in
Kessler schonk een bedrag van f 50·000.-· Dat Rijsbergen plechtig worden geopend. Dit kolo-
was ook hard nodig, want de kerkcollecte, die niehuis diende als internaat voor zwakke, ner-
op instigatie van de bisschop ondertussen had veuze en herstelbehoevende kinderen van 66n

/02
I05 plaatsgevonden, had het weinig bemoedigende tot zeven jaar.
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Uit ervaringscijfers van andere provincies 6.II Rheumabestrijding
was opgemaakt, dat ongeveer 8% van de kinde-
ren in deze leeftijdsgroep zouden moeten wor- De eerste actieve daad van de Provinciale Raad
den uitgezonden, maar nadat het huis gereed voor de Gezondheidszorg was de installering
gekomen was bleek slechts 4,3% van de van de Commissie voor Rheumabestrijding op
Brabantse kinderen beschikbaar voor uitzen- I8 juni I949. Dokter J.B. Stolte nam het voor-
ding. Als oorzaak daarvan werd de gebrekkige zitterschap op zich en reeds in oktober van dat
samenwerking tussen scholen en Wit-Gele jaar kwam een rapport uit. Maar toen bleek al
Kruisverenigingen aangewezen. Er hing teveel dat er binnen de commissie diverse standpun-
afvan toevallige en plaatselijke omstandighe- ten leefden. Mevrouw I. Verpaalen-Mom legde
den. In I934 werden in Rijsbergen I57 kinderen haar afwijkende mening vast in een minder-
gedurenden 9.I42 dagen verpleegd. Daarvan heidsrapportage. Naar de officiele mening van
was 75% afl<omstig uit Brabant. Veel ouders de commissie kwamen rheumatische aandoe-
hadden er moeite mee hun kinderen zolang van ningen in de provincie evenveel voor als het
huis te moeten sturen, naast natuurlijk de fi- aantal hart- en nierziekten, kanker en tbc tesa-
nanciele problemen. De verpleegkosten bedroe-    men. Zij deed de aanbeveling om consultatiebu-
gen f I,25 per dag. De Provinciale Bond be- reaus op te richten onder leiding van een rheu-
schikte weliswaar over een uitzendfonds, maar matoloog/internist. Voor de opsporing waren
toch was het financiele offer voor veel ouders de wijkverpleegsters aangewezen, terwijl het so-
een belemmering:03 ciaal-medisch werk verricht zou moeten worden

In I940 was het kinderkoloniehuis geheel door gespecialiseerde enqu6trices. Over de or-
aangepast aan de eisen van de tijd. Er bestond ganisatie van deze dienst waren de commissie-
toen voldoende badgelegenheid en de keuken leden het niet eens.'05

was aangepast. Het enige dat ontbrak was de Op 6 maart I95I ging het eerste consultatie-
kapel. bureau voor Rheumabestrijding van start in

Na de oorlog wijzigde de opnamefactor. Helmond, op I september I952 gevolgd door
Kinderen die opname behoefden, omdat zij li- een consultatiebureau in Breda. I06

chamelijk de dupe waren geworden van tekor-
ten aan voeding en verzorging, vormden slechts 6.I2 Voedings- en dieetadviezen
een kleine groep. Veel kinderen die na I 946 het
huis bezochten, waren emotioneel verwaarloosd Reeds vanaf 1943 werden er door het
en opgegroeid in een geestelijk ongezonde Provinciaal Bureau cursussen voor wijkver-
sfeer, zo luidde de diagnose van de toenmalige pleegsters georganiseerd over voeding en dieet.
directrice A. Schaper. Sommige kinderen waren De uitvoering van deze cursussen was in han-
grondig verwend door gemakzucht, uit afschrik den gelegd van het Voorlichtingsbureau van de
voor conflicten, onmacht of wegens verkeerd Voedingsraad in Den Haag:07
geinterpreteerde liefde en abnormale binding. In februari I956 werd voor het eerst wat ac-
Dit had naar de mening van de directrice ze- tie ondernomen op het terrein van voedings- en
nuwachtigheid, stoornissen in het zenuwstelsel dieetadviezen in samenwerking met het
en zenuwzwakte tot gevolg. Kleuterzorg kwam Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad. De
daardoor steeds meer binnen het kader van de actie bestond uit het geven van lezingen en het
geestelijke volksgezondheid: 04 uitgeven van een aantal vouwbladen over voe-

ding van kinderen en volwassenen.
Op I januari I957 werd een dietiste verbon-

I06 den aan het Provinciaal Bureau om voedings-
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sie was, dat het beste resultaat bereikt werd als
kinderen ingeent zouden worden op zuigelin-

-. genleeftijd. Daarom werd aangedrongen op be-

  wuste verschuiving van de vaccinatie naar het
,- f..    :4     eerste levens jaar.'°9

In maart I953 werden de Kruisverenigingen
f r..     ...                        ' belast met de administratie van de vaccinatie-

1 .., I

1                                                               '                            .  -     programme's.
Deze programma's moesten wor-

· den uitgevoerd onder verantwoordelijkheid vana

ti    y   het Praeventiefonds, maar de verantwoordelijk-p  ··S    heid voor de administratie werd gedelegeerd
aan de kruisverenigingen.

't·              -              Doel van het vaccinatieprogramma, dat in
I954 zou starten, was en is nog steeds, de be-

. i '. 2,»2-=. ... vordering van een medisch verantwoorde im-3.e»4:t. .3 '-,-4/          '
™"ed/:/. . -

munisatie van zuigelingen en kleuters. Een der-

gelijke doelstelling kon alleen bereikt warden
met een degelijke en overzichtelijke registratie.73=.==-„--- *,I.-'..B'- Het vaccineren zelfwerd gezien als een
taak voor de huisarts, die op deze wijze stelsel-

matig betrokken zou worden bij het preventieve
Besmetteliike kinderziekten voorlichting in het algemeen te verzorgen. Elke hygienische werk. Vanwege de administratieve

werden via plaatselijke vereniging kan van de diensten van ondersteuning moesten de inentingen plaats
inentingsprogramma s   deze dietiste gebruik maken. In I96I is het vinden op een centrale plek, namelijk de

verbannen. werk uitgegroeid tot een Dienst Voedings- en Consultatiebureaus. De administratie moest

Dieetvoorlichting met een geheel eigen pro- niet alleen degelijk en adequaat zijn, maar ook
gramma. De werkzaamheden van de dienst be- eenduidig.
staan uit voedsel- en dieetvoorlichting door Bovendien diende voorafgaande aan de in-
middel van lezingen en het organiseren van entingscampagne propaganda gevoerd te wor-
cursussen en het geven adviezen aan individu- den en wie was daar beter in thuis dan de wijk-
en. In Oss en Tilburg bestaat een adviesbureau zusters van het Wit-Gele Kruis met hun langdu-
voor dieetvoorlichting. waar tweemaal per rige ervaringP
maand spreekuur wordt gehouden. Administratief gezien was de inentingscam-108

pagne een ambitieuze onderneming. De plaat-
6.I3 De Provinciale Entadministratie selijke kruisvereniging was afhankelijk van de

gemeente voor de registratie van de pasgebore-
In de jaren dertig waren de vaccinaties tegen nen enerzijds en anderzijds moest zij vertrou-
difterie, kinkhoest en tetanus via het ministerie     wen op de gemeenten, die bij de inschrijving in
van Volksgezondheid officieel toevertrouwd aan het geboorteregister de aangever een inentings-
Het Wit-Gele Kruis. kaart diende uit te reiken, om zo de ouders op

In I950 kwam er een rapport uit van een de hoogte te stellen van het bestaan van de in-

deskundige commissie, waarin een uitvoerige entingsmogelijkheden voor hun kindje.
uiteenzetting werd gegeven over het vraagstuk Wekelijks moesten er uittreksels uit het geboor-
van de immunisatie tegen pokken, difterie, teta- teregister naar de plaatselijke vereniging ge-

IO7 nus en kinkhoest. Conclusie van deze commis- stuurd worden. Daarna moesten de kruisvereni-
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gingen zorgen voor het opzetten van een water- In de tweede helft van I962 werd de entad-
dicht administratief systeem. Iedere zuigeling ministratie gereorganiseerd. Er werden vier
moest geregistreerd worden, van iedere prik rayonleiders-administrateurs aangesteld. Deze
moest een registratieformulier ingevuld wor- werden belast met het vervoer en het toezicht
den. Bovendien eiste het Praeventiefonds een op het bewaren Zn het verbruik van het vaccin.
nauwkeurig en volledig ingevuld declaratiefor- Het toezicht op de koelkasten viel eveneens on-
mulier om voor subsidie in aanmerking te ko- der hun verantwoording. Daarnaast onderhiel-
men. De inentingen werden per stuk gesubsi- den deze functionarissen contact met de plaat-
dieerd. seliike entadministraties, de GG en GD, de

Als de pasgeborene niet voor inenting op huisartsen en de wijkzusters. I 12

het consultatiebureau verscheen, moest de wijk-
zuster worden ingeschakeld. Zii ging dan op 6.I4 Conclusie
huisbezoek om de jonge moeder ervan te over-
tuigen, dat inenten voor haar baby noodzakelijk Aanvankelijk geinitieerd als een vereniging die
was. En ook hier zie je weer de oude beproefde zich zou bezighouden met ziekenverpleging en
methode van het Wit-Gele Kruis, de persoonlij- de bestrijding van de zuigelingensterfte, ont-
ke benadering en het gesprek van vrouw tot popte het Wit-Gele Kruis zich in een aantal de-
vrouw.'10 cennia tot een vereniging die de gehele extra-

Begin I955 was de helft van de plaatselijke murale gezondheidszorg omvatte. De oorspron-
afdelingen (74) aan het vaccinatieprogramma kelijke doelstelling bleef behouden, maar de
begonnen. Het provinciaal bondsbestuur was werkterreinen breidden zich uit. Toen zich in
daarover zeer teleurgesteld, maar zag ook wel in de 'nieuwe' werkvelden problemen voordeden
dat de complexe administratie het struikelblok wat betreft deskundigheid, differentieerden de
was. De registratie van de pasgeborenen was werkterreinen om meer professionele hulp te
nog wel te hanteren, maar er moest ook een in- kunnen bieden. Dat hield het gevaar in, dat de
haalcampagne van de grond getild worden. doelstelling en taakuitvoering uit elkaar zouden
Immers de immunisatie betrof zuigelingen en groeien en dat de beheersbaarheid problema-
kleuters. Voor deze laatste groep was besloten tisch zou kunnen worden. In I924 werd tegen
om te werken met de vijf laatste yaargangen: dat gevaar reeds gewaarschuwd door dr. A.J. de
De gemeenten moesten voor deze 'inhaalkinde- Weerd: "Ook ik acht een zoo sterke ontwikke-
ren' lilsten uitdraaien uit het geboorteregister. ling van eene vereeniging als b.v. het
De namen van deze kinderen moesten overge- Limburgsche Groene Kruis, dat zoveel hooi op
bracht worden op inentingskaarten en inge- zijn vork neemt, eigenlijk niet goed voor het
bracht in het registratiesysteem van de consul- doel, dat oorspronkelijk door de Vereeniging
tatiebureaus. Omdat er besturen waren, die zelf wordt nagestreefd: verbetering van de hulp bij
niet in staat waren om deze archivering op te ziekte in het huisgezin. De leiding die door het
zetten, waren zil evenmin bil machte om de ad- hoofdbestuur behoorde te worden gegeven aan
ministratieve ondersteuning te instrueren en plaatselijk afdeelingen kan onmogelijk tot haar
daarom verliepen de werkzaamheden op dit recht komen, omdat dit hoofdbestuur door de
nieuwe werkterrein aanvankelijk nogal stroef. veelomvattende werkzaamheid, niet meer in
Maar in de loop van I955 kwam de uitvoering staat is het noodige contact met de afdeelingen
van dit werkveld op gang en in augustus van te behouden. Door de groote boomen met hun
datzelfde jaar was de participatie opgelopen tot wijd-uitgespreide takken wordt aan de kleine
108 afdelingen van de in totaal IBI in Brabant."1 struiken de groei onmogelijk gemaakt. Neen.

IO8
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bureaus op te hangen werd de voorlichting van
deze vereniging efficient geregeld."4

In de jaren vijftig werden ambitieuze plan-
41'" nen ontvouwd om te komen tot gezondheids-

./ centra, die zouden kunnen dienen als centraal
gebouw voor de gezondheidszorg. Artsen en

& 1   0
«. --
C (3 specialisten zouden er spreekuur kunnen hou-

                                                              den en voorts waren in deze gebouwen de ver-
\ / schillende consultatiebureaus ondergebracht

plus de badhuizen. De Engelse 'Health Centre'
-

+                 -'.-/ diende als voorbeeld. De kruisverenigingen
breidden hun macht al maar uit. Niet altijd
werd dat positief gewaardeerd.  Op een studie-
dag over 'gezinsmoeilijkheden' in IS)52 fulmi-
neerde de Eindhovense arts Falke in een emo-
tioneel betoog tegen de Provinciale Bond: "In
de plaats van een alomvattende staats-socialisti-
sche gezondheidszorg, waartegen Mol zich te-

0                                               5 recht verzet, krijgen we in deze provincie als
analogon een alomvattende organisatie op con-

%
ihillallirg

fessionele basis. Deze organisatie biedt een toe-

vlucht voor hen, die zich in de vrije maatschap-
--* pij niet staande kunnen houden. Op deze wijze

wordt het werk van de psycho-hygienisten van
de Bond een gevaar voor de psychische hygiene

Het wilkgebouw werd na I960     wil het werkelijk blijvend aan zijn doel beant- in dit gewest zelf.""5
steeds meer voor andere     woorden, dan moet het als hoofddoel blilven na-     Dat er een spanningsveld bestaat tussen het

medische activiteiten als die van     streven den minder begunstigden medemensch aanbod van zorginstellingen en de vraag van
de kruisvereniging ten dienste te steunen bij ziekte, en daarvoor dienen wijk- clienten brengt Falke in I952 al in discussie.

gesteld. zoals onder andere voor verpleging, kraamverzorging, het verstrekken
de bloedtransfusiedienst. Van verplegingsartikelen aan zieken en wat dies

meer zij.""3
Naar de woorden van Van der Weerd luis-

terde men in Brabant niet of, wellicht kon er
ook niet naar geluisterd worden. Steeds werden
nieuwe gezondheidskwesties geproblemati-
seerd. Het een leek voort te komen uit het ande-
re. Er werd steeds dieper op problematieken in-
gegaan en dat had specialisatie tot gevolg.

Van de kruisverenigingsstructuur werd ook
gebruik gemaakt door verenigingen die niet on-
der Het Wit-Gele Kruis z61fvielen, zoals bij-
voorbeeld de Nederlandse Vereniging voor
mond- en tandhygiene Het Ivoren Kruis. Via de

Iog wijkzusters en door affiches in de consultatie-
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HOOFDSTUK VII

Professionalisering, professionals en
bestuurders

7.I De verpleegstersopleidingen Ziekenverpleging bood immers mogelijkheid
om meisjes uit betere standen dan wel geen be-

Vanaf het einde van de negentiende  eeuw wer- roep, maar toch in ieder geval een roeping te
den er in de ziekenhuizen voor het eerst oplei- geven.'
dingen voor verpleegsters verzorgd. Voor die Het initiatief voor een specifieke verpleeg-
tijd bestond het verplegend personeel uit oppas- stersopleiding werd in Nederland genomen
sers. In katholieke ziekenhuizen waren dat reli- door de Noord-Hollandse Witte-Kruis-
gieuzen, zowel mannen als vrouwen. De om- vereniging. In samenwerking met jonkvrouwe
standigheden in de ziekenhuizen waren dik- Jeltje de Bosch Kemper begonnen vier artsen

Wijls erbarmelijk. Dit veranderde mede onder W.M. Gunning, C.F. Heynsius, E.H.G. Thijssen
invloed van de nieuw verworven medische be- en P.J. Barnouw met de ontwikkeling van een
grippen omtrent hygiene en het ontstaan van verpleegstersopleiding. In I878 startte de eerste
infecties. Bovendien ging medische indicatie cursus onder leiding van de arts G. Walks en in
voor ziekenhuisopname een grotere rol spelen I879 werden de eerste zes Witte-Kruis-diplo-
en verdween de sociale indicatie naar de achter- ma's uitgereikt.
grond. Het emancipatiedenken van die tijd De opleidingen in de ziekenhuizen waren

III speelde de ontwikkelingen in de kaart. niet erg zachtzinnig en voor meisjes uit be-
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schermde milieus beslist geen sinecure. het Dordrechtse: "In de tyfusbarak werkte een
Frederieke Meyboom vertelt over haar opleiding vrouw van 78 jaar. die de drank (julapium) van
rondom de eeuwwisseling in het Burger- de patienten, die zij te verzorgen had. zelf als li-
ziekenhuis in Amsterdam: "Hoe anders had ik monade dronk. De zieken echter liet zij volko-
mij de verpleging gedacht... Ik begon er zelfs men vervuilen: bedlinnen noch lijfgoed werd
over te denken mijn ontslag te nemen, maar verschoond, en decubitus (doorliggen), luizen,
men zei mij dat het overal hetzelfde was. De op- kromgetrokken tenen, ontstoken tandvlees wa-
leiding in de gasthuizen is ruw en willekeurig, ren dan ook schering en inslag... Ook op andere
en juist aan het diploma van het Burgerzieken- zalen heerste dezelfde toestanden: patiente Fok
huis schijnt men wanneer men later solliciteert,    was in geen zeven jaar gewassen. Ze kocht haar
grote waarde te hechten. Ik besloot dus zuch- beurt af met fooien en schreeuwde bij wasbeurt
tend maar tot het einde vol te houden, trachtte het hele Beverwijckplein bij elkaar, zodat de po-
de beledigingen en vernederingen weg te slik- litie kwam vragen wat er aan de hand was."5
ken. Het werd mij niet gemakkelijk gemaakt; Maar aan deze wantoestanden kwam een
intrige, valsheid, kwaadsprekerij, jalouzie, dat einde. Een aantal zeer actieve vrouwen zoals
alles heb ik aan den lijve ondervonden."a Jeltje Bosch-Kemper en Frederieke Meyboom

Bovendien was het werk lichamelijk erg namen het initiatief tot oprichting van een
zwaar. Dezelfde zuster Meyboom vertelt hoe de Bond. Al in 1890 verscheen het Maandblad voor

zusters het parket van de ziekenzalen moesten Ziekenverpleging. Op 2I januari I893 werd de
boenen. Toen er nogal wat commentaar kwam Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging op-
op deze zware klus werd er door de directeur gericht. Deze Bond zag het als haar eerste taak
een oplossing bedacht. Voortaan zouden man- om eenheid te brengen in opleiding, examen en
nelijke patienten die door de dokter werden diplomering voor ziekenverpleging. Dit leidde
aangewezen deze taak op zich nemen. Daarvoor tot wettelijke bescherming van het diploma in
werden ze beloond met een liter melk en een I 2I. Ook de wijkverpleging kreeg al direct aan-
ei.3 dacht. Het Engelse systeem van wijkziekenver-

Erg hygienisch ging het in deze oorden niet pleging wordt al in het eerste jaargang van het
toe. Over het ziekenhuis in Dordrecht vertelt Maandblad besproken.6
Meyboom het volgende: "Die hygiene in
Dordrecht! Zij tartte gewoon elke beschrijving. 7.2 De opleiding tot wijkverpleegster
Daar had je b.v. de badkamers: er was er 6*n
voor alle niet-zieke huisgenoten: apotheker, Ongeveer in het midden van de negentiende
zusters knechten en dokters. Eerst nadat de eeuw werd in zowel Duitsland als Engeland
badkachel 5 A 6 uur gebrand had, was de kuip reeds geexperimenteerd met wijkverplegings-
voor een kwart volgelopen met ...lauw water. De diensten. In beide landen was de doelstelling
andere badkamer was er voor de patienten, die hetzelfde, namelijk reinheid en hygiene bij-
er in hun vuile kleding heen gingen en er in brengen aan de arme bevolking. Beide landen
hun vuile kleren weer uit kwamen. Het bad in hebben voor de Nederlandse situatie een voor-
dit vertrek liep anderhalf uur voor er voldoende beeldfunctie vervuld. In I86I werd te Liverpool
water in stond. Het duurde 'slechts' een half de eerste speciale opleiding voor wijkverpleeg-
uur eer de kuip leeggelopen was. Deze badka- sters ingericht, in 1287I gevolgd door een centra-
mer diende voor alle zieken en het keukenper- le opleidingsschool voor wijkverpleegsters in
soneel. Bovendien werd in deze zelfde badkuip Londen.

omgewassen: een andere gelegenheid was er Rond I912 werden in Nederland voor het
II2 niet.„4 Of wat te denken van dit verhaal, ook uit eerst voorstellen gedaan om een specifieke op-
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leiding voor wiikverpleging te ontwikkelen. dat de zusters, die een eeuwenlange traditie be-
Twee Nederlandse verpleegsters, Lientje zaten op het gebied van zorg en welzijn, ook
Kruysse en Emilie Knappert hadden aan het deze tak van liefdadigheid zouden gaan verzor-
Engelse Instituut een wijkverpleegstersoplei- gen. Direct voorbeeld waren Filles de Charit6
ding gevolgd. Deze twee vrouwen probeerden in   van St. Vincentius A Paolo die al sinds I633 het-
Nederland een specifieke opleiding te organise- zelfde soort werk uitvoerden.9
ren, aanvankeliik zonder succes. Katholieke gediplomeerde leketiverpleeg-

Pas na de Eerste Wereldoorlog lukte het om sters waren er wel, maar deze hadden hun op-
in Den Haag een cursus te organiseren maar bij leiding genoten in niet-katholieke ziekenhui-
gebrek aan deelname moest dit project worden zen, omdat de katholieke instellingen geen le-
afgefloten. ken voor opleiding toelieten. Het bezwaar tegen

Binnen de Groene-Kruisvereniging was al deze verpleegsters was dat zij tijdens de oplei-
van meet af aan sprake van een wijkverpleeg- ding geen kans hadden gehad de beleving van
stersopleiding. Voorvechtster was hier Aafie het geloof en de praktijk van de verpleging te
Gesina (afgekort tot Sien) van Hulst. In IgI4 integreren. Bovendien waren de diocesane be-
had zij plannen voor een specifiek wijkdiploma stuurders overtuigd dat vooral op het platteland
klaar liggen, maar de oorlogsomstandigheden de wijkverpleging niet populair zou zijn en
zorgden ervoor dat de plannen in de kast ble- zelfs niet zou worden vertrouwd als zij niet in
ven. Pas in I920 kon haar plan daadwerkelijk handen werd gegeven van eerwaarde zusters.,0

uitgevoerd worden. Deze cursus duurde in de Al in een zeer vroeg stadium van het Wit-
eerste opzet achttien lesweken en was toeganke- Gele Kruisbestaan werd gediscussieerd over de

lilk voor A-gediplomeerden. Het waren typische professionele status van de veldwerkers. Het
on-the-job trainingen. In de praktijk van alledag    ging om de vraag wie het uitvoerende werk
konden met behulp van een vaardige wiikver- moest doen, een gediplomeerde lekenverpleeg-
pleegster de fijne kneepjes van het vak aange- ster of de niet-gediplomeerde religieus, die bij
leerd worden.7 uitstek geschikt was om de katholieke bood-

Omdat de opleiding in particuliere handen schap uit te dragen."
bleef en de overheid zich er niet mee bemoeide, Reeds tijdens de tweede vergadering van de
kwamen er geen richtlijnen. Alles was mogelijk Diocesane Federatie van Breda werd een sub-
en iedereen kon aan een opleiding medewer- commissie gevormd die als opdracht kreeg rap-
king verlenen. port uit te brengen over de mogelijkheden van

De eerste ideeen die geopperd werden door een landelijke danwel diocesane opleiding van
bestuursleden van Onderlinge Bijstand waren verpleegsters. De subcommissie bestond uit
gedachtenspinsels om te komen tot een soort Gribling. Van Oldeneel tot Oldenzeel, burge-

opleiding voor katholieke verpleegsters. Deze meester van Oosterhout en bestuurslid van zo-
materie bleef jarenlang in de discussies van de wel de Nederlandsche Vereeniging tot
vereniging een rol spelen. De opleiding voor Bestriiding van de Tuberculose als voorzitter
verpleegster kwam tot stand in de niet-katholie- van de plaatseliike Wit-Gele Kruisvereniging en
ke ziekenhuizen. De Provinciale Wit-Gele Van Gastel Laane, voorzitter van de plaatselijke
Kruisvereniging ging zich bemoeien met de op- vereniging te Roosendaal en tweede secretaris

leiding voor wijkverpleegsters en kraamverzorg-    van de diocesane federatie, Breda.
sters.8 Toen de eerste ideeen over de sociale hy- Een van de voornaamste redenen om een
giene vorm kregen, werd er spontaan gedacht onderzoek te doen naar een katholieke oplei-

aan religieuzen, die het uitvoerende werk op ding voor lekenverpleegsters, was gelegen in
II3 zich zouden nemen. Het leek vanzelfsprekend het feit, dat religieuzen niet mochten fietsen.
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Zij waren dus om van het ene gezin naar het
andere te gaan erg veel tijd kwijt. Vooral op het
platteland waar de afstanden behoorlijk ver kon-
den ziin, was dit fietsverbod een enorme handi-
cap. In 19I9 deed dr. Gribling als voorzitter van

                de
Diocesane Federatie Breda het voorstel om

aan de bisschop te vragen of hij geen ontheffing
wilde verlenen van dit verbod. Uit de vergade-

i f  11    1   1 ring kwamen tegenwerpingen dat niet zomaar

i     1    1
voorbil gegaan kon worden aan de mening van

1                de moeder-oversten. Besloten werd een dubbel-
slag te maken, zowel aan de moeder-oversten

1, 5 , i. 1      9 1f     I zou gevraagd worden om opheffing van het
97                                                                                             i    fietsverbod als aan de bisschop. In oktober van

I9I9 kwam het antwoord: de bisschop van
Breda staat fietsen toe aan religieuze wijkver-
pleegsters als de overste dit goedvond.'*

Omdat er zo spoedig besloten was tot op-
I

:    heffing van het fietsverbod, werd de vraag naar
8 lekenverpleegsters minder urgent. Bovendien

was men in Wit-Gele Kruiskringen overtuigd
van het feit dat lekenverpleegsters, aan wie een

Afgestudeerden van de cursus wilkverpleging in 193I en 1946 salaris zou moeten worden uitbetaald, de kos-
De verschuiving van religieuze deelnemers naar leken is goed waar te nemen.     tell erg zouden opdrijven.

Maar er waren ook andere redenen zoals
Gribling beschrijft: "Lang is de voorkeur uitge-
gaan naar religieuze verpleegsters omdat in de
verpleging van mannen voor leken een groter
zedelijk gevaar ligt dan voor religieuzen.'4

In I928 werd door het rijk een centrale
*5,·-+A,7. . commissie ingesteld die de opdracht kreeg een

1...1 studie te maken naar de mogelijkheden voor de
/\ opleiding van wijkverpleegsters tot huisbezoek-

1.-: ster bij de zuigelingenzorg. De particuliere ver-
enigingen werden uitgenodigd in deze commis-
sie zitting te nemen. Al in I929 volgde op deze
studie een Koninkliik Besluit waarin voorschrif-
ten gegeven werden met betrekking tot het be-
halen van een aantekening 'wijkverpleging'.
Daardoor werd er eenheid gebracht in de oplei-
dingen.'4

T - -       L De wet van I92I was slechts een wettelijke
ill../.3.\ r bescherming van het diploma Zieken-

verpleging-A en bijbehorende titel. Zij gaf niet
II4 aan tot welke werkzaamheden verpleegkundi-
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gen bevoegd waren. In feite was het dus moge- waard gebleven in het archief van de Provin-
lijk en niet verboden om beroepsmatig op het ciale Kruisvereniging.':
terrein van de verpleegkunde werkzaam te zijn Tussen de beide diocesen bleek er voor wat
als de titel maar niet gevoerd werd. Deze wet betreft professionalisering een aanzienlijk ver-
vigeerde tot I981.4 Het was daarom mogelijk schil te bestaan. In I935 was in het bisdom
voor de plaatselijke kruisvereniging om onge- 's-Hertogenbosch nog 35% van de wijkverpleeg-
diplomeerde wijkzusters in dienst te houden en sters ongediplomeerd, dit in tegenstelling tot
vormt deels een verklaring voor het feit dat zo- het bisdom Breda, waar geen enkele ongediplo-
veel niet-gediplomeerde religieuzen in dienst meerde wijkverpleegster in dienst was. /8

bleven. Eenmaal gediplomeerd werden de wijkver-
In I927 startte de School voor Maatschap- pleegsters door de Provinciale Bond gestimu-

pelijk Werk van Amsterdam een specifieke cur- leerd om bij te blijven via de nationale congres-
sus van 66n jaar. In IS)29 werd de 'aantekening sen of lessen die verzorgd werden door profes-
wijkverpleging' officieel erkend.,6 sor Carp aan de Katholieke Leergangen.'9

Al vanaf het begin van de jaren dertig orga- In 1964 werden besprekingen begonnen
niseerde de Provinciale Bond iaarlijks een cur- om tot concentratie van de katholieke wijkver-
sus tot opleiding van wijkverpleegsters. Op I3 plegingsopleidingen over te gaan. Er werd nage-
november 1933 volgde de Ministeriele Beschik- dacht om het cursorisch verband af te schaffen
king. Om aan deze cursus te mogen deelnemen    en de opleiding in schoolverband te geven.10 De
moesten de kandidaten in het bezit zijn van het opleiding tot wijkverpleegster kon op verschil-
diploma ziekenverpleging-A en van de aanteke- lende manieren plaatsvinden onder andere via
ning kraamverpleging. De cursus bestond uit de Maatschappelijke Gezondheidsopleidingen
een theoretisch en een praktisch gedeelte. Van (MGZ), na het behalen van het diploma zieken-
november tot mei werden de cursisten theore- verpleging A. In I965 werd voor de toelating tot
tisch geschoold, van mei tot september volgde deze opleiding voor het eerst de eis gesteld dat
het praktisch gedeelte. Het curriculum was in de kandidaat in het bezit was van een MULO- of
I93I opgebouwd uit 330 uren theorie en daarna gelijkgesteld diploma. Op landelijk niveau wer-
zes maanden praktilkstage: drie maanden in de den besprekingen gevoerd over de inhoud en de
tuberculosebestrijding, een maand in de zuige- vorm van de nieuwe opleiding. Vooral de in-
lingenzorg, een maand bij het geneeskundig houd van de vakken was onderdeel van heftige
schooltoezicht en een maand in de psycho- discussie:I
pathenzorg. De theoretische scholing bevatte
naast de verpleegkundige vakken ook recht, Naast de wijkverpleegkundigen werken ook zie-
administratieve vakken en statistiek en sociolo- kenverzorgenden in de wijk. Pas in I963 kwam
gie. En vooral niet te vergeten godsdienstlessen voor deze categorie de Wet op de ziekenverzor-
(22 Uren) gers en -verzorgsters tot stand. Deze wet regel-

Vanaf I946 werd alleen het diploma zieken-     de de bevoegdheden voor het uitoefenen van
verpleging-A nog vereist, alvorens men mocht het beroep en het voeren van de titel. Dat laatste
beginnen aan de opleiding tot wijkverpleegster. mochten alleen zij die een opleiding hadden
Aan de inhoud van de opleiding veranderde niet doorlopen en met goed gevolg een examen had-
veel. In I954 zijn de lessentabellen bijvoorbeeld den afgelegd:a
nog nagenoeg hetzelfde als bij aanvang van de Het diploma van ziekenverzorgster werd
opleiding in I93I. Jammergenoeg is de lessen- behaald door het volgen van een in-service-op-
samenstelling na deze datum niet meer be- leiding in een daartoe erkende instelling.

II5
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JA 7.3 De vrouwen in het uitvoerende werk
:P

T=

In het allereerste begin hadden de kruisvereni-
gingen voor het uitvoerende werk religieuzen in

5 dienst. Vanaf I930 zijn de cijfers bekend van de
=, wijkverplegingscursussen. In tabel 8 wordt mel-i 71               . 9 ding gemaakt van het aantal deelnemers ge-

splitst naar religieuzen en leken, gemiddelde
·f                                                                                    leefti id en vooropleiding:

1.
In I93I waren de leerlingen vooral religieuzen,

15 i over de achtergrond is niets bekend. Vi j f jaar la-
ter blijken er twee keer zoveel leken aan de cur-
sus deel te nemen. De trend is gezet. In de ko-
mende jaren, behalve in I 942 nemen de aantal-
len leken toe. Niet dat de rol van de religieuzen
helemaal is uitgespeeld. In i965 zijn er nog
twee religieuze verpleegsters, die deelnemen

=r- aan de cursus voor wijkverpleegkundigen.
4'- Opvallend is dat in 194I slechts eenderde van de

deelnemers afkomstig is uit Brabant. Dat veran-
dert in de loop van de iaren. In I965 komen
twintig van de 28 leerlingen uit de provincie.

Afgestudeerdenian de cursus     Na indiensttreding bij een kruisvereniging werd De meeste leerlingen zijn afl<omstig van het
wilkverpleging in 196I met in     de applicatiecursus voor wijkziekenverzorgster platteland en opvallend is de leeftiid. niet meer

hun midden dr.Mol. De cursus gevolgd die leidde tot een door de Nationale piepjong maar gemiddeld rond de dertig.
was voor de dertigste maal     Kruisvereniging erkend getuigschrift:1

gegeven. Door de grondleggers van de wijkverpleging Hoewel de discussie over de religieuze staat van

werd het beroep niet als onderdeel van de lief- de verpleekundige op bestuursniveau intens
dadigheid gezien. Doelstelling van wijkverple- werd gevoerd lijkt het erop dat de plaatstelijke
ging was om het gezin op te voeden door strate- afdelingen niet veel moeite hadden met de keu-
gisch, maar tactvol optreden. De wijkverpleeg- ze voor een lekenverpleegster.
kundige had daarin een voorbeeldfunctie. De Religieuze verpleegsters waren niet altild
relatie met de arts is professioneel, de wijkver- voorhanden en door plaatselijke verenigingen
pleegkundige is geen arts, maar is evenmin on- werd daaraan niet zwaar getild. Een lekenver-
dergeschikt aan de arts. Het beroep heeft eigen pleegster, mits degelijk katholiek, bood in de
merites.24 meeste gevallen een oplossing. In 1936 zocht de

Het heeft echter lang geduurd, tot aan de Wit-Gele Kruisvereniging van Gilze een kraam-
jaren viiftig voordat het waas van liefdadigheid verpleegster. Er werd gesolliciteerd door een in
was verdwenen, ondanks de pogingen van de Moederheil opgeleide kraamverpleegster, G. van
kruisverenigingen om het uitvoerende werk te Buren uit Haarlem. Het bestuur informeerde
professionaliseren via erkende diploma's. eerst in Moederheil. Dr. Van Dijk antwoordde

per omgaande dat zuster Van Buren een ge-
schikte kandidaat is, intelligent, beschaafd en zij

II6 kan uitstekend met mensen omgaan.25
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Tabel 8 In I940 waren er I 67 religieuze wijkverpleeg-
Deelnemers aan de cursus wilkverpleging 1931-1965 sters in dienst tegen 45 leken. Alle lekenzusters

waren tenminste A-gediplomeerd. Er waren 22
religieuzen leken gem. vooropleiding geboorteplaats: laartal onbevoegde religieuze verpleegsters. Tien jaar

leeftiid stad/dorp later waren er nog II  nonnen in dienst waar-
IO             4 I931 Van 2 I ongediplomeerd. De leken- verpleegkun-

6 I936 digen waren in de meerderheid, I4O waarvan

IG  14 29.8 I gymnasium, I HBS,   20 dorp en lo stad, I94I 66n ongediplomeerd.
6 MULO Io uit Brabant Halverwege de jaren zestig was er een tekort

IO                       14 30,7 I4 uit dorp en 10 uit I946 aan verpleegsters. Dat is een periode geweest

stad, 9 uit Brabant dat er nog een groot aantal ongediplomeerden
32 29,9 24 uit het dorp en I95I in dienst waren, van de 360 zusters waren er 32

8 uit de stad waar- ongediplomeerd, in I97O behoorde dat al weer
van 20 uit Brabant tot de verleden tijd. Alle verpleegkundigen wa-

3              I9 34,6 Allen ziekenverpleging A. I6 uit een dorp. I956 ren toen gediplomeerd.

Vooropleiding: 6 uit een stad,
I Gymnasium,I MMS, I6 afkornstig 7.4 Opleiding tot baker en kraamverzorgster

5 MULO, 7 huishoudschool uit Brabant
en de rest anderszin lIn de loop van de negentiende eeuw kwam voor

3             23 32,0 Allen ziekenverpleging A. IB afkomstig uit I96I hulp bi j de bevalling en de zorg voor moeder en

2 MMS, I4 MULO, een dorp, kind de baker in beeld. Zij ontving haar oplei-
3 huishoudschool 8 uit de stad, ding in de praktijk bij ervaren bakers. Evenals

en de rest anderszins 2I Uit Brabant de vroedvrouw was zij meestal een oudere
26 33,4 Allen ziekenverpleging A. 23 afkomstig van I965 vrouw, die zelf kinderen had gebaard.

I MMS, IG MULO, een dorp, 5 uit de Gedurende de kraamperiode regelde de baker
4 huishoudschool stad, 20 kwamen het reilen en zeilen in het huishouden en ver-

en de rest anderszins. uit Brabant ving als het ware de kraamvrouw. Voor haar
werk kreeg zi j de bakerfooi.27

Bron: Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Opleidings- en Rond I925 werd door de Inspectie van
bijscholingsbeleid (inv.nr. II4)· Volksgezondheid een 'Commissie inzake

kraamzorg' ingesteld, die als opdracht kreeg
zich te buigen over het opleidingsbeleid.
Een jaar later bracht deze commissie rapport
uit: zij stelde twee vormen van opleidingen

Daarna werd geinformeerd bij de pastoor van voor:

de parochie, waar zuster Van Buren woonde. In - Opleiding tot kraamverzorgster. Deze oplei-
een ongedateerde brief antwoordt pastoor Th. ding zou anderhalf jaar duren waarvan min-
Hagemans O.P. uit Haarlem: "Het milieu, stens een half jaar praktijkopleiding in een
waaruit Zuster Van Buren stamt is een voor- kliniek
beeldig degelijk godsdienstig. Het gezin Buren -  Bakeropleiding. die negen maanden tot een
behoort tot de beste van mijn parochie. Als jaar zou duren. Deze opleiding kende geen
Zuster Buren hier bij haar familie thuis is, zie klinische praktijkperiode.as
ik haar geregeld in de kerk en aan de De opleidingen mochten enkel verzorgd wor-
Communiebank:26 Dat was reden genoeg om den door zedelijke lichamen, die erkend waren

II7 haar in dienst te nemen. door de bovengenoemde Commissie inzake
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Kraamhulp. Deze instellingen stelden voor de dracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de
aanvang van de geplande opleiding de Com- mogelijkheid om meer eenheid te brengen in
missie ervan in kennis. Het Wit-Gele Kruis in de opleidingseisen, het uniform en de tarieven.
Noord-Brabant verwierf het recht om de oplei- Als tweede werd de commissie gevraagd te on-
ding voor kraamverzorgster te organiseren. derzoeken, of de bakers via een plaatsingsbu-

Aan de leerlingen werd de eis gesteld, dat reau georganiseerd zouden kunnen worden. De
zij minstens negentien jaar en niet meer dan term 'baker' had niet zo'n beste naam en de
veertig jaar oud waren, lichamelijk geschikt commissie werd gevraagd of deze niet zinnig
voor het beroep, van goed zedelijk gedrag en veranderd zou kunnen worden, vooral omdat
over voldoende verstandeliik vermogen beschik- naast hen ook kraamverzorgsters en kraamver-
ten. De opleiding bestond uit: een theoretische pleegsters werkzaam waren. Ook de leeftijd van
cursus die was samengesteld door de Commis- negentien jaar bleek object van onderzoek. De
sie inzake Kraamhulp, een godsdienstcursus, commissie bestond uit drie leden, dr. Gribling,
kook- en huishoudonderricht en een klinische lid van de Nationale Federatie, J. Bender, afge-
opleiding in 'Moederheil'. Daarna volgde een vaardigde van de Nederlandsche R.K. Bond van
maand stage bij een Consultatiebureau voor kraamverzorgsters en mevrouw M. Verkooy-
Zuigelingen. Gedurende de resterende tijd Leyendekkers van de diocesane R.K. Vrouwen-
moest de leerling werkzaamheden verrichten bond Amsterdam.31
onder leiding van de kraamverpleegster of de Uit het onderzoek dat deze commissie ver-
vroedvrouw. In deze periode moest de leerling richtte, bleek dat er van eenvormigheid onder
minstens twintig kraamvrouwen en haar kind de bakeropleidingen g6*n sprake was. Het aan-
verzorgen.29 tal lessen, dat door de medicus gegeven werd,

De cursus voor de baker zag er anders uit. liep uiteen van circa 75 uur, tot enkele repeti-
De cursus duurde tenminste negen maanden ties. Datzelfde gold voor de lessen van de
en hooguit 66n jaar. Werd het afsluitende exa- kraamverpleegster, van 40 tot 175 uren. Ook het
men met goed gevolg afgelegd, dan ontving de aantal praktische lessen liep zeer uiteen.32
examinandus een insigne. Het dragen van dat De commissie vond dat de baker thuishoor-
insigne gaf er blijk van, dat men met deugdelijk      de in het arbeidersgezin. In de middenstands-
opgeleide bakers te doen had. Het leerplan was gezinnen was de kraamverzorgster de meer
vastgesteld door de minister van Arbeid, Han- aangewezen persoon voor kraamhulp en bij de
del en Nijverheid op advies van de Commissie hogere standen behoorde de kraamverpleegster.
en het zag er als volgt uit. Allereerst lessen in De taak van de baker was zeer uitgespro-
kraamverzorging. Deze zouden gegeven moe- ken: assistentie bij de bevalling, verzorging van
ten worden door een medicus en een kraamver- moeder en kind tijdens de kraambedtijd, ver-
pleegster. Daarna volgde een huishoud- en zorging en hygienische opvoeding van het gezin
kookcursus. Nadat deze theoretische lessen ge- en last but not least, lekenapostolaat.31 Er was
volgd waren, ging de leerling-baker in de prak- geen reden om de naam van baker te verande-
tijk. Tijdens deze praktijkperiode, moest de ren, omdat zij op deze manier onderscheiden
leerling-baker tenminste tien bevallingen bijwo-    werd van de kraamverzorgster en gestigmati-
nen. Daarna deden zij examen. Waren de kandi- seerd door haar hulp aan een bepaalde doel-
daten geslaagd en hadden zij het insigne ver- groep.

kregen, dan werden zij ingeschreven in een Naar de mening van de commissie was de
rijksregister.30 ideale baker tussen de 2I en 35 jaar oud, afkom-

In I933 stelde de Nationale Federatie het stig uit een eenvoudig roomskatholiek gezin,
II8 Wit-Gele Kruis een commissie in, die als op- huishoudelijk getraind en vooral degelijk gods-
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staat. 35
1 Aan het begin van de jaren veertig stond

- · .                        
                             

          i                  
     van de leerling  bijgehouden  op een praktijk-

.    6.'I   I
niet de inhoud van de bakeropleidingen onder

.

-.   ......  .i  f.1      druk maar de organisatie. Mede oorzaak daar-
..,=-·                                                       P==      van was dat de Stichting voor Maatschappelijke....,  :                                               Voorlichting ten Plattelande signaleerde dat in

fr                     ,1    -4-= /'      4.   ,
de dorpen de deskundigheid van de kraamver-

4                 · ' >, zorging nog veel te wensen over liet. Het bonds-
bestuur nam daarop in samenwerking met de

-

·A-- I . Commissie inzake Kraamhulp het initiatief tot
ander beleid. Door intensieve voorlichting en
propaganda aan de afdelingen zou geprobeerd

-..      worden een netwerk van plaatselijke afdelingen
--                      '                       met een eigen kraamhulpdienst te initieren.

Daarboven kwamen de zogenaamde districtsbe-
middelingsbureaus die aanvullend konden op-
treden. Aan het hoofd van zo'n districtsbureau

Kraamverzorgsters in een dienstig, want "een godsdienstcursus iS niet in stond de districts-huisbezoekster. Leerling-ba-
theoretische les tildens hun staat een oppervlakkig godsdienstig onverschil- kers zouden stage gaan lopen aan deze districts-

ople,ding. lig meisje tot een degelijke R.K. baker te vor- bemiddelingsbureaus. Nadat de leerlingen gedi-
men." Omdat de baker te werk werd gesteld in plomeerd waren, verbonden zi j zich voor 66n
allerlei soorten gezinnen met mogelijk gods- jaar aan het bemiddelingsbureau.
dienstvijandige ideeen, was deze godsdienstige Op het platteland zouden de kraambemid-
inslag noodzakelijk, al was het alleen maar om delingsbureaus districtsgewijze georganiseerd
zich staande te kunnen houden. Maar zii moest worden met aan het hoofd de leidster-docente.
ook geschoold worden teneinde handelend te Zij regelde de administratieve zaken van het bu-
kunnen optreden bijvoorbeeld in het geval van reau en was tevens verantwoordelijk voor de
een nooddoop. Daarom: "Een diep godsdienstig praktische training van de leerling-kraamver-
leven, gevoed door een veelvuldig gebruik der zorgsters. Eindverantwoordelilke was weer de
H. Sacramenten, zal haar zelfveel steun geven, districts-huisbezoekster, die verantwoording af-
catachismuslessen goed gehoord en begrepen, legde over de gang van zaken en het financieel
zullen haar zeer van pas komen."34 beheer aan het bondsbestuur.

Na I935 werden de bakercursussen nog Wijkkraamhulpen waren in dienst van de plaat-
meer geuniformeerd. Het theoretische deel be- selijke afdeling, de interne kraamverzorgsters
stond voortaan uit 34 lessen, waarvan er vier ge- waren in dienst van het bemiddelingsbureau. In
geven werden door een arts ofverloskundige. deze periode verdween de term baker en werd
Het merendeel van de lessen ging over de ver- de term kraamverzorgster gebruikt.
zorging van moeder en kind, de bouw van het Kraamhulpen die in het bezit waren van het
lichaam, over zwangerschap en baren. De theo- oude bakerdiploma, kregen tot I april I948 de
retische opleiding bestond voorts uit kook- en gelegenheid om ingeschreven te worden in het
waslessen en natuurlijk voor een substantieel Register voor Kraamverzorgster.36
deel uit godsdienstlessen. Het praktisch gedeel-
te veranderde niet, wel werden de vorderingen

II 
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Op het platteland kwamen de kraamcentra snel dens de opleiding werd zij slechts praktisch ge-
tot stand, in I943 waren er veertien, mede mo- schoold en ontbrak de tijd om stil te staan bij
gelijk gemaakt door een subsidie van f2.000.- dergeliike vorming. De theoretische opleiding
van de Stichting voor Maatschappelijk Werk ten    van drie maanden was ook te kort voor de luiste
Plattelande. Deze Stichting bemoeide zich niet mentaliteitsvorming.
met de inhoud van de opleidingscentra. De eni- Om het probleem op te lossen werd gepleit
ge voorwaarde die zij stelde, was dat de oplei- voor interne opleidingen, analoog aan de ge-
dingscentra daadwerkelijk op het platteland ge- zinsverzorgstersopleiding. Tijdens een intern
vestigd werden zodat de leerlingen in de eigen verblijf was het gemakkelijker vast te stellen. of
omgeving konden blijven wonen en "niet in de een aankomend kraamverzorgster naast techni-
verleiding komen om in de 'stad' te gaan wer- sche vaardigheden ook de juiste beroepshou-
ken."17 ding aangeleerd kon worden en of ze over een

In I945 ontstonden er echter al problemen goede katholieke mentaliteit beschikte. De erva-
omdat de subsidie dreigde weg te vallen, maar ringen met de opleiding in 'Moederheil' hadden
daarvoor werd een oplossing gevonden. Aan geleerd dat leerlingen die gerecruteerd waren
rijkssubsidie werd in die periode f I.000,- per uit dezelfde maatschappelijke klasse, door een
centrum ontvangen. Het tekort dreigde in de interne opleiding een hoger beschavingspeil be-
provincie op te lopen tot zo'n f III.000,-. In reikten.4° Door verheffing van het beroep zou
I949 kwam er een nieuwe regeling. Per interne het bovendien aantrekkelijker worden voor bur-
verzorgingsdag die via het centrum werd gere- germeisjes. Op zich was dat hard nodig, want
geld werd f I,- vergoed. De verdeling van de de vereniging kampte met een tekort aan des-
subsidie werd geregeld via de Commissie inza- kundige beroepskrachten. Mol en Bartels brach-
ke Kraamhulp.38 ten een bezoek aan het ministerie van

Enkele jaren na deze reorganisatie kwam de Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om te
opleiding voor kraamverzorging, waarvan de pleiten voor rijkssubsidie om een interne oplei-
praktijktraining middels bovenstaande bureaus ding te kunnen starten. Het bezoek verliep posi-
verzorgd werd, wederom onder druk te staan. tief. Uit het Praeventiefonds werd een subsidie
Het niveau van de opleiding op het terrein van van f34·000·- verkregen en kort daarop werd
de geestelijke en culturele vorming bleek niet 'Huize Bergen' in Vught aangekocht. Op I fe-
voldoende. Technisch konden de beginnende bruari I95I startte de eerste interne opleiding.
kraamverzorgsters goed uit de voeten, maar zij De leerlingen kregen een programma aangebo-
waren niet voldoende in staat "om de apostoli- den dat begon op zondagmorgen om acht uur
sche kant van hun werk te belichten."19 In deze met de Hoogmis en eindigde op zaterdagavond
na-oorlogse periode moesten de gezinnen op- om kwart over zeven met het onderdeel 'Wij lui-
nieuw gevormd worden in katholieke traditie. den de Zondag in'. Het theoretische program-
Door het oorlogsgeweld en de vreemde omstan- ma verschilde niet veel van het oude program-
digheden waren de katholieke gezinnen althans    ma, maar er werd heel veel aandacht besteed
naar de mening van de Bondsbestuurders ont- aan godsdienstige en culturele vorming. De
wricht. Om hen weer op het rechte pad te bren- meisies kregen de opdracht om avondjes te ver-
gen was het werk van de kraamverzorgster on- zorgen, in het programma kwam schouwburg-
ontbeerlijk. Zij was immers werkzaam achter bezoek voor en er waren declamatielessen. De
de gesloten deuren van het gezin, wanneer de weken op het internaat zaten propvol. Op door-
meest intieme gebeurtenissen plaats vonden. deweekse dagen werd om kwart voor negen be-
Om deze goed te begeleiden moest zij beschik- gonnen met de lessen en er werd tot 's avonds

120 ken over de juiste 'sensus catholicus', maar tij- kwart over acht doorgewerkt. Dan volgden het
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     ding in Vught veel te wensen over. In 'Moeder-
    heil' hing een uitgesproken ziekenhuissfeer.

Het was ontzettend moeilijk om daar een huis-
kamersfeer te creeren zoals in 'Huize Bergen'
was gebeurd.

Voor beide opleidingen was geen lesmateri-
aal voorhanden om de persoonlijke ontwikke-
ling te structureren, er waren zelfs geen inhou-
delijke richtlijnen. In Vught, waar de uitgangs-
positie zo anders was geweest, omdat de
opleiding als nieuwe opleiding van start was ge-
gaan, kwam men minder moeilijkheden tegen-
gekomen. Er was een nieuw programma ge-
maakt. Maar in Breda moest met de bestaande

De iaarlilkse verzorgstersdagen     Rozenhoedje en het avondgebed. De maandag- organisatie rekening worden gehouden. Zuster
werden afgesloten met een avond was er verplicht 'verstelavond'. Iedere mi- Van Turnhout, de directrice van het Bredase in-
Avondlof in de open lucht.       nuut was  gepland  en nuttig ingevuld.41 ternaat schreef in haar jaarverslag dat zij de

De Bond had nu twee verschillende soorten meisies begrip voor persoonlijke hygiene had
interne opleidingen onder dak. Immers de kli- bijgebracht, iets had geleerd over sociale verze-
nische opleiding in 'Moederheil' bestond ook keringen, de postcheque- en girodienst, telefo-
nog. Twee soorten opleidingen binnen een or- neren en brieven schrijven, bloemen- en plant-
ganisatie met uiteindelijk hetzelfde diploma verzorging, verkeersregels en het gedrag op
was ongewenst. Met een interne modificatie en straat en zo nodig wat taal en rekenen.43
intensieve begeleiding konden de twee opleidin-
gen gelijkvormig gemaakt worden. En zo ge- De interne opleidingen onder verantwoordelijk-
beurde. heid van het Wit-Gele Kruis duurden niet lang.

De opleiding in Breda was in I927 gestart In juli IS)5'7 stuurde de Geneeskundig Hoofd-
en werd toentertijd verzorgd door de kinderarts inspecteur van Volksgezondheid een korte be-
Marie Anne van Dijk.42 In I 950 werd een full- schrijving van hetgeen verwacht mocht worden
time docente aangesteld en het lag in de bedoe- van kandidaten die deelnamen aan het eindexa-
ling om in West-Brabant een zelfde opleiding te men kraamverzorgster:
verzorgen als in Oost-Brabant. De praktische -  kennis over de bouw en de verrichtingen van
opleiding zou voortaan geschieden vanuit de het menselijk lichaam;
kraamcentra. En zo werd deze opleiding, die al- -  kennis van een normale zwangerschap en een
tijd een beetje vreemde eend in de bijt was ge- normale bevalling;
weest, een overblijfsel van een droom uit de ja- -  kennis van de bouw en het uiterlijk van een
ren twintig, geintegreerd in de organisatie. pasgeborene;
Maar een blik op het jaarverslag toont dat het - uitgebreide kennis over borstvoeding, kunst-
dagprogramma van 'Moederheil' er heel anders voeding en voedingsstoornissen;
uitzag dan dat van 'Huize Bergen'. In Breda -  kennis van de groei en de ontwikkeling van
werd 's morgens pas om elf uur begonnen en de zuigeling, enige kennis van aangeboren af-
alleen op dinsdag was er tot acht uur 's avonds wijkingen;
les. Er was geen mogelijkheid om de H. Mis en -  kennis over miskramen en vroeggeboorten;
het Lof bij te wonen. De godsdienstige en cultu- - kennis over afwilkende liggingen en kunst-

I 2I rele vorming liet in vergelijking met de oplei- verlossingen;
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- kennis omtrent vatbaarheid van de kraam- archief nergens iets terug te vinden is van dis-
vrouw voor infecties; cussie, terwill in de vijftiger jaren er geen rond-

- kennis omtrent vatbaarheid van de zuigeling schrijven kon zijn of er werd gehamerd op de
voor infecties, ziektekiemen, Asepsis, antisep- godsdienstige beleving en vorming van de be-
sis en steriliteit; roepskracht. De katholieke vorming verdween

- kennis omtrent onvoldoende nierwerking tij- zonder slag of stoot uit de opleiding.
dens de zwangerschap en het kraambed;

-  kennis van de gezondheidszorg in Nederland.    7.5 De bestuurders op provinciaal niveau en op
plaatselijk niveau. Analyse van de

Praktisch moest de beginnende kraamverzorg- achtergronden van de bestuurders en een
ster in staat zijn: netwerkanalyse van de provinciale bestuurders
-  moeder en kind volledig te verzorgen;
- temperaturen, polsen en een curve maken; De Provinciale Wit-Gele Kruisvereniging was
- wegen, voedingslijsten maken, toelepelen; ongetwijfeld het geesteskind van artsen.
-  een borstverband aanleggen, sluitlaken, druk- Gribling, Van der Heyden en vooral Mol waren

verbanden, en natte verbanden aanleggen; initiators en pioniers. In hun werkzaamheden
- instrumenten reinigen en verschillende voor- werden zij bijgestaan door een aantal Brabantse

werpen uitkoken; burgermeesters, dikwijls met een juridische
-  klaarzetten voor een normale partus, hechten achtergrond. In het algemeen waren de be-

en klaarzetten voor een kunstverlossing. stuurders van het Wit-Gele Kruis, zowel op pro-
vinciaal als plaatselijk niveau hoog geschoold.

Van persoonlijke en culturele vorming is in het Universitair afgestudeerden waren beslist geen
geschrift van de Hoofdinspecteur geen spra- uitzondering. De meeste bestuursleden waren
ke.44 In I 970 volgt de wettelijke regeling van de     man maar vooral in de plaatselijke afdelingen
opleiding. De opleiding valt dan uiteen in drie opereerden ook vrouwen.
domeinen: vaktechnisch onderricht zoals ver- In de eerste jaren tot I938, toen de diocesa-
loskunde, anatomie, fysiologie, kinderhygiene, ne federaties nog operationeel waren, waren de
sociale gezondheidszorg, theorie kraamzorg en artsen ondervertegenwoordigd in de besturen.
praktijk kraamzorg. Daarnaast werd huishoude-    In de Bredase federatie was gedurende jaren
lijk onderwijs verzorgd, zoals menu- en voe- slechts een arts bestuurslid, na het vertrek van
dingsleer, kookles, wasbehandeling en woning- Gribling bleef alleen Mol over. De andere be-

hygiene. Bovendien was er algemeen vormend stuursleden bekleedden in het dagelijks leven
onderwijs waaronder godsdienstige en maat- ambten als notaris of zoals reeds vermeld, bur-
schappelijke stromingen, algemeen vormende gemeester. Pas in 1927 komt de medicus H.
vakken, vrije expressie en sport en spel. Houben in het bestuur. Deze arts wordt later lid

De bevoegdheid van de docenten werd door    van het bestuur van de Provinciale Bond en zal
deze maatregel eveneens vastgelegd. Ter illus- tot I957 blijven.
tratie: de lessen godsdienstige en maatschappe- In de federatie 's-Hertogenbosch zijn de
lijke stromingen mochten gegeven worden door artsen prominenter tegenwoordig. Vanaf IgI9
een docent die in het bezit was van een diploma    tot aan zijn dood in I936 maakte de Tilburgse
sociale academie (culturele richting).45 In een kinderarts Th. Verhoeven deel uit van het be-
tiental jaren was de eerst zo belangrijke katho- stuur. A. Koolen, bestuurslid van de Provinciale
lieke vorming uit het opleidingsprogramma ver- Noord-Brabantse Vereeniging tot Bestrijding
dwenen. Op zich is dat vanuit het tijdsbeeld wel    van de Tuberculose is lid van het bestuur van

I22 te verklaren, maar wat zo vreemd is, dat in het I 2I tot 1935· I. Lobach, arts te Udenhout, de la-
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wijk. Witlox werd lid van het bestuur van de
Provinciale Bond in 1940 en bleef daar tot 1957·

In het bestuur van de Provinciale Bond her-
haalde zich dit patroon. De eerste voorzitter
werd Van der Heyden. Na zijn dood in IS)42& 1
werd hij opgevolgd door Mol, die voorzitter
bleeftot I964. Vanaf de oprichting van de Bond
tot I957 is H. Matthee secretaris. Eerste pen-
ningmeester van de Bond is A. Hellegers. In
I947 wordt hij opgevolgd door A. van Wensen.
Van Wensen is nog lid van de Provinciale Bond
als deze ontkleurt in I974·

De artsen in de Provinciale Bond zijn even-
eens blijvers. In I 940 nemen de artsen
Houben, Lobach, 1 Verbeeck en H. Spooren-. A .0 berg zitting in het bestuur. Verbeeck is de eer-
ste arts die het bestuur verlaat in I954, in 1957
vertrekken Houben en Spoorenberg. Lobach

De Provinciale Bond kenmerkte tere voorzitter van de Provinciale Commissie blijft tot I960 nog als adviserend lid verbonden.
zich door weinig verloop in het     voor EHBO is lid van I927 tot aan de opheffing W. van der Meulen. burgemeester van
bestuur. Op deze foto staan van    van de diocesane federatie. Er zijn dus duidelijk Teteringen was sinds I934 verbonden aan de
links naar rechts: H.P. Matthee. verschillen tussen de bestuurssamenstellingen Bredase Federatie, hij maakte tot 1966 deel uit
secretaris, Chr. Mol, voorzitter    van de beide federaties. Is het gewaagd om op van het bestuur van de Provinciale Bond. Baron

en E. Aussems. de eerste te merken dat in het Bredase meer bestuurders van Oldeneel tot Oldenzeel verliet het bondsbe-
medisch adviseur tiidens de het roer in handen hadden. Zou dat een moge- stuur pas ten tijde van de reorganisatie van

opening van het wilkgebouw· te lijke verklaring zijn van de hogere professiona- I958.
Gilze. Uiterst rechts de liseringsgraad in West-Brabant, met andere

voorzitter van het Wit-Gele    Woorden, werd er in Breda sterker gestuurd? Vrouwen waren in het Bondsbestuur niet sterk
Kruis te Gilze. vertegenwoordigd. In Breda functioneerde mej.

Opvallend is de lange zittingstiid van de be- A. Klep van I924 tot 1934 in het bestuur. In
stuurders, De Bredase federatie kende slechts 's-Hertogenbosch was de al eerder vernoemde
twee voorzitters, Gribling en Mol. Vanaf de op- mej. Verlinden penningmeester. Kinderarts
richting van de Voorlopige Federatie tot aan de Marie Anne van Dijk maakte deel uit van het
opheffing was W. Asselbergs uit Bergen op Bondsbestuur van I943 tot I95I
Zoom secretaris/penningmeester. De burge- De afdeling Tilburg liet zich in het Bonds-
meester van Oosterhout A. baron van Oldeneel bestuur door een vrouw vertegenwoordigen.
tot Oldenzeel was vanaf I920 tot I939 lid. Er Mej. A. Hoenselaar was lid van I948 tot I953·
was dus veel continuiteit in het bestuur. Daarna was de voorzitter van Tilburg.

Voor de federatie van 's-Hertogenbosch mevr. W. lanssen-Twaalfhoven tot I960 be-
geldt hetzelfde. Na het vertrek van Deckers naar stuurslid.
Den Haag werd Van der Heyden voorzitter tot-
dat de federatie opging in de Bond. Kitslaar was De plaatselijke afdelingen laten een ander beeld
secretaris tot ziin dood in I935· Mej. M Verlin- zien. In Eindhoven wisselde het bestuur vooral
den was tien jaar penningmeester. Zii werd op- in de beginfase sterk. Dat veranderde toen

I23 gevolgd door C. Witlox, accountant uit Waal- mevr. F. Notte-Odijk in t936 de voorzittersha-
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mer kreeg. Zii bleef tot I946. Opvolger werd de      - de geestelijkheid was relatief sterk vertegen-
arts G. Bakers. Ook hi j bleef tien jaren voorzit- woordigd. Iedere afdeling had een geestelijk
ter. W. Couwenberg is lange tijd penningmees- adviseur. Er waren afdelingen die de pa-
ter van de Eindhovense afdeling. Hij wordt de rochie-geestelijke als voorzitter hadden of in
eerste directeur van het Eindhovens bureau. een andere bestuursfunctie;

Tilburg kende een minder bewegend be- -  de elite was onderling verbonden via vele
stuurspatroon. Dr. Verhoeven is de eerste voor- functies in enkele identieke centrale organisa-
zitter. In 1923 werd hij opgevolgd door mevr. ties.

M. Eras-Janssen. In I946 komt mevr. Janssen- -  het zijn niet alleen artsen, maar ook nogal
Twaalfhoven aan het roer. Zij blijft tot de ont- wat juristen die deel uitmaakten van deze eli-
kleuring in 1974·                                             te;

In Gemert waren in de beginiaren bestuurs-    -  er is sprake van relatieve stabiliteit in de sa-
wisselingen heel gewoon. Dat veranderde in menstelling van de elite, met andere woorden
1930'toen burgemeester J.Phaf voorzitter werd. nieuwe mensen komen er nauwelijks tus-
Hi j bleeftot I942. In I943 komt Fr. van de sen.46
Crommenacker in het bestuur als secretaris/- -  De verschillende standsorganisaties waren
penningmeester. Hij blijft tot 1968. niet structureel betrokken in de Wit-Gele

In Gilze is de burgemeester qualitate qua Kruisbesturen. Tilburg was hierop een uit-
voorzitter van het Wit-Gele Kruis. Rubbens is er zondering.
Van I919 tot I95O secretaris /penningmeester. Na de Tweede Wereldoorlog konden deze be-
In I958 treden alle bestuursleden na een con- stuurders zich nog beroepen op een sterk gezag
flict af. Vanaf die periode is de burgemeester en homogeniteit van opvattingen. De bestuur-
geen lid meer van het bestuur. ders kenden elkaar, waren in dezelfde periode

gevormd en deelden elkaars opvattingen. In
In de provincie werkten voor de Tweede I960 was van deze homogeniteit al veel minder
Wereldoorlog drie grote gezondheids-organisa- sprake meer en na I970 was zii verdwenen. Er
ties, de kruisorganisaties. de Provinciale Noord- bleef wel een duidelijk afgrensbare bestuurseli-
Brabantse Vereeniging tot Bestrijding van de te aanwezig, maar de relaties van deze elite met
Tuberculose en de Provinciale Commissie voor de overige bestuurders was meer gebaseerd op
de hygiene van het kind in Noord-Brabant. Van informatie-uitwisseling en verkenning van el-
de laatste commissie waren respectievelijk Van kaars standpunten dan op het afdwingen van
der Heyden en Mol voorzitter en secretaris. In consensus. Het autoritaire karakter was verdwe-
deze commissie hadden eveneens zitting dokter nen.47
Ph. K8hler, voorzitter van de Noordbrabantse
vereniging Het Groene Kruis. Van de 7.6 Professionalisering van de bestuurders
Tuberculosevereniging was Mol bestuurslid.
Baron Van Oldeneel tot Oldenzeel en Spooren- Op I januari 1940 werden de twee diocesane
berg waren zowel lid van het bestuur van de federaties opgeheven. 'De Provinciale Bond'
Provinciale Bond als van de Tuberculose- van het Noord-Brabantschen Wit-Gele Kruis
vereniging. De gehele gezondheidszorg in de nam de taken over. Op het Provinciaal Bureau,
provincie was in handen van een handjevol dat tot april 1940 gevestigd was te Breda,
Inensen. Rustlandstraat 2 en daarna verhuisde naar
De samenstelling van de bestuurlijke elite in de Mozartstraat 27 in Tilburg, werd hard gewerkt
gezondheidssector vertoonde de volgende trek- om de vereniging te professionaliseren. Daartoe

I 24 ken: moesten de bestuurders van de plaatseliike af-
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Het Propinciaal Bestuur maakte  eel werk van de professionalisering van de plaatselilke bestuurders,
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delingen geactiveerd worden. Vanaf de oprich- groot bedrag aan telefoonkosten en zelfs reis-
ting van de bond, werd een periodiek uitgeven kosten, de administrateur reisde naar de plaat-
Mededeelingen. Dit periodiek speelde een sleu- selijke bestuursleden om de formulieren per-
telrol bij de professionalisering van de afde- soonlijk op te halen, om op tijd de spullen bin-
lingsbestuurders. Alles wat op provinciaal ni- nen te krijgen. Van een geoliede bureaucratie
veau aan de orde kwam, werd via Mededeelingen     was geen sprake.5°
gecommuniceerd. In de eerste afteveringen Elke afdeling had een Geestelijk Adviseur.
werd door de bondsbestuurders aangedrongen In veel plaatsen maakte deze ook de dienst uit.
op verbetering van de formele organisatiestruc- In het jaarboekie van 1940 zucht het
tuur van de Bond. Het uitvoerende werk moest Provinciaal Bestuur: "Hoewel het aantal elk jaar
gedaan worden in de afdelingen, maar de on- vermindert, laten toch nog een 6-tal afdeelin-
dersteuning en afstemming van het werk was gen de leiding der vereeniging over aan den pa-
een taak voor de Bond. Er valt echter niet veel af rochieherder, tevens geestelijk adviseur,
te stemmen en te ondersteunen, als iedere afde- Bosschehoofd, Eerde, Grave, Hilvarenbeek,
ling zijn eigen gang gaat. Het was dus zaak, dat Nistelrode en Volkel. Zelfs heeft de afdeeling
er uniformiteit kwam en dat plaatselijke be- Nistelrode waar de pastoor der parochie al eeni-
stuurders geen zitting namen in het afdelings- ge jaren voorzittert, kans gezien den secretaris-
bestuur vanwege de eer of iets dergelijks. penningmeester (leek) door den kapelaan te
Plaatselijke bestuurders zouden doordrongen vervangen."5,
moeten zijn van de noodzaak van het werk en Het hebben van een medisch adviseur, die
moesten zich volledig inzetten voor de goede als je vanuit huidig standpunt naar de doelstel-
zaak. Een "slap bestuur" betekende in feite een ling van de vereniging kijkt, harder nodig was,
weinig presterende afdeling.48 De importantie bleek niet zo evident. In I935 hadden in het dio-
van de plaatselijke verenigingen werd duidelijk cees 's-Hertogenbosch 52 van de I23 afdelingen
onderschreven en een stortvloed van aanmanin-    nog geen medisch adviseur verbonden aan de
gen over laksheid en slechte organisatie op de afdeling.
werkvloer ging in de richting van de plaatselijke
bestuurders. 7.7 Conclusie

Er was ook het een en ander mis. Na de re-
organisatie in 1940 moesten de statuten gewij- Professionalisering stond praktisch vanaf het
zigd worden, ook die van de plaatselijke afdelin- begin op de agenda van de diocesane federaties
gen. Toen bleek dat een flink aantal plaatselijke    en de latere Provinciale Bond. Tot aan I 930
verenigingen nog nooit statuten had gemaakt.49 kreeg dit agendapunt echter niet veel prioriteit.
Een van de redenen voor de reorganisatie was Dat veranderde rond I930· Vanaf die periode
het verkrijgen van subsidie. Daartoe moesten werden wijkverpleegsters specifiek geschoold
iaarrekeningen en jaarstukken worden overlegd    na het behalen van het diploma ziekenverple-
bij het provinciebestuur. In januari werden er ging-A. De diocesane federaties en de provincia-
gestandaardiseerde formulieren verzonden aan le kruisvereniging hebben vanaf die tijd zich
de plaatselijke verenigingen. De secretarissen sterk gemaakt voor deskundigheidsbevordering
en penningmeesters van de plaatselijke bestu- van wijkverpleegsters en kraamhulpen. De over-
ren moesten die formulieren invullen en voor I heid hield zich afzijdig, waardoor de professio-
maart aan het Provinciaal Bureau retourneren. nalisering toch een vrijblijvend karakter hield.
In het begin van de jaren veertig bleek dit voor Dit blijkt onder meer uit het feit dat in de jaren
het Provinciaal Bureau een ware ramp. Het zestig nog een aantal onbevoegde verpleegkun-

I26 kostte een enorm bedrag aan porto, een even digen in dienst kwamen.
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Echt zwaar aangezette professionalisering da-
teert vanaf de laren zeventig en valt buiten het
bestek van deze studie.

Via interne publicaties en een periodiek pro-
beerden de Provinciale Bond er alles aan te
doen om de afdelingsbestuurders professione-
ler te laten werken, maar dat haalde niet echt
veel uit. De meeste afdelingsbestuurders be-
schouwden hun bestuurswerk als erebaan,
zorgden voor de financien en lieten het werk
over aan de wijkzuster. In een dergelijk klimaat
kan een organisatie niet ontwikkelen en dat
blijkt ook uit de organisatiestructuurschema's
van hoofdstuk 4. Gedurende vijftig jaar veran-
derde er nauwelijks iets.

De vooroorlogse bestuurders die de initia-
tieven tot verandering namen hebben van hun
werk niet veel vruchten kunnen plukken. Op
provinciaal niveau waren er genoeg deskundi-
gen maar de plaatselijke afdelingen lieten het
voor wat dat betreft afweten.
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 ISIE, WERVING EN PROPAGANDA

HOOFDSTUK VIII

Visie, werving en propaganda

8.I Visie en visieontwikkeling Wit-Gele Kruisverenigingen toe te schrijven
was aan haar opvattingen over rooms-katholieke

Toen de vereniging pas was opgericht, stond de ziekenverpleging, kraamvrouwen- en zuigelin-
zorg voor de volksgezondheid en de ziekenver- genzorg. Het essentiele van rooms-katholieke
pleging weliswaar in de doelstelling maar niet zorg was dat "bij verpleging van het lichaam
als doel op zichzelf.  Zij was  min of meer een vooral het heil der ziel bevorderd wordt omdat
middel om een ander doel te bereiken namelijk zij bestemd is voor de eeuwige gelukzalig-
de versterking van de roomskatholieke geloofs- heid.v Over de legitimatie van het werk schreef
beleving, de ontwikkeling van het lekenaposto- hii in hetzelfde artikel:  " De ideale taak van  het
laat en de emancipatie van het katholieke volks- Wit-Gele Kruis omvat de beoefening uit liefde
deel. Allereerst moest naar de mening van mgr.     tot God, van die lichamelijke en geestelijke wer-
Hopmans de godsdienstig-zedelijke belangen ken van barmhartigheid, in zoverre zij toege-
van de aangesloten gezinnen behartigd worden past kunnen worden ten opzichte van dergenen,
en bij de verpleging van het lichaam diende het wier lichamelijk gezondheid reeds schade heeft
zieleheil niet uit het oog verloren te worden: geleden of met ernstige gevaren wordt be-

Gribling wijst er in zijn bijdrage aan de dreigd." Het leven van Jezus op aarde werd als
I29 tweede lustrumviering op, dat het succes van de
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voorbeeld gesteld, omdat ook Jezus de lichame- del vindt in de strijd om de ziel van het volk,
lijke nood gelenigd heeft met een ander doel.1 ook in alle diensten en onderdelen wordt door-

Het kruiswerk berustte op het solidariteits- gevoerd en daardoor het werk van lichaamszorg
principe; alle mensen waren immers lid van opheft tot zielzorg.„5
"het grote gezin van God de Vader." Zoals in De visie op de katholieke gezondheidszorg
een gezin de leden solidair zijn met elkaar, zo bleef ook in deze periode uitgaan van de mens
werd dat ook verwacht van de leden van de als geheel van lichaam en ziel. Bij de verzorging
kruisvereniging. De organisatie van de vereni- van het lichaam mocht het hogere doel niet uit
ging was een afspiegeling van het organisatori- het oog verloren worden. Mol gaf dat expliciet
sche principe van de rooms-katholieke kerk. aan. De hoeveelheid werk echter, die door de
Aan de bestuurders werd ook een meerwaarde provinciale kruisvereniging ter hand werd geno-
toegeschreven. Gribling citeert in I926 mgr. men, de specialisering en verdieping in het
Hopmans: "Aan het hoofd der Vereniging moe-    werk en de preventieve gezondheidsterreinen
ten staan echt godsdienstige en voorbeeldige maakten dat het standpunt wel werd verwoord,
personen, die zich niet door bloot naturalisme maar dat de praktijk steeds verder weg kwam te
en louter philantropie, maar door bovennatuur- staan van de visie.
lijke beweegredenen laten geleiden en aan de Deze kentering in visie, werd w61 verwoord
Vereniging een bovennatuurlijke richting weten    door de hoofdinspecteur voor de Volksgezond-
te geven.,4 In de eerste jaren na de oprichting is heid Eykel. Deze sprak eveneens bij gelegen-
de gezondheidsvereniging doordrenkt van de heid van het vijftienjarig bestaan van de
katholieke ideologie. Nationale Federatie. Hij wees op het feit dat het

oorspronkelijke charitatieve uitgangspunt was
Eind jaren dertig hebben de kruisverenigingen verdwenen, omdat sociaal-hygienisch werk ge-
al behoorlijk aan de weg getimmerd. De organi- meenschapsbelangen tot doelstelling had gekre-
satie begon volwassen te worden en hoewel er gen en men niet meer te maken had met hulp
nog veel moest gebeuren was zij toch niet meer     aan het individu: "Niet het individu treedt op de
weg te denken uit de Noord-Brabantse samenle- voorgrond, maar de gemeenschap die door een
ving. De werkzaamheden begonnen uit te groei- complex van maatregelen voor ziekte moet wor-
en en steeds meer terreinen werden onder de den beschermd." Op het moment dat dit argu-
verantwoordelijkheid van het Wit-Gele Kruis ment in de discussie verscheen, kwam ook me-
geexploreerd. Deze toeeigening van medische teen de vraag naar voren of het particulier ini-
werkterreinen werden door de opvolger van tiatief wel de volksgezondheidskar kon blijven
Gribling, Mol gelegitimeerd met een katholiek trekken en of de overheid hier niet een taak te
argument: "Het Wit-Gele Kruis biedt de enige vervullen had, in ieder geval minstens in de
garantie dat het werk zal worden uitgevoerd als voorwaardescheppende sfeer.6
een eenheid ingesteld op een groot doel: Daarnaast diende zich nog een verschuiving
Katholieke Gezondheidszorg. Dat is tevens de aan. De voorzitter van de Nationale Federatie
enige garantie dat het werk niet uiteen zal val- mr. Verschuur wees daarop in een krantenarti-
len in evenzovele onderdelen, die schijnbaar kel. Hij bespeurde een verschuiving naar pre-
niets met elkaar te maken hebben, terwijl zij ge- ventieve terreinen: "De geneeskunde is bezig
zamenlijk gericht en ingesteld moeten zijn op haar front uit te breiden." Naar zijn mening
lichamelijk en geestelijk welzijn van de gehele was men in de jaren twintig en dertig alleen be-
mens. Dat is ook de enige garantie dat het ka- zig geweest om de ziekten te bestrilden en had
tholiek principe, dat het werk draagt en dat in men zich niet al teveel zorgen gemaakt om de

I30 de zorg voor het lichaam een krachtig hulpmid- oorzaken. Echter in I938 was de tijd aangebro-
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ken om de oorzaken op te sporen en de aan- ving kreeg de overhand en het apostolaat ver-
dacht te richten op preventie. Dat gold niet al- dween.
leen de besmettelijke ziekten maar ook op ande- Het is onze overtuiging dat al voor de oor-
re terreinen zoals bijvoorbeeld debiliteit. Eerst log de hoeksteen uit het Wit-Gele Kruisgebouw
werd dat louter toegeschreven aan erfelijke fac- werd gehaald, geheel ongemerkt. In de ijver om
toren, maar vernieuwd inzicht had aan het licht het uitvoerende werk uit te breiden en te verbe-

gebracht dat slechte woonomstandigheden en teren, om de nieuwe medische visie te veranke-
slechte voeding of een combinatie van boven- ren in de organisatie werd de oorspronkelijke
staande factoren debiliteit tot gevolg kon heb- legitimatie, via de zorg voor het lichaam de zorg
ben. Tijdige ontdekking, goede begeleiding voor de ziel bewerkstelligen, losgelaten. Er
door het consultatiebureau en soms uitzending moesten om de nieuwe taken uit te voeren spe-
zouden veel leed kunnen voorkomen. Voor de cialisten komen. Door specialisten in huis te
wijkzuster was in deze preventieve zorg een halen kwam er een nieuw type deskundige bin-
prominente taak weggelegd, omdat zij tijdens nen. Deze had weinig boodschap aan de katho-
huisbezoeken deze patienten kon opsporen en lieke ideologie maar was meer gefocused op
de huisarts zou kunnen tippen.7 zijn wetenschappelijk probleemoplossend ver-

Reeds in deze periode transformeerde de mogen.
Wit-Gele Kruisvereniging, begonnen als een Door de Tweede Wereldoorlog werd dit al-
'vereniging voor ziekenverpleging', in een 'alge- les enerzijds nog eens versneld. Men was in die
mene dienst van waakzaamheid'. De voornaam- periode genoodzaakt om met andersdenkenden
ste hulpkracht bleef de wijkverpleegster als des- samen te werken. De ernst van de situatie noop-
kundige in de sociale gezondheidszorg. Omdat te tot doorbreking van de zuilenstructuur.
zij in de huizen van de gezinnen kwam en het Anderzijds, in een nieuwjaarswens die vanuit
voor haar mogelijk was om het vertrouwen van het Provinciaal Bureau naar de plaatselijke afde-
de huisvrouw te winnen, was zij bij uitstek ge- lingen werd gestuurd, werd nog met klem ge-
schikt om adviezen te geven waarvan je kon wezen op het principiele katholicisme, dat ten
aannemen dat ze opgevolgd werden. Op die ma- grondslag lag aan organisatie en werkterrein:
nier kon de visie van de medische wereld op so- Het werk moet zich meer dan tot nu toe ver-"

ciaal-hygienisch terrein zo effectief mogelijk diepen, wil het niet ontaarden in een humanis-
verspreid worden. De bezoeken aan gezinnen tische liefhebberij, die weliswaar succesvol
werden vergezeld van een ondersteunend offen- werkt en voldoening geeft, maar geen waarden
sief: moedercursussen en cursussen in zuige- oplevert, die beantwoorden aan de hoogere
lingen- en kleuterbescherming en de consulta- doelstelling welke de initiatiefnemers en de
tiebureaus. Bisschoppen er van den beginne af aan gaven.  't

De caritatieve grondslag verdween uit het Ligt in de lijn van dezen tijd, dat ons werk gaat
vizier door de verschuiving van curatieve naar bezield worden door den geest van de
preventieve zorg. Omdat preventieve sociaal- Katholieke Actie en dat de uitvoering ervan in al
medische zorg alleen op puur wetenschappelij- zijn phasen wordt doordeesemd van de gedach-
ke en rationele fundamenten is gebouwd en te die de Katholieke Actie tot zulk een intensen
zich alleen bezighoudt met lichamelijke zorg, en omvangrijken opbloei van het katholiek le-
verdween de noodlijdende van caritas afhanke- ven in staat stelt.„8 Maar de veranderde omstan-
lijke zieke uit het gezichtsveld en daarmee digheden en de verschuiving in de optiek op het
kwam de zorg voor het zieleheil buiten beeld. werk maakten het handhaven van de ideologie
De oude ideologie kon niet meer overleven, de verre van gemakkelijk.

I3I                                 sociale zorg, het beschermen van de samenle-
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spreker in kruiskringen, had weinig fiducie in
wat men boven de Moerdijk bedacht. De her-

.YX,f'·
4,                            I

: stelwerkzaamheden in de provincie moesten
f·4       '- . het Brabantse karakter weerspiegelen en inge-

steld zijn op de eigen identiteit van de bevol-
king.9., ..5..-'R. Het is verbazingwekkend, althans in onze
ogen, hoe dominerend het denken van een klei-
ne groep mensen en binnen de kruisverenigin-

--                                                              gen vooral Mol kon zijn Verklarend is het feit
dat de bestuurders reeds voor de oorlog in de
besturen zaten. Er was weinig nieuw bloed de
kruisverenigingen binnen gekomen en daarom
kon men zo behoudend blijven.

De visie van het Provinciaal Bestuur enca-
dreerde in ieder geval niet de transformatie

2                                          naar een nieuwe structuur, die zich in de zesti-
ger jaar zou aandienen. I° Alles bleefvoor wat
visie betreft bij het oude. Op de werkvloer ver-
anderde echter in die periode veel zoals we

Dr. Chr. Mot was gedurende pfi»                         - gezien hebben. In de daaropvolgende tien jaar
viI ftig laar actief in de Wit-Gele zou dat veel invloed krijgen.

Kruisvereniging owel op                                                          ·                                          In het gedenkboek ter gelegenheid van het
plaatselifk, provinciaal als 25-jarig bestaan van de Nationale Federatie in

landeliik niveau. Hii drukte zijn I948 doet mgr. dr. W. Koenraadt in zijn bijdra-
stempel op de vereniging                        ·                                                                     ge 'Op katholieke basis' nog een klemmende

middels talloze geschriften en oproep toch vooral de principieel-katholieke op-
toespraken.                                      ·                                                                          -            ."-1...2, -24.. zet van de Wit-Gele Kruisvereniging te behou-

den. Hij signaleerde dat in de na-oorlogse sa-

menleving zich een streven openbaarde om zo-
Toch bleek in I945 het zuilenstelsel op- wel op cultureel als sociaal gebied neutrale

nieuw te fungeren zoals het dat gedaan had in verenigingen op te richten. De grondslag van
de periode voor de oorlog. Vooral in Brabant deze verenigingen werd beschreven als 'huma-
was men blij met het oude vertrouwde en het nistisch'. Koenraadt wijst dit af, omdat huma-
Wit-Gele Kruis legitimeerde de terugkeer naar nisme voor katholieken onaanvaardbaar is: "Het
de vooroorlogse structuur als volgt: door in- moderne humanisme toch miskent de
kwartiering, door concentratiekampen, door te- Openbaring en daarmee heel de bovennatuurlij-
werkstelling, door deportatie en onderduiking ke heilsorde. Bovendien is het in zijn natuurlijk
en door de verwarrende propaganda was het idealisme A-religieus, d.w.z. het verwaarloost
Brabantse gezinsleven ondermijnd. De 'gewo- daar 's-mensens voornaamste verplichtingen,
ne' mensen wisten niet meer waar ze zich aan n.1. die tegenover God. Daarbij komt nog dat zij
te houden hadden. Het was vooral Het Wit-Gele natuurlijk ideaal van een gave en edele mense-
Kruis dat h6t kanaal was, de intermediair om de lijkheid onvermijdelijk een speelbal is van men-
geestelijke wederopbouw van de provincie ter selijke kortzichtigheid, onstandvastigheid en

I32 hand te nemen. Mol, de meest geprononceerde willekeur, omdat zonder God en zonder
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Goddelijke Openbaring als kenbron vaste zede- emancipatie, de mogelijkheid tot studeren en

lijke normen niet mogelijk zijn." In de prakti- toegang tot een maatschappelijke functie die
sche uitvoering zou dat onomstotelijk leiden tot     niet voor veel leken weggelegd scheen.

problemen bijvoorbeeld bij euthanasie. Op ba- Bovendien gaf het kloosterleven de mogelijk-
sis van modern humanisme zou euthanasie in heid tot onttrekking aan het 'familie-servituut'.
bijzondere gevallen aanvaard kunnen worden, Maar door te voldoen aan de oorspronkelijk
in de rooms-katholieke optiek was dat ten ene- caritatieve doelstellingen kwamen de religieu-
male onmogelijk: "Alleen aan God komt de be- zen na I945 in aanraking met de ontluikende
slissing over leven of dood toe."" Dat daarover verzorgingsstaat. Zij kwamen op loonlijsten te
in de leerboekjes van de katholieke verpleegster staan en werden ingekapseld in het systeem.
wel anders over werd gedacht, kwam niet aan Wereldvreemdheid werd vervangen door mede-
de orde bij Koenraadt. menselijkheid, hetgeen niet in een celibataire

Er was een nieuwe tijdgeest op komst. staat hoeft plaats te vinden. Bovendien was na

Tijdens dit congres werd dit wederom aange- de oorlog het moederschap en het gezin in
kondigd. Tien jaar nA de rede van Eykel pleitte maatschappelijke zin opgewaardeerd.  Dit ging
de voorzitter van de Gezondheidsraad Brutel de ten koste van de waardering voor de religieuze
la RiviJre in zijn bijdrage voor vergaande sa- staat. Eigenschappen zoals 'kuisheid' 'armoede'

menwerking van alle instellingen voor volksge- en 'gehoorzaamheid' kregen een negatieve con-
zondheid in een nieuw organisatorisch notatie, omdat juist deze eigenschappen per-
verband:* In Brabantse kruiskringen echter soonlijke ontplooiing in de weg stonden. Deze
was men doodsbang voor 6tatisme en dirigis- maatschappijvisie veroorzaakte bij kloosterlin-
me. Vooral Mol was meer dan op zijn hoede. In    gen veel spanning en frustratie'4
zijn jaarrede van I948 merkt hij op: "We heb- Pas in de jaren zestig kreeg binnen het Wit-
ben gezien hoe Engeland zich gestort heeft in Gele Kruis het professionele voorrang boven
het avontuur van een Staatsgezondheidszorg het confessionele in woord en geschrift. Op de
door de 'Health-Act' - een nieuwe gezondheids- werkvloer was al veel deskundig personeel aan-
wet - welke toevallig in het Engels is geschreven wezig, maar in de geschriften was men bliiven
maar begrijpelijker zou klinken in Hitler-Duits hameren op de ideologische kant van het werk.
of Stalin-Russisch. We voelen ons eens te meer Eisen die aan uitvoerders werden gesteld la-

gewaarschuwd voor wat ook hier zich openbaart    gen meer in de ambachtelijk-technische sfeer.
aan toenemende overheidsbemoeiing om nu Wijkverpleegsters en kraamverzorgsters moes-
meer dan ooit, bij elke toekomstige ordening te ten vakvrouwen zijn. Dat stond nog haaks op de
blijven streven naar onze geestelijke vrijheid en eigenschappen van de verpleegster uit I948
ons te weer te stellen tegen elke bedreiging Laten wij ons bezinnen op de waarden van het"

daarvan, nu ook ons land als onderdeel van de christendom. Fiere Katholieke vrouwen, die ook
maatschappelijke reconstructie, een 'nieuwe ge- in de storm van de ontkerstening zullen weten

zondheidswet' gaat krijgen."'1 staande te blijven. Wij gaan door met het hel-
Een nieuw naoorlogs probleem bleek de uit-    pen van misdeelden en hulpbehoevenden, die

treding van talloze religieuzen. Daardoor kwam zullen er zijn zolang de wereld bestaat. Dit is de
de organisatie ook van binnenuit onder druk te zin van ons hele werk. Misdeelden naar geest
staan. Tot aan I 940 had de organisatie volop helpen en steunen". De schrijfster van het arti-
vertrouwd op de aanwas van religieuzen, die kel vervolgt: "Zorgt voor het leven van het li-

'roeping' hadden voor het zware werk. chaam, zeker; maar oneindig veel meer voor het
Vooral aan het begin van deze eeuw bete- geestelijk leven dat de ziel bereikt, waaruit het

I33 kende de intreding voor veel vrouwen een soort lichaam zelf zijn waarde trekt."5



WIT-GELE KRUIS IN NOORD-BRABANT I9IG-I974

De toespraken en de artikelen uit de perio- voering van de individuele verantwoordelijkheid
de kort na de oorlog ademden deze sfeer. De be- belemmerde de totstandkoming van eenheid;
merkingen van Kossmann in NRC-Handelsblad consequente doorvoering van de collectieve ver-
worden daardoor bevestigd: "Na 1945 bleek het antwoordelijkheid belemmerde de realisering
zuilenstelsel opnieuw te kunnen fungeren zoals    van de verscheidenheid. Bartels overstijgt dit di-
van ongeveer I890 tot I930, toen het de eerste lemma door de invoering van de begrippen
industrialisatie en de politieke democratisering 'persoonliike verantwoordelijkheid' en 'mede-
begeleidde. Na I 945 begeleidde en encadreerde verantwoordelijkheid met de overheid'. De orde
het de fundamentele transformatie die het land in dit geconstrueerde type samenleving komt
in zijn buitenlandse, zijn economische, zijn so- tot stand door samenwerking van particuliere
ciale en zijn koloniale politiek doormaakte. Pas huishoudens en de hogere organisatie van huis-
nadat een van het vooroorlogse Nederland sterk houdens die op hun beurt weer onder leiding
verschillende natie was ontstaan, kwam er in de staan van de overheid. De overheid is de enige
jaren zestig, effectief verzet tegen het sys- die in staat is de orde tot algemene orde te ma-
teem. ",6                                                          ken, omdat zij daartoe het onontbeerlijke gezag

heeft. De kennis en de middelen haalt zij uit de
In I95O geeft Bartels'/ in zijn proefschrift de vi- voorlichting door en de medewerking van de le-
sie van de katholiek op het particulier initiatief den van de maatschappil: "In de samenleving
als ordeningsprincipe weer. Hij pleit voor maat- vormt het particulier initiatief een waarborg
schappelijke ordening op basis van persoonlijke    voor de verscheidenheid, het draagt tevens in
doelen, namelijk het welzijn van individuele zich de drang en de mogelijkheid tot zelforde-
mensen en hij vervolgt: "De juiste doelstelling ning."'9 Op de weg naar zelfordening echter is
vereist dan ook, dat wordt gezien naar de juiste de overheid alom tegenwoordig al was het maar
wijsbegeerten omtrent de mens en zijn per- door de juridische basis die zij nodig heeft bij
soonlijkheid, naar christelijke wijsheid omtrent de co8rdinatie van het geheel. Door te beperken
God, de wereld en haar bestemming." Een paar en te co6rdineren regelt de overheid het particu-
regels verder zegt hij: "De ware opvatting toch lier initiatief dat wil zeggen zij stimuleert, bun-
omtrent het algemeen welziin hangt af van het delt, steunt en geeft leiding. Het particulier ini-
inzicht omtrent het wezen en de bestemming tiatief geeft de garantie dat het eigene gerespec-
van de mens en deze wortelen mede in kennis teerd blijft, omdat het particulier initiatiefde
van hoogste doelstellingen. Het tot stand bren- persoon centraal stelt: "Het richt zich bijvoor-
gen van een orde. die eenheid in de verscheiden- beeld niet tot de zieke als zieke van een bepaal-
heid met behoud van het persoonlijk eigene de categorie of klasse met bepaalde ornschreven
veronderstelt, vraagt derhalve om een werkend rechten maar als persoon verkerend in bijzon-
beginsel, dat gevonden wordt in de binding, die dere omstandigheden, waaraan op speciale wij-
van een ander gezag uitgaat zonder dat die bin- ze tegemoet dient te worden gekomen. "20

ding de vrijheid opheft. 48 Kernbegrip in het geheel is medeverantwoorde-
Bartels redeneert in zijn proefschrift con- lijkheid. Dit komt tot uiting in de burgerlijke

form de ideologie. Het is geschreven om de maatschappij, die niet alleen bestaat uit indivi-
dreiging van een gezondheidswet in de trant duen maar ook uit bijzondere organisaties die
van de 'Health Act' tegen te gaan en een plei- ontstaan zijn vanuit een veelvormigheid aan
dooi voor het particulier initiatief. historische ontwikkelingen. Aan deze organisa-

Het richtinggevende doel kon op verschei- ties moet een zo groot mogelijke autonomie
dene wijzen bereikt worden, maar voor Bartels worden toegekend, zoveel vrijheid als mogelijk

I34 was een ding duidelijk: een consequente door- is, zoveel binding als noodzakelijk en Bartels
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voegt eraan toe: "Dit 'zelf doen' en 'samen mediese burokratie een algemeen denkperspec-
doen' zal tot krachtige ontplooiing moeten wor- tief over de verhouding tussen overheid en par-
den gebracht door een bewuste politieke be- tikulier initiatief, dat tegelijk haar aanspraak op

leidsvoering van de overheid en uit het vrije de openbare middelen en haar streven voor be-
maatschappelijke leven opgekomen initiatie- houd van autonomie legitimeert."24 Het feit dat
ven. '32/ de voormannen uit de kruisvereniging, Bartels

Het is helder dat Bartels, die het particulier en Mol, ook politiek een rol speelden, zal zijn
initiatief goed kende, niets moest hebben van invloed gehad hebben en het is niet verwonder-
de 'doorbraak'-gedachte. Hij is voorstander van lijk dat de politieke beweegredenen voor een or-
ondersteuning van het particulier initiatief, dat dening zo aardig spoorden met de visie van de
wat hem betreft baas mag blijven in eigen kruisverenigingen. De socialistische aspiraties
kring. raakten op de achtergrond.

Binnen de kruisvereniging zie je dat ge- Het ontwikkelingsproces raakte pas in een
tracht wordt om bovenstaande visie te praktize- stroomversnelling, toen allerlei nieuwe medi-
ren. Het oude blazoen van v66r de oorlog werd sche technieken werden uitgevonden die voor
opgepoetst, er werd gesproken over herbron- toepassing om deskundig personeel vroegen.
ning van de oorspronkelijke visie. 'Terug in de Het was niet meer mogelijk in de praktijk te le-
tijd' moest de kruisvereniging behoeden voor ren. Er moest gerichte scholing komen voor
de nieuwe gevaren die dreigden. Niet meer het aankomende verpleegsters, maar ook bijscho-
liberalisme en het socialisme, die angst was ling voor de reeds in de praktijk werkzame zus-
overwonnen, maar geldgebrek en collectieve ters om alle technieken onder de knie te krij-
voorzieningen waren de Scylla en Charibdis gen. Alle aandacht van de organisatie werd ge-
waar tussen het 'Kruisschip' veilig gevoerd trokken door de implementatie van de
moest worden.22 Terecht maakte Thurlings de medisch-technische vernieuwingen. En natuur-
opmerking, dat de Duitse bezetting slechts een lijk moest de katholieke kruisvereniging wel
tijdelijke vernieuwde structuur bracht. Na de mee in de vooruitgang, anders zou zij haar legi-
bevrijding keerden de katholieke organisaties timatie, die ongemerkt verschoven was van reli-
weliswaar op onderdelen gewijzigd maar qua gieus-godsdienstig naar medisch-technisch, ver-
grondstructuur weinig veranderd terug. Er was liezen.
tot  op dat moment geen alternatief bedacht. Een kentering in dit denken binnen de

De Wit-Gele Kruisvereniging verzette zich kruisvereniging is te bespeuren begin jaren ze-
fel tegen de doorbraakgedachte. In I954 werd stig. Er werd steeds meer met de gedachte ge-
zij daarbij krachtig ondersteund door het man- speeld om de voorzieningen onder te brengen
dement van de bisschoppen, die de doorbraak in een stelsel van ziektekostenverzekering. Op
in niet mis te verstane bewoordingen veroor- die manier zou er mogelijkerwijs een uitweg ge-
deelden:3 Hoewel in de jaren vijftig de kabinet- vonden worden in de al maar voortdurende fi-
ten een rooms-rode kleur hadden, bleek de nanciele problematiek.4 Aan deze nieuwe
kruisideologie toch aan te sluiten bij de politie- denkrichting lag een aantal factoren ten grond-
ke kleur. Het 'rode' bleek in de coalitie niet slag. Om te beginnen de snelle expansie van die
dominant. De confessionele ideologie van het sectoren, die onder de sociale wetgeving waren
subsidiariteitsbeginsel bleek te passen bij de as- komen te vallen, zoals onder andere opname in
piraties van de gezondheidsinstellingen, omdat verpleeghuizen. Een dergelijke financiering gaf
volgens dit principe de staat een steunende, veel meer zekerheid dan het samengeraapte fi-
maar tegelijkertijd een onthoudende rol werd nancieringsstelsel van de kruisvereniging, dat

I35 toegewezen: "Op deze wijze opent zich voor de bestond uit contributie, subsidie en caritatieve
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fondsinzameling. Aan de contributie van de le- de organisatoren na afloop een bal georgani-
den had men altijd veel waarde gehecht, maar seerd. Tijdens dit bal zou ook nog een komiek
reeds in I960 vroeg de secretaris van de optreden. De combinatie bleek niet succesvol.
Nationale Federatie zich af, of het nog wel in de De toehoorders hadden geen lust om naar het
tijd paste om gezondheidsverzorging te laten af- verhaal van de hoofdinspecteur te luisteren en
hangen van een vrijwillig lidmaatschap, vrijwil- waren niet van zins geduld te beoefenen. Eykel
lige bestuurders en "nooit van boven af te stu- moest zijn lezing voortijdig beeindigen.
ren verenigingen."26 Samenwerking met de zie- Een ander propagandamiddel was de publi-
kenfondsen werd in sommige steden al catie van tal van onderwerpen in de plaatseliike
gepraktizeerd en in de loop van de jaren zestig pers. In West-Brabant was het dr. Gribling,
zouden kruisverenigingen en ziekenfondsen maar vooral Van der Horst die aansprekende ar-
steeds dichter naar elkaar toegroeien. tikels schreven in De Oudenbosschenaar. Beiden

waren vaardig met de pen en vooral de toonzet-
8.2 Werving en propaganda ting van hun berichten was geschikt voor een

groot publiek. Dia- en filmvoorstellingen, voor-
In het begin was het Wit-Gele Kruis vooral lichtingsavonden, brochures, pamiletten en rei-
kleinschalig bezig. Er werd getracht om het ver- zende tentoonstellingen, niets ontbrak aan de
trouwen van de bevolking te winnen. De meest wervingscampagnes. Brabant zou weten dat er
succesvolle strategie bleek de persoonlijke bena- een netwerk van Wit-Gele Kruisafdelingen over
dering door de wilkzuster of de enqu6trice. de provincie behoorde te liggen.
Ondersteunig kwam er via de plaatselijke pas- Vanuit het Provinciaal Bureau werden de
toors en kapelaans. Vooral dat laatste was be- plaatselijke afdelingen voortdurend gestimu-
langrijk. Deckers wijst in zijn proefschrift van leerd om aan ledenwerving te doen. Veel fiducie
IgI 2 al op het belang dat de Brabander hechtte in de wervingscampagnes van de overwegend
aan zijn geloof en het vertrouwen dat deze men- mannelijke bestuursleden van de plaatselijke af-
sen hadden in de priester: "Als de pastoor zegt delingen had het bondsbestuur niet. Er werd
dat de boerenbond goed is voor de boeren helpt aangedrongen op het aanstellen van 'damesco-
dit voor de toetreding der landbouwers evenveel miteetjes' voor de werving: "Dames krijgen veel
als de meest opwekkende redevoering van de gemakkelijker entree; zij kunnen met meer
organisator. Wordt een boerenleenbank opge- kracht beklemtonen hoe schoon het werk is van
richt, in het algemeen is haar bloei verzekerd, ziekenverpleging, kraamhulp, kleuterhulp, tbc-
wanneer de pastoor of zijn kapelaan als advi- bestrijding en tal van andere weldaden, welke
seur zal optreden."*7 Dit gold even hard voor de onze vereeniging over het mensdom uitspreidt.
participatie aan de plaatselijke Wit-Gele Kruis- Het 'zwakke' geslacht kan zich vaak zoo 'sterk'
afdeling. In de kleine gemeente was de mond- toonen wanneer het op 'volhouden' aankomt en
tot-mondreclame eveneens een belangrijke fac- zoo kunnen specifiek vrouwelijke deugden ook
tor in het acceptatieproces. bij de propaganda van het Wit-Gele Kruis uitne-

Maar, er waren ook andere methoden. In mend benut worden. -28 Of de medewerkers van
zijn herinneringen over het wel en wee van de het Provinciaal Bureau nu bedoelden dat zulke
Wit-Gele Kruisverenigingen in de startperiode tijdrovende klussen als het werven van leden
vertelt oud-geneeskundig hoofdinspecteur niet het aangewezen werk was voor de heren
R.N.M. Eykel hoe hij eens in een Brabantse ge- bestuurders of dat zij  echt in de gaten hadden
meente gevraagd werd een inleiding te houden dat, om huisvrouwen te benaderen vrouwen
over tuberculosebestrijding en hygiene. Om de meer kans van slagen hadden is niet helemaal

I36                                toeloop naar deze lezing te stimuleren hadden zeker. De bewuste inzet van vrouwen als strate-
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Tabel 9 voor de plaatselijke afdeling.1° In de stad viel zij
Participatie aan de plaatsdilke afddingen in Noord-Brabant minder op. Hoewel innovaties zich dikwijls van-

uit de steden over het platteland verspreidden,
41 afdelingen 90-I00% lijkt dit voor de kruisverenigingen niet op te
48 afdelingen 80-90% gaan. De dorpen zoals Oudenbosch, Volkel.
30 afdelingen 70-80% Gemert, Hintham en Rosmalen kregen de eer-
23 afdelingen 60-70% ste afdelingen. Mond-tot-mondreclame en so-
IG afdelingen 50-60% ciale controle werken in kleine gemeenschap-
7 afdelingen 40-50% pen beter. In de stad is het voor gezinnen toch
4 afdelingen gemakkelijker om van lidmaatschap af te zien.30-40%

In tabel 9 die de Provinciale Bond in I941 pre-
Bron: Mededeelingen, V I950 senteerde, wordt de participatiegraad aan de

plaatselijke afdeling vermeld.1'

De drie grote Brabantse steden Breda,
Eindhoven en 's-Hertogenbosch deden het het

gie om via de moeders, gezinnen aan de vereni- slechtst. Zij kwamen voor in de onderste twee
ging te binden was intelligent. Vrouwen kregen rijen en dat betekende dat nog niet de helft van
een nieuwe belangrijke positie. Ook het folder- de gezinnen aangesloten was, waaruit blijkt dat
materiaal speelde in op de rol van de vrouw in de sociale controle in de plattelandsgebieden ef-
het gezin. Op een ongedateerd pannflet staat de fectiever werkte. Bovendien dient opgemerkt te
tekst: "Van sommige dingen heeft een man worden dat in de drie genoemde steden ook
geen verstand." Aan de binnenzijde werd rolbe- Groene Kruisverenigingen werkzaam waren. In
vestigend gesteld: "De man is buitenshuis in Eindhoven werd zelfs het lidmaatschap van het
zijn element. Daar verdient hij voor zijn gezin Groene Kruis door Philips voor haar werkne-
de kost, waarvoor wij vrouwen, zorgen." De mers gesubsidieerd.
tekst gaat verder dat je met je zorgen voor het
gezin niet bij de mannen terecht kunt. Maakte de Wit-Gele Kruisvereniging bij de start

Tegenwoordig echter hebben de gezinnen de vooral gebruik van lezingen, publicaties, folders
kans zich aan te sluiten bij het Wit-Gele Kruis. en pamfletten, ook aan hen gingen de moderne
Huisvrouwen staan er dan niet meer alleen communicatiemiddelen niet ongemerkt voorbij.
voor, maar hebben een andere vrouw naast zich    In I938 werd onder auspicien van de Nationale
staan, de wijkverpleegster. In de folder wordt de Federatie een I6mm-smalfilm gemaakt met de
nadruk gelegd op het feit dat de wijkverpleeg- opwekkende titel: 'Meester Zonneschijn'.
ster ook katholiek is en het gesprek dus gemak- Thema van de film was de tuberculosebestrij-
kelijk zal verlopen omdat katholieke vrouwen ding. Aan de film werkten veel amateurs mee
elkaar aanvoelen: "Je begrijpt elkaar bi i het eer- onder ander een groep theologanten van het
ste woord.„29 grootseminarie in Hoeven. Het script van de

De wervingscampagnes hadden succes. In film is eenvoudig opgebouwd uit twee tegenge-
I938 waren er in Noord-Brabant I50 plaatselijke stelde dialogen: een conservatief-fatalistisch en
afdelingen met gezamenlijk zo'n Ioo.000 aan- een blijde. Het gaat als volgt: aan het begin van
gesloten gezinnen. De bekendheid met het Wit-    de film sterft in een Brabants dorp de vrouw
Gele Kruis was op het platteland groter dan in van de mulder aan tuberculose. De oude dorps-

de steden. Op de dorpen was de wijkzuster dokter die op het punt staat zich uit ziin prak-
I37 meer bekend, zij was de 'fietsende reclame' tijk terug te trekken, kan niet meer voor haar
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Het grootste deel van de filrn is opgenornen 
in Etten, de woonplaats van Mol, voorzitter van
de Provinciale Bond en secretaris van der fill. Nationale Federatie Mol schrok er evenmin

1    1-4 hiv
-    voor terug om te acteren. In de film speelde hij

3, : I li- Matthee speelde de rol van de jonge dorpsarts.32

de rol van dorpspastoor, zijn medebestuurder

- 1 1-9.lit Alhoewel de film van de landelijke pers veel kri-

i i-
6 tiek kreeg omdat er filmtechnisch nogal een en

6        6     tf     .r.-I,-- t, ander aan mankeerde, was men in Brabant

c    :;,                 ;,          1  1  '. 3  -1-f
.
zeer content" met het product.33 Heel bijzon-

I             - -  1,0 ':... 1   der is het om te zien hoe Mol zich thuis voelde

A            in de katholieke wereld. Hij speelt de rol van-
4·,

, 7
# dorpspastoor levensecht. Bovendien laat het
+ -•                                                                                              ontstaan van zo'n film de sfeer zien van zo'n

katholieke vereniging, waar de voortrekkers
.

1-

/£
niets achterwege lieten om hun vereniging te
promoten. Zil maakten daar kennelijk ook tijd
voor vrij of gebruikte alle vrile tijd om voor de

Iii  i                                                         1                 vereniging te werken.Zo'n opmerking is ook al
gemaakt in par.3.4 met betrekking tot de admi-
nistrateur. De Provinciale Bond droeg familie-

Opnarne uit de film 'Meester    doen dan de pastoor laten roepen. De oude trekjes.
Zonneschiln' uit 1938. In het dokter wordt opgevolgd door een jonge ambtge- Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het

midden is dokter Mol te zien als     noot, die er moderne ideeen omtrent sociale hy- wervingsprogramma stil te liggen. Er werden
dorpspastoor. giene op na houdt. Deze dokter laat een wijkver- slechts brochures uitgegeven. Na de bevrijding

pleegster naar het dorp komen om de dorpelin- in I944 moest de propagandamachine van vo-
gen de meest elementaire beginselen van ren af aan beginnen.  Ook wat dit betrof viel
hygiene bij te brengen. Deze nieuwigheid stuit men terug op het vooroorlogse, het houden van
op verzet dat geleid wordt door de mulder en lezingen en dia-avonden, maar zelfs dat was
diens schoonzuster, de plaatselijke baker. De problematisch.  In I945 werden maar vijf propa-
dokter krijgt weinig voet aan de grond. Maar gandabijeenkomsten georganiseerd in de hele
dan wordt de dochter van de mulder ziek, ook provincie. In I946 liep het op naar veertien. Pas
tbc. De mulder wil niets van de 'nieuwerwetse' nadat het Provinciaal Bestuur een nieuw film-
behandeling van de jonge dokter weten. Hij legt toestel had aangeschaft en een goede auto kreeg
zijn dochter in het bed van zijn overleden toegewezen, werd het allemaal wat beter. Er
vrouw en laat de verzorging over aan ziin bleef op afdelingsniveau echter een tekort aan
schoonzuster. Als de mulder een dag weg is uit personen, zoals huisartsen, die op avonden over
het dorp, wordt de dochter uit het huis gehaald allerlei thema's konden voorlichten.34
en naar het sanatorium gebracht. Zij geneest De manier waarop binnen Wit-Gele Kruis-
daar volledig. Door deze genezing krijgt de dok- kringen de werving tot dan toe was aangepakt,
ter in het dorp meer gezag en het conservatief- blijkt in de vijftiger jaren niet meer aan te slaan.
fatalistische wordt overwonnen door modern Er moest niet alleen grootschaliger gewerkt
geloof in de medische wetenschap. Het gedrag worden maar ook veel doelgroepsgerichter. In

I38                                verandert en uiteindelijk is er een happy-end. 195I werd voor de eerste maal een grootscheep-
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se landelijke wervingscampagne op touw gezet ving van nieuwe leden de financiele positie te
met als doel de uit Indonesie gerepatrieerde ge- verbeteren. In Noord-Brabant kenden begin ja-
zinshoofden, die geen idee hadden van het be- ren vijftig 35·000 gezinnen nog geen lidmaat-
staan van gezondheidsverenigingen, te werven. schap. Het loonde zich om grootscheepse wer-
Naar de mening van de Kruisbestuurders was vingscampagnes te organiseren.
dat noodzakelijk om hen zo snel mogelijk in de De persoonlijke aandacht bleef behouden.
Nederlandse samenleving te laten integreren. Nieuwe inwoners kregen van de gemeenten een
Zij moesten ervan overtuigd raken, dat zij zelf brochure van de Wit-Gele Kruisafdeling met
verantwoordelijk waren voor medische en socia- een aanmeldingsbiljet toegezonden, jonge echt-
le zorg. De werving was niet bedoeld voor paren kregen samen met het trouwboekje infor-
Ambonezen, immers zij moesten zo snel moge- matie over de gezondheidsvereniging. Er waren
lijk weer terug naar hun eigen land. plaatsen in Brabant waar iedere inwoner het

Er werd in I95I een 'Volksgezondheids- jaarverslag van de vereniging toegestuurd
week' op touw gezet van 25 februari tot 4 maart, kreeg. Bij niet-leden werd daar propaganda-
waaraan ook de Katholieke Radio-Omroep een materiaal aan toegevoegd. Het bondsbestuur
bijdrage leverde door tussen de programma's was ervan overtuigd dat huisbezoek als wer-
door slogans uit te zenden over het Wit-Gele vingsmethode effectief was, evenals het organi-
Kruis. Het programma 'Wigwam' kwam dit- seren van activiteiten in samenwerking met de
maal vanuit de Krabbenbosschen te Rijsbergen, plaatselijke standsorganisaties. Kleinschalig-
het 'Ziekenuurtje' werd speciaal aan de zieken heid, persoonlijke contacten, eventueel werving
thuis gewiid. De 'Schoolradio' besteedde aan- via de kansel, gebruik maken van plaatselijke
dacht aan de katholieke gezondheidszorg, de omstandigheden ondersteund door groot
betekenis van deze zorg voor de volkgezondheid schalige pr-activiteiten moesten de Wit-Gele
in het algemeen kwam aan de orde in het Kruisorganisatie versterken.36 Op die public-
'Vrouwenuurtje'. Naast deze radiocampagne relationsactiviteiten moest men alert blijven. In
verscheen er iedere dag een artikel of een illus- I960 bleek dat nog steeds een kwart van de
tratie in de landelijke en regionale pers. Voor Brabantse gezinnen niet aangesloten was.37
het eerst had het bondsbestuur een persconfe-
rentie belegd. Het jaar 1295I kenmerkt zich door 8.3 Conclusie
de grootschalige en moderne aanpak van de le-
denwerving, maar daarbij moet wel opgemerkt De Wit-Gele Kruisorganisatie heeft vanaf haar
worden dat de oude beproefde manier van huis- ontstaan zeer goede strategiedn weten te gebrui-
aan huisactie door de plaatselijke afdelingen ken om haar doelgroepen te bereiken. Zij paste
niet veronachtzaamd werd. Deze werden juist een bewuste wervingsstrategie toe. De bondsbe-
in deze weken gehoudenf stuurders geloofden in kleinschaligheid en per-

In I952 en I953 werden de katholieke ge- soonlijke benadering. Zij waren ervan over-
zondheidsweken met medewerking van de KRO tuigd, dat de juiste inzet van middelen tot grote
herhaald, nu niet gericht op een doelgroep, effectiviteit zou leiden. Dit kleinschalige werk
maar thematisch. In  952 staat de 'zorg voor het hadden zij toebedacht aan vrouwen. In het tijd-
kind' in het middelpunt van de belangstelling, rovende huisbezoek zagen zij geen taak wegge-
in I953 werd er gewerkt onder het motto: legd voor bestuurderen. Toen de samenleving
'Wordt nog gezonder'. moderniseerde, schuwden zij echter de moder-

De campagnes hadden tot doel om de ver- ne communicatiemiddelen niet. Vooral de inzet
eniging meer bekendheid te geven en nog meer    van de bondsbestuurders Mol en Matthee bij

I3  good-will te kweken, maar ook om door de wer- het maken van de film is verbazingwekkend.
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Naast hun gewone werkzaamheden en de be- nig eenduidig. Het nieuwe concept dat een in-
stuursfunctie die zij hadden, zagen zij nog kans tern consistente organisatie zou moeten be-
om te acteren in de film. Hoogstwaarschijnlijk werkstelligen en dat bovendien aangepast zou
vonden zij dit interessant, maar toch... als je zijn aan veranderende maatschappij, werd niet
druk bezet bent? ontdekt. Tot aan I 974 zou de katholieke kruis-

Opvallend is hoe vooral in het begin de visie organisatie problemen houden omdat heldere
op de vereniging en de wervingscampagnes visie en aangepaste werkstrategieen ontbraken.
congruent zijn. Om de katholieke essentie van
de vereniging te benadrukken werd goed ge-
bruik gemaakt van katholieke intermediairs:
pastoors, kapelaans en nonnen. Dat een religi-
euze als wijkverpleegster niet gemakkelijk de
toegang tot een huis ontzegd zou worden, werd
ten volle uitgebuit, zij het niet helemaal bewust.
Misschien is wel de belangrijkste conclusie die
getrokken mag worden, dat vooral in het begin
de ideologie van de kruisvereniging helder was.
Alle werkzaamheden en middelen voor de werk-
zaamheden vloeiden daaruit voort en liepen
daarmee in de pas. Zelfs de personele bezetting
paste in het concept. Op zich behoefje dan niet
zo erg je hoofd te breken over strategieen. Ze
liggen in het verlengde van de visie. Bovendien
paste het geheel  in de verzuilde maatschappij,
waardoor de organisatievorm geen enkele legiti-
miteitskwestie kende

Door wijzigingen in de sociaal-hygienische
en materiele context bleef de visie niet meer ac-
tueel en toen kwamen de problemen. De visie
moest bijgesteld worden evenals de bijbehoren-
de middelen en strategieen. Intern in de organi-
satie komen de inconsistenties tussen visie en
praktische taakuitvoering aan het licht.

Terugkijkend op de ontwikkeling en visie
van de kruisorganisatie zien we al barsties in de
visie v66r I940. De oorlogsomstandigheden leg-
den de zaak even stil, er werd toen alleen prak-
tisch geprobeerd het kruisschip in de vaart te
houden. De periode I 9451950 is reactionair,
maar daarna beginnen de problemen. Er werd
doelgroepenbeleid ontwikkeld, daarna werd ge-
tracht door een thematische aanpak de aan-
dacht te trekken. Steeds opnieuw moesten nieu-
we methoden bedacht worden en dat maakte

I4O het beheer van de organisatie moeilijk en wei-
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Structuur van het proces van
mentaliteitsverandering

Waarom gaan mensen zich anders gedragen? mensen. Om een mentaliteitsverandering te re-
Waarom veranderen zij hun vertrouwde pa- aliseren is het noodzakelijk dat zij in een soci-
troonP Hoe verloopt dat proces? Dat waren pre- aal en cultureel klimaat tot stand komt waarin
alabele vragen, die ten grondslag lagen aan deze   zij een goede voedingsbodem vindt, anders
studie. In de beschrijvingen van de twee voor- komt er niets van terecht. Er moeten dus rand-
gaande delen zijn antwoorden op deze vragen al voorwaarden aanwezig zijn, die verandering van
deels aan de orde gekomen. Om de ontwikke- collectief gedragspatroon mogelijk maken of
lingen in de Wit-Gele Kruisorganisatie plausi- zelfs faciliteren. Het proces van verandering
bel te maken, wordt het historische deel met be- van sociaal-culturele context en mentaliteitsver-
hulp van reeds ontwikkelde analyses in een bre- andering treden gelijktildig op en interfereren.
der kader geplaatst om het verhaal meer relief Hoe dat werkt, wordt met behulp van sociologi-
te geven. sche denkmodellen uitgelegd. Belangrijk uit-

Mentaliteitsverandering is geen op zichzelf gangspunt voor dit deel is de vraag: Waarom is
staand proces en het proces is ook niet binnen het Wit-Gele Kruis zo typisch Brabants en zo
een organisatiemilieu te situeren. Het speelt specifiek katholiek?
zich af in een sociale en culturele omgeving, Met Rooijakkers mag geconstateerd worden

I43 waar mensen interacties aangaan met andere dat de laatste jaren meer convergentie neigt tus-
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sen geschiedenis en sociale wetenschappen.' De blind hun weg zoeken. Noch het een noch het
striidbijl tussen beide wetenschappelijke disci- andere is waarschijnlijk.3
plines kan met het oog op vruchtbare samen- In dit deel trachten we aan de hand van drie
werking gelukkig begraven worden. Sociologie sociaal-culturele niveaus de structuur van het
met haar hang naar wetmatigheden kan behulp- proces van mentaliteitsverandering bloot te leg-
zaam zijn om gebeurtenissen te begrijpen, ge- gen. Geinspireerd door Braude14 is op het ni-
schiedenis met zijn ambachtelijke inslag kan veau van de 'courte dur6e' gezocht naar analy-
bronnen aanboren waarmee een werkelijkheid ses die iets vertellen over concrete beinvloeding
die achter ons ligt, geconstrueerd kan worden. van gedragspatronen. Voornaamste analyse-
Deze constructies kunnen als casus dienstbaar instrument, dat voor dit niveau beschikbaar
zijn om theoretische concepten en modellen te was, waren theoretische noties die het bescha-
illustreren en eventueel bij te stellen. vingsoffensief betreffen.

Voor de helderheid dient opgemerkt te wor- Hetgeen Braudel rekent tot de 'moyenne
den, dat indien de schijn gewekt wordt dat het dur6e'. het middellange tijdsniveau, heeft ons
in deze studie gaat om 'evolutionistisch moder- via de studie van de Wit-Gele Kruisorganisatie
niseringsdenken'* de lezer op een verkeerd gebracht naar 'maatschappij-ordeningen, door
been is gezet. Weliswaar wordt in de studie ge- Zijderveld gekenschetst als historische verbij-
bruik gemaakt van de term 'traditioneel-hygie- zonderingen van samenlevingen. Zoals in deze
nisch gedragspatroon' en 'modern-hygienisch studie al meerdere keren aangestipt, valt de ont-
gedragspatroon', beide termen echter worden staansgeschiedenis van de Wit-Gele Kruisorga-
gebruikt in ideaal-typische zin. Zij zijn niet be- nisatie in de periode die gekenschetst wordt als
doeld als een vaststelling van de werkelijkheid. 'verzuilde maatschappij'. De 'verzorgingsstaat'
Daar waar mensen leven gebeurt iets, leven is markeert het einde van het Wit-Gele Kruis als
hoe dan ook dynamisch en kan ook zo opgevat specifiek katholieke vereniging. Theorieen, die
worden. Dat deze voortgang evolutionistisch is, ten aanzien van dit fenomeen ontwikkeld zijn,
als zou het huidige tijdsgewricht een meerwaar- worden als referentiekader ingezet.
de hebben ten opzichte van het verleden, van Tot slot wordt voor de fase van de 'longue
dat waardeoordeel wordt onthouden. Het gaat durte' gekozen voor een culturele invalshoek.
om het begrijpelijk en inzichtelijk maken van Analyses over ingeslepen cultuurpatronen, cul-
de gang van zaken binnen de provinciale kruis- turele identiteit of volksaard en de desbetreffen-
vereniging in Noord-Brabant. Wat we willen la- de langzame veranderingen, vormen het sluit-
ten zien is dat de specifieke kruisvereniging stuk van dit drieluik.
niet toevallig toen ontstond, werd opgebouwd
en later als katholieke organisatie weer ver-
dween. Om dezelfde reden is 'ontwikkeling' als
term zoveel mogelijk vermeden. In de meeste
gevallen wordt gebruik gemaakt van de term
'voortgang'.

Tevens dient gewezen te worden op het feit
dat mensen weliswaar bewust processen in
gang zetten, maar alle gevolgen van hun hande-
lingen voor het geheel niet kunnen overzien.
Dit leidt onherroepelijk tot onbedoelde resulta-
ten en lijkt het daardoor of samenlevingen

I44
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HOOFDSTUK IX

Oorzaak en aanleiding,
de oppervlaktestructuur

9.I Problematiseren van hygienische standigheden van mensen, maar ziekten waren
wantoestanden en zijn niet het gemonopoliseerde kennisgebied

van medici. Het is bijvoorbeeld gebleken dat
Besmettelijke ziekten hebben tot aan het begin doorbraken in de medische wetenschap op het
van de twintigste eeuw steeds weer veel slacht- gebied van immunisatie en therapie in de twin-
offers gemaakt. Pokken, cholera, tbc en typhus tigste eeuw, nauwelijks hebben bilgedragen aan
waren gevreesde ziekten voor de bevolking. de afname van sterfte ten gevolge van besmette-
Baby's behoorden tot de grootste risicogroep. lijke ziekten. Deze verbetering is veel eerder toe
De zuigelingensterfte was zeer hoog. Aan dit te schrijven aan de algehele verhoging van de
gehele probleem werd door de doorsnee bevol- levensstandaard zoals dat tot uitdrukking komt
king weinig aandacht besteed, maar het pro- bijvoorbeeld in het voedingspatroon. Aan de
bleem had wel de aandacht van de medici. Er uitbreiding van de milieu-technische vernieu-
werd sedert de achttiende eeuw onderzoek ge- wingen op hygienisch terrein zoals waterleiding
daan door een groep artsen. maar erg veel lever- en riolering kan meer verbetering toegeschre-
de dat vooralsnog niet op. ven worden dan aan de ontwikkeling van medi-

Natuurlijk heeft vooruitgang in medische ciinen. Het is dus belangrijk om oog te hebben
I45 kennis verbetering gebracht in de levensom- voor historisch-sociale omstandigheden:
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Een verklaring voor de ingrijpende sanitaire een slechte naam. De statistieken lieten over-
hervormingen wordt onder andere door Mooij, duidelijk zien dat op het gebied van gezondheid
in het voetspoor van Goudsblorn, gezocht in en hygiene de provincie achterliep op de rest
veranderingen in de affectstructuur van de ho- van Nederland. In de ogen van de Brabantse eli-
gere middenklasse of zoals De Swaan ze noemt:      te was de provincie toe aan rehabilitatie. Zij be-
maatschappelijk gevestigden: Aan het einde greep echter zeer goed, dat dat alleen maar kon
van de vorige eeuw kregen dezen last van de als de statistieken betere cij fers lieten zien. De
stank en de vuiligheid van de nabijgelegen krot- armoede, de slechte huisvesting en de hoge kin-
tenwijken, die bevolkt werden door plattelan- dersterfte waren allemaal indicatoren voor het
ders die hun geluk als arbeider in de stad kwa- achterblijven van de provincie. De strijd moest
men beproeven. Er werden campagnes gevoerd dus op meer fronten aangebonden worden om
om de onvermijdelijke nabijheid van de groei- de cijfers te kunnen veranderen. Om het ge-
ende arbeidersklasse minder onaangenaam te zondheidspeil van de bevolking op te krikken
maken. Bovendien waren in de overbevolkte ar- was kennis over het ontstaan en de bestrijding
beidersbuurten besmettelijke ziekten schering van ziekten noodzakelijk; er moesten de nodige
en inslag en deze ziekten vormden een bedrei- medisch-technische voorzieningen getroffen
ging voor de welgestelden. Dit zou mede een worden en de bevolking moest gaan meewerken
verklaring vormen voor de medisch-technische door een ander gedragspatroon aan te wenden
ontwikkelingen die aan het eind van de negen- en gebruik te gaan maken van bovengenoemde
tiende eeuw en begin twintigste eeuw plaats- middelen. Het fundament werd gelegd door art-
vonden op sociaal-hygienisch gebied.1 Ook sen en notabelen. Er waren voorbeelden in an-
Quarido wijst op het feit dat ziekten als cholera dere Nederlandse provincies hoe de problema-
en tbc niet tot staan konden worden gebracht tiek aangepakt moest worden, alleen in Brabant
door "de dam van welgesteldheid". Zij vormden werden deze voorbeelden niet nagevolgd. Hoe
een bedreiging voor de gehele gemeenschap en     valt dat te begrijpen?
werden daarom geproblematiseerd.4

De overheid gaf gehoor aan de angsten van 9.2 Het mobiliseren van de veranderaars
de gegoede burgerij. Er werden gezondheidsbe-
schermende voorzieningen getroffen zoals de Uit onderzoek en literatuur komt naar voren,
aanleg van rioleringen, vuilafvoer en de aanleg dat gedragsveranderingen zich verspreiden van-
van waterleiding, wetten ter verbetering van de uit een bepaalde elite in de bevolking naar de
volkshuisvesting en dergelijke. Deze maatrege- andere bevolkingsgroepen. Voor de helderheid
len alleen zijn niet effectief, ze moeten nog aan- willen we benadrukken, dat met het verbreiden
vaard en gebruikt worden door de bevolking. van ideeen en aanzetten tot gedragsverandering
Philips en Van der Heijden wijzen er terecht niet geduid wordt op het Eliaanse begrip 'das
op, dat de consumptie van medisch-technische Absinken des Kulturguts', waarmee bedoeld
voorzieningen een afspiegeling is van een zeke- wordt dat alles aan cultuur en beschaving van-
re levensstijl, een mentaliteit en bijbehorend so-    uit de hogere klassen van een maatschappij
ciaal gedrag.5 Als dit sociaal gedrag onder de be-. naar beneden sijpelt. Elitaire kringen hoeven
volking niet aangeleerd wordt is het effect van niet noodzakelijkerwijs uit de bovenste klasse
de maatregelen nihil. van de samenleving te ontstaan. De elite die

De gezondheidstoestand werd eveneens ne- verbeteringen in de gezondheidszorg nastreefde
gatiefbeinvloed door slechte persoonlijke hygie- bestond uit artsen, deze beroepsgroep behoort
ne, onvoldoende en eenzijdige voeding en alco- niet tot de hoogste klasse. Artsen werkten al de-

I46 holgebruik. Noord-Brabant had wat dat betreft cennia aan verbeteringen in de volksgezond-
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heid, maar zonder veel resultaat. Het ontbrak Kruisorganisatie was dit niet aan de orde. De
deze elite aan goede intermediairs, waardoor verbreiding van de hygienische ideeen begon
hun gedachtengoed zich over alle lagen van de bij de arbeiders en de boeren. Dat was niet om-
bevolking kon uitspreiden.6 Voorbeelden van dat de hygiene van de hogere klassen beter was,
intermediairs ziin pamfletten, krantenartikelen maar omdat verwacht werd dat daar het eerste
en andere media, instanties en mensen die voor resultaat te bereiken was met eenvoudige mid-
instanties werken. Dat valt als volgt voor te stel- delen.De problematiek was bij de arbeiders en
len: er bestaat in abstracte zin een ruimte tus- boeren het grootst.
sen de cultuur van elitaire kringen die ideeen Alle middelen die als intermediair konden
lanceren en die van de anderen. Deze abstracte dienen werden ingezet, maar eln intermediair
culturele ruimte bestaat uit een aantal lagen. sprong het meeste in het oog: de wijkzuster. De
Tussen deze lagen laveren de intermediairs als wijkzusters die in dienst van de plaatselijke af-
een soon verkeersagenten. Hun plaats is zowel delingen de bevolking middels opvoedende ver-
in de elitaire groep als in de te bewerken groe- halen trachtten te beinvloeden, zijn bepalend

peringen. Dit levert de intermediairs een be- geweest voor de gezondheidskundige ontwikke-
voorrechte maar ook dubbelzinnige positie op. lingen. Zij stelden zich als taak de vertaalslag te
Immers zij kunnen zowel in de rol van waak- maken tussen de moderne denkwijze van de eli-
hond van de elitaire ideeen treden als in de rol telaag en de door de overheid getroffen voorzie-
van spreekbuis van het volk. Zij zijn zowel vol- ningen enerzijds dn de acceptatie door de
geling als leider. Aan de ene kant hangt het suc- Noord-Brabantse bevolking anderzijds. De wiik-
ces van het veranderingsidee af van de mate zuster was. zo blijkt uit tal van geschriften, de
waarin zij een verhaal vertellen dat hun 'pu- voornaamste intermediair en de enige verbin-
bliek' wil horen. Aan de andere kant verkeren dende schakel, die in een face-to-facerelatie
zij in een positie waarin ze de aandacht van stond met de te bewerken groep. Een laatste
mensen kunnen manipuleren, hun voorstelling schakel. Zij vertelden het verhaal en pasten het
van de werkelijkheid wordt voor veel van hun aan hun gehoor aan. Zij hadden voldoende ge-
toehoorders de werkelijkheid zelf.7 De interme- zag om hun doelgroep te laten luisteren.
diair is een 'verticale verbreider', een doorgeef- Bovendien waren zij, vooral in de vele kleine
luik.8 Tesamen vormen intermediairs een keten Brabantse gemeenschappen niet te ontlopen.
die loopt van de elite met hun veranderidee Vooral door deze twee kenmerken van de inter-
naar de allerlaatste bevolkingsgroep bij wie het mediaire schakel,onontkoombaar gezag, is het
idee moet aanslaan en de verandering gereali- verschil in participatiegraad tussen stad en plat-
seerd dient te worden. teland te begrijpen.

Kenmerkend voor intermediaire verbanden De laatste schakel in de keten intermediairs
aan het begin van deze eeuw is dat zij paterna- is de belangrijkste en de meest invloedrijke.
listisch zijn. De argumentatie is niet rationeel Aan deze schakel is een aantal voorwaarden ver-
georganiseerd, maar bevoogdend en autoritair.9 bonden. Wordt aan die voorwaarden niet vol-
Het object van deze studie, de provinciale Wit- daan, dan worden de bevolkingslagen niet be-
Gele Kruisvereniging en haar medewerkers be- reikt, het verhaal wordt niet gehoord en de ge-
hoorde tot een intermediaire structuur, die tal wenste gedragsveranderingen worden niet
van middelen inzette om van culturele laag naar gerealiseerd.
culturele laag te 'springen'. De volgorde van de In het geval van de gezondheidszorg was
te bewerken groepen is niet vastgelegd. Het kan een aantal artsen ervan overtuigd geraakt, dat,

strategisch zijn om van hogere naar lagere klas- wilden de levenskansen van de bevolking verbe-

I47 se te gaan. In het geval van de Wit-Gele teren, niet alleen de materiele omgeving. dus de
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woning en de woonsituaties, verbeterd zouden Bij het zoeken naar een adequate strategie
moeten worden, maar vooral de persoonliike stuitten de oorspronkelijk algemene kruisver-
verzorging van de burgers. Zij zouden zich be- enigingen op de ontoegankelijkheid van de be-
ter moeten gaan wassen, verzorgen en meer volking. Zii beschikten niet over een interme-
aandacht moeten gaan besteden aan hygieni- diaire structuur die gehoord werd. Als represen-
sche voedselbereiding. Dit nieuwe gedrag tanten van de medische elite gebruikten zij de
moest aangeleerd worden. Het was van het wetenschappelijke kennis als argument om de
grootste belang, dat degenen die het gedrag Brabantse bevolking te beinvloeden. Deze po-
daadwerkelijk moesten beinvloeden, door de be-    ging was zoals we gezien hebben tevergeefs.
volking vertrouwd werden, zodat zij toegang Een aantal veranderingen speelden rond
kregen tot de intimiteit van huis en huisgezin; I900, dus in de beginfase van de werkzaamhe-
bovendien moesten zij invloedrijk zijn opdat den van de kruisverenigingen, een rol en bein-
hun raad aangenomen en opgevolgd zou wor- vloedden de kenmerken waaraan de interme-
den. Bewust werd door de Groene Kruis- diaire persoon moest voldoen. In de gezinnen
vereniging gekozen voor vrouwen als laatste in- was, omdat de man zijn werk meer en meer in
termediaire schakel, bewust voegde de Wit-Gele de fabriek ging verrichten, de vrouw een meer
Kruisvereniging daar nog een kenmerk aan toe, centrale rol gaan innemen. Zij was degene die
de vrouwelijke religieus die de katholieke beinvloed moest worden. Via haar zouden de
Brabantse huisvrouw kon bereiken. In par.8.3 is overige leden van het gezin 'bewerkt' kunnen
beschreven hoe de religieus in de jaren vijftig worden:° De sociale vernieuwers uit die perio-
verdween. Katholieke verpleegsters en katholie- de hadden dit goed in de gaten. Het sprak dus
ke huisvrouwen begrepen elkaar al met een vanzelf, dat degene van wie deze beinvloeding
woord. De religieuze status was niet meer no- moest uitgaan, iemand zou moeten zijn die met
dig. In de jaren zestig veranderde het kenmerk name door de huisvrouw vertrouwd werd; wier
fundamenteel. Vrouw en katholiek waren niet verhalen zij zou horen en van wie zij nieuwe
meer essentieel, maar deskundigheid verdrong kennis zou aannemen en toepassen, zoals zij
de oude waarden. dat vanouds van buurvrouwen en bakers had

gedaan. Een logische gevolgtrekking was de
9.3 Zoeken naar een strategie keuze voor een vrouw als intermediair.

In haar studie naar de disciplinering van ar-
De ontvankelijkheid van de bevolking voor het beidersgezinnen in de industrialiserende ste-
stelsel van ideeen en voorzieningen, dat de ba- den heeft De Regt er terecht op gewezen, dat de
sis zou moeten vormen voor het moderne hy- woningopzichteressen zich bewust waren van
gienische gedragspatroon en de daardoor stij- hun invloed op de huisvrouw, alleen al vanwege
gende levenskansen, is een langdurig proces ge-    het feit dat zij van hetzelfde geslacht waren.II
weest en het proces is tot op heden niet Ook de bestuurders van het Brabantse Groene
beeindigd. Veranderingen in gedragspatronen Kruis hadden dit goed begrepen. Zij hadden
blijven object van de gezondheidszorg. Daar wijkverpleegsters in dienst genomen om de
waar risico's bestaan voor de lichameliike en huisvrouwen te bereiken. Maar deze ene voor-
geestelijke gezondheid bijvoorbeeld door roken, waarde bleek niet voldoende. Waar men in de
eten of drankgebruik, frustraties en agressie, Groene Kruisvereniging g66n rekening mee ge-
worden programma's ontwikkeld en interme- houden had, was dat de nieuwe ideeen pas aan-
diairs in dienst genomen om het gevaar te lij f te genomen zouden worden wanneer de desbe-
gaan middels het afdwingen van gewenste ge- treffende vrouw gezag uitstraalde. In de per-

I48 dragsveranderingen. soon moest iets gerepresenteerd worden, dat in
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te volgen, moet niet onderschat worden.

9.4 Caritas als leidend principe

De keuze voor religieuzen lag overigens voor
het grijpen. Het grootste gedeelte van de katho-
lieke ziekenzorg was in de handen van nonnen.
Geneeskundige zorg was van oudsher, voor zo-
ver overheid en kerkelijke instanties daar be-
moeienis mee hadden gehad, altijd het terrein
van de armenzorg. Een arme was iemand die
niet in zijn noodzakelijke onderhoud kon voor-

De wilkverpleegster gaf in het cultureel opzicht aanzien had.  Uit de medische zien, om welke reden dan ook. De nood waarin
gezin advies over hygiene, stand behoefde niet gerecruteerd te worden het- verkeerd werd was het gevolg van de armoede.

kinderopvoeding en      geen in feite logisch geweest zou zijn. De Dat armoede veroorzaakt kon worden door ziek-
huishoudeliike zaken. Brabantse bevolking had, zoals we hebben aan- te of zwakte werd niet als zodanig gezien.

getoond in paragraaf 2.2 nog niet veel op met Armoede was de invalshoek. Daarom kreeg de
vertegenwoordigers van het medisch-weten- arme via de armenzorg hulp in de vorm van
schappelijk kennisstelsel. De doorsnee Braban- diensten zoals het zenden van een vroedvrouw
der had traditionele opvattingen en deze opvat- of medicijnen. Hulp kreeg praktisch altijd het
tingen waren gebed in het rooms-katholicisme stigma van armenzorg of zoals dat in katholieke
en het gezag van de kerk. Voor de laatste scha- kring werd genoemd 'caritas'.
kel van intermediairs was het noodzakelijk dat Aan het einde van de negentiende eeuw
deze het rooms-katholicisme representeerde. kwam in deze gedachtengang wel wat wijziging
Voor de verandering in het hygienisch gedrags- onder andere door de veranderende wetgeving
patroon in Noord-Brabant was vrouwzijn alleen die beoogde dat gezondheidsmaatregelen het al-
niet voldoende, het katholieke element diende gemeen belang dienden. Dit algemeen belang
eveneens aanwezig te zijn. Enerzijds werd daar echter werd in veel gevallen gediend door uitga-
in I9I6 aan voldaan door een specifiek katholie-    ven te spenderen aan bepaalde personen, bij-

I49 ke organisatie in het leven te roepen, die onder- voorbeeld door vergoeding van verpleeg- of ont-
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smettingskosten, hetgeen in feite nog persoons- collectieve gezondheidsvoorzieningen aan de
gerichte zorg was, maar toch. In deze wetgeving andere kant. Maar daarover straks meer. Eerst
komt voor het eerst een soort erkenning tot uit- kijken wij naar hoe de caritasgedachte als ka-
drukking, dat problemen van ziekte en dood tholiek erfgoed in het begin van deze eeuw kon
niet alleen problemen zijn van individuen, bliiven gedijen.
maar dat er maatschappelijk gezien ook sprake De anti-religieuze visie van de liberalen en
is van een probleem. de anti-klerikale opstelling van de socialisten

In de tijd dat allerlei collectieve en verplich- maakten de katholieken kopschuw voor de
te regelingen nog niet aan de orde waren, deed nieuw sociale bewegingen die aan het einde van
tegenspoed van mensen direct een app61 op het de vorige eeuw het maatschappelijke en politie-
medeleven en de vrijgevigheid van onbekende ke klimaat gingen overheersen. In eerste in-
anderen. Toen men echter ging inzien dat er sa- stantie, voordat de pauselijke encycliek Rerum
menhang bestond tussen aan de ene kant per- Novarum verscheen (I89I), beriepen de katho-
soonliike rampen en tegenspoed en aan de an- lieken zich op de "waarachtige beleving van de
dere kant de wijze waarop de samenleving inge- religie en de beoefening van de charitas."14 Op

richt was, werd de hulp veel meer een collec- deze manier dachten zij greep te krijgen op de
tieve actie om de rotte plekken uit de samenle- zogenaamde 'Sociale Kwestie'. De caritas zou
ving te snijden door maatregelen tegen besmet- de harde kanten van het sociale leven, die ont-
telijke ziekten, de aanleg van riolering en de staan waren door de op kapitalistische leest ge-
zuivering van drinkwater.n Zoals we reeds ge- schoeide economie, verzachten. Het feit dat er
zien hebben zijn deze maatregelen niet toerei- door de arbeiders en plattelanders bittere ar-
kend. Gezondheidszorg bestaat uit veel facetten moede geleden werd, werd door de welgestelde
onder andere voorlichting en opvoeding. katholieke burgers niet als onrechtvaardig ge-

De kosten voor de gezondheidszorg zouden     zien. Zij lenigden de nood met het geven van
gedragen moeten worden door de gemeenten, aalmoezen. Sociale actie als een begrip om te
maar het bleef bij papieren wetgeving.  De ge- komen tot een rechtvaardiger maatschappelijke
meentebesturen met hun beperkte geldmidde- verdeling kwam niet in hen op. Maar zoals hier-
len en niet gezegend met inzichten in de pro- boven reeds is opgemerkt, de tijdgeest veran-
blematiek van de volksgezondheid, dachten er derde. Het initieren van maatregelen ten behoe-
niet over geld uit te geven voor zorg die zii ge- ve van de gezondheid van de gemeenschap
makkelijk naar de arrnenzorg konden schuiven. kreeg steeds meer draagvlak. In die context
Daardoor bleven de caritasgedachten levend en moet het verschiinen van de pauselijke ency-
de aandacht voor het door ongeluk getroffen in- cliek gezien worden, zij paste in het tijdsbeeld.
dividu bestaan:B Na het verschijnen van de encycliek veran-

Wellicht is dat een geluk geweest voor de derde het katholieke denken. Dat is dan veel
kruisverenigingen. Op het niveau van hygie- meer er op gericht, om via sterke katholieke or-
nisch leven diende een en ander te veranderen. ganisaties te strijden voor de verbetering van de
vooral bij gezinnen en individuele personen. levensstandaard. De nieuw op te richten katho-
Omdat op gemeentelijk niveau niets structu- lieke verenigingen zouden alle terreinen van
reels gebeurde en caritas niet structureel kon het dagelijkse leven gaan bestrijken. In deze vi-
zijn, viel er een gat, waar de kruisverenigingen sie pasten de gezondheidsverenigingen. Het is
als gezondheidsverenigingen konden insprin- goed om vanuit dit denkkader te kijken naar het
gen. Binnen de kruisafdelingen kon de brug ge- ontstaan van allerlei katholieke initiatieven op
slagen worden tussen individuele aandacht en het terrein van zorg en welziin. Zi j ziln een

I50 zorg aan de ene kant en op de bres staan voor mengeling van de oude katholieke, maar in de
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rneerdering dan tot vermindering van de ar-
moede. Onder druk van nieuwe economische

- ontwikkelingen, die arbeiders en burgers met

0 i'.1
elkaar verbonden en meer direct afhankelijk

:

van elkaar maakten, werden deze pogingen tot
sociale zorg geintensiveerd. Bij de burgers werd
het besef sterker dat verheffing van het 'lagere
volk' voorwaarde was voor een succesvolle eco-

4.. nomische ontwikkeling:5 Van verschillende
kanten kwam de idee om de positie van de ar-
men te verbeteren. Van de meer welgestelden

-S- .....==e onder andere omdat de aanblik van armoede, de
vervuilde krottenwijken en de verpauperde ar-
beiders hen een doorn in het oog geworden

h.. was. Het probleem werd zo groot, dat de rijkere
burgers het niet meer konden negeren.
Economisch gezien was een verpauperd ar-
beidspotentieel niet wenselijk. Een gezonde en
goed verzorgde arbeiderspopulatie gaf economi-
sche voordelen, zwakte en ziekteverzuim gaf in
door machines gedicteerde productie veel nade-
len. Arbeiders moesten gezond en fit zijn. In
het gezin moesten waarden als netheid, rein-

De wijkverpleegsters van Gilze praktijk nog levend gehouden visie over zorg heid en goede lichaamsverzorging aangeleerd
in I955. van links naar rechts:     aan het noodlijdende individu, gemengd met de worden. In par. I.I.I is deze filosofie ter sprake

zr. Modesta. zr. Lzonore. zr.    Organisch-solidaristische ideeen over de ideale gekomen. Daarom was het ook logisch dat de
Xaveria en zr. Edeltrudis. maatschappij, zoals verwoord werd  in de pause- burgerij veel aandacht ging besteden  aan  de on-

lijk encycliek en zoals we in de volgende para- derste sociale lagen. Vertegenwoordigers van
graaf zullen zien het burgerlijk beschavings- die burgerij, meestentijds jonge vrouwen gin-
offensief. gen aandacht besteden aan gezinsopvoeding.

T. Donzelot heeft op deze bemoeienis gewe-
9.5 Filantropie als regulering zen:6 Deze theorie is in Nederland in verschil-

lende studies uitgewerkt, onder andere door De
Het bezig zijn met sociale zorg was geen exclu- Regt, en de term 'beschavingsoffensief is in ge-
sieve bemoeienis van confessionelen. De gegoe- bruik geraakt. De Wit-Gele Kruisverenigingen
de burgerij hield zich eveneens bezig met de zijn exponent van het zogenaamde beschavings-
'Sociale Kwestie'. Al sinds de achttiende eeuw offensief, omdat ook zij een intervenierende
ondernamen verlichte burgers pogingen om, methode gebruikten in hun werkveld om hun
wat zij ongenuanceerd benoemde als 'het volk', doelstellingen te realiseren en - dat kwam er nog
te verheffen uit zijn lage sociale positie. bij - de sociale cohesie van het katholieke volks-
Humanitaire motieven en de angst voor op- deel te versterken. Bovendien zijn de eerste be-
stand en revolutie speelden hierbij een onont- stuurders van de Wit-Gele Kruisafdelingen ver-
warbare rol. De traditionele bedeling: 'doe wel tegenwoordigers van de gegoede burgerij,  zij
en zie niet om' kwam onder druk te staan. Het het van een specifieke groep, de rooms-katholie-

I5I zou luiheid opleveren en leidde eerder tot ver- ken. Zij verenigden burgerlijke en katholieke
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waarden. Omdat de geestelijkheid eveneens Filantropie had dit stempel niet. Toch kwam
veelal afkomstig was uit de gegoede burgerij ook zij voort uit een gevoel van mededogen met
konden de voortrekkers van de kruisvereniging de minderbedeelden, maar week af van de cari-
daar goed mee opschieten en kon de geestelijk- tas doordat zij een structurele lotsverbetering
heid ook warm gemaakt worden voor de me- beoogde voor armen en zieken. Had de caritas
disch-hygienische doelstellingen van de kruis- nog een willekeurig karakter doordat zij de
vereniging. Via de propaganda van de preek- nood lenigde daar waar zij het hoogst was, de fi-
stoel kon de nieuwe vereniging onder de lantropie zocht naar verbetering van de levens-
aandacht van de bevolking worden gebracht. omstandigheden voor een categorie armen met

Omdat aan het begin van deze eeuw twee een duurzaam effect.
politieke stromingen, liberalisme en socialisme Filantropie was een burgerlijk idee, dat zijn
om de politieke macht streden, kwam het 'ge- grondslag had in de verlichte ideeen van de
wone' gezin onder druk te staan. De socialisten achttiende eeuw. Van burgerzijde was veel kri-
waren zeer sterk georienteerd op het collectieve.    tiek op het huiselijk leven van arbeiders- en
Aan de andere kant stond de liberale stroming boerengezinnen. De huisvrouw werd niet be-
die de staat wilde organiseren rondom het kwaam geacht, omdat zij haar gezin zou ver-
priv6bezit en het gezin. Donzelot schetst in slonzen. De uithuizigheid van de echtgenoot
zijn La police des Familles de problematiek die werd toegeschreven aan de ongezellige sfeer
daaruit voortvloeit. Het arbeidersgezin komt thuis en aan het ontbreken van een geregeld ge-
tussen twee stromingen te staan. De theoretisch zinsleven:7 Het creeren van huiselijke gezellig-
oplossing die Donzelot daarvoor vindt is de vol- heid werd een specifiek vrouwelijke taak. De
gende: de bourgeois-ideologie van het gezin positie van de vrouw binnen het gezin werd ver-
moet door de volksklasse worden overgenomen. stevigd door een veranderend waardeoordeel
Om deze ideologie te laten infiltreren is de fi- over haar huishoudelijke kwaliteiten.'8 Hoewel
lantropie in het leven geroepen. Filantropie be- in het rooms-katholieke gezinsleven de onge-
middelde methodisch tussen staat en het oude lijkheid tussen man en vrouw religieus veran-
particuliere initiatief, dat op basis van de caritas    kerd lag, was het niet zo dat vrouwen hun on-
was georganiseerd. Naar de mening van dergeschikte positie als enige mogelijkheid ble-
Donzelot paste het burgerlijk filantropische ven beschouwen. Ook zij werden er steeds meer
concept in de leegte die veroorzaakt werd door van doordrongen, dat het huishoudelijke werk
het wegvallen van de caritas. De filantropie was van het grootste belang was voor de levensstan-
voor het arbeidersgezin een mogelijk overle- daard van het gezin:9
vingsconcept tussen het liberale en socialisti- De opvoedende rol die eerst voor een groot
sche denken. Hoewel niet toepasbaar op de deel door de thuiswerkende vader werd ge-
Nederlandse situatie, past deze theorie als con- speeld, werd in de visie van Donzelot overgeno-
ceptueel denkkader.                           ·             men door de gemeenschap in casu de filantro-

In het Brabantse was de caritas nog niet pie. Het gevolg was dat de vrouw en haar kinde-
verdwenen als waardensysteem. Caritas waar- ren bevrijd werden van de patriarchale bevoog-
onder ziekenverzorging viel, gebeurde kritiek- ding, maar daarvoor kwam de gemeenschap, la-
loos en niet vanuit een burgerlijke filosofie. ten we zeggen het particulier initiatie£ in de
Vanuit een gevoel van medeliiden werd gegeven plaats. Het kind werd belangrijk. De moeder
aan de lijdende medemens. Wie hulp nodig moest alles voor haar gezin overhebben.*° De
had, kon aankloppen bij de pastoor met een ver- bevoogding werd anders maar niet minder
zoek dat al of niet ingewilligd kon worden. dwingend.

I52 Caritas droeg duidelijk het christelijk stempel.



00RZAAK EN AANLEIDING, DE OPPERVLAKTESTRUCTUUR

In katholieke kringen werd de maagd Maria het Brabantse een geheel eigen invulling, pas-
als lichtend voorbeeld gesteld. De gemeen- send bij de Brabantse identiteit.
schap, in persoon van de wijkzuster, kon via so- De werkwijze, opvoeden en advies geven,
ciale controle waken over het gezin en in de ga- van de Wit-Gele Kruisverenigingen kwam voort
ten houden of alles gedaan werd zoals voorge- uit een soort filantropische ideologie, maar kon
schreven was, vooral in situaties rondom Zijn beslag pas krijgen door te werken vanuit de
geboorte en dood, situaties waar de katholieke oude caritasgedachte. Voor Noord-Brabant was
tradities en rituelen een bijzondere rol spelen. het essentieel, dat het oude caritas-concept met

De denkbeelden die in een maatschappijk het burgerlijk-filantropisch concept vermengd
elitaire kringen worden geproduceerd en die ge- werd. Aangetoond is dat de pioniers van de
realiseerd moeten worden, moeten de doel- nieuwe ideeen actief aansluiting zochten bij  de
groep kunnen bereiken. Werd tot aan het begin representanten van de oude waarden en met
van de twintigste eeuw voor dergelijke zaken de    name die van de katholieke kerk. De oude tradi-
propaganda veelal op de man gericht, nu moest tionele godsdienstige ideologie verstrengelde
het vernieuwingsoffensief gericht worden op de       met de nieuwe medisch-hygienische, ook al
vrouw, die in haar verworven spilfunctie de hadden ze niet veel met elkaar te maken.
nieuwe ideeen op het gezin moest overbrengen. Bovenstaande maakt eveneens duidelijk, dat
De macro-ideeen over volksgezondheid moes- deze nieuwe orientatie geen breukvlak veroor-
ten via de vrouw op het micro-niveau van het zaakte. De ene orientatie vermengde zich moei-

gezin gedistribueerd worden. Gastelaars wijst teloos met de andere.
erop dat het onderzoek van Donzelot heeft laten
zien, dat het moderne gezin tot stand kwam 9.6 De uitvoering
door tussenkomst van diverse professionele
groepen. Na de priesters komen de kinderrech- Als je wilt veranderen, is het begin het moei-
ters, de artsen en de professionele hulpverle- lijkst. Hoe krijg je je gehoor aan het luisteren,
ners. In de provincie Noord-Brabant zijn het de hoe breng je mensen er toe om je geschriften te
wijkzusters die een eerste voet in de arbeiders- lezen? In par. 9.2. is aangetoond dat de keuze
huizen en boerengezinnen zetten. Onder ande-     voor de juiste intermediaire schakel van emi-
re Donzelot heeft duidelijk gemaakt dat de so- nent belang is,  maar toch moet op een of ande-
ciale politiek niet een uitvloeisel is van de re manier de communicatie op gang komen.
negentiende-eeuwse sociale kwestie en recht- Kortom hoe krijg je mensen geinteresseerd.
streeks zou samenhangen met de opkomst van Binnen de kruisverenigingen hadden ze daar-
de moderne verzorgingsstaat. Tussen deze twee    voor een tactiek. De wijkzusters werden naar
perioden in is naar zijn mening de burgerlijke die gezinnen gezonden waar een zieke was. Er
filantropie gesitueerd. Als wij kijken naar Zuid- moest een niet-oplosbaar gezondheidsprobleem
Nederland dan zien wij een belangrijke plaats zijn voor het gezin. De wijkzuster was dan
weggelegd voor confessionele initiatieven. Deze noodzakelijk en mocht binnen. Tijdens haar cu-
creeerden eigen organisaties voor de uitvoering ratieve werk kon zij de moeder van allerlei in-
van de sociale politiek. Gastelaars wijst er te- formatie voorzien en goede adviezen geven.
recht op dat deze sociale politiek consequenties Was haar curatieve werk succesvol, dan kon zij
had voor de uitvoering en betekenisgeving of er zeker van zijn dat zij goodwill had gekweekt
culturele beleving. Dat wil zeggen 'sociale poli- en was de kans om bij problemen in een ander
tiek' heeft aan de andere zijde van de medaille gezin geroepen te worden, groot. De mond-tot-
'sociaal beheer.'2I En dat sociaal beheer kreeg in mondreclame moest het werk doen. Zelfs in de

I53 film van I938 wordt deze strategie getoond. In
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154 huisvrouw en katholieke wijkverpleegster
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het Bondsbestuur was men zich ook van de ef- zo ontstond aan het einde van de vorige en het
fectiviteit van deze strategie bewust. begin van deze eeuw een beschavingsoffensief,

De kruisafdelingen in de dorpen groeiden dat bewust werd ingezet. De tijd was rijp voor
sneller dan die in de stad. In kleine gemeen- een mentaliteitsomslag op medisch-hygienisch
schappen kunnen nieuwtjes sneller verspreid terrein. Maar dat had wel wat voeten in de aar-
worden. Bovendien was de wijkzuster daar snel-    de. De eerste pogingen om de Brabantse bevol-
ler als persoon bekend. Dat maakt de stelling king te interesseren voor een gezondheidsver-
dat al het nieuwe afkomstig is uit de stad, enigs- eniging mislukten. Pas toen de juiste strategie
zins discutabel. Het moge waar zijn dat ideeen was bepaald en de juiste intermediairs waren
in de stad ontwikkeld worden, de implementa- gevonden, kon de strijd tegen ziekten en de be-
tie en de houdbaarheid zouden in de platte- vordering van de volksgezondheid beginnen. De
landsgemeenten wel eens effectiever kunnen strategie bestond uit de nadruk leggen op de
zijn. In ieder geval is het zo dat het succes van aansluiting van de specifiek katholieke vereni-
de kruisafdelingen in de dorpen groter was, zo- ging bij de specifiek traditionele - lees katholie-
als aangetoond in par. 8.2. De dorpen werden ke- volksaard van de Brabanders. Dit uitte zich
als voorbeeld gesteld voor de grote steden. vooral in de keuze voor de veldwerkers en de

ondersteuning door de geestelijkheid. De in-
9.7 Conclusie houdelijke kant werd verzorgd door artsen,

maar vooral in de beginperiode speelden zij een
Ziekten werden in de achttiende eeuw geproble- ondergeschikte rol. In de statuten van zowel de
matiseerd door een groep artsen. Met hun be- diocesane als plaatselijke Wit-Gele Kruis-
vindingen werd pas iets gedaan toen burgers en verenigingen stond vermeld dat via ziekenver-
geestelijken de slechte gezondheidstoestand pleging een ander heil dan gezondheid, name-
alarmerend gingen vinden, simpelweg omdat lijk het eeuwig heil in het hiernamaals, het
zij angstig werden van de armen, die dicht in voornaamste doel was. Hoe dat in de praktijk
hun buurt woonden en die bij epidemieen het handen en voeten werd gegeven is beschreven
eerst slachtoffer waren. Op die wilze kwamen in par, 6.2.
ziekte en dood dichtbij en werd de druk om tot Sinds de oprichting van de eerste kruisver-
oplossing van het probleem te komen groter. eniging in Noord-Holland in I875 en de
Bovendien bleek uit statistieken, dat de morbi- Brabantse in I I 6 was ondertussen 4·I jaar ver-
diteit en mortaliteit in de provincie Noord- streken. De oplossing, die na al die jaren be-
Brabant hoger waren dan elders in Nederland. dacht werd, was 'opvoeding van de bevolking'
Daardoor kreeg de provincie een slechte naam door religieuze wijkverpleegsters. Met veel ge-
en voor veel Brabantse notabelen werd dat een duld werd geprobeerd via de verpleging van zie-
prikkel om maatregelen te nemen om aan die ken, de gezinnen te bereiken en een voet tussen
situatie een einde te maken. Deze burgers had- de deur te krijgen. Als het eenmaal zover was,
den invloed op de politiek en wisten de regering    dan kon via voorlichting en advies getracht wor-
met behulp van deskundigen zover te krijgen den om de medisch-hygienische kennis over te
dat er allerlei maatregelen op medisch-tech- dragen.
nisch gebied getroffen werden. Maar dat was Bij aanvang van de organisatie moest veel
niet voldoende, er kan van alles aan milieu-tech- pionierswerk verricht worden en nog waren de
nische en medisch-technische maatregelen ge- resultaten niet fantastisch. Met een flinke dosis
nomen worden, als mensen er geen gebruik van ideologie en de juiste bemiddeling konden de
maken, schieten zij hun doel voorbij. De bevol- werkzaamheden worden voortgezet. De resulta-

155 king moest beschaving bijgebracht worden. En ten volgden in de tweede helft van de jaren
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twintig. De zuigelingensterfte werd minder en
tbc als volksziekte werd teruggedrongen.

In afwijking van wat Donzelot formuleert
voor de Franse situatie werd in Brabant de fi-
lantropie gemengd met oude caritatieve waar-
den. Enerzijds werd gestreefd naar behoud van
katholieke tradities en anderzijds werden mo-
derne hygienische gedragspatronen geintrodu-
ceerd. Hoe komt het dat alleen deze strategie in
Noord-Brabant effectiefbleek?

I56



MAATSCHAPPELIJKE ORDENING

HOOFDSTUK X

1..1Maatschappelilke ordening,
het Wit-Gele Kruis tussen verzuiling
en ontzuiling

Io.I Verzuiling als noodzakeliike voorwaarde gers voelden ) onderscheidden, zetten dit proces
in gang. Hun eerste motief betrof het handha-

De handelingen en strategieen zoals we die in ven en erkend krijgen van de eigen identiteit in
het vorige hoofdstuk hebben geanalyseerd, kun- de plurale Nederlandse samenleving. Deze ge-
nen niet in het luchtledige tot stand komen. Zij dachte is vooral terug te vinden bij schrijvers
moeten ingebed worden in een kader, waarin die verzuiling zien als mogelijkheid tot emanci-
zaken georganiseerd en daardoor gecontinueerd patie. Bovendien waren er belangen. Na de libe-
kunnen worden. De oplossing voor het organi- rale nachtwakersstaat was er behoefte aan col-
satie- en continuiteits-vraagstuk werd gevonden lectieve acties om de belangen beter te kunnen
in wat wij nu 'verzuiling' noemen. behartigen. Toen deze processen eenmaal in

Duffhues verklaarde de opkomst van het werking gezet waren, gestuurd door hun elite
fenomeen 'verzuiling' als volgt: halverwege de en de ideologie, werden zij geleidelijk ingebed
vorige eeuw kwamen in Nederland sociale be- in organisatorische kaders. Zo ontstond de ver-
wegingen tot ontwikkeling, die het proces van zuilde maatschappij-organisatie. Eenmaal soci-
verzuiling aanzwengelden. Bevolkingsgroepen aal en politiek verankerd kregen deze bewegin-
die zich naar levensbeschouwing en sociale gen behoefte aan consolidatie. Elkaars aanspra-

I57 klasse (en vooral zij die zich tweederangsbur- ken en rechten werden erkend en bij wet
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geregeld. Zo raakten de verzuilde organisaties sitieverbetering van de arme boer door een be-
ongemerkt verzeild in de verzorgingsstaat.1 tere gezondheid is niet onbelangrijk. In die zin

Hoewel bovenstaande onderschreven kan komt het verhaal van Kitslaar over de wijkver-
worden valt er een kanttekening te plaatsen. Uit pleging niet uit de lucht vallen. Is het zo dat re-
de constructie van de ontwikkeling van de ferentiekaders van mensen alleen bestaan bin-
Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis blijkt nen maatschappelijke contexten? Met de analy-
toeval eveneens een rol te spelen. se die gemaakt is van Het Wit-Gele Kruis is het

Even terug naar het allereerste begin. Een spanningveld tussen voluntarisme en determi-
groep mannelijke bestuurders van een boeren- nisme niet op te lossen. Toevalligheden, bewus-
organisatie 'Onderlinge Bijstand' luisterde op te keuzen en maatschappelijke referentiekaders
een avondje naar enkele gasten waaronder ka- zijn in menselijke handelingen een kluwen.
pelaan Kitslaar, die een buitenlandse reis had- Hoe zij met elkaar interfereren is niet te analy-
den gemaakt. Tijdens deze reis waren zij voor- seren.
gelicht of hadden zij kennis gemaakt met een
vorm van wat wij nu extra-murale gezondheids- De geschiedenis van het Wit-Gele Kruis is
zorg noemen. Gezien de niet-florissante ge- exemplarisch voor de verwikkelingen van een
zondheidssituatie in de eigen regio, leek deze organisatie ten tijde van het verzuiling- en ont-
manier van gezondheidszorg een weg om de ei- zuilingsproces. Zonder de verzuiling aan het
gen organisatie, die enigszins aan het doodbloe- begin van deze eeuw zou het Wit-Gele Kruis als
den was, nieuw leven in te blazen en tegelijker- specifieke organisatie niet hebben kunnen ont-
tiid het maatschappelijk nut te dienen. In no- staan en ontwikkelen. Zij valt bij uitstek binnen
time was de zaak rond, althans gezien de de definitie die Thurlings heeft gegeven van
tijdspanne tussen deze avond en een bezoek dat verzuilde organisaties: "Het zijn groepsverban-
aan de bisschop gebracht werd met in de tas den met een gemeenschappelijke levensbe-
een aantal voorstellen om een enqu6te te hou- schouwing als bindingscriterium, die niet pri-
den en een gezondheidsvereniging op te rich- mair een levensbeschouwelijke functie nastre-
ten, met succes. Zelfs pastoor Van den Noort, ven."1 Uitstraling van de levensbeschouwing
die destijds op de bovenbeschreven avond aan- over alledaagse dingen is zeker in de beginfase
wezig was, sprak achteraf zijn verbazing uit van het Wit-Gele Kruis, maar ook later in de ja-
over wat er gepresteerd was: "De verbluffende ren vijftig, duidelijk aanwezig en vormt de legi-
resultaten, door het Wit-Gele Kruis in deze ia- timering om de organisatie van de grond te krij-
ren bereikt, verbluffen ook hen, die getuigen gen en als specifieke vereniging te laten voort-
geweest zijn van het ontstaan en die hunne me- bestaan. Het verzuilingsproces als nieuwe
dewerking hebben verleend aan zijne oprich- maatschappij-ordening faciliteerde de katholie-
ting en verspreiding. Geen van hen had zich, ke gezondheidsvereniging.
zelfs in zijne stoutste toekomstdroomen zoo Duffhues c.s zijn van mening dat 'verzui-
iets kunnen voorstellen."2 Enerzijds kon dit zo ling en ontzuiling' geen adequate terminologie
spoedig verlopen omdat de verzuilde structuur voor bovenstaand proces is. De begrippen zijn
de gelegenheid bood om katholieke organisaties te statisch. Zij gaan ervan uit dat tiidens dit pro-
te entameren en te consolideren, anderzijds ces een aantal structurele patronen onderkend
omdat mensen ideeen krijgen, die slechts in kunnen worden, dus niet 66n vast patroon maar
een bepaald kader uitgevoerd kunnen worden. een scala aan patronen dat voortdurend wissel-
Met andere woorden in hoeverre zijn toeval en de. Het structurele was gelegen in de stabiliteit
kader van elkaar afhankelijk? In hoeverre wor- en continuiteit die noodzakelijk waren om de

I58 den thema's bewust gekozen? Economische po- organisatie in stand en beheersbaar te houden.
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De wisselende patronen werden gevormd door
:                                                                                                   de behoefte van voortrekkers of elite om met de

p *Ar#* tiid mee te gaan.4
, .                                                                                                De geschiedenis van het Wit-Gele Kruis, het

ontstaan van steeds nieuwe werkvelden, de dif-1

Y                -                                                                                      *                         A**, ferentiaties van werkvelden en het geworstel
<                                                                      K                  van het Provinciaal Bestuur met de organisatie

'                      '          van het geheel, heeft dit aangetoond. Frappant
is echter wel dat de geschiedenis van de Wit-

, Gele Kruisvereniging in Brabant begrensd

1d    L  *i
i wordt door wat de periode van verzuiling is ge-

noemd en waarvan de aanvang gesitueerd kan
worden aan het begin van de twintigste eeuw en
een duidelijk gemarkeerd einde in de zestiger-
zeventiger jaren. De aanvang van deze histori-

I -I- 7--« sche periode begint na de liberale nachtwakers-
-z s-·- staat ongeveer aan het einde van de negentien--  --- de eeuw en eindigt eind jaren zestig, wanneer

de verzorgingsstaat tot volle bloei komt.
Meermalen is aan de orde geweest, dat juist

Het noodwiikgebouw van Best en het mooie onderkomen te Fiinaart. het varen onder de katholieke vlag zeer essen-
tieel en onvermijdbaar is geweest voor de ge-
zondheidsverenigingen. Door hun confessione-

,&, le achtergrond kregen zij het vertrouwen van de
mensen en konden zij het noodzakelijke werk

'.*r doen. Binnen het confessionele kader werd ook
V: duidelijk wie het werk dienden uit te voeren, re-

11'I- presentanten van de kerk, religieuzen. Zij heb-
.. ben de Brabantse bevolking laten ervaren dat
41 hun levenswijze gezondheidsbedreigend was en

dat zij in hun omstandigheden verbetering aan
r+6* 't•.4 konden brengen door een nieuw hygienisch ge-
23         *

....
dragspatroon aan te leren. In feite werd de pro-

-a blematiek van morbiditeit en zuigelingensterfte
4-1 gefragmenteerd. Maatschappelijke problema-

tiek werd tot individuele problematiek ge-
maakt.De individuele problematiek was een

- schande voor Brabant.Op individueel niveau

kon een oplossing gevonden worden, maar dan
moest op dat niveau ook de oude culturele
waarde, waar het aardse leven slechts een voor-
bereiding was op het hiernamaals, losgelaten

&'..... worden. De orientatie werd gericht op een ge-
zond leven hier op aarde. Dat het zieleheil voor-

I59 al in de beginfase een doorslaggevende rol heeft
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gespeeld heeft te maken met het feit dat nog de. Het Wit-Gele Kruis kreeg de rol van 'sociaal
niet gedurfd werd om een totale omslag te ma- beheerder' door het succes van de verzuiling in
ken. In die zin is het verzuilingsproces aan het de schoot geworpen. Zij kreeg deze rol toebe-

begin van deze eeuw, dan ook goed te begrij- deeld als gevolg van de verzuilde maatschappij-
pen, niet alleen als een godsdienstig-politieke ordening.
strijd tussen confessionelen, liberalen en socia-
listen, maar vooral als een worsteling om het IO.2 Het Wit-Gele Kruis, gezondheidszorg in
behoud van culturele waarden in de verande- een verzuild kader
rende sociale context.5 De veranderende sociale
context zal op den duur doorslaggevend zijn Aan het begin van de eeuw vormde godsdienst
voor nieuwe culturele waarden. geen 'hemels baldakijn' maar een 'klamboe' dat

Van Doorn heeft gewezen op het feit dat de gehele Brabantse samenleving overkoepelde
een formele organisatie noodzakelijk was om de en beschermde tegen schadelijke invloeden. De
ideele waarden te beveiligen; de organisatie was droom van de 'verlichting', dat deze functie zou
er als sociaal controlesysteem. Organisatie en worden overgenomen door de wetenschappen,
ideologie raakten verstrengeld, omdat de orga- is tot dan toe nog niet gerealiseerd in deze con-
nisatiestructuur een noodzakelijk middel was treien.7 In deze beginperiode komen verzuilde
om de ideologische doeleinden te bereiken.6 In krachten op een groot aantal terreinen als over-
Noord-Brabant lag de ideologie nog verankerd winnaar uit de bus. Rond I 920 is er sprake van
in traditionele waarden en gewoonten, die bin- een sterk verzuilde maatschappij. Natuurlijk
nen gemeenschappen werden overgedragen en zijn er in deze en de daaropvolgende periode
niet via organisatorische verbanden. ook ontzuilende krachten werkzaam. Er wordt
Organisaties als middel om het waarden- en een proces doorlopen, maar de periode I920-
normenpatroon te handhaven waren tot aan het    I960 kan getypeerd worden als de periode

begin van de eeuw niet noodzakelijk maar kre- waarin deze beide krachten elkaar in evenwicht
gen die rol toebedeeld toen de sociale structuur houden. Na 1960 krijgen de ontzuilende krach-
onder druk van economische en technische ont- ten sterk de overhand.8
wikkeling evolueerde naar een geindividuali- Een verklaring voor het fenomeen geeft
seerde samenleving, vooral in het laatste kwart naast Duffhues, onder andere Stuurman. Hij
van de negentiende eeuw. Individualisering ziet verzuiling als een specifieke vormgeving
moest tegengehouden worden om het confes- van machtsverhoudingen in het bijzonder tus-
sionele waarden- en normenpatroon te handha- sen bourgeoisie en arbeidersklassen met gods-
ven. Dat was onder andere mogelijk door aller- dienst als integrerende ideologie. In zijn visie
lei dagelijkse bezigheden binnen de kerkelijke wordt verzuiling gekenmerkt door een "alom-
structuur en onder controle van de geestelijk- vattende politisering van het persoonlijk leven".
heid te brengen. Alle dagelijkse handelingen kunnen via de ver-

In de katholieke organisatie-explosie van de zuilde organisaties gedomineerd worden door
jaren twintig veroverde het Wit-Gele Kruis ziin concrete richtlijnen over gedragsnormen voor
plaats en was het juist deze vereniging die de mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Ieder
gewenste gedragsveranderingen kon bewerk- aspect van het leven kon betrokken worden, al-
stelligen om het gezondheidsvraagstuk op te les had te maken met fatsoen: seksualiteit, ver-
lossen. Zij deed dat vanuit een moderne visie zorging, kleedgedrag, opvoeding en zelfs dood-
op gezondheidszorg enerzijds en anderzijds gaan. Ie kunt het zo gek niet noemen of het valt
doordat zij via haar culturele achtergrond de onder de richtlijnen van de zuil en kon via de

I60 identiteit van de Brabantse bevolking bevestig- wijkzuster van het Wit-Gele Kruis beheerst wor-
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den. Verzuiling dus als een vorm van burgerlij- daan, echter vanuit de visie dat zij het beste
ke hegemonie en patriarchaat. Stuurman vat voor hadden met de Brabantse bevolking.
verzuiling op als een specifieke verbinding tus- Achterafkijkend is een machtsstrategie ge-
sen ideologie, macht en sociale structuur. makkelijk te herkennen. Door alle goede bedoe-

Verzuiling ziet hij als een serie door elites geor- lingen van de eerste kruisactivisten heen, kan
ganiseerde strategieen. Maar hij zwakt zijn stel- wel geconstateerd worden dat er heel direct

ling wel af door de mededeling dat deze allian- werd ingebroken in de levens van de gezinnen.
tie niet van te voren bedacht is, maar uitkomst Of zij zich echter bewust waren van deze
van onbewust gestuurde handelingen, welis- machtsstrategie is de vraag. Zi j werden opge-
waar bewust uitgevoerd door actoren maar dik- voed naar de richtlijnen van de rooms-katholie-
wijls met een andere achtergrond.9 Daarbii past    ke kerk. in die specifieke sociaal-culturele con-

de kanttekening dat door allianties van ideolo- text. Iedere handeling van de wijkzusters was
gie en macht en de daardoor aangestuurde stra-    met de rooms-katholieke ideologie doordrenkt.

tegieen altijd specifieke maatschappij-ordenin- Via de wijkzusters met hun huisbezoek waren

gen zullen ontstaan. Verzuiling ontstond als re-    de ogen en de oren van de kerk overal en de so-

actie op een individualiserende samenleving ciale controle alomvattend, maar dat werd niet
waarin grote en levensbedreigende problemen geproblematiseerd. Het moest zo. Zij wisten
aan de orde waren. De destijds vigerende orde- niet beter.
ning, getypeerd als liberale nachtwakersstaat De zedelilke norm die aanvankelijk werd
wist op deze problemen geen antwoord. In het gehanteerd in kruiskringen, was gefundeerd in
zoeken naar probleemoplossingen werden stra- de goddelijke wet. Deze wet werd uitgelegd en
tegieen ontwikkeld die verzuiling tot gevolg verklaard door de kerk. De kerk dicteerde de so-
hadden. ciale ordening en legitimeerde haar handelswij-

De kruisverenigingen werden geinitieerd ze door te verwijzen naar de norm van god.Io
door mannen, die dachten dat zij een groot Stuurman wijst er dan ook op dat de ideologie
maatschappelijk probleem te lijfkonden gaan zichtbaar wordt in concrete daden en dat het
met behulp van een katholieke vereniging. Zij niet zuiver is om te zeggen dat mensen een ide-
waren kinderen van hun tijd en aanhankelijk ologie hebben, welnee zii leven (in) de ideolo-
aan hun geloof. Gribling was voor deze stelling gie. Il In hoofdstuk II wordt uitgelegd hoe ideo-
een duidelijk voorbeeld, hij was zoals blijkt uit logie en mentaliteit bii elkaar horen.

zijn redevoeringen diepgelovig. Maar ook bij Een verklaring van het succes van de verzui-
Mol was de katholieke visie dominant. Dat zij ling is, dat er in Nederland een langdurige tra-

gebruik maakten van een bewuste strategie om ditie van het kleinburgerlijke gezinsleven be-
via patriarchale verhoudingen de gezondheids- stond. Deze gezinstraditie leefde door in de
zorg te ontwikkelen is staande te houden. Zij confessionele organisaties en nam een centrale
waren ervan overtuigd dat door hun werk plaats in in de totale maatschappijbeschouwin-
Noord-Brabant zich zou ontwikkelen. Van be- gen. De sociale tegenstellingen werden onder-

wust gebruik van onderdrukkingsmechanismen meer overbrugd door de gehechtheid van ieder-
is naar mijn mening sprake. Het is een feit dat een in de zuil over het gezin als 'hoeksteen van
er binnen gedrongen werd in het intiemste le- de samenleving'. Voornaamste actor was de
ven van mensen en dat niet alleen, men be- vrouw. Men geloofde in verzuilde kringen dat
moeide zich tot in details met dit intieme leven, vrouwen een eigen inbreng hadden in de sa-

geboorte, ziekte en dood, alles werd binnen het menleving. Maar dat leverde in katholieke kring
kruiskader getrokken en dat werd bewust ge- meteen een fikse tegenstelling op. Enerzijds

IGI zag men de vrouw vooral als moeder en ver-
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zorgster van het gezin, anderzijds erkende men     tuur de ideologie ondersteunde en haar ver-
dat vrouwen ook noodzakelijk waren om de ide- spreiding faciliteerde.
ologie van moederschap en zorgende huisvrouw Om hun wil aan de leden van de verenigin-
uit te dragen. Men geloofde wel degelijk in de gen op te leggen maakten de bestuurders, maar
'beschavende rol' van de vrouw. De bestuurders vooral de religieuze verpleegkundigen gebruik
van de afdelingen zochten bewust naar vrouwen    van hun als legitiem ervaarde macht. De leden
voor voorlichtende en wervende taken. "Het steunden die macht, zij hadden er immers be-
'zwakke' geslacht kan zich vaak zoo sterk lang bij; het nagestreefde doel was ook hun
toonen wanneer het op volhouden aankomt en doel. En omdat de gehele vereniging vooral in
zoo kunnen specifiek vrouwelijke deugden ook haar aanvangsperiode geschraagd werd door de
bij propaganda van het Wit-Gele Kruis uitmun- katholieke kerk was er ook nog eens sprake van

"I 2tend benut worden. Vrouwen moesten mee- traditionele macht, die berustte op eerbied voor
werken aan het beschavingsoffensief, waarvan vanouds geldende tradities, volgens welke pa-
de katholieke gezinsideologie de kern was. rochiegeestelijken en religieuzen een machtige
Tegelijkertijd echter doorbraken deze vrouwen positie innamen.'4 Beide vormen van machts-
dikwijls zelf de code van het moederschap als uitoefening hebben elkaar ongetwijfeld ver-
natuurlijke bestemming, vooral toen gediplo- sterkt en zijn ook deels verklarend voor de ster-
meerde enqu6trices in dienst kwamen. ke positie die het Wit-Gele Kruis maatschappe-

Binnen de kruisvereniging speelden vrou- lijk heeft kunnen innemen.
wen deze rol heel expliciet. Vanuit de katholieke Daarbij komt nog dat een belangrijk bemid-
ideologie gezien betekende dit een spannings- delaar van macht de taal is. En Mol als voorzit-
veld. Voor dit spanningsveld had de katholieke ter van de Provinciale Bond was iemand die de
zuil een interessante oplossing. In het traditio- taal goed beheerste en via talloze redevoeringen
nele beeld van de katholieke kerk was niet het de positie van het Wit-Gele Kruis met verve kon
moederschap de hoogst bereikbare staat, maar verdedigen. De vereniging lag in de verzuilde
het celibaat. Voor de beschavingsarbeid werd maatschappij stevig verankerd. Er was geen ont-
een beroep gedaan op religieuzen omdat zij niet komen aan.
in een tegenstrijdige rol terecht kwamen. Zij Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de
hadden het hoogst bereikbare, het celibaat, im- katholieke gedachten even opzij geschoven, om-
mers al en waren alleen al door deze positie bij dat het nationale belang en de strijd tegen
uitstek geschikt om katholieke vrouwen te wij- Duitsland dat noodzakelijk maakten. Maar na
zen op hun plicht. Daarbij hadden zij niet te lij- de oorlog pakten de katholieken de vooroorlog-
den van maatschappelijke vooroordelen.Il Het se draden weer op. Mede onder invloed van het
was, hoe voor de hand liggend ook, heel intelli- episcopaat werd aan de restauratie gewerkt. De
gent om religieuzen in te zetten voor opvoeden- 'doorbraakgedachte' verschoof naar de achter-
de taken. Hoe kon een huisvrouw haar voordeur grond en de katholieke identiteit werd naar de
gesloten houden voor iemand die vanuit een voorgrond geschoven. Bovendien zat de angst
dergeliike positie als het ware afdaalde om 'ge- voor 'etatisme' en 'geknaag aan de macht van
wone' vrouwen behulpzaam te zijn met nieuwe de particuliere initiatieven' diep geworteld.
taken? En het ideologische principe werd conti- Vooral Bartels en Mol waren exponenten van
nue onder de aandacht gebracht van de gewone deze angst. Zij waren ongetwijfeld bang dat
sterveling door exceptionele vertegenwoordigers hun geesteskind verloren zou gaan.
van de kerk. Het verzuilingsproces versterkte Maar de nieuwe toon was gezet. De restau-
deze gang van zaken omdat de organisatiestruc- ratie van de verzuilde organisatiestructuur zou

I62 slechts een paar decennia duren. Na de Tweede
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Wereldoorlog wijzigde de inrichting van de bekleedde tal van functies in de gezondheids-
maatschappij. De verzorgingsstaat kwam op. De    zorg, maar was bovendien na de oorlog lid van
sociale terreinen werden steeds meer ingeno- de Tweede Kamer. Een groot deel van de rela-
men door de overheid. Politieke partijen be- ties in het organisatorische netwerk werd door
dachten thema's uit de sociale terreinen en deze elite gelegd. Bovendien kon deze elite zich
maakten deze thema's tot discussieonderwerp. beroepen op een sterk gezag en homogeniteit
De keuze voor deze thema's werd gelegitimeerd van opvattingen. Het ziin de bestuurders uit
door te verwijzen naar wetenschappelijk onder- deze periode, elite van v66r de Tweede
zoek.'5 Wereldoorlog; Leenen, Sanders, De Vreeze. Mol

Mede daardoor werd het steeds gewoner, en later Festen die de desintegratie van de zuil
dat mensen met hun vragen te rade gingen bij weten te voorkomen. Na het wegvallen van de
het wetenschappeliik kennisstelsel en daardoor belangrijkste 'die-hards' ontstaat er een vacuum
liep de legitimering vanuit godsdienst nogal wat dat nauwelijks kon worden opgevuld:7
averij op. Zij werd gedoemd te verdwijnen. De Politiek gezien hadden de verzuilde organi-
intellectueel was niet langer meer de geestelij- saties na I945 nog de wind in de zeilen.
ke, maar de professionele deskundige. In die Doordat de katholieken deelnamen aan de na-
periode werd de gewijzigde verhouding tussen oorlogse kabinetten, zagen zij hun politieke be-
christendom en maatschappij zichtbaar. Het moeienissen terug in allerlei voor de verzuilde
christendom verloor zijn dominante positie aan organisaties gunstige overheidsmaatregelen in
economische, technische en andere weten- de subsidiesfeer en wettelijke regelingen. In
schappelijk machten. dokter Mol hadden de kruisverenigingen eeni6

In feite heeft de kruisvereniging aan dit warm voorvechter in de Tweede Kamer.
laatste zelfmeegeholpen, door het godsdiensti- Toch wijzen Duffhues c.s. er terecht op dat
ge in de beginfase te gebruiken om het ratione- door de subsidies het paard van Troje werd bin-
le wetenschappelijke kennisstelsel over per- nengehaald. De ontwikkeling naar een verzor-
soonlijke hygiene en volksgezondheid ingebur- gingsstaat kwam hierdoor in een stroomver-
gerd te krijgen. Na de Tweede Wereldoorlog snelling terecht. De ontwikkelingen hadden
keerde deze strategie zich tegen de oorspronke-     voor de katholieke zuil als zodanig verschillen-
lijke ideologie, die voor de bloei van de vereni- de gevolgen. Enerzijds werd de continuiteit van
ging zo noodzakelijk was geweest. Het weten- de organisatorische structuren binnen de zuil
schappelijke had zich bewezen, het roomska- gewaarborgd door intern de organisatorische
tholieke voertuig, eens zo belangrijk, kon betrekkingen te formaliseren en zich te verzeke-
verdwijnen. De bevolking was door het succes ren van overheidsfinancien. Anderzijds werd
van de kruisvereniging overtuigd. Overigens is geleidelijk de deur naar de andere zuilen en
de vereniging wel lang loyaal gebleven aan de naar de overheid open gezet en ontstonden er
katholieke leer. Echter toen de secularisering bij veel katholieke bestuurders nieuwe orienta-
goed doorzette, werd de discussie over de ban- ties en loyaliteiten. I 8

den met de kerk niet gevoerd. Zij verdween ge-
woon uit het gezichtsveld. Io.3 Vermaatschappelijking, de eerste kras op

In de periode tot I960 was er binnen de ka- het blazoen
tholieke zuil sprake van een relatief kleine be-
stuurlijke elite, allen met dezelfde katholieke De eerste aanval op de verzuilde gezondheidsor-
achtergrond. In Noord-Brabant was vooral Mol ganisaties kwam voort uit maatschappelijke ver-
actief in het netwerk. Zijn invloed reikte tot de anderingen. Steeds meer werd het zorgconcept

I63 landelijke netwerken en regeringskringen. Hij object van maatschappelijke beschouwingen.



WIT-GELE KRUIS IN NOORD-BRABANT I IG-I974

Steeds meer zag men in dat het maatschappelij- Het proces van vermaatschappelijking
ke middenveld en overheid niet zonder elkaar drukte zich na de Tweede Wereldoorlog uit als
konden. Wanneer de overheid en de krachten groeiende concentratie, centralisatie en interde-
uit het maatschappeliike middenveld niet meer pendentie van zich in toenemende mate diffe-
tegenover elkaar staan, maar in iets van een rentierende medische arbeidsprocessen en ar-
evenwichtig samenspel verantwoordelijkheden beidstypen.2, We hebben gezien dat dit zelfs
gaan delen, wordt dat 'vermaatschappelijking' kon gebeuren op schaalgrootte van de
genoemd.'9 De jaren dertig kunnen model Provinciale Bond. Veel diensten kwamen onder
staan voor de voorzichtige toenadering tussen provinciale leiding en de autonome afdelingen
het Wit-Gele Kruis als particulier initiatief en raakten steeds meer afhankelijk van de
de overheid en vermaatschappelilking van de Provinciale Bond.
gezondheidszorg. Men moest wel, omdat chro- Het probleem in de onderzochte organisatie
nisch geldgebrek de verenigingen dwong tot sa-    was, dat de grondstructuur niet geeigend was

menwerking met de overheid. In die periode om dit proces vorm te geven. De autonomie van
vermeerderde het aantal subsidies, ook al ble- de plaatselijke afdelingen en de centrale provin-
ven de bedragen erg laag. ciale besturing gingen op den duur wringen.

Vermaatschappelijking werd in katholieke Het Bondsbestuur schreef dit toe aan de onpro-
kringen ook wel geduid als humanisering. fessionele afdelingsbestuurders, maar in feite
Tijdens het Nationaal Congres van I 948 waar- lag het hele probleem besloten in de organisa-
schuwde Koenraadt in zijn reden 'Op Katholieke tiestructuur.

20Basis' expliciet tegen deze ontwikkeling. Door vast te houden aan de autonomie van
Juffermans schrijft vermaatschappelijking de afdelingen bleef er geen andere mogelijkheid

van de gezondheidszorg toe aan enerziids het over dan de diensten te decentraliseren. De op-
ontstaan van grootschaliger en complexere pro- lossing die werd gezocht in samengaan van au-
ductievormen, anderzijds aan het feit dat de al- tonome afdelingen in kringen en districten liep
gemene artsenij, die met haar kennis alle or- vast op de onwil van de plaatselijke bestuurders.
gaanstelsels en ziektenbeelden bestreek, zich Theoretisch is het te voorspellen dat de organi-
ontwikkelde tot specialismen. Beide fenome- satie dan in een crisis terecht komt. In de wer-
nen, zowel schaalvergroting als specialisering, kelijkheid zagen we het ook gebeuren. Vanaf de
hebben wij kunnen waarnemen bii de tweede helft van de jaren vi iftig staat alles in het
Provinciale Kruisvereniging. Een specialisme teken van de beheersproblematiek. Intern ble-
beperkt zich tot bepaalde velden van het orga- ken de activiteiten allesbehalve consistent.
nisme en pathologie, maar de kennis is diep- Dit was niet alleen het probleem van de
gaand. De hele discussie over specifieke en po- kruisverenigingen. Juffermans heeft er op ge-
lyvalente verpleegkundigen draaide hierom. In wezen, dat in Nederland de beheers- en beslis-
I940 was de oplossing nog praktisch, groten- singscentra sterk versnipperd waren over een
deels vanwege het vervoersprobleem. In I958 groot aantal los van elkaar opererende besturen
was aan specialisatie niet meer te ontkomen. en organen. Hierdoor kwam het beleid geschei-
Vooral in het begin van de jaren vijftig splitsten    den en zonder veel co8rdinatie tot stand. Het
de diensten zich op in gespecialiseerde deelter- gevolg was een soms latente, soms openlijke
reinen. Het onderscheid tussen jong en oud bij- spanningsverhouding tussen het voortschrij-
voorbeeld, maar ook naar specifieke ziekten- dende vermaatschappelijkingsproces van de
beelden zoals rheuma en kanker werden gespe- zorg met de groeiende noodzaak tot co6rdinatie
cialiseerd. Daarbij speelde de inbreng van de enerzijds en anderzijds het particuliere initia-

I64                             subsidiegever een rol. tief met versnipperd beheer over de medische
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arbeidsmiddelen en arbeidsprocessen, dat wilde vloedssfeer van de centrale overheid:3 De be-
vasthouden aan de verzuilde structuur.22 stuurders van de Provinciale Bond in de jaren

Het hele proces van vermaatschappelijking vijftig herkenden dit proces, maar stonden
hing ten zeerste samen met het proces van pro- machteloos. De trein van de verzorgingsstaat
fessionalisering. De overheid hielp in dit pro- versnelde na de Tweede Wereldoorlog en was
ces, omdat zij het particulier initiatief steeds niet meer tegen te houden.
meer dwong gebruik te maken van deskundige
medewerkers, als voorwaarde voor subsidie. IO·4 Uit de greep van de persoonlijke controle

Instituten met een traditionele achtergrond
kwamen steeds meer onder schot. Zij konden Voor de oorlog werd de medische zorg geken-
hun bestaan niet meer rechtvaardigen door op merkt door caritas en filantropie. Burgers leer-
de traditie te wijzen. Zij moesten meer en meer den burgerlijke gedragsstandaarden aan de be-
aantonen dat zij maatschappelijk iets waard wa- volking. Door vermaatschappelijking en de uit-
ren, functioneel, dus nuttig en bruikbaar voor breiding van het sociale zekerheidsstelsel werd
de gemeenschap. Maatschappelijk relevant heet het arbeidsterrein van caritatieve en filantropi-
dat in moderne termen en de vraag over be- sche instellingen steeds meer teruggedrongen.
staansrecht werd niet meer gesteld in het licht Het recht op een deskundig antwoord op een
van godsdienstige waarden maar beoordeeld op hulpvraag werd steeds meer wettelijk vastge-
de bijdrage die geleverd werd aan het functione-    legd, door de overheid gegarandeerd en door
ren  in de maatschappij. Omdat dit aspect steeds professionele hulpverleners uitgevoerd.
belangrijker werd, werd de oorspronkelijke cul- Verzekerden en hulpverleners werden opgeno-
turele identiteit verwaarloosd en veranderde. De    men in een bureaucratisch geordend systeem,
Swaan wijst op dit mechanisme en analyseert gebonden aan regels die uniforme, gestandaar-
het verloop als volgt: zoals zo vaak begint de be- diseerde, onbevooroordeelde behandeling mo-
moeienis van de overheid met de erkenning van gelijk moesten maken.4
de beroepsbeoefenaren, die een vereiste oplei- Mensen werden altijd al gedwongen om in
ding hebben genoten. Dit heeft tot gevolg dat de pas te lopen en zich aan normen en regels te
cursussen die tot erkende beroepsbeoefenaren houden. Sociale controle is ook nu alom tegen-
opleiden subsidie krijgen. En zogauw de over- woordig maar niet meer zoals voor I94O, toen
heid subsidieert gaat zij zich ook bemoeien met de wijkverpleegsters de bron van sociale contro-
de besteding van de gelden. Als de beroepsop- le waren.
leiding en de beroepsuitoefening eenmaal er- De vorm die deze sociale controle in de loop
kend zijn, wordt de daadwerkelijke verzorging van het moderniseringsproces heeft aangeno-
min of meer het exclusieve terrein van  deze ca- men, kan omschreven worden als discipline-
tegorie beroepsbeoefenaren. Zij zijn dan niet ring, een concept van de Franse filosoof
meer zozeer afhankelijk van de waardering die Foucault, dat reeds bij de reflecties rondom het
zij krijgen van hun clienten, maar gaan zich beschavingsoffensief geintroduceerd werd.  In
richten op de normen die ontwikkeld worden de ogen van Foucault zijn participanten van een
binnen hun opleiding en hun vakorganisaties. samenleving er voortdurend op uit om volgza-
De overheid gaat zich vervolgens bemoeien met    me en gedisciplineerde individuen te produce-
de uitvoering, omdat de erkende beroepsbeoefe-    ren. In de moderne samenleving wordt de toe-
naren vragen om subsidie voor de instelling laatbaarheid of ontoelaatbaarheid van gedrag
waar zij werken. De overheid treft regelingen, niet langer gemeten met behulp van religieuze
stelt criteria vast en de "verzorgingsarrange- voorstellingen maar met maatschappelijke nor-

I65 menten komen meer en meer onder de in- men op basis van wetenschap. Essentieel daar-
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aan is, dat mensen aangepast worden aan de so- Overlegvormen werden gemeengoed in de ver-
ciale en economische vereisten van de moderne zorgingsstaat, dus na de jaren vijftig. Toen ont-
tijd. Om deze levenswijze te introduceren stonden de adviesbureaus, waar samen met de
moest er wel gebroken worden met de traditio- clienten gezocht werd naar de oplossing van de
nele christelijke theorie. De onaantastbaarheid problemen..
van het ouderlijke gezag diende veranderd te
worden. Ouders gingen samen met deskundi- De consultatiebureaus zorgden voor de be-
gen zorgen voor een behoorliike opvoeding. stendiging van het proces. Op deze manier
Rond I960 werden opvoedkundige adviezen raakten mensen gewend aan het delen van hun
van deskundigen aan het gezin gemeengoed. intiemste zorgen met een deskundige. En aan
De autonomie van het gezin werd door deze be- dit alles zat voor de 'onderworpenen' een be-
weging fundamenteel ontkracht. In par.6.6 is lang: zij werden gezond en de problemen die zij
beschreven hoe begin jaren zestig het gedrag hadden in het huwelijk of met de kinderen kon-
van kinderen binnen de kruisvereniging gepro- den gedeeld worden met een vertrouwensper-
blematiseerd werd. Wijkzusters drongen zich soon. Samen werd er naar oplossingen gezocht.
aan de gezinnen op en 'dwongen' de leden zich De opkomst van de moderne verzorgings-
aan hun voorschriften te houden, weliswaar staat kan gezien worden als resultaat van de
vanuit een probleemoplossende gedachte en wedijver tussen deskundigen en bureaucraten
met het advies als hulpbron, maar toch... enerzijds en clienten anderzijds.4 Door deze

Ook op deze plaats past het erop te wijzen wedijver werd de godsdienst buiten spel gezet
dat wat in een theorie beweerd wordt, in de da- en de gezondheidszorg daarvan ontdaan. De
gelijkse praktijk zo ongemerkt en vanzelfspre- wijkzuster werd langzaamaan vervangen door
kend gebeurt. In de beschreven periode waren rapporten en formulieren, waarin de persoonlij-
er veel problemen met kinderen, die door hun ke geschiedenis van de client beschreven stond.
ouders op de daarvoor niet-geeigende consulta- Het persoonlijke contact werd langzaamaan ge-
tiebureaus besproken werden. De bureauartsen bureaucratiseerd. Voor de Tweede Wereld-
werden dus geconfronteerd met problematie- oorlog bestonden er gezinnen met problemen
ken waar zij geen raad mee wisten. Natuurlijk waar een wijkverpleegster binnenkwam, in de
werd dat bij het bondsbestuur gemeld. Op hun jaren zestig werd de mondelinge contacten van
beurt gingen deze weer werken aan de oplos- de zuster vervangen door dossiers met persoon-
sing van het probleem. Er kwamen nieuwe ge- lijke gegevens. Iedere professional kon met het
specialiseerde consultatiebureaus. Bovendien dossier in de hand hulp verlenen. De persoon-
heeft de studie van de kruisvereniging ons ge- liike band met de vereniging, die alleen kon 10-
leerd dat de dwang, zoals Foucault beschreven pen door contact met eenduidige representan-
heeft, pas productief gemaakt kan worden als er     ten van de vereniging, kwam zwaar onder druk
instituten en organisaties in het leven geroepen te staan. De noodzaak om lid te zijn van de ka-
zijn, en er dus een ordening is ontstaan. Deze tholieke vereniging vanwege de persoonlijke
ordening is bepalend voor de richting van de banden verdween.
disciplinering. Daarom is er ook een onder- In de jaren vijftig was er nog sprake van so-
scheid tussen het beschavingsoffensief zoals dat lidariteit binnen de kruisafdelingen.  Maar, deze
gepraktizeerd werd tijdens de periode van ver- solidariteit werd meer en meer planmatig geini-
zuiling en die van de verzorgingsstaat. In de tieerd en gestuurd door de bestuurders. Deze
verzuilde structuur kon alles veel dwingender solidariteit had een paternalistische moraal als
opgelegd worden vanuit een ideologische visie. fundament. De leden werden nog als afzonder-

I66 Er werd ook veel meer gecontroleerd. lijke groep behandeld, katholieke gezinnen zijn
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10.5 Ontzuiling binnen de kruisvereniging

Toen de ideologie naar de achtergrond werd ge-
drongen, vervaagde het onderscheid met de an-

y-- deren verenigingen. Een ideologische crisis kon

7                  -                                                                         niet uitblijven, omdat de oorspronkelijke motie-

9 9 i ./=HIll;.-i-I.-I-'v......IL- ven hun wen'ingskracht verloren hadden.

3           41    "             i   ..1            1 +                  r 2     der op de ideologie ging rusten. kon alleen via
Omdat het organisatorische bestel steeds min-

. een 'technisch-organisatorische kunstgreep' de

1'

..t» -g, :5 ,/2 .42:6 'ij-    , - , deorganisatie ideologisch werd gestuurd, gaf
'   vereniging in stand gehouden worden. Zolang

V* rit - ge, /4     A. 4    " de ideologie richting aan denken en handelen,
.7 , 7,1*.. 19 -43-

de ideologie immers diagnostiseerde de proble

%

A.*   0 "9       'p,-                 -0.'*' ., 0        matiek en gaf de behandelingswijze om de pro-
D          blematiek op te lossen. Maar toen het confessio-

b# nele eenmaal op de achtergrond was geraakt,
id'   "BAJ'*P -/.lictilu...".....4/1///1.,         waren een andere diagnose en bijbehorende

therapie aan de orde.*8 Ziekenverzorging werd
ziektenbestrijding op basis van medisch-techni-

Ondanks secularisering en solidair met andere katholieke gezinnen. Er sche kennis. De katholieke gezondheidszorg
ontzuiling bleef de Wit-Gele     werd sterk geappeleerd aan de essentie van het kreeg een dualistisch karakter van enerzijds ca-

Kruisvereniging lang trouw aan Brabanderschap. katholiek en behorend tot ritas en zielzorg en anderzijds deskundige me-
katholieke waarden zoals onder deze unieke groep. Echter door de ontwikkeling dische behandeling. Spanningen tussen deze

andere 'gemeenschapszin. Van ColleCtieve Systemen voor individuen werd twee optieken hebben de ontwikkelingen in de
Hierboven een beeld van de deze solidariteit van binnen uitgehold. Of zoals katholieke gezondheidszorg in hoge mate be-

verzorgstersdag in 1955· Schuyt het formuleert: het proces kan gezien paald.29
worden als een gang van "fatum naar factum", De kritiek op de zuilen was in de tweede
leden legden zich niet meer neer bij het gege- helft van de jaren vijftig ongezouten. Van
ven levenslot, maar gingen het lot zelf ter hand Doorn trachtte aan te tonen dat verzuiling als
nemen. Instellingen zoals de kruisverenigingen organisatieverschiinsel fungeerde als dekmantel
konden gewoon aangesproken en ingeschakeld voor een vorm van onderdrukking en een eigen-
worden.26 Omdat op de rooms-katholieke iden- tijds systeem van sociale controle. Door publica-
titeit geen beroep meer gedaan werd, verschoof ties miste deze zienswijze zijn ontzuilingsdoel
het accent steeds meer naar het eigen functio- niet.30
neren in de samenleving en ging de aandacht in Het verkrijgen van subsidie was waarschijn-
toenemende mate naar het organisatieaspect. lijk een van de belangrijkste hefbomen voor
Dit werd steeds sterker geaccentueerd en uitge- ontzuiling. 11 Daaraan gekoppeld lijkt het proces
bouwd en het bureaucratische apparaat dijde van specialiseren en professionaliseren, waar-
uit. Onherroepelijk werd het besturen een es- door organisaties de structuur moesten aanpas-
sentiele activiteit en kwam meer en meer in het    sen van oorzakelijk belang. Door dit laatste ont-
centrum te staan.27 stond binnen de kruisvereniging een beheers-

probleem.
Een voorbeeld van zo'n ontzuilingsproces

I 67 kan teruggevonden worden bij de Provinciale
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Kruisvereniging. Iedere katholieke organisatie schop van Breda. Bisschop-coadjutor Bekkers
kreeg een geestelijk adviseur toegewezen die antwoordde dat naar zijn mening de besturen
namens het kerkelijk gezag de gang van zaken en adviseurs van de Provinciale Bond capabel
binnen de instelling volgde. Wanneer officiale genoeg waren om uit te maken of in uitzonde-
opvattingen in het geding waren, greep de gees- ringsgevallen het inderdaad noodzakelijk was
telijk adviseur in. In de jaren zestig trok het om een 'protestant' in de plaatselijke besturen
episcopaat allerlei voorschriften in, ontdeed op te nemen. Hij zou graag zien dat de statuten
zich van een aantal bevoegdheden en benadruk- werden aangevuld met de bepaling dat ook an-
te de autonomie van de organisaties. Het gees- dersdenkende mede-christenen bestuursfunc-
telijk adviseurschap als instituut werd opgehe- ties kunnen vervullen, een en ander na beoorde-
ven en het werd aan de organisaties zelf overge-       ling van competente mensen uit de bond.15
laten om inhoud en vorm te geven aan de In de statutenwijziging, die met ingang van
katholieke identiteit.9 I januari I963 werd doorgevoerd stond in arti-

OP 5 februari I96O scheef rector Van den kel 8 te lezen: "Door niet-katholieke leden kan
Donk uit Breda een brief aan zijn bisschop niet meer dan een bestuursplaats worden be-
waarin hij vroeg of de statuten van het Wit-Gele     zet." Er is wel een beperking door artikel I2,
Kruis een zodanige wijziging mochten onder- waarin de positie van de geestelijk adviseur
gaan, dat het ook voor niet-katholieken mogelijk wordt geregeld: "Acht hij (de geestelijk advi-
werd om gekozen te worden in de besturen van seur, RW) enig besluit in strijd met de katholie-
de plaatselijke verenigingen; bijvoorbeeld in ke beginselen, dan wordt de uitvoering daarvan
plaatsen waar de niet-katholieke gemeenschap opgeschort."
aangewezen was op de specifieke vereniging.
De werving en de ontwikkeling van de kruisver- De discussie bleef gaande. Op I6 februari I970
enigingen zouden er wel bij varen, voegde de schreef de Nationale Federatie Het Wit-Gele
rector toe. Een eventuele restrictie zou gelegen Kruis aan de plaatselijke afdelingen de richtlij-
kunnen zijn in het feit dat de niet-katholieke nen voor de toekomst: "Nieziwe organisaties en
bestuursleden alleen een adviserende stem zou- instellingen van katholieken op wereldlijk ter-
den hebben en niet in aanmerking zouden ko- rein kunnen zonder toestemming van de
men voor de representatieve functies van voor- Bisschoppen en zonder Bisschoppelijke goed-
zitter en secretaris.33 keuring van hun statuten vrijelijk worden opge-

De bisschop antwoordde dat hij in het alge- richt." Benoeming van een geestelijk adviseur is
meen bezwaren had tegen het opnemen van nog mogelijk maar ook is het mogelijk een
niet-katholieken in besturen van specifieke ver- geestelijke een bestllurszetel aan te bieden:
enigingen. Weliswaar zou de restrictie een deel "Het komt er slechts op aan, dat de Kerk haar
van de bezwaren wegnemen, maar monseig- ambtsdragers op positieve wijze medewerking
neur achtte een dergelijke restrictie discrimine- en inspiratie aan het werk van deze organisaties
rend voor de te kiezen niet-katholieken. Het vi- en instellingen kan blijven geven. Van tijd,
gerende artikel moest naar de mening van de plaats en omstandigheden zal het afhangen, op
bisschop blijven staan, tenzij in uitzonderlijke welke wijze en met welke middelen deze ambts-
gevallen, maar dan kon de bisschop van het be- dragers hun taak op dit terrein kunnen vervul-
treffende diocees wel beoordelen.34 len." Ten aanzien van de bestaande verenigin-

Op I5  maart I960 schreef geestelijk advi- gen bleef de vroeger verleende bisschoppelijke
seur W. van Helden naar de bisschop van goedkeuring van kracht, maar bij een eventuele
's-Hertogenbosch en stelde de vraag, of deze statuutswijziging gold het bovenstaande. De

I68 zich kon verenigen met het antwoord van de bis- maatregel van de bisschoppelijke goedkeuring
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dateerde van het Concilie van Utrecht in I924. Provinciale  Bond met de vraag of bisschoppelij-
In I970 bleek zij niet meer te passen bij de ver- ke goedkeuring nog zin had, nu de statuten ge-
anderende inzichten in de verhouding tussen heel gedeconfessionaliseerd waren en in de
kerk en wereld. 36 doelstelling geen sprake meer was van "de

In de notulen van de bestuursvergadering grondslag van de katholieke beginselen."
(er wordt niet vermeld o f het een dagelijks be- Alvorens de gevraagde goedkeuring aan de sta-
stuursvergadering danwel algemene bestuurs- tuten te hechten zou de secretaris graag een ge-
vergadering is) van I2 oktober I97I valt te lezen sprek hebben met het bestuur van de
dat er gediscussieerd is over het predikaat 'ka- Provinciale Bond in aanwezigheid van de secre-
tholiek', naar aanleiding van een nota van drs. taris van de Commissie Opbouw Sociale
W.H.A. Couwenberg, directeur van het Bureau Organisaties, mr. F. van Spaendonck. Het
Eindhoven. De Provinciale Bond had het predi- Provinciaal Bestuur antwoordde op 23 oktober
kaat toen al verloren en stelde aan de aangeslo- en zegde een gesprek toe. Alvorens dat plaats
ten leden ook niet meer deze eis. Historisch ge-       vond gaf het bestuur er de voorkeur aan het
zien zou het naar de mening van schrijver van standpunt van de Bond uiteen te zetten: "In
de nota noodzakelijk zijn een uitgebreide me- kringen van de kruisorganisaties wordt al jaren
ningsvorming te laten plaats vinden onder het gedacht over en gewerkt aan een fusie van de
bestuur, de ledenraad, hoofden van dienst, wijk- drie zusterorganisaties. Op I januari I974 moet
verpleging en administratief personeel. Maar de fusie van de Provinciale Bond Het Wit-Gele
hij  eindigt:  "Of is het verstandiger deze bij ve- Kruis en de Provinciale Vereniging Het Groene
len toch emotioneel aankomende vraagstelling Kruis zijn beslag krijgen. Daaruit zal een orga-
met alle daaraan verbonden problemen niet te nisatie ontstaan met een algemeen karakter. Bij
stellen? En maar eenvoudig het praedicaat bij de statutenwijziging van I971 is de discussie
de naam weg te laten en t.z.t. de statuten te wij-     over de grondslagen gevoerd en men was toen
zigen."17 van mening dat de aandacht voor de levensbe-

Hoe de discussie is verlopen is niet geheel schouwelijke aspecten van het werk niet gega-
te achterhalen, maar bij de statuutswijziging randeerd kunnen worden door enkele regels in
van I 5 januari I973 is het predikaat weg. de or- de statuten, indien deze niet leven in de geest
ganisatie op basis van parochiegrenzen is ver- van hen, die er uitvoering aan moeten geven.„38
dwenen. Voortaan vormde de wijk de begren- De geschreven regels ziin dan echter naar de
zing van een werkgebied. Artikel 2 luidt: "De mening van het Bondsbestuur ingehaald door
vereniging stelt zich ten doel de maatschappelij- de praktijk van alledag. Het gesprek vond plaats
ke gezondheidszorg, omvattende lichamelijke en in de notulen van de vergadering van het al-
en geestelijke gezondheidszorg, te behartigen gemeen bestuur doet Van Helvoirt verslag. Het
conform de christelijke normen." Artikel I2 iS probleem is gelegen in het feit dat de bisschop-
als volgt veranderd: "De vereniging kan terzijde pen destijds hebben medegedeeld, dat men ter-
gestaan worden door een pastoraal adviseur, die    zake naar eigen goeddunken kan handelen.
voor alle bestuurs- en ledenvergaderingen Later is dit door het Nederlands episcopaat her-
wordt uitgenodigd." zien, maar hiervan is bij de kruisvereniging

Dat is alles. De rol van de bisschop leek uit- nooit bericht ontvangen. Men heeft aan het bis-
gespeeld, maar het verhaal krijgt nog een staar- dom concrete voorstellen gevraagd maar in fe-
tie. In oktober I973 legde de plaatselijke vereni- bruari is nog niets vernomen. Er werd voorge-
ging Oss haar statuten ter goedkeuring voor aan steld om een en ander voor kennisgeving aan te
de bisschop van Den Bosch. Deze wendde zich nemen en het Algemeen Bestuur ging hiermee

I69 via zijn secrearis H. Mostermans tot de akkoord.39
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Kapteyn wijst er in zijn dissertatie op dat de worden. De medische vooruitgang werd zo een
secularisering zich zo stilletjes voltrokken verworvenheid voor iedereen. De prils die be-
heeft.40 Weliswaar was godsdienst een thema in taald moest worden, was het afstaan van een
het openbare debat en openbare debatten waren    deel van de privacy al zal dat door de bevolking
aan het eind van de jaren zestig populair,4, het zelden zo gevoeld zijn. De verzuiling als maat-
is opvallend dat er in kleine kring zo weinig schappelijk ordenings-proces was het voertuig
fundamentele discussie gevoerd werd. Het over-   om de ideeen te distribueren naar alle sociale
leven als organisatie werd veel belangrijker en klassen.
de ideologie, eens vliegwiel voor de organisatie, In de jaren zestig is de formule uitgewerkt.
wordt stilzwijgend afgezworen. In bovenstaan- In de loop van nog geen zestig jaar is de invloed
de is te zien en Kapteyn wijst daar terecht op, van de samenleving op de geneeskunde en de
dat mensen niet in volle vrijheid kiezen voor de gezondheidszorg sterk in omvang toegenomen
richting van hun handelen. Handelingen zijn en tevens van aard veranderd.43 De ideologie als
vrucht van talloze relaties en bindingen die zich basis en vliegwiel is op de achtergrond geraakt.
in een niet-herkenbaar patroon vervlechten. De legitimiteit is op losse schroeven komen
Mensen kiezen op grond van wat hen op dat staan en de Provinciale Bond gaat naarstig op
moment het best lijkt. En wat voor de geschied- zoek naar manieren om weliswaar ontkleurd en
schrijver zichtbaar wordt zijn de veranderingen, ontzuild, te overleven.
waaraan ogenschijnlijk geen geconcipieerd mo-
del ten grondslag ligt. Plannen, handelingen, Ofverzuiling nu gezien wordt als het resultaat
rationele en emotionele opwellingen van afzon- van een emancipatiebeweging, verlengstuk van
derlijke mensen grijpen in elkaar. De kluwen zielzorg, als een sociologische nawerking van
wordt onontwarbaar, maar leidt wel tot gevol- een minderheidsbesef, als een middel voor so-
gen die van te voren niet bedacht waren.42 ciale controle danwel tot politieke mobilisering

of gesegmenteerde integratie in een nationale
Io.6 Conclusie samenleving, als een vorm van burgerlijke he-

gemonie of als een mengvorm van al deze doel-
De feitelijke behoefte aan gezondheidszorg einden en middelen, dit onderzoek heeft ge-
wordt in de eerste plaats bepaald door de aard leerd dat bij bestudering van deze katholieke or-
van de ziekten die in een samenleving heersen ganisatie tijdens de periode van verzuiling en
en de mogelijkheden van de gezondheidszorg ontzuiling, alle elementen terug te vinden zijn.
om daar iets aan te doen. Hoe effectief de ge- Laten we aannemen dat verzuiling een proces is
zondheidszorg is laat zich vertalen in morbidi- dat door een reeks van toevalligheden in gang is
teits- en mortaliteitscijfers. In de negentiende gezet en niet volgens een van te voren opgezet
eeuw waren infectieziekten echte 'moorde- schema is verlopen, maar wel de noodzakelijke
naars'. Tegen deze ziekten stond de geneeskun- inkadering bleek waarin de in het vorige hoofd-
de in die tijd machteloos. In de laatste honderd- stuk beschreven strategie zich heeft kunnen
vijftig jaar is de invloed van de natuurweten- ontwikkelen en heeft kunnen gedijen.
schappen en de technologie sterk bepalend Aan elke sociale beweging zijn drie aspec-
geweest voor de ontwikkeling van de genees- ten te onderscheiden: ideologie, mobilisering
kunde als toegepaste wetenschap. In deze perio- en organisatorische ontwikkelingen.
de zijn tal van milieutechnische maatregelen tot Ideologische motieven dragen de beweging,
stand gebracht. Binnen de verzuilde context maar zonder actief en wervend optreden van
konden in Brabant de zegeningen van deze een betrekkelijk invloedrijke en ondernemende

I70 voortgang naar de gehele bevolking gebracht elite komt de beweging niet van de grond. In
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Brabant bestond deze elite in tegenstelling tot fessionelen geintroduceerd. Toen ontstond er
bijvoorbeeld de provincie Limburg uit artsen, steeds meer twijfel over de vanzelfsprekendheid
notabelen en geestelijkheid en niet uit oud-ade- van het eigen gelijk. Het omkeerpunt is het
liike Brabantse families. Op patriarchaal gezag Nationale Congres van I962. Deze omslag werd
kan deze elite niet terugvallen. Zij moest het ingegeven door de noodzaak om de snelle ont-
hebben van andere kaders waarbinnen gezag wikkelingen bij te benen, maar had het verlies
gelegitimeerd wordt, bijvoorbeeld godsdienstige van levensbeschouwelijke identiteit tot gevolg.46
en regionale kaders en van 'niet ontloopbare' Rationaliteit en wetenschap vormden de nieuwe
intermediairs. kaders.

Zonder organisatorische kaders kan een be- De verzuilde katholieke organisaties had-
weging het niet lang stellen. In dat laatste den voor de deelnemers een veilige, stimuleren-
schuilt meteen het gevaar, op lange termijn ver-    de en vormende betekenis. Verzuiling beteken-
tonen organisatorische ontwikkelingen een ge- de isolement en dat leidde tot onbekendheid
heel eigen dynamiek. Om de organisatie te be- met de sfeer, levensstijl en opvattingen van
heersen gaat de beheersorganisatie een geheel mensen die anders denken. Dit had tot gevolg
eigen leven leiden. dat de katholieken een vertekend beeld hadden

De kern van organisatorische veranderin- van andere groeperingen, het leidde tot wan-
gen kan worden samengevat in twee onderling trouwen en tot groepscentrisme en tot volhar-
verwante concepten: functionele differentiatie ding van het oude patroon, dat ook nog over
of specialisatie enerzijds en integratie of centra- nieuwe terreinen werd uitgebreid.47 Toen ech-
lisatie anderzijds. Specialisatie valt af te leiden ter de zin van de in dit ontwikkelingsproces tot
uit een steeds grotere verscheidenheid aan on- stand gekomen constellatie niet meer duidelijk
derdelen. Vertikaal zie je organisaties integre- was, groeide het onbehagen ten aanzien van de
ren. De ordening binnen de organisatie gaat sa- "woekergroei en bijna perfecte verkaveling van
men met bundeling van gezag en bevoegdhe- het sociale leven."48

den. Formalisering van de gang van zaken kan De gezondheidssector heeft bestaan uit een
niet uitblijven en heeft een bureaucratie tot ge- hecht en hierarchisch verbonden netwerk, dat
Volg.44 Als gevolg van geheel eigen autonome gekenmerkt werd door de aanwezigheid van
processen van differentiatie en centralisatie een kleine bestuurlijke elite. Formeel bestiur-
gaan de organisatorische ontwikkelingen een lijk overleg tussen de organisaties verliep via de
geheel eigen leven leiden. Pragmatiek wint het centrale organisaties en enkele beroepsfunctio-
op den duur van ideologie. De ideologische uit- narissen vervulden hierbij de centrale rol. Ook
gangspunten en oorspronkelijke motieven ver- de contacten met de overheden verliepen via
dwijnen waardoor de organisatie weliswaar in deze weg. Deze structuur heeft ertoe bijgedra-
een ideologische crisis komt, maar daardoor gen dat kort na I970 de ontzuiling van de pro-
niet als organisatie verdwijnt,45 integendeel vinciale organisatie zo snel en betrekkelijk ge-
deze studie heeft aangetoond dat alles werd ge- ruisloos kon gebeuren, zonder dat het bestaan
daan om haar te behouden. van de katholieke instellingen aan de basis op

Tussen de jaren I9551965 begon de stan- het spel werd gezet. De Provinciale Bond en
daardmoraal van de katholieke kruisvereniging haar bestuurders hebben via actieve participatie
steeds minder effectief te worden. De verschil- en aanpassing aan de vormgeving en het over-
len tussen leer en leven werden steeds groter. heidsbeleid via de politieke partij en in allerlei
De katholieke organisaties veranderden snel in advies- en beleidsorganen deze ontwikkeling ge-
de zestiger en begin zeventiger jaren. In de ja- stimuleerd en voorbereid. Een bijna complete

I7I ren vijftig werden leken en niet-katholieke pro- ontzuiling aan de top en ondanks dat handha-
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ving van de katholieke werkorganisaties in de
extra-murale zorg.49 Begin jaren negentig be-
stonden er nog plaatselijke afdelingen van het
R.K. Wit-Gele Kruis onder andere in Gemert.

Het jaar I962 kan gezien worden als een
absoluut keerpunt. Er werden vraagtekens gezet
bij de taakstelling, het domein en de identiteit
van de vereniging. De legitimiteitskwestie over
de taakstelling beinvloedde de identiteitskwes-
tie. Katholieke gezondheidszorg was in dat jaar
geen principiele kwestie meer. In sommige
groepen binnen de organisatie werd zelfs ge-
ageerd tegen elke vorm van "verlossing, caritas,
getuigenis, kerkelijke bemoeienis in de gezond-
heidszorg."5° Dat maakte dat het exclusieve van
de katholieke gezondheidszorg niet meer werd
geclaimd. Weliswaar had het Wit-Gele Kruis
een eigen aard, het had zeer grote verdiensten,
maar het was niet meer gebed in bestaande
maatschappelijke verhoudingen. Het was ou-
derwets geworden om mensen aan te spreken
op hun verantwoordelijkheid voor eigen ge-
zondheid. De zegeningen van de gezondheids-
techniek overheersten in het maatschappelijke
verhaal. Techniek en religieuze inspiratie ver-
dragen elkaar slecht. De religieuze impact op de
maatschappelijke ordening kalfde af.
Levensbeschouwelijkheid als maatschappelijk
differentiatiecriterium leefde niet meer onder
de bevolking. De verzorgingsstaat als opvolger
van de verzuilde maatschappij werd niets meer
in de weg gelegd.

I72
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HOOFDSTUK XI

Cultuurveranderingen, tussen
traditioneel-hygienisch en modern-
hygienisch

II.I Cultuur en mentaliteit Brabanders en ons afvragen of die anders is dan
de mentaliteit van medeburgers in de rest van

Bij historisch onderzoek zijn archieven en do- Nederland. Vragen die wij ons daarbij als eerste
cumenten de voornaamste bron om de tekst te stellen is wat er onder cultuur en mentaliteit
kunnen vervaardigen. Voor de analyse wordt kan worden verstaan.
dan gebruikt gemaakt van de geconstrueerde Naar de mening van Zijderveld ligt cultuur
beschrijving. Dit hoofdstuk laat de beschrijving ten grondslag aan economisch en politiek han-
even voor wat zij is. Gefocused wordt op de lan- delen van mensen.' Mensen handelen niet
ge termijn. Wat gebeurde er met cultuur en hoe blind, maar plannen dagelijkse bezigheden,
veranderde zij P zoeken naar een gepaste baan, richten hun huis

Deze studie beoogt niet alleen een weergave in, vertonen adequaat gedrag en proberen talen-
te zijn van een verdwenen organisatie maar ook    ten te ontplooien. Mensen leven. Maar mensen
een poging om te begrijpen waarom in Brabant handelen dikwijls niet bewust, maar routinema-
alleen een katholieke gezondheidsorganisatie tig, bijna achteloos. Veel zaken zijn in de loop
kon gedijen. Daarvoor moeten we gaan kijken van het leven aangeleerd of hebben mensen
naar het waarden-, normen- en betekenissen- zichzelf geleerd.  Van het geleerde ziin zij  zich

I73 systeem en mentaliteit van de Noord- niet meer bewust, het zit zo in hen dat het een
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deel van het zelf is geworden. Heel wat hande- Is de Brabantse mentaliteit of is de
lingen worden routinematig gedaan maar wel Brabantse cultuur ook echt anders en als dat zo
op een unieke eigen manier. Op individueel ni- is, hoe is dat te verklaren?
veau liggen er achter handelen de waarden en Voor het Brabantse 'anders zijn' bestaat een
betekenissen die het individu belangrijk vindt plausibele verklaringsgrond. Hofstede verklaart
om te laten zien, ook in de vanzelfsprekende verschillen in cultuur uit afwijkende ontwikke-
handelingen. Op samenlevingsniveau zijn het lingspatronen in het verleden. Op enig moment
de waarden en betekenissen die een gemeen- ontstaat een klein verschil dat in overdracht van
schap belangrijk vindt en als zodanig inspiratie- generatie op generatie uitgroeit tot een onder-
bron zijn voor gemeenschappelijke aspiraties. scheid.6
Mensen ontlenen daar eveneens een deel van De ontwikkeling van de provincie Noord-
hun identiteit aan, zowel persoonlijke als een Brabant is anders dan de ontwikkeling van de
gemeenschappelijke. Zijderveld wijst erop dat andere provincies van Nederland. Brabant heeft
de wil om de eigen mogelijkheden te exploreren andere wortels. De provincie maakte tot begin

en vervolgens te verwerkelijken, een fundamen-    van de zeventiende eeuw deel uit van het her-
teel motief is op individueel maar ook op sa- togdom Brabant dat onderdeel was van het
menlevingsniveau. Een culturele identiteit is al- Habsburgs.Spaanse Rijk. Na de inname van
les wat antwoord geeft op de vraag 'Wie zijn Den Bosch in I629 door prins Frederik-
wij P'. Deze vraag heeft betrekking op alles wat Hendrik en na de vrede van Munster in I648
een samenleving belangrijk vindt. Het is dus te werd De Meierij samen met Staats-Vlaanderen
eng om alleen aan godsdienst en taal te en de Staatse Landen van Overmaze aan de
denken.2 Republiek toegevoegd. De provincie vormde

Het hebben van een gemeenschappelijke geen onderdeel van de Republiek maar kreeg
waardenorientatie met een daarbij behorend een 'status aparte' als wingewest of generali-
normenpatroon dat samen betekenisgevend en teitsland. Daardoor werd de provincie in een
motiverend is voor het handelen, definieert isolationistische positie gedrongen. De rooms-
Zijderveld als cultuur.3 Mentaliteit komt tot uit- katholieke godsdienst mocht niet meer in het
drukking in woorden, daden en houdingen. Het openbaar worden uitgeoefend en alle openbare
zijn de symbolen van de achterliggende cultuur. ambten waren voor katholieken uitgesloten.7
Mensen conformeren zich aan de uitingen van Aanzienlijke en welgestelde families trokken
de cultuur, door hun wens om bi j de groep te weg naar het zuiden om zich aan de greep van
willen horen. Bovendien hebben zii vertrouwen het Statencollege te onttrekken. Daarmee ver-
in de groepscultuur en de kennis van de leiden- loor Brabant zijn eigen elite.8 Er kwam wel een
de figuren.  Ook al zouden ze zelf andere ideeen nieuwe elite, burgemeesters en rechters en
hebben. zij zullen zich toch aanpassen uit angst vooral ambtenaren, maar zij waren van protes-
om uit de boot te vallen.4 tante huize. vreemd voor de bevolking en zij

werden niet geaccepteerd.9 Sterker nog, Van
II.2 De Brabantse identiteit Oudheusden merkt op dat tot ver in de twintig-

ste eeuw Brabanders ambtenaren wantrouwden
In alledaagse gesprekken wordt het zuiden van en zij een merkwaardige dubbele houding lie-
Nederland dikwijls als 'anders' afgeschilderd. ten zien door enerzijds nogal gezagsgetrouw te
De zachte 'g' in de spraak en de vermeende zijn en anderzijds een hekel te hebben aan de
Bourgondische mentaliteit, waarmee het zuiden uitvoerders van dat gezag.'° Pas ten tijde van de
zich met graagte afficheert,5 dragen daartoe bij. Bataafse Republiek in I796 werd Brabant als

I74 provincie erkend en mochten Brabantse afge-
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vaardigden deelnemen aan de Staten Generaal gegeven zodat de gedachte om iets anders te
in Den Haag. Met dit keerpunt, toen Brabant doen, te laten en te willen dan de ouderen bij
een volwaardige positie kon gaan innemen in hen niet kon opkomen." Ouders verwachtten
de nieuwe natie en de sinds 1648 bestaande dat de toekomst er hetzelfde zou uitzien als het
achterstelling te niet gedaan werd, leek niets de verleden.'4 Alle gewone dagelijkse dingen wor-
emancipatie van het gebied in de weg te staan. den nagedaan. Door herhaling van gedrag
Maar de gevolgen en naweeen van de Generali- wordt het aangeleerde geinternaliseerd, onlos-
teitsperiode, het ontbreken van een elite, die makelijk verbonden met de persoon. Dit aanle-
een voortrekkersrol zou kunnen spelen in het ren van gedrag wordt door Hofstede 'cultuur'
ontwikkelingsproces, werkten de gehele negen- genoemd: het is de "collectieve mentale pro-
tiende eeuw door en zorgden ervoor, dat de grammering die de leden van een groep of cate-
Brabanders zich bewust werden van het feit dat gorie onderscheidt van die van andere":5
zij hun positie in het koninkrijk nog moesten Cultuur is niet een combinatie van eigenschap-
bevechten. Deze 'achterstandsressentimenten' pen van de gemiddelde inwoner, noch een mo-
hebben het gevoel van eigenheid van de dale persoonlijkheid. Het is onder meer een
Brabantse bevolking vast en zeker versterkt." verzameling van mogelijke reacties van burgers
Na het isolement van de Generaliteitsperiode vanuit een gemeenschappelijke mentale pro-
kozen de Brabanders vrijwillig voor isolationis- grammering. I 6

me en 'anders zijn' om van de achter hen lig- Onder cultuur kan verstaan worden het ge-
gende periode te herstellen. Er bestond boven- heel aan aspiraties (waarden, normen, beteke-
dien weinig affiniteit met het koninkrijk en de nissen en motieven) die een samenleving heeft
centralistische staat. De inwoners van de pro- en voortdrijft. Deze cultuur wordt jonge men-
vincie waren hoofdzakelijk stad- en streekge- sen eigengemaakt via overdracht van generatie
bonden en voelden zich allesbehalve op generatie. Via handelingen en activiteiten,
Nederlander.u die symbolen zijn van de cultuur, komen zij tot

In de negentiende eeuw is veel energie ge- uiting. Het zijn gewoonten, tradities, vanzelf-
stoken in het opbouwen van verbanden waarin sprekendheden geworden. Hoe ze ooit tot stand
de geloofsbeleving gevoed werd'3. Middels de zijn gekomen is dikwijls verwaterd en vervaagd,
achterstandsressentimenten die vooral de ont- maar zij fungeren als motor voor eenduidige re-
zegging van de geloofsuitoefening en de afkeer acties of routinematige handelingen, die als
voor de protestante bevolkingsgroep, die voor vanzelfsprekend gedacht en uitgevoerd worden.
het gemak maar vereenzelvigd werden met 'de De afl<eer voor alles wat niet-Brabants en niet-
Hollanders', betroffen, kon dit gerealiseerd wor- katholiek is als overblijfsel uit een ver verleden
den. is vanuit dit theoretisch standpunt plausibel.

Hofstede betoogt dat eigenheid automatisch Brabants en katholiek werden de twee zijden
in stand wordt gehouden. Denken en doen wor-    van de medaille, onlosmakelijk met elkaar ver-
den in de vroegste jeugd, dan gaat dat het ge- bonden. Om tot de Brabanders gerekend te wor-
makkelijkst, aangeleerd en zijn moeilijk te ver- den moest aan deze twee voorwaarden worden
anderen. Aanleren blijkt veel eenvoudiger dan voldaan.
afleren. Leren gebeurt in het gezin, op straat en De overdracht van waarden en betekenissen
op school. Van Oudheusden betoogt dat tot in is duurzaam in twee opzichten. Eenmaal aange-
de jaren twintig van deze eeuw in de opvoeding leerd leren mensen het maar zeer moeizaam af,
van de kinderen slechts waarden van de oudere hoewel dat niet onmogelijk is. Omdat het moei-
generaties werden doorgegeven. "Aan vreemde zaam af te leren is, is het op collectief niveau in-

I75 indrukken werd geen tijd en geen gelegenheid ert. Verandering van gemeenschappelijke waar-
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den en betekenissen, gewoonten en tradities Kruisvereniging. In I923 werd op Brabants ini-
gaat traag.  Naar de mening van Frijhoff wordt tiatief de Nationale Federatie opgericht.
een 'habitus' onbewust overgeleverd in de trant
van 'zo doen we het nu eenmaal' en kan een II.3 De Brabantse identiteit wordt bewust
overlevingsduur van wel negen A twaalf genera- instandgehouden
ties hebben.'7
De essentie van de Brabantse identiteit was Alhoewel geconstateerd mag worden dat de
haar gehechtheid aan het rooms-katholieke ge- Brabantse cultuur vorm heeft gekregen in een
loof. Dominante waarde van dit geloof is dat andere historische ontwikkeling dan de rest van
men op aarde is om God te dienen en daardoor Nederland, worden in de afgelopen tijd vraagte-
op aarde en later in het hiernamaals gelukkig te kens geplaatst bij het beeld dat van Brabant ge-
zijn, met de nadruk op het hiernamaals. Via cul- schapen is. Rooijakkers wijst erop dat het
tuuroverdracht werd van jongsaf aan Brabantse Brabantbeeld is weggezet door de hoogleraar
kinderen geleerd dat het belangrijkste in het le- Goossens, die in een toespraak voor de
ven de voorbereiding op het hiernamaals was. Katholieke Handelshogeschool in Tilburg wel
De ziel was oneindig veel meer waard dan het een zeer somber beeld schetste van het arme
lichaam. Vanuit die filosofie werd het lichaam Brabant, geknecht en uitgebuit door de eeuwen
niet uitgebreid verzorgd. Ziekte en dood waren heen door Holland. Dit beeld wordt in de
niets bijzonders en hoorden bij het leven. Brabantse literatuur van het begin van deze
Vanuit deze visie is het te begrijpen dat verhan- eeuw overgenomen onder andere door de
delingen over persoonlijke verzorging geen aan- schrijver Antoon Coolen.'9 Vooral het katholi-
dacht trokken. Zij vielen buiten het referentie- cisme als wezenskenmerk van de Brabantse cul-
kader van de bevolking en werden over het turele identiteit is dominant. De voortrekkers
hoofd gezien. ,8                                                van de Provinciale Bond zoals Gribling en Mol

Het is de verdienste van de katholieke maken veel gebruik van deze beeldvorming en
kruisvereniging geweest om deze waarden cen- benadrukken het 'anders zijn'. Zij hebben het
traal te stellen in hun doelstelling en zo aanslui- in woord en geschrift over Brabantse moeders
ting te vinden bij de mentaliteit van de en katholieke gezinnen. Brabants en katholiek
Brabantse bevolking en deze juist niet te frus- is ook in hun optiek synoniem. In de emancipa-
treren. Dat de geestelijkheid mede een pioniers- tiestrijd van de katholieken moest de Brabantse
rol vervulde, dat de bisschoppen van beide bevolkingsgroep gezuiverd worden van iedere
Brabantse diocesen zo krachtig steunden heeft smet. De hoge sterftecijfers en de zuigelingen-
een belangrijke rol gespeeld. In Brabant met sterfte dienden gereduceerd te worden. De
zijn homogene katholieke inwoners sprak ook Brabantse katholieken moesten alle reden heb-
de gekozen kruiskleur, geel-wit dat refereert ben om zelfbewust en trots te zijn:°  In de ja-
aan de pauselijke kleuren, aan. Toen eenmaal ren twintig werd het Brabants bewustzijn al ge-
in Brabant de naam van de Wit-Gele Kruis- voed op de lagere scholen. Onderwijzers lever-

vereniging gevestigd was, waaierde de organisa- den kritiek op de geschiedenisboekjes, waarin
tie uit over Nederland, de eerste volgeling was geen enkele Brabantse hertog van belang bleek
het katholieke gewest Twente in I 9I9, daarna te zijn voor het Nederlandse volk, dit in tegen-
Utrecht in I92 I. In Haarlem was I9I8 het Wit- stelling tot de Hollandse graven. Door deze kri-
Gele Kruis opgericht als onderdeel van de tiek werden de jonge Brabandertjes het besef
R. K.Vrouwenbond. Daarnaast functioneerde bijgebracht dat hun geschiedenis geminacht
nog sinds I 922 een autonome Wit-Gele werd. Op die manier kon het generaliteitscom-

I'76 plex levend gehouden worden.2,
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Met behulp van het geschapen Brabant- pen in de strijd tegen ziekte en dood geworpen.
beeld konden de vertegenwoordigers van het De bevolking moest zich schamen om met de
Wit-Gele Kruis zich afzetten tegen de Groene hoogste mortaliteitscijfers in de Nederlandse
Kruisvereniging en de leden binnen de eigen statistieken terecht te komen. De identiteit werd
kring houden. De Brabantse katholieken wer- bewust ingezet om het medisch-hygienisch doel
den op dergelijke manier tot wij-groep gemaakt. te bereiken. Legitimering was dat het lichaam
De wij-groep bepaalde in belangrijke mate de verzorgd diende te worden om de ziel als woon-
identiteit en was bij tegenslagen bron van vei- plaats te dienen.
ligheid en bescherming. Loyaliteit was een be-
langrijk begrip. Tussen het individu en de Mensen ervaren voortdurend, dat zij in hun
groep ontwikkelde zich een afhankelijkheidsre- denken, handelen en willen, zelfs in hun meest
latie, vooral psychologisch.*2 In de geschriften individuele keuzes gestuurd worden door wat
en toespraken van Mol maakte deze gebruik van algemeen gangbaar is. Collectieve voorstellin-
beelden en verbeelding om de bevolking gen, gevoelens en idealen van een samenleving
Brabants identiteitsbesef bij te brengen. Nissen werken dwingend op het dageliikse leven in.
wijst erop dat er een verschil zit tussen identi- Het resultaat is aanwijsbaar, maar de werking
teit en identiteitsbesef. Van dit laatste is Nissen niet.  Onzekerheidsvermijding zou een plausi-
iets minder gecharmeerd, omdat het ingezet bele verklaring kunnen zijn voor het Godsidee
kan worden voor te wensen doelbereiking. Het en de invloed die godsdienst heeft binnen een
bijbrengen van identiteitsbesef gebeurt bewust samenleving.26 In die zin is secularisering en
en heeft ideologische doeleinden:3 Dat lukt ook    de hang naar wetenschappelijke verklaring
goed in Brabant; tot aan het begin van de zesti- daadwerkelijk 'onttoverend'. Er wordt gezocht
ger jaren. naar een nieuwe zekerheidsfactor, niet meer ge-

Kenmerkend voor ideologieen is dat zij loven maar weten.
mensen kunnen mobiliseren, dat zi j mensen Het spanningsveld tussen de dominantie van de
tot een overtuiging brengen die hen tot daden kerkelijke visie op geboorte, huwelijk en dood
aanzet of juist van handelen af laat zien. en toenemende professionalisering en medicali-
Ideologieen zijn anti-individualistisch en uni- sering, geloven en weten, is aanwijsbaar in de
versalistisch. Het gaat om waarden die abstract jaren dertig. De kruisvereniging maakt dan
zijn en vervat worden in cliche's*4 en clicht- daadwerkelijk werk van deskundigheidsbevor-
beelden. Daarom werd het beeld van het arme dering en professionalisering. De intermediair
Brabant, de contente mens, de goedmoedigheid verandert. De religieuze staat van de wijkver-
en vrijgevigheid, maar aan de andere kant de pleegster verdwijnt meer naar de achtergrond.
laksheid van de Brabander zo gemakkelijk gege- Weliswaar dient de wijkverpleegster nog door
neraliseerd. De Brabander moest zelf in het en door katholiek te zijn, maar over nonnen
beeld gaan geloven en er zich naar gedragen. wordt steeds minder gesproken. In de deelna-
Halverwege de jaren dertig, de periode van me aan de wijkverpleegsterscursussen valt de
'Brabantia Nostra' kreeg dit beeld nog meer be- verschuiving afte lezen. De term 'wijkzuster',
kendheid. De verbondenheid met de gemeen- waarin de verwijzing naar de oorspronkelijke
schap werd tegenover individualisering ge- religieuze staat nog tot uitdrukking komt blijft
plaatst.4 gehandaafd, bijvoorbeeld in de brochures.

In eerste instantie werkte de Brabantse Het spreekt bijna vanzelf, dat de invloed
identiteit ttgen veranderingen in hygienisch ge- van geloof meer voelbaar is in een wereld die
dragspatroon. Nadat Brabanders bewust ge- goed te controleren is. Tot de jaren vijftig was

I77 maakt waren van de identiteit, werd zij als wa- het katholieke Brabant goed te beheersen via de
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verzuilde maatschappij-ordening Alles wat het in contact kwam met andersdenkenden maar
dagelijkse leven betrofwas ondergebracht bil ook dat de sociale controle verminderde en dat
verzuilde organisaties. De kruisvereniging was men in staat was om het geloofsleven niet meer
cruciaal, bij geboorte, ziekte en dood was zij via zo nauwgezet te nemen. Daaraan werd wel te-
haar wijkzuster in het gezin aanwezig. Om die genwicht geboden. Het gemeentebestuur was
reden waren er ook weinig escapes uit het ka- katholiek en dat kwam tot uitdrukking in het
tholieke verband. De sociale controlemiddelen. beleid, waar veel taken werden overgelaten aan
zoals die onder andere te zien waren door de de zuilen.27
Wit-Gele Kruisorganisatie te bestuderen, bleken Maar de traditionele waarden, normen en
effectief. betekenissen worden in toenemende mate gere-

lativeerd. Mensen gingen in de loop van de tijd
Door de angst voor levensbedreigende ziekten in toenemende mate steeds meer de eigen keu-
te reduceren werd de status van de kruisvereni- ze bepalen. De gedachte dat het individu daar-
gingen van binnen uitgehold. In eerste instan- toe competent was ging domineren. Moraal was
tie was er bewondering voor het succes, maar niet langer een in religie gewortelde zekerheid,
na de Tweede Wereldoorlog werd de uitbanning de scheiding tussen goed en kwaad vervaagde
van ziekten steeds meer gewoon gevonden. De en mensen werden geconfronteerd met nieuwe
latere werkterreinen zoals reuma- en kankerbe- situaties en uitdagingen waarvoor hun kennis
strijding maar ook preventie voor ongevallen en    van de oude moraal geen bevredigend antwoord
opvoedingsvoorlichting zijn lang niet meer zo had. Bovendien bleek moraal ook zonder
spectaculair als in de beginfase de strijd tegen rooms-katholieke inbedding mogelijk. Daardoor
de zuigelingensterfte en de 'witte dood'. verdween de legitimatie van het behoren tot een

Oude waarden bestonden voornamelijk uit kerk uit het vizier.28 Consumptie van gezond-

zorg voor het zieleheil. Er is maar 6*n zaak be- heidszorg kan in verband worden gebracht met
langrijk, namelijk de kans op een eeuwig leven het cultuurpatroon van de gemeenschap. Het
in het hiernamaals zo groot mogelijk te maken. omslagpunt lag op dat moment toen de bevol-
Mettertijd verschoof de aandacht in de richting king bereid was nieuwe inzichten te aanvaarden
van een zo groot mogelijke kans op een gezond en die aan eigen leef- en denkpatronen te ontle-
en gelukkig leven op aarde voor ieder individu. nen en niet meer aan collectieve normen.29 Dit

In de kern van de gezondheidszorg, zoals gedachtengoed krijgt zi in beslag in de jaren zes-
aan het begin van deze eeuw is ontstaan, lag de tig. In deze periode kreeg de kruisvereniging
uitsluiting van de religieus-culturele waarden al het moeilijk. Zij kon als katholieke instelling
besloten. De religieuze waarde van ziekenver- ideologisch geen richting meer geven en geen
zorging als een daad van naastenliefde moet houvast meer bieden. De ideologie werd losge-
steeds meer het veld ruimen voor de maat- laten en het aangeboden product, medische
schappelijke waarde van de gezondheidszorg. zorg was het enige dat overbleef. In feite kon je
De religieuze aspiratie verdwijnt eerst naar de als individu dat product overal gaan kopen, de
periferie en uiteindelijk helemaal. beste product-prijscombinatie is dan de meest

In sommige plaatsen, zoals Eindhoven verstandige keus. Om op dat moment de con-
zorgde de industrialisatie voor een invasie van currentiestrijd te ontlopen fuseren de gekleurde
niet-katholieken. In I 920 was nog 9I% van de kruisverenigingen. Zolang de ideologie bestond
bevolking rooms-katholiek. Tien jaar later was werden samenwerkingsverbanden alleen verti-
dit percentage gezakt naar 78. De vermenging caal aangegaan, door de herwaardering van ide-
van katholieken en niet-katholieken in de snel ologieen was dat geen redding meer en kon

I78                                 groeiende stad had tot gevolg, dat de bevolking
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men brede horizontale samenwerking niet Zij moesten in dit lange proces ondervinden dat
meer ontlopen.10 zij slechts onderdelen van producten maakten.

Zij werden specialist in het maken van een on-
II.4 Cultuurveranderingen: de inerte structuur, derdeel van het product. Door hun specialisme
differentiering en individualisering onderscheiden individuen zich steeds meer van

andere individuen en men kon steeds minder
De culturele dieptetestructuur is inert, maar dat uitleggen aan anderen wat men voor werk deed.
wil niet zeggen dat deze structuur langzaam in Niet alleen werd men op een andere manier van
een proces van eeuwen helemaal niet verandert. elkaar afhankelijk, mensen konden ook steeds
Cultuur en mentaliteit verandert wel degelijk. minder zichzelf vereenzelvigen met het beroep
Meestal wordt dit proces beschreven in zoge- dat zij hadden en het aantal verschillende werk-
noemde moderniserings-theorieen. zaamheden maakte dat vrijwel niemand hetzelf-
Kenmerkend voor het moderniseringsproces is de werk doet. De uniciteit van iedere mens
volgens deze theorie het opdelen van een taak werd steeds duidelijker zichtbaar. Het individu
in een aantal deeltaken, het proces van differen- ging domineren boven het collectief.
tiering en het algemener of abstracter worden Het proces van arbeidsdeling en specialise-
van normen en waarden, generalisering. ring zien we terug in alle facetten van het maat-

Binnen besloten gemeenschappen van vroe- schappelijk leven. Modernisering is een uit-
ger werd een taak in ziin geheel door een per- waaiering van instituten en organisaties, ieder
soon uitgevoerd. Uit efficiency-overwegingen met eigen functies en functionarissen, die als in
werd deze taak later opgedeeld in verschillende een groot raderwerk op elkaar inspelen. Je zou
onderdelen. Verschillende mensen voerden on- kunnen verwachten dat mensen omdat zij zo
derdelen van de taak uit en op die manier werd van elkaar afhankelijk geworden zijn, daarom
er tijd gewonnen. Dit proces is essentieel in de ook heel intens met elkaar om zouden gaan.

verandering van de culturele dieptestructuur. Maar dat blijkt niet zo, alleen functioneel heb-
Mensen werden daardoor op een andere manier ben mensen elkaar iets te bieden.1, Relaties

afhankelijk van elkaar. Arbeid wordt verricht veranderen van karakter.
om ons in leven te houden en ons goederen te Zijderveld met name stipuleert dat door
bezorgen die we wensen en nodig hebben om vergaande arbeidsdeling de relaties tussen men-
onze aspiraties te realiseren. Hoe mooier, snel- sen veranderden. Vroeger waren mensen op el-
ler gemaakt, beter van kwaliteit deze goederen kaar aangewezen voor hun dagelijkse behoefte-

zijn, destemeer willen mensen hebben om bevrediging en het instandhouden van de ge-
steeds meer verlangens te kunnen bevredigen. meenschap, hetgeen een emotionele band gaf.
Aan het maken van goederen en het verlenen Het traditionele Brabant is daarvan voorbeeld.
van diensten worden dus steeds weer meer ei- Dekker heeft in haar proefschrift aangetoond
sen gesteld. Het antwoord van de maker is het dat functionele arbeidsdeling in de tradionele
organisatieprincipe zoeken waarmee aan die ei- gemeenschappen pas kans kreeg toen de econo-
sen kan worden voldaan. Tot op heden is het mische nood zeer hoog was. 32

antwoord gevonden in steeds verdergaande ar- Door het 'moderniseringsproces' zijn men-
beidsdeling. Een andere ontwikkeling is de toe- sen in functionele zin van elkaar afhankelijk
passing van techniek. Mensen bedenken conti- om het eigen voortbestaan te realiseren. Het in-
nue middelen om het arbeidsproces te verge- standhouden van de gemeenschap was een
makkelijken met hulpmiddelen. emotionele waarde en deze is op de achtergrond

Bovenstaande heeft gevolgen gehad voor geraakt.33 Relaties werden in plaats van weder-

I79 mensen die goederen en diensten produceren.
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kerig, enkelvoudig. De relatieketen steeds lan- Een doorbraak in dit lange proces van indi-
ger. Het individu steeds dominanter. vidualisering kwam begin zestiger jaren. De

Omdat mensen in steeds meer enkelvoudi- woningbouwprogramma's hadden ervoor zorg-
ge relaties met elkaar in contact komen is het gedragen, dat de meeste gezinnen op zichzelf
noodzakelijk, alleen al om eenheid en continui- konden gaan wonen. De gezinnen werden klei-
teit te waarborgen, dat er veel meer als in de ner: vader, moeder en slechts enkele kinderen,
voor-moderne periode, beschreven wordt. Dit het kerngezin. Omdat er minder kinderen wa-
heeft een bureaucratie tot gevolg gehad en het ren, werden de kinderen individualistischer op-
einde daarvan is nog niet in zicht. gevoed. Zij leerden al snel over zichzelf denken

Laten we bovenstaande theorie 'neerdalen' als 'ik'. Hun persoonlijke identiteit onder-
op de bestudeerde organisatie van het Wit-Gele scheidde zich van het 'ik' van andere mensen.
Kruis, dan kunnen we de processen van ar- Deze anderen werden niet ingedeeld volgens
beidsdeling, specialisering en professionalise- het al dan niet behoren tot een groep, maar op
ring voor wat betreft de gezondheidszorg trace- grond van persoonlijke karaktertrekken.
ren. Aanvang van dit proces binnen de kruisver- Kinderen werden van toen af opgevoed tot zelf-
enigingen kan gesitueerd worden aan het einde standigheid, tot op eigen benen leren staan.
van de dertiger jaren. Kinderen die in een grote familie opgroeien, le-
Uit bijlage I blijkt dat de kinderhygiene als ren denken in termen van 'wij', kinderen in
aparte discipline gesubsidieerd werd sinds I933, kerngezinnen in termen van 'ik'.
de MOB's sedert I950, de geestelijke hygiene Bovendien wijst Hofstede er terecht op. dat
van het kind in I95I,de schoolpsychologische de mate van welvaart in een land correleert rnet
dienst in I952. De geestelilke volksgezondheid de mate waarin meer opgevoed wordt in indivi-
krijgt voor het eerst aparte subsidie in I936, de dualistische zin. In de jaren zestig groeit de
zedelijke volksgezondheid in I938, de gebrekki- welvaart. Bovendien wordt in 'rijke' landen in-
genzorg I943, midden in de oorlog, het geen dividualisme meer gewaardeerd. In die zin is de
uitzonderlijk is. In par. 6.6. staat beschreven breuk van de jaren zestig te verklaren. Wanneer
hoe het zoeken naar praktische oplossingen de rijkdom in een land toeneemt, kijgen de bur-
voor gerezen problematiek tot dit differentie- gers meer toegang tot middelen en worden zij
ringsproces leidde. in staat gesteld 'to do their own things'. Wij-

Op het niveau van de beheersorganisatie groepsolidariteit wordt doorbroken.14 Het col-
valt het op dat vanaf I939 de functie van alge- lectieve waarden- en normensysteem komt
meen secretaris veranderde in directeur van het zwaar onder druk te staan. Beslissingen worden
Provinciaal Bureau. Dit proces versnelde in de steeds meer in vrijheid genomen, de druk om te
jaren vijftig en dat valt af te lezen uit de toena- conformeren neemt af.
me van de kosten voor het Bureau.

Door het proces van individualisering werd II.5 Secularisering
het wij-groepsgevoel ondergraven. De persoon-
lijke identiteit kwam op de voorgrond te staan Zoals beschreven speelde religie tot vroeg in de
ten koste van de collectieve mentaliteit. Een jaren zestig een belangriike rol in de Brabantse
geindividualiseerd mens blijft lid van een samenleving. Nog in I960 ging 80% van de ka-
groep, zolang dat persoonlijke winst oplevert. tholieken minstens eenmaal per week naar de
Overstappen naar een andere groep, uit per- mis. Tot die periode waren de katholieken met
soonlijk winstoogmerk, hetgeen lange tijd laak- name door hun sterke hang aan de verzuilde
baar gevonden werd, werd gewoon. structuur prominent aanwezig in Nederland.

I8O Het was ook veilig om tot het katholieke net-
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werk te behoren. Je hoorde altiid ergens bij, ook houdbaarheid van bijvoorbeeld het scheppings-

al vervaagden de contouren en de essentie. verhaal, alle populaire televisieprogramma's
Maar de veranderende denkbeelden, de veran- waar deze twijfels aan de orde komen, de open-
derende sociale structuren hadden ook op indi- heid over de twijfels, dit alles droeg bij aan de
vidueel niveau hun impact. Katholieken hadden snelle veranderingen. Het hedendaagse chris-
zo stelt Kennedy, zich in de jaren vijftig al ver- tendom heeft weinig tegenwicht te bieden aan
zet tegen de benauwde leefwereld. Hoewel het wetenschappelijke en maatschappeliike voort-

Bisschoppelijk Mandement zich had uitgespro- gang.
ken voor het bijeenhouden van de katholieke In de publieke sfeer heeft een proces van
zuil en het episcopaat vastbesloten was iedere rationalisering als eerste toegeslagen. In de 'pri-
ondermijnende activiteit te veroordelen, in die vate' sfeer bleef de godsdienst zijn terrein nog
zin is het document zeer pessimistisch, bleek wel houden, maar na de jaren zestig moest ook
uit het aantal priesterroepingen en de doorzet- zij het afleggen tegen het rationalisatieproces.
tende dalende geboortecijfers onder katholie- De oorzaak daarvan kan deels toegeschreven
ken, dat het tij kenterend was.35 worden aan de rationalisering van de samenle-

Secularisatie wil zeggen dat alle belangrijke ving. Steeds meer werd gehandeld op basis van
sectoren van de maatschappij zich ontwikkelen functionele rationele empirische orientatie. De
op grond van eigen profane wetmatigheden, re- sociale controle werd onpersoonlijk en kreeg als
gels en criteria. De aard van de godsdienstige basis mechanische, gecomputeriseerde midde-
beinvloeding staat haaks op de mechanismen len in plaats van persoonlijke relaties en zedelij-
die ten grondslag liggen aan de verandering die ke waarden zoals loyaliteit, trouw, respect en
zich op deze gebieden voltrok en het is duide- autoriteit. De verwikkelingen in de Wit-Gele
lijk dat godsdienst en kerk hier langzaam maar Kruisorganisatie in de tweede helft van de jaren
zeker terrein verloren. De christelijke moraal vijftig zijn exemplarisch. Steeds meer bureau-
was niet langer meer in alle opzichten richt- cratie en verwevenheid tussen overheid en oor-
snoer.36 spronkelijke doelstelling. En omdat de over-

Traditioneel was religie of godsdienst de heidssubsidies toenamen omdat steeds meer

overkoepelende zingeving, basis voor cultuur en diensten gefinancierd moesten worden, moest
mentaliteit. Voor de moderne mens is religie de kruisvereniging ook steeds meer de oren la-
een van de levensaspecten naast vele andere, ten hangen naar de wensen van de overheid en
welke ook niet meer door religie beinvloed wor- werd daardoor steeds meer gelijk aan de zuster-
den. Van Tillo,7 wijst erop dat de geringe plek verenigingen. Het eigen specifiek katholieke
die godsdienst in de ervaring en gevoelens van moest steeds verder losgelaten worden ten gun-
moderne mensen inneemt, niet alleen te wijten     ste van het algemeen medische. In de toespraak
aan de westerse rationele inslag maar ook aan van Mol tijdens het Nationale Congres van 1953
het feit dat religie nauwelijks meer in staat is is deze tendens al te bespeuren. Hij wiidde
tot de westerse ervaringswereld door te dringen. geen enkel woord meer aan de ideologische
De oervorm van religie was de verbinding met achtergrond van het Wit-Gele Kruis, het medi-
het zinsuniversum dat voor het gehele leven sche aspect prevaleerde in zi in rede.38
van ultieme betekenis was. De wijkzuster van Tijdens het moderniseringsproces van func-
het Wit-Gele Kruis gaf deze verbinding in de tionele differentiatie werd godsdienst als over-
praktijk handen en voeten, bijvoorbeeld tijdens koepelend zingevend systeem gereduceerd tot
de toediening van de Laatste Sacramenten of bij een maatschappelijk subsysteem. De overkoepe-
een nooddoop. Maar de voortgang in de weten- lende aanspraken van de godsdienst werden

I8I schap, de twijfels die geuit worden over de herleid tot retoriek en teruggedreven naar de
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privdsfeer. 19 Kennedy wijst op een omslagpunt sief op tegen het liberalisme en socialisme. Het
dat ligt in het midden van de jaren zestig. In had een verzuilde machtsstructuur tot gevolg.
zijn visie waren de geestelijk leiders zowel om Het aan de kaak stellen van gezagsverhou-
tactische redenen als uit overtuiging gaan gelo- dingen in de jaren zestig was er onder meer
ven dat het conventionele christendom toe was verantwoordelijk voor, dat de vanzelfsprekend-
aan grondige herziening, wilde zij niet alle gelo-   heid die de oude gezagsdragers uitstraalden ver-
vigen verliezen. Vernieuwing was de enige mo- dween. Legitimering was een thema dat in deze
gelijkheid om de kerken nieuw leven in te bla- periode opkwam, de nota Ruimte en Grens was
zen. Was niet bij monde van mgr. Bekkers al binnen de kruisvereniging daarvan een voor-
aan de kruisverenigingen de eigen verantwoor- beeld. Er werden vraagtekens gezet bij het op-
delijkheid voorgehouden en had dezelfde bis- gaan in een zuil en deze ontwikkeling zorgde
schop niet voor de televisie verklaard dat ge- ervoor dat het culturele isolement van de ver-
dragsregels niet van bovenaf konden worden zuiling doorbroken werd.4, Niet dat de geeste-
opgelegd, maar dat individuen zelf verantwoor- lijkheid en de Wit-Gele Kruisbestuurders voor-
delijk waren voor keuzen,4° De vanzelfspre- op liep in de zaak van ontzuiling. maar hun ge-
kendheid van voor en net na de oorlog om voor brek aan weerstand was cruciaal voor datgene
alle zaken binnen de kaders van de katholieke dat komen zou. Kennedy wijst erop dat zii wel-
zuil te blijven was daarmee voorbij. Katholieken licht hoopten op kleine wijzigingen. Door wat
werden op zichzelf teruggeworpen.  Door de in- meegaand te zijn hoopten zij te redden wat er te
kadering van de zuil niet meer als dwingend te redden viel.42 Die mening delen wij niet. Met
beschouwen kwam voor katholieken de weg vrij De Swaan zijn wij van mening dat het proces
om, wat al besloten lag in de dieptestructuur van 'ontvouwing' niet te remmen is.
van de cultuur, namelijk de trouw aan de ge- Individualiseringsprocessen en generalisatie
meenschap en loyaliteit aan de specifieke ver- van waarden zijn de veranderende culturele
enigingen overboord te zetten en de cultuur van dieptestructuren. Zij zijn niet direct waarneem-
de persoonlijke vrijheid te omarmen. te gaan baar maar beinvloeden ieder individu, ook de
praktizeren. De weg naar individualisering en pastoor en de kapelaan. De katholieke clerus
secularisering lag open. ging in het verloop van de jaren zestig anders

Kiiken wij terug naar de verzuilingsproces- denken, omdat de culturele context wijzigde en
sen aan het begin van deze eeuw. Inspirator zij daardoor beinvloed werden.
voor veel verzuilde maatschappij-organisatie Individualisering en secularisering gaan hand
was de Katholieke Sociale Actie (KSA). De acti- in hand en zijn niet te ontkomen in een steeds
viteiten van de KSA waren erop gericht om de meer differentierende en specialiserende maat-
functionele differentiatie terug te dringen. Zij schappij.
stelde het opdelen van het maatschappelijk sys-
teem in een aantal subsystemen verantwoorde- Het gemeenschappelijk kenmerk van traditio-
lijk voor de ontwrichting van de maatschappij. nele verzorging was het religieus beleefde lief-
Een overkoepelende ideologie, die de weg wees dadige karakter. De verpleegkundige zorg werd
aan politiek, onderwiis en gezondheidszorg zou opgevat als een religieuze plicht. De verzorgde
de samenleving voor duurzame ontwrichting moest dankbaarheid betonen en de verzorgers
behoeden. Paus Pius XI wijdde twee encyclie- ontleenden een morele meerwaarde aan het
ken aan dit onderwerp waardoor de KSA en het werk. In de moderne verzorgingsstaat echter is
lekenapostolaat krachtig ondersteund en bijge- verpleging niet meer exclusief een taak van de
vallen werden. Dit leverde een geweldig offen- kerk en evenmin een religieus ervaren gunst.

I82 Het is een burgerlijk recht, waarvan men naar
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believen gebruik kan maken en waarvoor de proces werden ze open en enkelvoudig. Ieder
overheid verantwoordelijk is.43 mens komt terecht in een complex vervlochten

Met de komst van leken als verpleegkundi- netwerk van relaties. Deze structurele verande-

gen en deskundigen werd de dominantie van de ring gebeurde onopvallend maar had direct in-
godsdienst steeds meer, zij het onbewust, ge- vloed op het denken en handelen van mensen.
marginaliseerd. Een verpleegkundige oefent In ieder geval gingen mensen. doordat zij niet
een beroep uit dat zijn deskundigheid verwerft meer in een besloten en wederkerige verhou-
in het medische subsysteem. Weliswaar hoort ding tot elkaar stonden en verwikkeld raakten
daar ethiek in thuis. maar die is afgeleid van het   in een complexe warboel van relaties, zichzelf
medisch handelen. Godsdienstige waarden en meer beschouwen als enig en uniek mens. Het
normen komen uit een ander subsysteem, dat wij-gevoel werd naar de achtergrond geschoven
in de loop van de zestig jaar kruisvereniging en verdween grotendeels. Aan het einde van de
steeds meer verwezen werd naar de privtsfeer. negentiende eeuw leek dit individualiserings-

Een modern dynamisch cultuurpatroon be- proces in een stroomversnelling te geraken on-
tekent een levenspatroon dat bereid is om ver- der meer door de maatschappij-organisatie die
anderingen te overwegen op alle levensgebie- als kenmerk 'nachtwakersstaat' mee heeft ge-
den. De moderne mens stelt zich open voor de kregen. Deze liberale maatschappij-inrichting
buitenwereld en hetgeen uit die buitenwereld waar particuliere belangen domineerden, werd
op hem afkomt. Het vertrouwen in overlevering omgebogen door reactionaire krachten, die met
ging verloren en er werd niet meer gekoerst op alle goede bedoelingen de maatschappij gingen
het gezag van oudere generaties. Hun waarden- opdelen in een aantal wij-groepen, gebaseerd op
en normensysteem werd niet meer automatisch godsdienstige scheidslijnen. Verzuiling kan ge-
door de jongeren overgenomen en achteloos na- zien worden als een 'halt' toeroepen aan de in-
geaapt. De zestigerjaren mens trachtte meer te dividualiserende liberale staatsvorm. En dat kon
weten te komen dan de vorige generatie en ook. Er waren grote sociale problemen die opge-
stond open voor onderwijs en voorlichting.44 lost moesten worden. Die oplossing werd niet
Bovendien raakten mensen geinteresseerd in de gevonden in de liberale maatschappij-ordening.
werking van het lichaam. Verzorging werd Daarom werd het antwoord gezocht in iets ouds
steeds belangrijker. Daartoe staat overigens een en vertrouwds, de caritas. Godsdienst had voor-
heel konvooi deskundigen ter beschikking. al in Noord-Brabant nog een diepe worteling,
Psychologen, sociologen, maatschappelijk wer- die in de negentiende eeuw als reactie op de ge-
kers en technici hebben de taak overgenomen neraliteitsperiode niet verloren was geraakt
van de geestelijken. Deze nieuwe professione- maar juist gevoed. In Brabant werd deze diepe
len voelen zich meer verantwoordelijk voor de culturele structuur nog sterk gekoesterd. Later,
uitoefening van hun beroep dan voor het verde- vanaf de jaren twintig werd zij kunstmatig in
digen van een ideologie.45 Zij beroepen zich op stand gehouden door het cultiveren van de
ambacht en wetenschap. Brabantse identiteit. In de toespraken en nieuw-

jaarsboodschappen van voorzitter Mol is deze
Iii.6 Conclusie strategie talloze malen waar te nemen. Zo kon

het proces ongeveer vijftig jaar worden tegenge-
Onder invloed van techniek, opgroeiende nieu- houden en konden katholieke verenigingen flo-
we generaties en door nieuwe verbindingen ver- reren. Maar in de jaren zestig kwam in het pro-
anderde de samenleving. De relaties tussen ces de definitieve doorbraak. De nadruk kwam
mensen veranderden van structuur. Waren ze door allerlei sociale omstandigheden te liggen

I83 vroeger besloten en wederkerig, in een lang bij het individu, de tijd was rijp voor het ik-tijd-
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perk van de jaren zeventig. Het legitimerings-
vraagstuk kwam aan de orde, doordat de indivi-
duen vragen gingen stellen niet alleen bij de
ideologie, maar ook bij de doelmatigheid van de
organisatie. Deze problematisering luidde een
nieuw tijdperk in, in een versneld tempo indivi-
dualiseerde, seculariseerde en rationaliseerde
het tot dan toe behoudende Brabant. In dat
Brabant was geen plaats meer voor een speci-
fiek katholieke gezondheidsvereniging. Het
ging draaien om efficiente medische thuiszorg.
In een periode van nog geen zestig jaar was het
Wit-Gele Kruis gekleurd en ontkleurd. Het kon
in Brabant ontstaan omdat de ontwikkeling van
Brabant van generaliteitsland naar moderne
provincie een voedingsbodem gaf voor gemani-
festeerde katholieke identiteit. Deze identiteit
was synoniem met Brabanderschap en functio-
neel voor het emancipatieproces. Bovendien
kon men via de wijkzuster van het Wit-Gele
Kruis controle uitoefenen in de gezinnen, niet
alleen wat daar zich op medisch-hygienisch ter-
rein afspeelde maar vooral ook op godsdienstig
gebied. Tot de Tweede Wereldoorlog was vooral
dat laatste sterk aanwezig in de uitvoerende
werkzaamheden van de kruiszuster.
Wijkzusters moesten vooral godsdienstig goed
geschoold zijn. Na de oorlog won medische
deskundigheid terrein op het godsdienstige. In
de jaren zestig kwam dat proces in een stroom-
versnelling en eindigde in I 974 met het ver-
dwi inen van het godsdienstige uit de kruisver-
eniging. De Wit-Gele en Groene Kruisvereni-
ging ging op in de Provinciale Noordbrabantse
Kruisvereniging.
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Het Wit-Gele Kruis ontstond in 19I6, 4I jaar na de negentiende eeuw voor de bewoners van
de eerste initiatieven in Noord-Holland en ruim Brabant weinig economische voorspoed had ge-
tien jaar na het initiatief en het succes van de bracht. Het land bracht weinig op en daarin
Groene Kruisvereniging van ds. Fleischer. Als werd berust. De bevolking was echter wel ver-
redenen voor dit late ontluiken hebben we een worteld in de plek en de gemeenschap, zelfs in
aantal oorzaken kunnen traceren. De Brabantse    die mate dat al wat uit andere gebiedsdelen

bevolking had op dat moment geen behoefte kwam met argwaan bekeken werd. Na de perio-
aan medisch-hygienische maatregelen. Door de de van sociaal-religieuze achterstand tijdens de
typische plattelandsstructuur van de provincie, generaliteitsperiode werd vooral al wat uit het
waar milieutechnische voorzieningen zoals wa- noorden kwam, beschouwd als een poging om
terleiding en riolering later dan in de stad aan- de identiteit te ontnemen. De ontvankelijkheid
gelegd werden, kwam het grootste deel van de voor vooruitstrevende ideeen werden daardoor
bevolking minder in aanraking met modernise- in de kiem gesmoord.' Het ontbrak Brabant aan
ringen op medisch-hygienisch terrein. Het ge- een goede intermediaire structuur.
mak van deze voorzieningen werd dus ook niet Daarin kwam verandering aan het begin
van dichtbij meegemaakt. De onbekendheid van de twintigste eeuw. Het streven naar soci-
zorgde ervoor, dat er g66n behoeftepatroon ont- aal-religeuze emancipatie, dat vanuit de
stond. Katholieke Sociale Actie werd geinitieerd, be-

Hoge mortaliteit was voor de bevolking gon aan te slaan. De maatschappelijke proble-
geen echt probleem. In het hechte Brabantse men werden via het rooms-katholieke interpre-
culturele leven was de rooms-katholieke gods- tatiekader aan de orde gesteld. De Brabantse
dienst maatstaf voor het dagelijkse doen en la- identiteit met de geloofsbeleving als wezens-
ten. In de godsdienstige traditie was overlijden kenmerk zou als vliegwiel gaan dienen om de
(wel na het ontvangen van de Laatste Sacra- vooruitgang op alle gebied, dus ook op medisch-
menten) de overgang naar een beter leven. In hygienisch terrein aan te zwengelen. Niet meer
de eerste decennia van de Wit-Gele Kruis- berusting maar emancipatorische activiteiten
vereniging vinden we juist dit als meest ken- raakten in zwang. Hoge mortaliteit en de hoge
merkende terug. De zorg van de wijkzuster was zuigelingensterfte werden geproblematiseerd
door de lichamelijke verpleging vooral zielzorg. door de katholieke elite en niet in de minste
Dit idee was zo hecht verankerd en de plaats door de geestelijkheid, die dikwijls het
Brabantse cultuur was in de beginperiode van voortouw nam om katholieke gezondheidsver-
deze eeuw zo statisch, dat het lang heeft ge- enigingen op te richten, zoals in Gemert en in
duurd voordat er verandering kwam en 'het li- Etten, in zekere zin ook in Tilburg. Vooral toen
chaam de tempel van de ziel' werd. Pas toen vernomen werd dat in het noorden van het land
deze visie gemeengoed werd, opende dat de wat geringschattend werd gedaan over Brabant,
weg naar persoonlijke hygiene. werden er allerlei activiteiten op touw gezet om

Het Groene Kruis was bekend onder de be- aan deze schande wat te doen. Het beschavings-

volking, maar geconstateerd kan worden dat offensief, door Donzelot gestempeld als een
men de activiteiten van deze vereniging niet po- burgerlijke strategie, kon op katholieke wijze in
sitief beoordeelde. Deels valt dit te verklaren uit gang gezet worden door specifieke religieuze
het neutrale karakter van de vereniging aan de representanten. De Wit-Gele Kruisorganisatie is
ene kant en aan de ander kant uit de berusting een schoolvoorbeeld van dit beschavingsoffen-
en apathie van de bevolking, daar waar het ziek.    sief. En omdat de organisatie van dit bescha-

I85                              te en dood betrof. We mogen niet vergeten dat vingsoffensief geschiedde via de verticale struc-
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turen van onderscheiden levensbeschouwelijke Ziekten als tbc werden naar de marge terugge-
beginselen, gleed de negentiende eeuwse libera- drongen en de hoge zuigelingensterftecijfers
le nachtwakersstaat geruisloos over in de ver- daalden snel. Goede voorlichting met name via
zuilde maatschappij-ordening. de persoonliike benadering tijdens de moeder-

cursussen, het inrichten van consultatiebureaus
Het liberale gedachtengoed heeft als uitgangs- en de gewaardeerde inzet van verpleegsters, de
punt welzijn voor ieder individu. Omdat ieder uitleenmagazijnen, alles droeg bij tot een snelle
individu in deze visie zijn privt-welzijn zou vooruitgang op medisch gebied. Voor maat-
moeten nastreven, zal daardoor ook de maat- schappelijke problemen werden oplossingen be-
schappij welvaren. In de lange lijn die te trek- dacht en ook daadwerkelijk uitgevoerd.
ken valt tussen de periode van dominantie van De organisatie was kleinschalig en over-
het collectief en de dominantie van het afzon- zichtelijk. Weliswaar was de administratie niet
derlijke individu past een liberaal georienteerde    op orde, maar de persoonlijke aandacht van de
maatschappelijke ordening als een hand in een bestuurders, de status die zij hadden, het feit
handschoen. Pas in het laatste kwart van de vo- dat zij allemaal uit het katholieke nest kwamen
rige eeuw bleek het concept ziin belofte niet ge- en dezelfde ideologie uitdroegen, maakten dat
heel waar te maken. Het liberale concept lever- de interne factoren van de kruisverenigingen
de fikse maatschappelijk problemen op. consistent met elkaar waren. De organisatie was
Armoede en ziekte vielen aan een beangstigend bovendien uitermate congruent met haar ver-
groot segment van de bevolking ten deel. zuilde omgeving.2 Niets lag het succes in de
Daardoor werden de omstandigheden voor de weg.
welgestelden in de maatschappij bedreigend en
zij zochten naarstig naar oplossingen voor de Maar de tijd bleef niet stilstaan. Na het succes
misere van de paupers. Geholpen door de oude van de eliminering van tbc als volksziekte en de
structuren op basis van godsdienstige scheidin- reductie van de zuigelingensterfte, werden
gen voerde de oplossingsstrategie ongemerkt nieuwe gezondheidsterreinen en medisch-op-
tot een maatschappelilke ordening met nadruk voedkundige thema's geproblematiseerd. De
op maatregelen voor collectieven. Binnen de ka-    zorg voor de peuter, kleuter en het schoolkind
tholieke kruisvereniging werd dit onder andere vloeide automatisch voort uit de bestaande acti-
aantoonbaar, de gezondheidskundige handelin- viteiten. De nazorg voor ontslagen patienten uit
gen werden voorbehouden aan katholieken. inrichtingen paste in het Wit-Gele Kruisconcept
Niet-katholieken konden geen lid worden en van zorg in het gezin. Het feit dat de kruisver-
werden ook niet geholpen. De verzuilde maat- enigingen een gezondheidsnetwerk hadden op-
schappij betekende een pas op de plaats in het gebouwd, maakte dat zij aantrekkelijk werden
voortschrijdende individualiseringsproces. voor nieuwe initiatieven. Immers via het net-

werk kon de gehele Brabantse bevolking wor-
Het Wit-Gele Kruis boekte in de eerste decen- den bereikt en er kon optimaal gebruik gemaakt
nia van zijn bestaan veel succes. De basis voor worden van de wijkzusters en hun deskundig-
de structuur van de extra-murale gezondheids- heden. De Provinciale Kruisvereniging was niet
zorg, zoals wij die tot op de dag van vandaag kieskeurig. Elk onderdeel van de gezondheids-
kennen, werd in deze periode gelegd. En haar zorg, als het maar katholiek was, paste in het
succes is verklaarbaar. De katholieke formule, pakket. Het enige waarover nagedacht werd.
de ondersteuning van de geestelijkheid en de was het ter hand nemen van de geslachtsziek-
vooral religieuze wijkverpleegsters zorgden voor tenbestrijding. Maar dat had meer met de mo-

I86 een omslag in het hygienische gedragspatroon. raal te maken. Dit enthousiasme, met name van
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de Provinciale Bond leidde tot differentiering in    als eis gesteld voor subsidiering. Daardoor werd
de zorgtaken. Alle taken werden ondergebracht deskundigheidsbevordering - daar waren bestu-
in diensten, die districtsgewilze het werk uit- ren van de kruisverenigingen overigens hele-
voerden. Op plaatselijk niveau was men in het maal niet op tegen - onontkoombaar. De status
algemeen te klein om zelf alle deskundigheden van de nonnen werd ondergraven door de nieu-
in huis te hebben ('poolen' was nog niet uitge- we medische deskundigen. Het beheer van een

vonden)  en op dat niveau bleef het bij signale- werkvloer met louter professionals vraagt om
ringsfuncties. Het belang van de plaatseliike af- een deskundig beheersapparaat. En zo komt de
delingen was het hoofd boven water houden en kruisvereniging in de jaren vijftig in een spiraal
als de geestelijkheid de scepter zwaaide, om de terecht van schier onoplosbare problemen. Op
parochianen te controleren en hun dagelijkse alle niveaus kwamen hooggeschoolde praktijk-
handel en wandel in de gaten te houden. De vi- mensen die volwaardige salarissen moesten ver-
sie van Van Doorn gaat voor de plaatselijke dienen, pensioenaanspraken hadden en recht
kruisafdelingen helemaal op. op sociale verzekeringen. Om dat allemaal in

We hebben gezien dat als het over verzor- goede banen te leiden is een hooggeschoold or-

gingstaken ging, de wijkzuster het in veel geval- ganisatiekader onontbeerlijk. In hoofdstuk vier
len voor het zeggen had. De meeste besturen hebben we ook kunnen laten zien dat deze twee
hadden geen sjoege van wat er op medisch-hy- ontwikkelingen hand in hand zijn gegaan. Op
gienisch en op het terrein van de persoonlijke plaatselijk niveau, in de afdelingen wordt dit
hygiene moest gebeuren. De aansturing van het proces geremd. Daardoor ontstaat er een kloof
uitvoerend personeel bleef daardoor onder- tussen de wensen en activiteiten van de
maats en liep niet in de pas met alle ontwikke- Provinciale Bond en haar plaatselijke afdelin-
lingen op provinciaal niveau. Eind jaren dertig gen. Als reddingsmiddel werd gegrepen naar
liep het Wit-Gele Kruisschip de eerste averil op. reorganisatie.
De organisatievorm van autonome afdelingen Professionalisering, bureaucratisering en
in een federatief diocesaan verband en later in verstatelijking gaan hand in hand. Toen de
de Provinciale Bond vertoonden inconsistenties. overheid zich met de kruisvereniging ging be-
Er ontstond wrevel omdat op provinciaal niveau moeien, aanvragen voor subsidies waren daar-
de professionalisering van de medische en de voor de legitimatie, kwam de sociale ordening
bestuurlijke staf zoveel verder ontwikkeld was. volgens de verzuilingsprincipes onder druk te
Verscheidene reorganisaties boden soulaas staan. De formule is dan uitgewerkt en de ver-
maar slechts voor beperkte perioden. Geen en- zuilde maatschappij loopt ongemerkt over in de
kele reorganisatie tastte de grondstructuur van verzorgingsstaat.
de organisatie aan. Meer dan vijftig jaren lang
bleven de afdelingen autonoom. Handelingsprocessen beinvloeden de dieper ge-

legen sociale structuren en de culturele voort-
De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse her-     gang. Dat geldt ook voor beinvloeding in de om-
stelperiode vertraagden het ontwikkelingspro- gekeerde richting. Tussen de drie niveaus be-
ces van de organisatie. Tijdens de oorlog tracht- vinden zich overgangsgebieden. In deze ge-
ten de kruisverenigingen te overleven. Kort na bieden interfereren de drie niveaus. Professio-
de bevrijding vroegen allerlei praktische proble- nalisering en verstatelijking interfereren en
men eerst om aandacht. In de tweede helft van hebben mede bewerkstelligd, dat de verzuilde
de jaren vijftig komt het ontwortelingsproces maatschappelijke ordening overging in de ver-
echter goed op gang. Professionalisering van zorgingsstaat. Omdat in een verzorgingsmaat-

I87 het medisch personeel werd door de overheid schappij de solidariteit met de wij-groep geen
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bestaansgrond meer had, - de overheid zorgde verdween geruisloos uit de eens zo katholieke
immers voor haar onderdanen -, viel het funda- organisatie. In de zestiger jaren wordt die frictie
ment voor de specifieke kruisvereniging even- met de 'Umwelt' zichtbaar. Het antwoord van
eens weg. De ideologie van de verzuiling in de de gezamenlilke provinciale kruisverenigingen
vijftiger jaren nog sterk aanwezig, kalfde af. De om te ontkleuren was daarop een adequaat ant-
laren zestig staan in het teken van discussie woord. Er was ook geen reden meer om als spe-
over de verzuilde structuur en de zin van een cifieke gezondheidsvereniging verder te gaan.
dergelijke ordening, of anders gezegd de legiti- Jammergenoeg deden de plaatselijke afdelingen
mering.  Niet dat dit valt af te lezen uit bijvoor- niet mee en zo ontstond er een nieuwe incon-
beeld de participatiecijfers van de plaatselijke sistente situatie.
afdelingen. Uit gewoonte bleven veel gezinnen
lid van het Wit-Gele Kruis. In veel gemeenten Na het wegvallen van de rooms-katholieke iden-
was trouwens geen alternatief, maar naar onze titeit is in de laren zeventig en tachtig telkens
mening hadden de kruisverenigingen ook veel geprobeerd om te reorganiseren. De parochie-
krediet opgebouwd en bleven de leden lang grenzen als afbakening van de verschillende af-
trouw. Legitimatievraagstukken speelden zich delingen werd losgelaten. Er werden wijken in-
af op een ander niveau, niet in de gewone gedeeld op basis van bevolkingssamenstelling.
Brabantse gezinnen, die hielden het voorlopig Het aanleggen van een kaartsysteem, waardoor
zoals vanouds. Zelfs aan het einde van de jaren enige inzicht werd verkregen in de zorgbehoef-
zestig hadden de kruisverenigingen nog meer te, was een nieuwe stap in het professionalise-
dan voldoende leden om specifiek te blijven, ringsproces.3 Er kwamen weer nieuwe taken bij,
maar intern was de geest uit de fles. Er was meest preventieve zoals gezondheidsvoorlich-
geen onderscheiding meer met de andere ver- ting. In kleine afdelingen konden deze nieuwe
enigingen, het specifiek katholieke zat niet taken niet gerealiseerd worden en daardoor
meer verankerd in de vereniging en zelfs al zou     werd de druk om samen te werken weer groter.
dat er wel geweest zijn, het zou niet meer aan- De overheid hielp dit proces een hand ie door te
sprekend geweest zijn om nieuwe leden te wer- benadrukken dat regionaliseren onontkoom-
ven. Medische deskundigheid was in de loop baar was. De weinig doelmatige kleine afdelin-
van de jaren steeds belangriiker geworden. Er gen kwamen in de financiele problemen en dit
werd gekozen op basis van de kwaliteit van de noopte tot samenwerking en regiovorming. In
aangeboden diensten. Jonge mensen aan het de regio's konden deskundigen zoals GVO-spe-
einde van de jaren zestig waren niet meer ge- cialisten werkzaam zijn. Rond I980 is de regio-
bonden aan het oude traditionele Brabant. Niet vorming in de provincie afgerond. Rond I990
dat wij de mening zijn toegedaan dat de worden opnieuw reorganisaties doorgevoerd; de
Brabantse identiteit niet meer speelde, maar de instellingen voor gezinszorg fuseren met de
essentie van de identiteit, het rooms-katholicis- kruisverenigingen tot instellingen voor thuis-
me was overleefd. De individualisering als vorm zorg. Decentralisatie enerzijds en plaatselijke of
van samenleven kwam sterk naar voren en de regionale schaalvergroting anderzijds.
banden met gemeenschappelijke religieuze
wortels werden doorgesneden. Zou de organisa- Vanaf I januari 1997 worden de thuiszorginstel-
tie rooms-katholiek gebleven ziin, dan zou er lingen gefinancierd met middelen uit de
geen sprake zijn van congruentie met de omrin- AWBZ-verzekering. Weliswaar is de AWBZ nog
gende wereld. Sterk blijkt dat uit het feit dat er een volksverzekering maar het feit dat de kruis-
in de provinciale kruisvereniging amper gedis- vereniging, eens bolwerk van solidariteit tussen

I88 cussieerd werd over de katholieke identiteit. Zii geloofsgenoten, qua financiering een zeer gein-
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dividualiseerd systeem gaat gebruiken, toont de rienteerd. De organisatie zal de eerstkomende
overgang van de verzorgingsstaat - daarin kon iaren nog wel terug te vinden zijn, maar van de
de kruisvereniging zich handhaven - naar de ri- oorspronkelijke doelstellingen valt alleen nog
sicomaatschappii, waar verzekeringen een de medisch-hygienisch essentie te herkennen.
hoogst geindividualiseerde vorm van bekosti- De medische vraag zo valt te verwachten, zal
ging representeren. De volgende stap is het te- niet snel verdwi inen in een wereld waar ge-
rugtrekken van de overheid en de privatisering zondheid het hoogste goed kijkt en daarom zul-
van de verzekeringen. len de thuiszorginstellingen hun hoofd boven

Tot dat tijdstip kunnen de thuiszorginstel- water kunnen houden. Dat geldt ook voor wat
lingen nog zorg aanbieden op basis van hun ei- overbleef van de Wit-Gele Kruisvereniging,
gen concept. Na de stelselherziening wordt ra- maar dan alleen als 66n tussen andere concur-
tionalisering, dat wil zeggen zo efficient en ef- rerende thuiszorginstellingen.
fectief mogelilk hulpverlenen, de maatstaf.  De
patient gaat zi in zorg bepalen, de wijkverpleeg-
kundige levert de zorg die gevraagd wordt. In
I997 zal de verenigingsvorm gaan vervallen en
verdwijnt de contributie als symbool van de
eens zo belangrijke solidariteit en eenheid4.
Een puur rationele vorm van hulpverlening,
door Kunneman gekarakteriseerd als brood-
roostermodel, kent zijn keerziides. Zeer veel
vragen van mensen, die betrekking hebben op
existentie en zingeving, zijn niet op te lossen
via een van te voren afgesproken therapie die
gedurende een bepaalde tijd wordt toegepast en
moet leiden tot meetbare resultaten. Het huidi-
ge model van hulpverlening zal wat dat betreft
dikwijls tekort schieten. Natuurlijk, het model
is rationeel en kan in veel gevallen efficient en
effectief problemen oplossen, alleen niet altijd.
Op zingevingsvragen had de vooroorlogse kruis-
vereniging in ieder geval een antwoord, hoe of
we daar nu, zestig, zeventig jaren later ook over
oordelen. De religieuze wijkverpleegster stond
borg voor de juiste beantwoording van de zinge-
vingsvragen. Ondersteund door de verpleegster-
boekjes was er ook geen interpretatiemogelijk-
heid. Alles lag vast in de toekomst.
Professionaliteit was in de beginperiode van de
katholieke kruisvereniging vooral in dit soort
problematiek gelegen.
Rationalisering, verlies van identiteit en de con-
currentie met particuliere thuiszorginstellingen
hebben de Wit-Gele Kruisverenigingen onder-

I89 mijnd. Professionaliteit is slechts medisch geo-
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In deze studie handelt het om twee aanverwan- De meest gevreesde ziekte was tbc. En ook
te terreinen: wanneer gaan mensen hun gedrag deze ziekte kon bestreden worden met elemen-
fundamenteel veranderen en hoe ziet de inter- taire hygienische maatregelen, zoals eetgerei
mediaire structuur eruit die de gedragsverande- apart afwassen, het gebruik van zakdoeken en
ring tracht te realiseren. Om deze twee terrei- sputumpotten.
nen te kunnen beschrijven is gekozen voor een Naar de mening van een aantal Brabantse
provinciale afbakening, het verhaalt speelt zich artsen, ondersteund door de twee Brabantse bis-
af in Noord-Brabant en als intermediaire struc- schoppen moest deze achterstand ingelopen
tuur is gekozen voor een gezondheidsvereni- worden. Als voorbeeld om actie te ondernne-
ging De Provinciale bond van het Wit-Gele men spiegelden zij zich aan het Groene Kruis,
Kruis. dat in het noorden van Nederland zeer succes-

vol was. Ook in Brabant had deze vereniging
Aan het begin van deze eeuw kampte de provin- zich proberen te vestigen, maar de ideeen wa-
cie Noord-Brabant met een relatief achter- ren onder de Brabantse bevolking niet aangesla-
standsprobleem ten opzichte van de rest van gen. Alleen in de noordwesthoek van Brabant,
Nederland. De statistieken vertoonden een ho- waar meer protestanten woonden waren een
ger morbiditeits- en mortaliteitscijfer. Op me- aantal Groene Kruisverenigingen opgericht.
disch-hygienisch terrein liep Brabant achter. De In I9I6 nam Gribling, arts te Oudenbosch
verzorging van het lichaam kreeg weinig aan- het initiatiefom een diocesane vereniging op te
dacht. Baden was voor veel inwoners een onge- richten in het bisdom Breda. De bisschop on-
wone activiteit. Er werd volstaan met een beetje dersteunde dit initiatief en stimuleerde de pa-
water door het gezicht en over de handen. De rochiegeestelijkheid om actiefbetrokken te ziin
rest van het lichaam was bedekt, in de verzor- bij de oprichting van de plaatselijke afdelingen.
ging werd het vergeten. Het Bossche diocees volgde het Bredase initia-

Het voedsel, dikwijls al niet te best van kwa-    tief. Zij onderscheidden zich van de reeds be-
liteit werd onvoldoende hygienisch toebereid staande gezondheidsvereniging door een ande-
omdat water, verkregen uit putten en regenton- re kleur kruis te kiezen, namelijk wit-geel, de
nen van inferieure kwaliteit was. pauselijke kleuren. Na een aanvankelijk wat aar-

De kindersterfte was in Brabant het hoog- zelende start werden in de jaren twintig in veel
ste in Nederland. De moeders hadden onvol- gemeenten Wit-Gele Kruisverenigingen opge-
doende weet van goede babyverzorging. richt. Deze plaatseliike afdelingen waren au-
Zuigelingen werden gebakerd, zij werden am- tonoom en federatief verbonden eerst in het
per verschoond en gebaad en zij kregen flesvoe- diocees en vanah 940 in de Provinciale Bond
ding, die dikwijls niet van goede samenstelling van het Wit-Gele Kruis.
was en ook op onhygienische wijze werd ge-
voerd. Borstvoeding was in Brabant niet gebrui-    In de beginjaren hielden de plaatselijke afdelin-
keliik. Deels had dit te maken met de preutse gen zich vooral bezig met ziekenverpleging aan
mentaliteit van de bevolking, maar voor een huis, het uitlenen van verplegingsartikelen en
groot deel ook met de drukke werkzaamheden zuigelingenzorg. Dit laatste gebeurde vooral
van de moeder. Door het geven van flesvoeding,    door het geven van moedercursussen, een tien-
die voor de hele dag werd klaargemaakt en in tal lessen waarin aanstaande moeders geleerd
het wiegje werd gelegd konden de moeders aan     werd hoe zij hun baby moesten verzorgen. Veel
het werk blijven. aandacht werd geven aan de propaganda voor

I90 borstvoeding en hygiene voor de zuigeling. De



SAMENVATTING

beide diocesane federaties en later de Provin- het gebruik maken van milieu-technische ver-
ciale Bond ondersteunden de plaatselijke ver- worvenheden en het uitoefenen van hygienisch-
enigingen. Zij hadden specifieke professionals huishoudelijke taken. De wijkzuster was de spil
in dienst, zoals een enqu6trice voor tbc en voor van de plaatselijke afdeling. De bestuurders wa-
zuigelingenzorg. ren notabelen, burgemeester, notaris, huisarts

In de jaren dertig breidden de werkterrei- en parochiegeestelijke, die het dagelijkse werk
nen van de Provinciale Bond van het Wit-Gele overlieten aan de wijkzuster. Zii hadden geen
Kruis zich sterk uit. Dit betrof allemaal activitei-     sioege van het uitvoerende werk en bestuurde
ten die door de plaatselijke afdelingen niet on- de vereniging in die zin, dat er geld was om in
dernomen konden worden, omdat die te klein- de noodzakelijke kosten te voorzien. En, onndat
schalig waren. Gedacht moet worden aan zorg de wijkzuster vooral voor de Tweede Wereld-
voor uit de inrichting ontslagen psychiatrische oorlog een religieuze status had en niet in haar
patienten, zorg voor kinderen met ontwikke- onderhoud hoefde te voorzien, vielen de zorgen
lingsachterstand of gedragsproblemen en het op plaatselijk niveau nogal mee. Maar tijden
consultatiebureau voor geslachtsziektenbestrij- veranderden. Het realiseren van naamsbekend-
ding. Het karakter van de Provinciale Bond ver- heid en het maken van reclame werden profes-
anderde, de ondersteunende taken en initiele sioneler en het gebruik van media werd in toe-
taken gingen naast elkaar lopen en de organisa- nemende mate belangrijker. In de kleinschalige
tie van de Provinciale Bond werd almaar inge- vooroorlogse Wit-Gele Kruisvereniging waren
wikkelder. Bovendien vroegen alle nieuwe acti- de leden persoonlijk te bereiken, na de oorlog
viteiten natuurlijk om geld. De afgedragen con- toen de werkzaamheden sterk differentieerden
tributie ging in de exploitatie van de Bond een en steeds specialistischer werden kon de wijk-
steeds geringere rol spelen. Er werd steeds zuster niet meer alle problemen in de gezinnen
meer beroep gedaan op overheidsgeld en zo in haar wijk persoonlijk afhandelen. Via de con-
ontstond een ingewikkeld systeem van subsi- sultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters,
dies, afkomstig van de rijksoverheid, de provin- maar ook via de huisartsen werden volwassenen
ciale en gemeentelijke overheden, uit fondsen. en kinderen doorgestuurd naar de gespeciali-
Daarnaast probeerde de Provinciale Bond geld seerde adviesbureaus. Vele bevindingen werden
te generen uit allerlei acties en loterijen. In de geadministreerd en de persoonlijke aandacht
jaren dertig en veertig bleek het moeilijk om de     van de wijkzuster raakte op de achtergrond. De
eindjes aan elkaar te knopen en de financien organisatie van de uivoering werd complexer en
overzichtelijk en inzichtelijk te houden. De toe- daarmee liep de complexiteit van de organisatie
nemende complexiteit van de organisatie werd parallel. Vooral na de oorlog werd de behoefte
problematisch en via een aantal reorganisaties aan bestuurders met visie dringend. Vanuit de
werd getracht deze het hoofd te bieden. Provinciale Bond werd aangedrongen op profes-

sionalisering van de wijkzuster en de bestuurs-
In het begin van haar bestaan maakte de Wit- leden. De professionalisering van de veldwer-
Gele Kruisorganisatie vooral gebruik van mond- kers verliep voorspoediger dan die van de be-
tot-mondreclame om de bevolking te bereiken. stuurders.
De wijkzuster, die in geval van ziekte en beval- Om de organisatie bij de tijd te houden wer-
ling bij de gezinnen thuis kwam, maakte propa- den verschillende reorganisatievoorstellen ge-
ganda voor de vereniging en haar werk. Zij daan, maar deze liepen stuk op de conservatieve
trachtte vooral via de huisvrouw de bevolking te houding en de weinig vooruitstrevende visie
winnen voor modern-hygienische praktijken, van de plaatselijke bestuurders. Er werd gereor-

19I zoals wekelijkse badbeurten, gezonde voeding, ganiseerd, maar de grondstructuur van de ver-
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eniging, plaatselijke autonome afdelingen, die waren vergeten. In tegendeel, de spiritualiteit
op provinciaal niveau federatief verbonden wa- was behouden gebleven en gedurende de ne-
ren, bleven gedurende de gehele onderzochte gentiende eeuw werd de godsdienstuitoefening
periode in stand. hernomen met een zekere intensiteit. Nog een

De jaren zestig waren economisch gezien erfenis uit de Generaliteitsperiode was de af-
nog voorspoedige jaren. Er waren exploitatie- keer van Hollanders, de overwinnaars van de
overschotten bij de Provinciale Bond en de le- tachtigjarige oorlog die Brabant als wingewest
denaantallen namen laarlijks toe. De subsidie aan de Republiek hadden toegevoegd. En omdat
werd sinds eind jaren vijftig niet meer per uit- Hollanders geidentificeerd werden met prote-
voerende dienst toegekend, maar in een totaal- stanten, werd alles wat van boven de rivieren
bedrag. Via de Dienst Verrekening werd zij toe-     kwam en niet katholiek was gewantrouwd. Het
bedeeld aan de verschillende uitvoeringsorga- Groene Kruis, alhoewel algemeen van aard,
nen, maar deze manier van subsidietoekenning werd geschaard onder de titel 'geesteskind van

gaf meer speelruimte aan de bond. De jaren protestante komaf en daarom met argwaan be-
zestig zijn jaren van grote expansie, maar de keken en vermeden. Daarin kwam verandering
groei rustte op het succes van de naoorlogse pe-    toen er een vereniging werd opgericht met wel-
riode en de jaren vijftig. Het *lan was uit de ver- iswaar ongeveer dezelfde doelstellingen als het
eniging. De oude katholieke waarden, pijlers Groene Kruis, maar geinitieerd door katholieke
van de vereniging werden niet meer onder- initiatiefnemers. Bovendien hadden de Brabant-
schreven, niet in de vereniging door het gros se bisschoppen het initiatief ondersteund en de
van de werknemers en in de Brabantse samen- geestelijkheid de opdracht gegeven de Wit-Gele
leving stonden zij eveneens ter discussie. Er Kruisverenigingen van harte bij de bevolking
kwamen financiele problemen bij een van de aan te bevelen. Om de doelstellingen van de
oudste diensten, de kraamzorg. De liquiditeit vereniging te bereiken werden religieuzen als
van de vereniging baarde zorgen. In het begin wijkzuster ingezet. Tegen een dergelijk offen-
van de jaren zeventig werd meer en meer ge- sief was de bevolking niet bestand. De Wit-Gele
praat over samengaan met de zustervereniging Kruisverenigingen werden wel geaccepteerd en
het Groene Kruis. Op I januari 1974 werd deze de medisch-hygienische boodschap kon ver-
fusie een feit. spreid worden. Met name door de inzet van de

religieuze wijkzuster die in de gezinnen kwam
Het Wit-Gele Kruis ontstond in Noord-Brabant en als niet te ontlopen intermediair als geen an-
en waaierde pas daarna uit over Nederland om der haar steentje heeft bijgedragen aan de me-
daar een zeer invloedrijke positie te gaan inne- disch-hygienische inhaalmanoeuvre van Noord-

men op het gebied van de gezondheidszorg. In Brabant.
deze studie is onderzocht waarom iuist een spe- De Wit-Gele Kruisvereniging kon opbloeien
cifiek katholieke organisatie noodzakelijk was binnen een maatschappij-ordening die 'periode
op een niets met godsdienst uitstaand terrein van verzuiling' genoemd wordt. Na een periode

als ziekenverzorging en ziektebestrijding. Een die gedomineerd werd door een liberale denk-
deel van de verklaring is gezocht in de mentali- wijze was in Nederland de sociale problematiek
teit van de Brabantse inwoners. De meeste sterk onder de aandacht gekomen. De inrich-
Brabanders waren in hun hart zeer katholiek en    ting van de Nederlandse staat conform het libe-
trouw aan de kerk. Het feit dat gedurende de rale gedachtengoed kon op deze 'sociale kwes-
gehele Generaliteitsperiode hen de uitoefening tie' geen antwoord geven. Daarop ontstonden in
van hun godsdienst was verboden, had er niet het laatste kwartaal van de negentiende eeuw

I 92 voor gezorgd dat zi j de katholieke waarden sociale bewegingen. Ook de kerken gingen zich
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met de sociale kwestie bezighouden. Zo ont-
Stond een verticale scheiding tussen sociale be-
wegingen op basis van godsdienst. Binnen deze
scheidingsmuren ging eenieder aan het werk
om problemen op te lossen en de bevolking op
te voeden. Binnen deze maatschappij-ordenin-
gen, de zuilen, konden verenigingen goed gedij-
en. Vooral in de jaren twintig en dertig pasten
de mentaliteit van de katholieke bevolking en
zeker de Brabantse katholieke bevolking, de ide-
ologie en de van daaruit gehanteerde strate-
gieen en de verzuilde maatschappil-ordening
perfect bij elkaar. Zij beinvloedden elkaar en
versterkten elkaar. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en kort daarna bleef alles bij het oude,
maar aan het einde van de iaren vijftig begon
dit model schade op te lopen. De mentaliteit
van de bevolking veranderde, de kruisverenigin-
gen vroegen om een andere organisatiestruc-
tuur, de formule om religieuze wijkzusters in te
zetten raakte uitgewerkt, de religieuzen verlie-
ten de kloosters en de Wit-Gele Kruisleden wil-
den deskundigheid en geen religiositeit. Het
was tijd om het roer om te gooien. In 1974 was
het zover. De specifieke katholieke Provinciale
Bond van het Wit-Gele Kruis fuseerde met het
Groene Kruis en ging verder als Provinciale
Noordbrabantse Kruisvereniging.
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SUMMARY

This study deals with two related fields of inte- The disease that was feared most was
rest: when do people start making essential tuberculosis; a disease that was best combatted
changes of behaviour and what is the interme- against by means of elementary hygienic
diary structure which aims to realise that chan- measures, as e.g. cleaning cutlery separately,
ge of behaviour. In order to be able to study and using handkerchiefs and sputum pots.
both issues at the same time I have limited my- According to a number of prominent
self to one particular region: the story has been inhabitants of Noord-Brabant, including some
set in the province of Noord-Brabant, the doctors and the two bishops of Noord-Brabant,
Netherlands. The intermediary structure is re- this disadvantage had to be cleared. This group
presented by a regional health organization, De of people wanted to follow in the footsteps of
Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis. Het Groene Kruis (the Green Cross), a regional

health and home nursing organization in the
At the beginning of this century the North  of the country, whose actions  were very

province of Noord-Brabant contended with the successful. The organization had tried to
problem of a relative disadvantage with respect establish itself in Noord-Brabant, but its ideas
to the rest of the country. Statistics showed hadn't caught on among the population. In the
higher morbidity and mortality figures. As far North-West corner of the province. where there
as medical care and hygienics was concerned was a larger population of Protestants,  a few
Noord-Brabant was at a disadvantage. People Grome Kruisverenigingen were established.
paid little attention to personal hygiene. For In I9I6 Dr. Gribling, a GP from
most inhabitants taking a bath was an unusual Oudenbosch, initiated the formation of a
activity; a handful of water for hands  and face diocesan association in the diocese of Breda.
was enough. The rest of the body was covered, The bishop supported this initiative and
and neglected. encouraged the parish priests to become

Food, more often than not of poor quality, actively involved in the formation of local
was prepared under insufficiently hygienic branches of the association. The diocese of Den
circumstances because water, drawn from Bosch took up the Breda initiative. They
wells, was of inferior quality. distinguished themselves from the existing
Of all Dutch provinces only Limburg had a health organization by choosing a different
higher child mortality than Noord-Brabant. colour for their cross-symbol, i.e. white-yellow,
Mothers had insufficient knowledge of the papal colours. After a somewhat hesitating
adequate baby care. Infants were swaddled, start, the nineteen-twenties saw the
nappies were scarcely changed and they were establishment of Wit-Gele Kruisverenigingen
hardly ever bathed. Babies were bottle-fed (Associations of the White-Yellow Cross)  in a
under unhygienic circumstances with baby- lot of municipalities in Noord-Brabant. These
food of, often, poor composition. Breast-feeding local branches were autonomous and formed a
was not customary in Noord-Brabant. This was federation, first within the diocese, but from
partly on account o f the prudish mentality of I 940 onwards in the Provinciale Bond van het
the people, but was also caused largely by the Wit-Gele Kruis  ( the Provincial Confederation of
pressure of the work of the mothers. By bottle- the White-Yellow Cross).
feeding the babies with bottles that were
prepared in advance for the day and kept in the During the early years the main occupation of
cradles, mothers could continue their activities the local branches was home-nursing, infant

194 without much interruption. care and lending out nursing commodities.
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Infant care mainly consisted ofantenatal promoted the organization and its work. She
classes, ten meetings at which expectant tried to win over the housewife first to modern
mothers were taught how to look after their hygienic practise, such as weekly baths, healthy
babies. A lot of attention was paid to promoting meals, using environment-technical appliances
breast-feeding and infant-hygiene . Both and hygienic housekeeping. The district nurse
diocesan federations, which merged in the was the key-figure of the local branch. The
Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis in I 940, board of directors consisted of dignitaries:
supported the local branches. They employed mayor, notary, G P and parish priest; the daily
specific professional workers, as e.g. a poll-taker   work was done by the district nurse. The
for tuberculosis and infant welfare. dignitaries did not know anything of the actual

During the thirties the area of work of the practice, their job was to make sure that there
Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis grew was enough money to pay for the necessary
extensively. The extension concerned activities expenses. And since the district nurse had a
which could not be done by the small-scale local religious status, especially before World War
branches, as for instance the care of mental Two, she didn't need wages to provide for
patients that had recently been dismissed from herself. Therefore at a local level the financial
a mental home, the care of children with problems weren't that bad. But times change.
behaviour problems or with a low level of In the small-scale pre-war Wit-Gele
development, and Venereal Disease clinics. Kruisvereniging there was personal contact with
The nature of the Provinciale Bond changed, the members. After the war, when the activities
undertaking new initiatives became as started to become a lot more differentiated and
important as supporting existing activities and specialist, the district nurse was no longer able
the organization of the Provinciale  Bond grew to  deal with  all the problems  of the families in
more and more complex. Moreover, all these her district personally. Adults and children
new activities required money. Subscription were referred to specialized health centres by
fees played an increasingly diminishing part in way of the infant and child welfare centres and
the exploitation of the Provinciale Bond, and family doctors. A lot of results were registered
there was a growing appeal to government and there was less room for the district nurse's
subsidies, resulting in a complicated system of personal attention. The organization of the
government grants, grants of the provincial and practise became more complex, and so did the
local authorities and from trusts. Apart from structure ofthe organization as a whole. The
that the Provinciale Bond tried to generate Provinciale Bond urged the professionalisation
money from all kinds of actions and lotteries. of the district nurse and directors. The
During the nineteen thirties and forties it was professionalization of the work in the field was
hard to make ends meet and to keep finances more successful than that of the work of the
clear and well-organized. The increasing board of directors. In order to keep the
complexity of the organization became a organization up-to-date several plans for
problem which the Bond tried to solve by means reorganizations were proposed, but they all
ofa number ofreorganizations. failed because of the conservative attitude  and

the not particularly progressive views  of the
During the early years of its existence the local directors. A reorganization did take place,
organization of the Wit-Gele Kruis reached the but the essential structure of the association,
people mainly by means of word-of-mouth local autonomous branches joined in a
advertising. The district nurse who visited the federation at a provincial level, remained the

I95 families in case of illness or childbirth, same during the entire period of research.
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The nineteen sixties were prosperous years, Hollanders (inhabitants of Holland), the victors
from an economical point of view. There was an      of the Eighty Years' War, who had added

exploitation surplus at the Provinciale Bond and Brabant to the Republic as conquered land. And
membership grew. Since the nineteen fifties since Hollanders were identified with
the subsidies had no longer been allotted to Protestants anything coming from above the
each local branch separately, but in a lump rivers Waal and Maas and was not Catholic was
sum. The Dienst Verrekening (the settlement mistrusted. The Green Cross, although it was a
service) took care of allocating the money to the neutral organization, was considered "the
several executive committees. This way of brainchild of Protestant origin", and therefore
subsidizing, however, gave the Bond a greater looked at suspiciously and avoided. Especially
deal of latitude. The sixties are the years of because of the fact that the Wit-Gele Kruis
expansion, but this expansion was based on the health organization was Catholic the message
success of the post-war period and the fifties. that hygienic measures were necessary could be
The association had lost its elan. The old successfully spread among the people in Noord-
Catholic values, the pillars on which the Brabant. Moreover, the bishops of Brabant had
association was built, were no longer adhered supported the initiative and ordered their parish
to, neither within  the  Bond by most of its priests to recommend the Wit-Gele
employees, nor among the Noord-Brabant Kruisvereniging among the parishioners. In
community. Financial problems arose at one of order to achieve the aims of the association the
the oldest services, maternity care. The liquidity district nurses were nuns. The people could not
of the organization became worrying.  In the resist such an offensive. This fact in particular,
early seventies there was more and more talk of religious district nurses visiting families and
a merge with its sister organization, the Groene acting as an intermediary for the association,
Kruis. On January I, I974 the merge took place.     was no doubt one of the main reasons for the

medical-hygienic overtaking manoeuvre in
The Wit-Gele Kruis grew up in Noord-Brabant Noord-Brabant.
and later fanned out all over the Netherlands, The Wit-Gele Kruisvereniging could flourish
where it started to take up a very influential because of a typically Dutch society structure,
position in the field of health care.  In this study called the "period of pillarization verzuiling" (a
I have analysed the reason why a specifically society structure with the organization not only
Catholic organisation was necessary in a field of political parties but of labour unions,
that had nothing to do with religion: health care businessmen's organizations, social and sports
and the combat against disease. Part of the clubs, health care organizations etc. on the
explanation has been found in the mentality of basis of membership in a religious-ideological
the population. Most inhabitants of Noord- "pillar") After a period of a predominantly
Brabant were Roman Catholic with all their liberal mentality the Dutch had started to focus
hearts and were loyal to the church. The fact on social problems. The structure ofthe Dutch
that during the entire Generality period they state in accordance with the liberal ideas had no
had been forbidden to practise their faith hadn't answer to the social question.  As a result of that
made them forget the Catholic values. On the social movements originated in the last quarter
contrary, their spirituality had been retained of the nineteenth century. The church,
and during the nineteenth century religious Protestant and Catholic, also took an interest in
practise was taken up again with a certain the social problems, which resulted in a vertical
intensity. Another inheritance from the segregation between social movements, based

I96 Generality period was their aversion to the on ideologies. This atmosphere of pillarization
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was the right one for all kinds of associations
to prosper. Especially during the nineteen
twenties and thirties the mentality of the
Catholic population, and particularly the
Catholic inhabitants of Noord-Brabant, the
ideology and its strategies and the society
structure were a good match. They influenced
and reinforced each other. During the second
World War and shortly afterwards everything
remained the same, but towards the late fifties
this society model started to crack. Its main
targets, driving back morbidity and mortality,
had been achieved. The mentality of the people
changed, health organizations required new
organization structures, the formula ofhaving
religious district nurses didn't apply any longer,
nuns left the convents and Wit-Gele Kruis
members demanded health care that was based
on professionalism, no longer on religion. The
time had come to change course. In I974 that
time had come. The specific Catholic Provinciale
Bond van het Wit-Gele Kruis merged with the
Groene Kruis into the Provinciale Noord-
Brabantse Kruisvgreniging (the Provincial Health
Organization of Noord-Brabant).

Translation: Joos Priem
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BIJLAGE I

FINANCI LE TABELLEN

De bestuurders van de Provinciale Bond klaagden veelvuldig over de overzichtelijkheid van de fi-
nancien. Men bleek niet in staat om een goede financiele administratie te voeren.

Vanaf I933 publiceerde de Provinciale Bond iaarlijks gegevens en verslagen over het vereni-
gingsjaar. Sinds die tijd zijn subsidiebedragen voor de verschillende diensten terug te vinden in de
jaarrekeningen. In r957 veranderde het boekingssysteem. Subsidies werden sindsdien in 66n be-
drag samengenomen en niet meer naar dienst gedifferentieerd.

Contributies onderzochte gemeenten

Jaar Breda Eindhoven Etten Gemert Gilze Tilburg

I948 4,00 5,oo 7,20 5,00 7,50 3,50

6,00 7,50 14'40 IO,00 6,00

8.50 IO,00 24'00 I5'00 IO,00

II,00

1955 6,00 5,00 7,20 8,00 IO,00 5,00

8,00 7.50 I4'40 IO,00 8,00

I2,00 IO,00 24,00 15,00 IO,00

I5,00 25,00 I5,00

I965 I7'00 I2,00 I 8,00 I4'00 I6,00 I5'00

20,00 I5'00 I8,00
23,00 22,00

1973 32,50 35,00 30,00 22,00 24,00 32,00

a) I5,00 a) I8,00 a)28,00

a) Bejaarden
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BITLAGEN

Door de Provinciale Bond ontvangen subsidies

Algemene zaken

Jaar Rijkssubsidie Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie Totaal

I933 4.000 3.600 7.600

I934 4.000 3.600 7.600

I935 4.000 3.600 7.600

I936 4·000 4.000

I937 4·000 4.000

I938 4.000 4.000

I939 4.000 3.825 7.825

I940 12.845 II6 12.961

I94I IG.430                           I84            16.6I4

I942 Geen gegevens
bekend

I943 I3'655 II6 I3.77I

I944 I3'655 II4 I3769

I945 I4'015                            80            I4·095

I946 I5·335 I23 I5 458

I947 I4.870 I09 I4 979

I948 I5.230 I05 I5 335

I949 32.5I3                           I36           32.649

I950 33·I60 II9 33·279

I95I 33·738 I03 33·84I

I952 35·699 95 35·794

I953 35·050 94 35·I44

1954 42.789                            64            42.853

I955 44·I82 49 44·23I

I956 49·950                     74        50·024

1957

Bakeropleiding

Jaar Rijkssubsidie Provinciale subsidie Totaal

I 933 375 225 600
I 934 750 237 987

I 935                                                                  0
I 936 575 575

I 937 230 230

I938                                                              0
I 939 337 337

I99 I 940                                                        0



WIT-GELE KRUIS IN NOORD-BRABANT I9I6-I974

Centrale internaten

Jaar Provinciale subsidie Praeventie funds Totaal

I95I 34·000 34·000

I952                                                                             0

I953 34.000 34·000
I954 IO.000 32.000 42.000
1955 IO.000 32.000 42.000
I956 IO.000 30.000 40.000
I957 II.000 32.000 43·000

Gebrekkigenzorg

Jaar Rijkssubsidie Aandeel uit provinciale projecten Totaal

I943 I.500 I.500

I944 3.200 I.500 4.700

I945 3.200 1.750 4.950

I946 3.200 I.750 4.950

I947 5.I48 5.I48

I948 5.I50 5.I5O

I949 7.I36 7.I 36

1950 7.953 7.953

I95I 7.I 90

a) 3·750 10.940
I952 7.295 7.295

I953 7·753 7·753

I954 8.0'78 8.078

I955 9.69I 9.69I

I956 IO.4I2 IO.4I2

I957 IO.554 IO.554

a) Voor revalidatie
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Geestelijke hygiene van het kind

Jaar Rijkssubsidie Provinciale subsidie Gemeentelijke Provinciaal Totaal

subsidie fonds

I95I 4·000 7.500                                       825         12.325

I 952 5.000 7.500 I.200 I3.700
I 953 5.000 2.I32 I.800 8.932

I954 5·775 4·30I 4.583 6.624 2I.284

I955 5.430 I.692 I.000 8.I22

I956 7.463 280 I.200,OI 8.943

I957 7·7I5 7.752 I5.468

Geesteliike volksgezondheid

Jaar Rijkssubsidie Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie Totaal

I936 2.250 2.250

I937 IG.000 I.000 I7'000

I938 IG.000 I.806 I'7.806

I939 I6.000 I.486 I7486
I940 IG.000 542 I6.542

I94I IG.000 I6.000

I942 I.26I I.26I

I943 I 6.000 I.000 [7.000

I944 I.200 I6.000 I7.200

I945 IO.000 I 6.000 630 26.630

I946 IO.000 I6.000 26.000

I947 IO.000 I6.000 26.000

I948 IO.000 26.000 4.960 40.960
I949 8.000 26.000 725 34·725

I950 I7500 I3'000                             825             3I.325

I95I I8.500 I8.500

I952 I8.500 I8.500

I953 23'867 23'867

1954 26.898 26.898

I955 29.507 29.507

I956 30·9I4 30.9I4

I957 5.500 26.747 32.247
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WIT-GELE KRUIS IN NOORD-BRABANT I9IG-I974

Kankerbestrijding

Jaar Rilkssubsidie Totaal

I953                 7I8               7I8

I954 6.59I 6.59I

I955 8.98I 8.98I

I956 8.37I 8.37I

I957 Io.458 Io·458

Kinderhygiene

Jaar Rijkssubsidie Provinciale subsidie Totaal

I933 I5.077 I5.077

I934 14.I50 I4.150

I935 I4.225 I4.225

I936 I3.69I 13.691

I937 4.485 I3'485

I938 I3·455 I3·455

I939 13·455 I3.455

I940 I7.895 I7895
I94I I7.632 I7.632
I 942 geen cijfers

I943 25'496 25.496

I944 25.496 25'496

I945 33·I6O 33·I60

I946 32.563 32.563

I947 59.239 59.239

I948 86.494 2.500 88.994

I949 88.367 88.367
I950 86.598 86.598
I951 85.I54 85.I54
I952 95.8I9 95.8I9

I953 I00.542 100.542

I954 113.595 II3.595

I955 I36.822 I36.822

I956 I50.197 I50.I 97

I957 I97.372 197.372
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Kraamzorg

Jaar Rijkssubsidie Provinciale subsidie Aandeel uit Totaal

provinciale projecten

I943 8.000 8.000

I944 8.000 8.000

I945 5.583 a) 8.000 I3 583

I946 28.262 28.262

I947 I6.750 I6.750
1948 20.666 b) 2.528 23.I94

I949 36300
c) 6.638 b) 3·I43 42.938

I950 54·675 b) 70.093 I24.768

I95I 59.840 59.840

I952 34·000 34·000

I953 I.440 I.440

I954 966 966
I955 959 959

I956 I.I36 I.I36

I957 839                                                        839

a) Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande

b) Commissie inzake kraamhulp
c) Bemiddelingsbureau

M.O.B.'s

Jaar Rijkssubsidie Provinciale Gemeentelijke Provinciale Totaal

subsidie subsidie fondsen

I950                  583 I3.000 I3'583
I95I 2I.000 I5.550 5.000 41,550

I952 2I.000 21.397 12.500 54·897

I953 2 I.000 2I.000 I .I86 7·500 68.686

I954 22.905 2I.583 23 9I6 7.708 76.II4

I955 38.370 29.400 32182 20.350 I20.902

I956 6 .967 39.604 6I.640 26.000 I8 9.2 I I

I957 59·342 40.0I6 43·079 15'26I I66.I79

a) 8.480

a) Subsidie van randgemeenten
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Opleiding wijkverpleegster

Jaar Praeventie fonds Totaal

I953 6.250 6.250

I954 7.083 7.083

I955 I2.000 I2.000

I956 8.875 8.875
I957 6.000 6.000

Provinciaal bureau

Jaar Rijkssubsidie Praeventie fonds Totaal

I952 20.II7 20.II7

I953 20.065 20.065

I954 2I.000 2I.000

I955 8.588 20.000 28.588

I956 8.588 20.000 28.588

I957 IO.525 20.065 30.590

Rheumabestrijding

Jaar Rijkssubsidie Totaal

I950 20.737 20.737

I95I 15.000 I5.000

I952 6.257 6.257

I953                                                         0

Schoolpsychiatrische dignsten

Jaar Gemeentelijke Totaal

subsidie

I952 20.827 20.827

I953 34·I44 34·144

I954 34·I32 34·I 32

I955 40·793 40·793
I956 6I.390 GI.390

I957 62.926 62.926
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BITLAGEN

Zedelijke polksgezondheid

Jaar Rijkssubsidie Prophylaxe Totaal

I938 5.000 I.000 6.000

I939 5.000 I.806 6.806

I940                                              0
I94I 3.200 3·200

I942                                                0

I943 7.000 5.000 I2.000

I944 7.000 4.600 II.600

I945 16.874 I5.125 32.000

I946 23'077 8.000 3I.077

I947 22.794 9.000 3 .794

I948 I8.680 9.000 27.680

I949 27.740 6.750 34·490

I950 24 57I 6.750 3I.32I

I95I 28.636 5.000 33·636

1952 I8.I20 IB.I 20

I953 20.283 20.283

1954 20.2I4 20.2I4

I955 2I.797 2I.797

I956 22.966 22.966
I957 23.I85 23'I85
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Toegekende subsidies uitgesplitst per dienst sedert 1959

laar Algemene dienst/ Opleiding Provinciaal Dienst Sociale Dienst Geestelilke Dienst MOB Dienst Kraarnzorg

dienst verrekening Wilkierpleegsters Bureau/Entingen kinderhygiene Volksgezoridheid

'958 50·933 0.375 31·592 =09.670 41.000 169.372 488.II3               '

1959 52-079 8.000 30 420 219.126 86.683 205·469 528.126

1960 53·069 8000 39875 242.,12 I 53,407 238.24 621.600

196I 53·8 9 12.000 37·315 242.663 '73.16; 3 I 6.753 667·168

'962 484-021' 22.530 93638 282.919 93·748 268.20: 938.809

1963 526.273 16.281 126.627 283.689 113·339 300.168 i'004·648

1964 637·'89 30·397 141.832 334·885 i26.204 346.269 497·165

74·919'

1965 73I.440 12.288 I 56.104 380.340 201.731 374·275 1·799·5Il

86.155

ig66 8048 F·473 119.227 382.169 26-·105 407·173 329.963

112.563

1967 583·164 4/.701 122.448 422.580 307·942 454·792 570.695

161.747 10.237' 

1968 634·744 1.072 ,35·9t. 440.397 373·493 637.802 668.369

205429 75·220

/969 696.427 I4 I.040 535·919 333·313 538.641 742.17,

h.6691 226.684

I9-0 783·322 [51·380 575·854 444·701 61)·539 844·274

'2.760 252.800

1971 634·260 i66.050 552.2JI 952.756

151.470

internaten Kanker- Voedings- Dienst Rheuma· Dienst zedeliike Prenatale

Kraamzorg bestriiding :00,11:hting Rev alida tie bestriiding volksgezondheid zorg

43-000 7·353 21.162' I 2.7 I 4 824

43·000 Io·581 4·000 21.'56 1.083 849

45·500 'I.00·. 4.000                                                                                              851

48.000 iI.6i 6 772

84-001 II.786 40.134 56.743                               857

t3O.166 13·620 51.8 i i 78.067 848

123·ooo I7·028 IO.000 62.434 93.699 1.200

42.000 20.695 30 696 76.656 .3.18 1.016

2[9·943 23'833 37·326 83.416 I 24.488

213.382 63·955 57·426 83406 124.427

213.,37 68.468 68.445 89.684 135·934

228.653 77·456 83.173 m.499 44·6,2

314·644 6.826 86.334 i,6.462 163.886

326.698 9,. 053 93·380 129.342 t82.264

' Deze subsidie werd toegekend aan de Dienst Gebrekkigenzorg
Subsidies worden via de Dienst Verrekening verdeeld

206 Jeugd SPD wordt afgesplitst

Aparte subsidie voor het bureau Levens- en Gezinsmoeilijkheden



BILLAGEN

Salarisposten Provinciale Bond

Jaar Annbtenaren Medische leiders Wiikverpleegsters Totaal

Provinciaal Bureau en districtskantoren en enquetrices

I925

1935 I.425 I7.38I 5.509 24.315

1945 9.O Ig 43·688 88.445 I4I.I53

I955 137·576 277'I42 387.806 802.524
I965 684.604
I973
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LIJST MET TABELLEN

Tabel I Tabel 4 Tabel 7

Exploitatieresultaat/totale lasten afgezet Zuigelingensterfte Aantal bekende gevallen venerische

tegen contributie en subsidie aandoeningen in Noord-Brabant

Tabel 5
Tabel 2 Verloop zuigelingensterfte Tabel 8

Financieel overzicht I970 en 19·7I Deelnemers aan de cursus

Tabel 6 wilkverpleging 193I-1965

Tabel 3 Milieu van herkomst aanmeldingen
Aantallen aangesloten gezinnen 'dienst geestelijke hygiene Tabel 9

van het kind' Participatie aan de plaatseliike
afdelingen in Noord-Brabant

LITST MET AFKORTINGEN

AVO Arbeid voor onvolwaardigen
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

art. Artikel
a.w. Aangehaald werk
BCG vaccin

BLO Bijzonder lager onderwijs
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst

CB Consultatiebureau

EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken

GAB Gewestelijk arbeidsbureau

GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
GG en GD Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
G.V. Geestelijke Volksgezondheid
GVO Gezondheidsvoorlichting voor Ouderen

KRO Katholieke Radio Omroep
KSA Katholieke Sociale Actie

MOB Opvoedkundig Bureau

MULO Meer Uitgebreid Lager Onderwiis
NCB Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

N.M.G Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst

O.p. Dominicanen/Dominicanessen
s.j.              Jezuieten
S.O.T. U. Stichting tot opsporing tuberculoselijders

SPD Sociaal Psychiatrische Dienst

SSLK Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen
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NOTEN INLEIDING EN HOOFDSTUK I

NOTEN

INLEIDING 8.    Deckers, a.w.. I87: c.f. Van den Eerenbeemt. ln het spoor
van de vooruitgang. I33-134·

i. Volksaard wordt opgevat als culturele identiteit. 9. Katholiek Sociaal Weekblad CKSW), 11 (IgIz) 438.

2.    Van Oudheusden, Brabantia Nostra. IG-17. to. Idem.

3.    Van den Eerenbeemt, 'Inleiding. Het historisch kader', II.  Royackers, Een onderzoek naar de gezondheidstoestand in
in: Ceschiedenis van Noord-Brabant 1890-1945, Tilburg 1930-1936. 32

deel 2. (3· 12.   KSW, 27 (I928) 775-776.
4    Querido, De Wit-Gele Vlam, 44· I3. Wouters, 'Professionalisering en specialisering van de

5·    Querido, a.w. 86-88. gezondheidszorg'. in Geschiedenis van Noord-Brabant

6. Gribling, V tigjaar Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant. Dit 1890-1945· 276
boek verscheen ter gelegenheid van het vijftigjarig be- I4'    Er werd dus wel locaal getracht iets te doen aan thuisver-
staan van het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant. pleging en uitleen van verpleegartikelen (de voornaam·
Esmeyer en Geerts, Kruisclings door de tijd. [Van kruisver- ste eerste activiteiten), maar het was minimaal. Sinds

eniging tot thuiszorgorganisatie in Midden-Brabantl, 1903 was er een provinciaal Groene Kruis. met elf auto-
verschenen in I992. nome verenigingen. Deze verenigingen bestonden voor-

Van Kimmenade·Beekmans, Van Pesthuis tot namelijk in de protestante gebieden.
Wijkgebouw. een studie over de kruisvereniging in                     I5.      RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Gemert, dateertvan I99I. Kruisvereniging, 'Rapport der voorloopige Commissie
Gorisse. 80 jaar kruisvereniging Roosendaal 1916-1996 is voor R.K. Ziekenverpleging ten platten lande in de

onlangs verschenen. Bisdommen 's Bosch en Breda', 2, Notulenboeken

Cinv.nr. I 
DEELI 4. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, 'Rapport de voorloopige Commissie
Het Wit-Gele Kruis, organisatie voor voor R K. Ziekenverpleging ten platten lande in de

Bisdommen 's Bosch en Breda', 4. Notulenboeken
ziekenverpleging en volksgezondheid (inv.nr. I).

I7' Gribling, ViBigjaar Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant, I 9

(I9I6-I974) I8.   Esmeyer en Geerts, Kruiselings door de tjd. 82.

I9. Gribling, a.w., 44·
20.  Philips. Gezondheidszorg in Limburg, 245-246 en

HOOFDSTUK I 249-250
2I. Van Vegchel, Medici contra Kwakzalvers, 5.

I.     Deckers, De Landbouwers van den Noordbrabantschen 22.   KSW, 4 CI 905) I9I
zandgrond, I86. 23'   KSW, 6 (I907) 107

2.    Van den Eerenbeemt, 'Arts en sociaal besef. in Sociale 24.  Pruijt, t.a.p., I28.
Wetenschappen, 12 (I969) 22. 25' Scheidelaar wordt geciteerd in: Esmeyer en Geerts, 6·7·

3.      Van der Heijden, Bevolking en Bestaan in Gitz£-Rijen, 54 26.   Esmeyer en Geerts, a.w., 67.
4.    Van der Heijden. idem. 27.   Dekker, Van den Eerenbeemt en De Leeuw, Levensloop.

5. Pruijt, 'Roeien, baren en in de arbeid zijn', in Ons moe cultuur en mentaliteit, 27.

dir en ons./et, 134 28.  Pruift, t.a.p., I38-I39
6.   Van der Heilden, a.w., 54 29.  Esmeyer. a.w., 67.

7. Stuller, 'Cleanliness has only recently become a virtue', 30.  Gribling, a.w., 20.
in The Smithsonian 21 (I99I). I34· 31.   KSW, 7 (1908) 179

209 32.  KSW, 6 (I907) 215·



NOTEN HOOFDSTUK II

33·    Hueting en Dessing, Tubirculose. Negentigjaar tuberculo- NOTEN HOOFDSTUK II
sebestrijding in Nederland. II-14.

34·   Dekker, 'Een leemte in de Nederlandse tuberculosebe- I. Gribling, VQ,ftigjaar Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant, 27

strijding', Tegen de Tuberculose , 23 CI927) IIS· In het diocees De Bosch werden 220 formulieren ver-
35·   Hueting en Dessing, a.w.. I3. zonden en in het diocees Breda I35· In het bisdom Den

36.  Dekker, t.a.p., IIG. Bosch werden I35 vragenli isten teruggestuurd in Breda

3'7·   Philips, a.w.,38 90.

38. Hueting, a.w., I4. 2. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

39·  Philips, a.w. 36. Kruisvereniging, Bil het 2e Lustrum. Bijdrage van Dr. J.

40· Philips, a.w.. 36. Gribling, 5, (inv.nr. 5)

41.   Van Daal en De Knecht-van Eekelen. 'Over aetiologie en 3· Gribling, a.W., 27.
therapie', in GEWINA. I5 (I 992) 2II-2I3. 4.       RAN B, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

42. Hueting, a.w..I7. Kruisvereniging, Notulenboeken. Rapport der voorloopige

43.   Van den Eerenbeemt, 'Arts en sociaal besef in Commissie voor R. K. Ziekinverpleging ten platten lanie in

Nederland' in Sociale Wetenschappen, 12 CI969) 3-4 de Bisdommen 's Bosch en Breda. (inv.nr. I).

44·  Van den Eerenbeemt. t.a.p.. IG-I7· 5· Idem,
45·   Houwaart, De hygienisten. Ansen, staat wl volksgezondheid 6.   Gribling, a.w.. 26-27

in Nederland 1840-1890,203 7· Gribling, a.w.,35·

46.  Houwaart, a.w., 2I3· 8.   Gribling, a.w. , 35-36.

47-  Van den Eerenbeemt. t.a.p.,44-45 9. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

48.  Houwaart, a.w., 230. Kruisvereniging, Notulenboeken. Notulen van de verga-
49.  Gribling, a.w., II. dering. 27-7-1967, (inv.nr. 2)

50· Bartels, Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke ge- Io. Idem.

zondheidszorg in Nederland, 77 II. 1dem.

5 .     Qu6rido, De Wit-Gele Viam. Gedenkboek ter gelegenheid I 2. idem.

van hit 50-jarig bestaan van de nationale.#deratie van het I3' Gribling. a.w., 37

Wit-Gele Kruis 1923-1973,20. I4'   Gribling. a.w.,6I.
52.    Janssen. Provincigal kruiswerk in Gelderland, 19.                  15· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

53·   Bartels, a.w., ·79-80. Kruisvereniging, Notulenboeken. (inv.nr. 2)
54·   Janssen, a.w., fI-22. 6. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

55·   Gribling, a.w.. 33-36. Kruisvereniging. Notulenboeken van de Noordbrabantse

56.   Querido, a.w., 78-79 Vereeniging tot Bestriiding van de Tuberculose, (inv.nr.

57·    Het was niet zo dat er over persoonlijke gezondheids- IO).

zorg en persoonlijke hygiene niets bekend was. In I870 1'7.  Gribling, a.w.. 33

schreef R. Schnieders Verspreide aanteekeningen over IS.    RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

volksgeneeskunde en gezondshcidsleer. Van de hand van Kruisvereniging, Bit het tweede lustrum, Bijdrage van dr.
R.K. Priester verscheen in I906 Het boek voor moeder en

1 Gribling, 4, (inv.nr. 5)

dochter. Volledig onderricht in alles wat eene prouw sis huis- I9.   Esmeyer en Geerts, Kruiselings door di tild, II6.
houdster en moeder dient k weten. Het li ikt er echter op 20. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

dat deze boeken niet bekend waren bij de bevolking. Zie Kruisvereniging, Festen, Rede, uitgesproken ter gelegen-

Philips, a.w., 224. heid van het viiftigiarig bestaan van het Wit-Gele Kruis,

St. Oedenrode. I970, I, Cinv.nr. I 58)
2I. Cultuur wordt hier opgevat als waarden· normen en be-

tekenissysteem. In deze optiek wordt cultuur een collec-
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NOTEN HOOFDSTUK III

tieve identiteit, die aan groepen van mensen een eigen Noord-Brabant. Bijlage bii de brief aan gedeputeerde
karakter biedt. Zie: Zilderveld. De culturelefactor. 43-44 Staten, 23- II-I940· 2. Cinv.nr. 84)·

22. ATK, Verslag van de bespreking van de beide verenigin- I2. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse
gen d.d. 13 oktober 19I9. Kruisvereniging, Notulen van de vergadering van de

23' ATK. Eerste jaarverslag van de R.K. Wijkverpleging het Commissie ter bestudering van de reorganisatieplannen
Wit-Gele Kruis. I919 van de gezondheidszorg in Noordbrabant, 8-6-I940, I.

24. Idem. (inv.nr. 124)
25'   Esmeyer en Geerts. a.w., 22.                                        4.   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

26.  AKGB. De Bredase Courant, I5 juni I963 Kruisvereniging, Bijlage bij de briefvan de Provinciale
27.     AKG B.Jubileboekjevan de R.K.  Vereniging tot Bescherming Raad voor Gezondheidszorg, 26-8-1948. (inv.nr. 84)

van Zuigilingen poor Breda en omstreken. 4 4' RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
28.   Van Oorschot, Tot zieken gezonden, 33 en 38·42 Kruisvereniging, Notulen van de bespreking van het
29. Van Oorschot, a.w., 43-44· Dagelijks bestuur van de Bond, I7-12-1958, Cinv.nr. 84).

30· Van Oorschot, a.w., 44·                                              I 5. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

31. Van Kimmenade-Beekmans. Van Pesthuis, 69 Kruisvereniging, Jaarverslag van 1944· I 2, (inv.nr. 58)
32. Van Kimmenade-Beekmans, a.w.,72-74 I6.   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

33· AKE. Notulenboek. Oprichtingsvergadering, 9 mei 19I8. Kruisvereniging, Bijlage bij de briefvan de Provinciale

34·   Brekelmans e.a., Gilze duizendjaar: bildrage tot de ge- Raad voor Gezondheidszorg, 26-8·I 948, (inv.nr. 84).
schiedenis van Gilze, 308. I'7' RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

35· AKG, Weekblad Gilze en Rilen. juni I969. Kruisvereniging, Notitie van 28 mei I 950. niet getekend.

36. Roscam Abbing, Bouw en werking van d£ gezondheidszorg maar gericht aan de heer Matthee, afkonistig van de
in Nederland, I3 Commissie Interne Reorganisatie, 0.1.v. de arts Houben,

37·    Van den Eerenbeemt, Industrie<l ondernemerschap en (inv.nr. 841.
mentaal klimaat, II . I8. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Jaarperslagvan 1940,4, (inv.nr. 58)
NOTEN HOOFDSTUK III I9.   RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Notitie van de commissie Interne
I. Gribling, Vijftigjaar, &-63. Reorganisatie, 0.1.v. dr. Houben, 28-5-I 950, Cinv.nr. 84)

2.    Gribling. a.w., 69 20. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

3.    Qu61:ido. De Wit-Gele 1/lam, 93 Kruisvereniging, Interim Rapport van de Commissie

4·    Qu6rido, a.w., 96. voor Interne Reorganisatie van Het Wit-Gele Kruis
5.    Gribling, a.w.,70 Noord-Brabant, juni I957,2, (inv.nr. 84).
6. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 2I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Jaarverslag 1932, Z.p. (inv.nr. 58). Kruisvereniging, Interim Rapport van de Commissie

'7. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse voor Interne Reorganisatie van het Wit-Gele Kruis in

Kruisvereniging, Statuten van de Provinciale Bond van Noord-Brabant, juni I957,4-5· (inv.nr. 84)·
het Wit-Gele Kruis, artikel 6, (inv.nr. I). 22. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

8.        RAN B, Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Interim Rapport van de Commissie van

Kruisvereniging, Notulen van de gecombineerde verga- het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant, juni I957· 6-7,

dering van de besturen van de diocesane federaties, (inv.nr. 84).
2I·9-I934, (inv.nr. 84). 23. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

9.    Querido, a.w.,  54· Kruisvereniging, Brief van dr. Houben, voorzitter van de
Io.   Gribling, a.w.,43-48. Commissie voor Interne Reorganisatie, I2·2-I959,
II. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse (inv.nr. 84).

2II Kruisvereniging, Ordening der Gezondheidszorg in
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24' RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 38. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Verslag van de vergadering van het Kruisvereniging, Gegevens en verslagen over het jaar 1946.

Bondsbestuur. I 5-I01959, (inv.nr. 84). 33,(inv.nr. 58)

25· AKG, Exerpt Interim-Rapport, behorende bii de jaarverga- 39·   RAN B, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

dering, I8-91957· I-2. Kruisvereniging, Gegivens in verslagen over hetjaar 1945

26. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse gI 8, (inv.nr. 58)

Kruisvereniging, Mededelingen, I6 CI962) 4, I.7,(inv.nr. 40. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

I50). Kruisvereniging, Mededelingen, I, (I958) 4, (inv.nr. I 30)

27' RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 4I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Nota Wijkverpleegster- Kruisvereniging, Jaarboek 1952.48. (inv.nr. 59)
Districtverpleegster en haar taken in het plaatselijk werk 42. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

en op districtsniveau, I3-21960. I-2, (inv.nr. 84)· Kruisvereniging. Mededelingen. Io (I957) 6, (inv.nr. I50)

28.  RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 43· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Nota wiikverpleegster- Kruisvereniging, Notulen van de bestuursvergadering
Districtverpleegster, 4-6 (inv.nr. 84). van de provinciale Bond, 29-I-I958, (inv.nr. 84)

29. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 44·     RAN B, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Notulen van de vergadering van het Kruisvereniging, Deelrapport van de
bondsbestuur, z.j., (inv.nr. 91) Decentralisatiecommissie, 7-5-1962, 2, (inv.nr. 84).

30. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 45· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Brief van de directeur van het Kruisvereniging, Brief van de afdeling Breda van het

Provinciaal Bureau aan de districtsverpleegsters. 6-5- Wit-Gele Kruis. 25-4-I962, (inv.nr. 84).

I963· Cinv.nr. 9I) 46. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

3I.   RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, jaarboekje voor 1936, GI-63· <inv.nr. 58)

Kruisvereniging, Brief van de directeur van het 47· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Provinciaal Bureau aan de districtsverpleegkundigen, Kruisvereniging, Jaarboekje voor ,940,25, (inv.nr. 58)

8-7-I966, Cinv.nr. 9I) 48. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

32. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Jaarboekje voor 1940, 25, (inv.nr. 58)

Kruisvereniging, Verslag van een bespreking van afge- 49.  RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

vaardigden van de Provinciale Bond met de Kruisvereniging, Gegevens en verslagen over 1944 z P

Geneeskundig Hoofdinspecteur, 20-12·I961, (inv.nr. (inv.nr. 58).

84). 50.   Zie ook:Janssen, Provincioal kruiswerk, 91.95·

33. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse              5I.    Nota: Ruimte en Grens, 16.

Kruisvereniging, Brief van het bestuur van de 52.   Querido, a.w.,47
Provinciale Bond aan de Minister. II-I-I962, (inv.nr. 84). 53·  Gastelaars, Egn geregeld levin,  I IO.

34· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 54· Roscam Abbing, Bouw en werking, 379

Kruisvereniging, Nota naar aanleiding van een overleg
tussen de bondsvoorzitter en de geneeskundig inspec- NOTEN HOOFDSTUK IV

teur, 2-21963, (inv.nr. 84).
35· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse I.    Querido, De Wit-Gele \,'lam, 26.

Kruisvereniging, (inv.nr. 84). 2.     AKT. Notulenboek, Verslag van de Algemene

36. RANB, Archief Provinciale Noordbrabantse Ledenvergadering. I O-4-I 923
Kruisvereniging, Mededeelingen no. L (inv.nr. I50) 3.    AKT. Notulenboek, 28-2-f923.

37· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 4.     AKG, losse notities.

Kruisvereniging, Jaarboekje voor 1940, z.p., (inv.nr. 58)
2I2
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5. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Provinciale Groene Kruis aan Mol, 14.IO-1939, (inv.nr.

Kruisvereniging, GegevEns en verslagen over het jaar 1946. 142)

20, (inv.nr. 58) 23. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

6. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Briefvan secretaris Mol aan het be-

Kruisvereniging, Organisatie. (inv.nr. 85) stuur van de Provinciale Vereeniging "Het Groene

7. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruis". 2010-I939, (inv.nr. I42)
Kruisvereniging. Notulen van de jaarvergadering van de 24. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse
provinciale Bond. I,-4-I939· 4, (inv.nr. I39)· Kruisvereniging, Brief van de Provinciale

8. Idem. Noordbrabantse Kruisverenigingen aan de Staten. II-5-

9. RANB, Archiefvan de Pr6vinciale Noordbrabantse I 964, (inv.nr. 142)

Kruisvereniging, Notulen van de Vergadering van het be- 25' RANB, Archief van de Provinciale Noorbrabantse

stuur van de Provinciale Bond. 20-I,-IS)39, Cinv.nr. I39) Kruisvereniging, Briefwisseling tussen Commissie ter

to. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse bestrijding van de Zuigelingenziekten in Noord-Brabant

Kruisvereniging, Bijlage bij punt 7 van de agenda voor en Gedeputeerde Staten, 2-9-1925; 22-I2-I925; 3-3-I 926,
de bestuursvergadering, 20-4-I 950, (inv.nr. 139) (inv.nr. I42)

II. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse 26. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Verslag van de Bestuursvergadering Kruisvereniging, Afschrift van de brief van de Staten van

van de Provinciale Bond, 5-II-I97 I, (inv.nr. I39) Noord-Brabant, z.p. z.h (inv.nr. I42)
Iz. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 27'      RAN B, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Rekening en Verantwoording over Kruisverenniging, Besluit van de Provincie aan het be-

I954, I, (inv.nr. 139) stuur van de Provinciale Bond, d.d. 23 december I932,

I3. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse (inv.nr. I42)
Kruisvereniging, Notulen van de Algemene 28. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Ledenvergadering, I3-9-I96I, 2, (inv.nr. I39). Kruisvereniging, Briefwisseling tussen de Provinciale

4. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse Bond en Gedeputeerde Staten, ·7-Io-I936 en 7-4-I93'7,
Kruisvereniging, Algemene Ledenvergadering van I965· (inv.nr. I42)
voorstel Gb, (inv.nr. I39) 29.  Querido, a.w.,26·29

IS. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse 30. Juffermans, Staat en gezondheidszorg, 25I

Kruisvereniging, Notulen van de vergadering van de 3I.    Juffermans, a.w., 243
Provinciale Noordbrabantse Bond Het Wit-Gele Kruis, 32.   Juffermans, a.w.,244
7-9-I973, (inv.nr. I39) 33·   juffermans, a.w.,244

IG. Notulen Staten Noord-Brabant, 22 juli I9I5272. 34· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

17' Notulen Staten Noord-Brabant, 22 juli I9IB 273· Kruisverenigingen, Verslag van de districtscommissie
IB. Notulen Staten Noord-Brabant, 22 juli I9IF 275· Boxtel, 3-2-1963, (inv.nr. 99)

I B Notulen Staten Noord-Brabant, 28 januari I 928. 35·    Janssen, Provinciaal kruiswerk, 2 I2.
20. Notulen Staten Noord-Brabant, 16 december 1938, I68 36. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

en r80. Kruisvereniging, Brief van J. de Vreeze aan de besturen

2I. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse van de Provinciale Bonden van het Wit-Gele en R.K.

Kruisvereniging, Nota betreffende de provinciale subsi- Limburgse Groene Kruis, I.7-I-I951, (inv.nr. I43)
dies aan de beide Provinciale Kruis-vereenigingen in 37·      RAN B, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Noord-Brabant (Wit-Gele en Groene), juli I939,5-7, Kruisvereniging, Correspondentie van mr. j. de Vreeze

(inv.nr. 142) aan de besturen van de Provinciale Bonden, 9-8-I954,
22. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse (inv.nr. I48)

Kruisvereniging, Briefvan Sprenger, secretaris van het 38.      RAN B, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

2I3 Kruisvereniging, Brief van de Nationale Federatie aan
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het bestuur van de Provinciale Bond, ZI-12-1964, (inv.nr. NOTEN HOOFDSTUK V

t48).
39. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Nota inzake Provinciale Subsidie aan Kruisvereniging, Mededelingen. I7 (1963) I. (inv.nr. Iso).
de Provinciale Kruisverenigingen in Noord-Brabant, 3-4, 2.    RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

(inv.nr. 142) Kruisvereniging, Mededelingen, 17 (1963) i. (inv. nr. I 50)

40- RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 3. Nota Ruimte en Grens, 7-I4.

Kruisvereniging, Brief van Mol, voorzitter van de 4. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Provinciale Noordbrabantse Bond aan Gedeputeerde Kruisvereniging, Samen Anders, Nota over levensbe-

Staten. 2-5 1956, (inv.nr. I42) schouweliike eigenheid en samenwerking, Cz.p., 1965) 2.

4I. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse (inv.nr. 117)

Kruisvereniging, Verslag van de Tweede gewone zitting 5. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
I956. volgnr. I4, oktober I956,5· (inv.nr. 142) Kruisvereniging, Nota: Samen Anders, II, (inv.nr. II7)·

42. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 6. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Jaarboek 1950, 50, (inv.nr. 58) Kruisvereniging, Nota: Samen Anders. I2, (inv.nr. 117)

43· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 7. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Briefwisseling tussen de voorzitter van Kruisvereniging, Nota: Samen Anders. I8, (inv.nr. II•7)·
de Provinciale Bond en de Commissaris der Koningin, 8. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

I3-9-I954, 15-IO-1954, 23-2·1953 en I5-61955, (inv.nr. Kruisvereniging, Nota: Samen Anders, 20. (inv.nr. 117)

146) 9. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

44· RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Nota inzake de vraag naar samenwer-

Kruisvereniging, Brieven van de Stichting Comite king/fusie met anders gekleurde Kruisverenigingen, 3,
Zomerpostzegels, 6-2-1962 en 25-4-I96·7, (inv.nr. 146) (inv.nr. Ii )

45· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 10. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Brief van de Nationale Federatie aan de Kruisvereniging, Briefvan de directeur van het
besturen van de provinciale bonden, 29-3-I962, Cinv.nr. Provinciaal Bureau aan de Nationale Federatie, 2-3-1967,

147h (inv.nr. !17)
46. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse II. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Brief van het Bestuur van de Nationale Kruisvereniging, Advies van de drie Nationale

Federatie aan de Besturen van de Provinciale Bonden, Kruisverenigingen over de samenwerking van de plaatselijke

2I-I2-I967, (inv.nr. 142) kruisverenigingen, 21-2-1968, I, Cinv.nr. II7)
47· RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse I2. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Kinderpostzegels, Brief van j. de Kruisvereniging, Advies, 3, {inv.nr. 117)
Vreeze aan de provinciale bonden van het Wit-Gele             13. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruis. 26-91946, (inv.nr. I45)· Kruisvereniging, Advies. 2-1 (inv.nr. 117)

48. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse I4' RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse
Kruisvereniging. Kinderpostzegels, Los stencil, (inv.nr. Kruisvereniging, Begrensd ofonbegrensd, Werkgroep

I45) Regionale Indeling Noord-Brabant. 7-8, (inv.nr. 123)

49. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse            IL. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Mededeelingen L lanuart I 940, (inv.nr. Kruisvereniging, Notulen van de gecombineerde verga
Ifo) dering van de dageliikse besturen van de Provinciale

50· Roscam Abbing, Bouwen werking. 105 Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele kruis en de

5I. idem. Provinciale Noordbrabantse Vereniging Het Groene

52.   Zie ook janssen, a.w., I93 kruis, I6.5-I968, I, (inv.nr. II )
2 I4
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IG. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 30. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Verslag van de stafbespreking van het Kruisvereniging, Verslag van de Algemene
Provinciaal Bureau. I4-I-1970, (inv.nr. Iii)) Ledenvergadering van de Provinciale Noordbrabantse

17. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Bond Het Wit-Gele Kruis, I3-I,-I972, (inV.nr. II ).
Kruisvereniging, Verslag van de bijeenkomst districtver-      3I. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

pleegsters Sociale Geneeskunde, I3-I-I970· Cinv.nr. II9) Kruisvereniging, Enige aantekeningen bO' de nota samen
4. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse werking plaatselijke Kruisverenigingen van de Stichting

Kruisvereniging, Verslag van de vergadering van de dis- Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen, L

trictverpleegsters Sociale Hygiene, I3-I-I970, en Verslag (inv.nr. II7)·
van de vergadering van de leidster-docenten. I3.I·I970, 32, Idenburg, 'Regionalisatie van de gezondheidszorg'.

linv.nr. I19) Tijdschriji voor Sociale Geneeskunde, 54 (1976) 45I-461.

4. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse            33. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Verslag van de stafbespreking, Kruisvereniging, Bespreking van de nota van de struc-

Izl-I-I970,3, Cinv.nr. II9) tuurcommissie inzake de samenwerking/fusie van kruis-

20.   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse verenigingen door het Bondsbestuur. 2-I-I970.
Kruisvereniging, Verslag van de Buitengewone Cinv.nr. 117)·

Ledenvergadering van de Provinciale Noordbrabantse

Bond het Wit-Gele Kruis. 27-2-I 970· 7, (inv.nr. 1(9) DEEL II
2 I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Verslag van de Buitengewone Handeling en beweging
Ledenvergadering van de Provinciale Noorbrabantse

Bond Het Wit-Gele Kruis, 27-2-I970, II, (inv.nr. II9)
22. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse NOTEN HOOFDSTUK VI

Kruisvereniging, Notulen van de Raad van

Afgevaardigden, I4 IO-I970, Cinv.nr. iI9) I.    Esmeyer, Kruiselings door de tijd, 32

23· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 2. Hogeland, 'Ziekenverpleging op het platteland', KSW, 9

Kruisvereniging, Jaarverslag 7973, IO, (inv.nr. 60). <I IO). nr. 4. z.p.

24' RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 3.     Vooral in de artikelen, die verschenen in de iaren I908-
Kruisvereniging, Verslag van de bestuursvergadering 19II, en waaruit wij nogal eens citeren wordt steeds ge-

van de Provinciale Bond. 3-3-I972,(inv.nr. II9) refereerd aan het Duitse model, zoals ontwikkeld werd

25' RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse in Franfurt a.M.

Kruisvereniging, Jaarbogk 1971,7, (inv.nr. 60). 4.     Kohlbrugge, 'Heeft de plattelandsgemeente behoefte aan
26. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse een wijkverpleegster of aan een sociaal werkster', Het

Kruisvereniging, Jaarboek 1973, 1. (inv. nr. 60). Groene en Witte Kruis, 20 (1924) 4,74-8I.

27.      RAN B. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 5.    Kellenaers, 'De landelijke ziekenverpleegster'. KSW.

Kruisvereniging, Verslag van de vergadering van de da- 8 (I909), nr. 37, z.p

geliikse besturen van de Provinciale Bond en de 6.    Zie bijvoorbeeld: Rothoff, De Katholieke Verpleggster.

Provinciale Vereniging het Groene Kruis. I9-4-I972, 275-373 en Ausems, Handboek poor di Katholieke

Cinv.nr. II9) Kraamverpleegster, I 2·7-I79·

28. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 7.   Popma, Katholiek Verpleegsterboekle, n.

Kruisvereniging, Jaarboek 1973· II, (inv.nr.60). Dit boekje bevat vanaf pagina 43 tot aan pagina 201 een

29.  RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse reeks van gebeden: morgen- en avondgebeden,

Kruisvereniging, Verslag van de vergadering van het Oefeningen van Geloof, Hoop en Liefde, de Twaalf

Algemeen Bestuur van de Provinciale Bond, I.7-I01972, Artikelen van het Geloof, gebeden voor zieken en ster-

2I5 (inv.nr. I19)
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venden, Boetpsalmen, Lofgebeden, het Magnificat, Te 30.   RAN B. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Deum en het Veni Creator. Kruisvereniging, laarverslag van de Commissie ter

8.    Rothoff, De Katholieke Verpleegster, 293.294 Bestri iding der Zuigelingenziekten in Noordbrabant.

9.     Kellenaers, 'De landelijke ziekenverpleegster', KSW I925,9-IO, Cinv.nr. 20I}.
8 CI909) nr. 37, z.p.                                                  31. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Jo. Roscam Abbing (red.), Bouw en werking, I45 Kruisvereniging, Brief van J.L. Keyzer en J. van Lookeren
II. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Campagne aan de Commissie ter Bestrijding van de

Kruisvereniging, J. van der Horst in Den Zuigelingensterfte in Noord-Brabant. februari I926,
Oudenbosschenaar, (inv.nr. I4) (inv.nr. 201)

I2. Opmerking geciteerd in Van der Heijden, Bevolking en 32. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
Bestaan in Gilze Rijen, 19 Knlisvereniging Jaarverslag 1938, 9. (inv.nr. 58)

I3'    Esmeyer, a.w., 68.                                                    33.   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Izt.    Van der Heilden, Het hee.R niet willen groeien, 19 Kruisvereniging, Losse aantekening in het archief, z.d.,

I5'   Van der Heijden, a.w., 19 (inv.nr. 201)

I6.   Van der Heilden, a.w., I89. 34·   RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

I7. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Brief aan de plaatselijke afdelingen.
Kruisvereniging, laarverslag van de Commissie ter 29-I-1970, Cinv.nr. 206)
Bestrijding van de zuigelingenziekte in Noord-Brabant,        35· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

7. (inv.nr. 20I) Kruisvereniging, Jaarverslag 1972,38, (inv.nr. 60).
IS.   Keyzer, 'Zuigelingensterfte, bereikte resultaten, taak 36.  Voorhoeve, a.w., I 8-I .

voor de toekomst'. Roomsch Levin, iI16 (1932) 26.22I. 37· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

19.   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Mededelingen, 6 <I951) 4, Cinv.nr. I50)·

Kruisvereniging. Koenen, 'Hoe redden wii jaarlijks 2500 38. Gastelaars, Geregeld levin, I 02.

kinderen in Brabant en Limburg', De Maasbode, 39· Roscam Abbing, a.w., 3,6.

6-IO·I920, derde blad, no I7150· (inv.nr. 20I) 40.   De Snoo, De betekenis van goede kraamhulp voor Moeder

20. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse en Maa:schappil Overdruk z.n., z.j. (inv.nr. I92)
Kruisvereniging, jaarverstag, 1924,8.(inv.nr. 58) 4r. De Snoo, a.w.

2I.   Van der Heilden, a.w.. 72. 42. Nieuwe Tilburgsche Courant, 4-41936,(inv.nr. 192)
22. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 43·   De Snoo, a.w., 21

Kruisvereniging, Provinciale en Noordbrabantsche en 44· RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse
's Hertogenbossche Courant, I3-I2-1923 Kruisvereniging, Rede van Jos Verbeeck, gehouden op

23.   Voorhoeve (red.), 75jaar kinderhygiene, I7-I9. de jaarvergadering van de Provinciale Bond op 30 juni

24. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse IS)43· (inv.nr. I50)
Kruisvereniging, Van de Horst, Den Oudenbosschenaar, 45·    Bloemonts, De ontwikkeling der organisatie van de kraam-

(inv.nr. 149) zorg, (inv.nr. 192)

25'   RAN B. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 46. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Jaarverslag 1936,  9 1 (inv.nr. 58) Kruisvereniging. Aankondiging oprichting plaatsingsbu-
26. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse reau Made, 1-·7-I940, Cinv.nr. 192)

Kruisvereniging, Zr. Roelvink: 'Hygienische opvoeding 47· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
der vrouweliike ieugd, Het dagblad voor Noord-Brabant en Kruisvereniging, Swaak, De interne kraamzorg en de
Zieland, I8-6-I 938, (inv.nr. I 5I) wijkkraamzorg, TvSG Ig, 27-9-I963, Overdruk,

27'   Voorhoeve, a.w., I. (inv.nr. 292)

28.  Voorhoeve. a.w., 18. 48. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

29. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging. Aantekening in (inv.nr. 198)
2I6 Kruisvereniging, Jaarverslag 1926, 5, (inv.nr. 58)
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49. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 68. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, ./aarbockje 1941· Cinv.nr. 58) Kruisvereniging, laarverslag #i, Cinv.nr. 58)

50.   Rigter, Met Raad en Daad, 83 69.  RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
5I.   Rigter. a.w., 84. Kruisvereniging, Nuyens. 'De geestelijke volksgezond
52.   Rigter. a.w., 142 heid' in Het Dagblad voor Noord-Brabant en Zeeland,

53· RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse I8-6-1938, Cinv.nr. I5I)
Kruisvereniging, Circulaire. 5-6-I944· (inv.nr. I50)· 70. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

54· RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Gegevens en Jaarverslag 1947, IOL
Kruisvereniging. Mededeelingen, I (januari I946) (inv.nr. 58)
(inv.nr. 150)·                                                           FI. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

55· RANB, Archief van de Provinciale Kruisvereniging, losse Kruisvereniging, 'Standpunt inzake medisch opvoedkun-
aantekening, (inv.nr. I50) dige bureaus van de besturen van de Nationale Federatie

56. Voorhoeve, a.w., 25· het Wit-Gele Kruis en de R.K. Charitatieve Vereeniging

57· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse voor de Geestelijke Volksgezondheid. 2-2-I 949· (inv.nr.
Kruisvereniging. Kerk-oerle, t.a.p.. (inv.nr. ISI) 211).

58. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 72. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Jaarboekj£ 1936,80-8I, Cinv.nr. 58) Kruisvereniging, Bijl en Raeven, Conceptrapport, IV,
59. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse (inv.nr. 135)

Kruisvereniging, Jaarverslag 1973, 3I-32, (inv.nr. 60). 73· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

60. RANB, Archiefvan de Provinciale Noorbrabantse Kruisvereniging, Bijlage bi  de brief van het bondsbe-
Kruisvereniging, Jaarverslag van de commissie stuur aan de Bisschop van Breda en 's-Hertogenbosch,
Moederschapszorg en Kinderhygiene, I960, 9-9- 950, (inv.nr. 212)

(inv.nr. 203) '74· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse
6. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Voorstel tot goedkeuring van de statu-

Kruisvereniging, Memorie van toglichting behorende b  een tenwijziging van de Stichting Huize Lievenshove,

schroven der Provinciale Commissie voor Geestelijke 8-5.I980, Cinv.nr. 2I2).
Volksgezondheid, IZI-IO-I934,4, (inv.nr. I35)· 75· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

62. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Briefvan C. Mol en P. Coppes,

Kruisvereniging, Jaarboeige ig.15, 57-58 en Jaarboeige I-I2-I959· (inv.nr. I37)
1936,35-4I, (inv.nr. 58). '76. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

63. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Mededdingen , I3 (I959) nr. 4.
Kruisvereniging, Brief van drs. A. Leijten aan de (inv.nr. ISO)·
Nationale Federatie, I3-6- I 955, (inv.nr. I35)· 77· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

64. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Jaarboek 1966, 7· (inv.nr. 60).
Kruisvereniging, Jetarverslag, 59-60,(inv.nr. 58) 78.   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

65. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Jaarboek 1970· 50-5I, (inv.nr. 60).
Kruisvereniging, Schriiven van het Staatstoezicht op 79.    Mooij, Geslachtsziektenbestrijding en Besmettingsangst, 95
Krankzinnigen aan het Bestuur van de Provinciale Bond, 80.  Rigter, a.w., 85

3-I,-I940, (inv.nr. 135) SI.   Mooij. a.w., SI.
66. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 82.  Mooij, a.w.. 89-90

Kruisvereniging, jaarvers[ag 1947, IOI, (inv.nr. 58) 83.   Mooii, a.w..89-90
67. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 84.  Rigter, a.w., 142

Kruisvereniging, Briefvan H.P. Corssmit. 6-3-IS)4I, 85· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

(inv.nr. 135) Kruisvereniging, Notulen van een vergadering gehouden
2 I7 op I6 april I929 waarschijnlijk met leden van de
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Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding der I04·RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Geslachtsziekten en afgevaardigden van de Nationale Kruisvereniging, Gegevens en het verslag over het jaar
Federatie het Wit-Gele Kruis, (inv.nr. 243) 1946. Ioo.I07, (inv.nr. 58)

86. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse I05. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Briefvan Mol aan het bestuur van de Kruisvereniging, Jaarboikle, 7I, (inv.nr. 58)
Nederlandsche Vereeniging, 15-6-I937, (inv.nr. 243) I06. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

87. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Mededelingen, 4 (I 950) 0 (inv.nr. 150,

Kruisvereniging, Brief van dr. C. Ph. Schokking, 239 en 240)

I8-6-I937· (inv.nr. 243)· I07· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

88. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Jaarverslag 1961. 16. (inv.nr. 58)

Kruisvereniging, jaarbockle 1940,83· (inv.nr. 58) I08. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

89. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Medidelingen, IL (196I) 2, (inv.nr. I30).
Kruisvereniging, Gegevens en Verslagen over het jaar I09. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

I946,35· (inv.nr. 58) Kruisvereniging, Midedelingen, 9 (1950) 3. (inv.nr. ISO).

90. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse IIO. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Rondschrijven aan de Brabantse ge- Kruisvereniging, Mededelingen, 2 (1953), (inv.nr. I5O)
neesheren van mei I939· (inv.nr. 243) III. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

9I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Mededelingen .9 0955) 2. (inv.nr. iso)
Kruisvereniging, Notulen van de Provinciale Commissie II2. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

voor R.K. EHBO, 20-I2-1946, (inv.nr. I27) Kruisvereniging, Mededelingen, I6 (I962) I, (inv.nr. I 50)

92. Idem. II3.  Van der Weerd, 'Weekpraatje over volksgezondheid.

93· RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Onze ziekenverzorging in het huisgezin', KSW,
Kruisvereniging, Jaarverslag 1940, 35, (inv.nr. 58) 23 (I924), nr. 40· 506-507.

94· RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse II4.  RANB, APKN. Midedeelingen IV (I942), (inv.nr. I50)

Kruisvereniging, Briefvan H.P. Corssmit aan de II5. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Katholieke Nationale Bond voor EHBO, 27-5-I949, Kruisvereniging, Verslag van een studiedag over het
(inv.nr. 127) Psychisch Hygianisch Element in Huweliiksmoeiliik-

95· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse heden, I2-II-52, (inv.nr. I35)·
Kruisvereniging, jaarverstag 1940, 30, (inv.nr. 58)

96. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse NOITEN HOOFDSTUK VII

Kruisverenigingen, Mededeelingen, 9 (1934) I.

{inv.nr. 150) I.    Qu6rido, De Wit-Gele Viam, 22-23·
97· RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 2.    Rijpstra-Verbeek. Dienend in het wit, 27.

Kruisvereniging, Mededelingen, I6 (1962) I. (inv.nr. 150) 3. Rilpstra-Verbeek, a.w.. 35·

98.  Gribling, a.w.,44 4·    Rijpstra-Verbeek, a.w.. 82.
99.  Gribling, a.w., 4446. 5.     Rijpstra-Verbeek, a.w. 84-85
Ioo. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 6. Stolk-van Delen. Wijkverpleging in historisch perspecti«

Kruisvereniging, jaarbockje. 26-28, (inv.nr. 58) 6-Io.

IOI. Een dergelijke actie bestond uit de verkoop van minia- 7.    Quirido, a.w.,4I
tuurbaksteenties. 8. Roscam Abbing (red.), Bouw en werking, 2I-22.

I02. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 9.    Venings, 'De Verpleegster en de Katholieke

Kruisvereniging, Kerk-oerle, t.a.p.  Cinv.nr. I5I) Kruisvereniging' in Vilf En Twintiglaren. 44

I03. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse m. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging. ./aarbockje, 57 en 71, (inv.nr. 58) Kruisvereniging, Gribling. De Ideale Taak van het Wit-
2I8 Gele Kruis, 7. (inv.nr. 5)
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11. Gribling, Vi igjaren. 42. 35 RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabanste
12. Gribling, a.w., 4I. Kruisvereniging, Nota: Opleiding tot Baker van de

13. Gribling, a.w.,4I. Provincialen Noordbrabantschen Bond van het Wit-Gele

I4' Bartels, Ordening, 87. Kruis. 3-4· Cinv.nr. II2)
'5· Roscam Abbing (red.), a.w.. 395 36. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
IG. Stolk-van Delen, a.w.. II.15 Kruisvereniging, Prospectus voor de opleiding tot
17. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse kraamverzorgster in de wijk van de Provinciale

Kruisvereniging, li'sten met eindexamenkandidaten per Noordbrabantschen Bond van het Wit-Gele Kruis.
jaar gesorteerd, (inv.nr. 114) (inv.nr. iI2)

a. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 37· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, jaarverslag 1937, 37 (inv.nr. 58) Kruisvereniging, Nota: Opleiding van Bakers ten platte

I9. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse lande met subsidie der Stichting voor Maatschappelijk
Kruisvereniging, Jaarverslag ,946.36, (inv.nr. 58) Werk ten Plattelande, z.p. z.1.3 (inv.nr. II2).

20. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 38. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, jaarboek 1966.7. (inv.nr. 60). Kruisvereniging, Afschrift van een brief van de
2 I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Commissie inzake Kraamhulp, 15-91948, (inv.nr. I12)

Kruisvereniging, Jaarboek 1966,25, (inv.nr. 60) 39.   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
22. Roscam Abbing (red.). a.w., 2 I-22. Kruisvereniging. Rapport van de commissie voor
23'  Ten Cate. 'Eerstelijnsgezondheidszorg', Roscam Abbing, Kraamcentra van de Zuidhollandse Bond van het Wit-

Bouw en werking, 183. Gele Kruis, I 948, I, (inv.nr. II2)
24.  Stolk-van Delen, a.w.. I9 40. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse

25' RANB. Archief van de Wit-Gele Kruisvereniging Gilze, Kruisvereniging, Jaarverslag van
Brief van dr. Van Dijk. 27- 7-I937 Kraamverzorgstersinternaat Huize Bergen, I,

26. AKG, Ongedateerde brief. (inv.nr. II2).
27'  Dekker, Levensloop, 31 4I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
28. Esmeyer, Kruiselings door de Tijd, 75· Kruisvereniging, Jaarverslag van het
29. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kraamverzorgstersinternaat Huize Bergen, I95I, Bi}lage

Kruisvereniging, Handleiding voor Vereenigingen bij de Lessenprogramma, (inv.nr. II2)

opleiding van kraamverzorgsters uitgegeven door de 42. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
Commissie inzake Kraamhulp, (inv.nr. I 12) Kruisvereniging, Brief van het federatiebestuur van het

30. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Wit·Gele Kruis aan dr. Putto, inspecteur van
Kruisvereniging, Handleiding voor Vereenigingen bij de Volksgezondheid, z.d., (inv.nr. II2).
opleiding van kraamverzorgsters uitgegeven door de 43· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse
Commissie inzake Kraamhulp. september I925 Kruisvereniging, Jaarverslag Moederheil I95I,
(inV.nr. II2). (inv.nr. I12).

3I. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 44· RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Rapport der Commissie inzake Kruisvereniging, Rondschriiven van de Hoofdinspecteur
Bakeropleidingen, z.p., z.i. (inV.nr. II2) van Volksgezondheid, iuli I957, Cinv.nr. II2).

32. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 45· RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Rapport der Commissie inzake Kruisvereniging, Besluit van de Staatssecretaris van
Bakeropleidingen, I. (inv.nr. IIZ). Sociale Zaken en Volksgezondheid tot vaststelling van

33. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse een kernprogramma tot kraamverzorgster, 28-I2·19·70,
Kruisvereniging. Rapport. 7. (inV.nr. I12) (inv.nr. 112)

34·   RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 46,   Duffues, Felling en Roes, Beweginde patronen, IIB.
2I 9 Kruisvereniging, Rapport, 9-10. (inv.nr. II2) 47·   Duffues, e.a. a.w.,263.
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48. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 14' Van Oorschot, Tot ziek<n gezonden, 78-80.

Kruisvereniging, Mededeelingen. IV (november I940),          13. Nieuwenhuis, 'Beschouwingen over de wijkverpleeg-

(inv.nr. 150)· ster/huisbezoekster'. Vilf En Twintig jaar. 48.

49· Idem. IG.  Kossmann, t.a.p., I-2.

50. RANB. Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse I7'   Bartels is na de oorlog secretaris van de Nationale

Kruisvereniging. Mededeelingen, I (ianuari I947)· Federatie en staatssecretaris van Volksgezondheid.

(inv.nr. I5O) 18.  Bartels, Ordening, 39

LI. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse I . Bartels, a.w., 4I.

Kruisvereniging, Jaarboekj£ 1940,32, (inv.nr. 58) 20.  Bartels, a.w.,42 43
21.   Bartels, a. w.. 50

NOTEN HOOFDSTUK VIII 22. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Medidelingen . 6 (I952) 4· Cinv.nr. Iso)

I.    Querido, De Wit-Gele Vlam. 83. 23.   Thurlings, De wankele zuil, II8-I2I.

2. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse 24'   Juffermans, Staat en gezondheidszorg. I03

Kruisvereniging, Bij het tweede lustrum, Bijdrage van 25'   Juffermans, a.w., 245

Gribling, 9, Cinv.nr. 5) 26.  De Vreeze wordt geciteerd in Juffermans. a.w., 247

3· Idem. 27.  Deckers. De Landbouwers. I 

4. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 28. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, Citaat in Gribling, Bij het tweedi lus- Kruisvereniging, Uittreksel uit het verslag van de propa-

trum, II. (inv.nr. 105) gandacommissie (n.g.), (inv.nr. ISI)

5. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 29. Deze folder kwam voor in het Wit-Gele Kruisarchief

Kruisvereniging, Mot, 'Het Wit-Gele Kruis en zijn dien- Gilze. Aan de foto te zien stamt zij uit begin I950· Ook

sten', Het Dagbiad voor Noord-Brabant en Zecland, het contributiebedrag f o,Io per week komt overeen met

I8-6-I938, (inv.nr. T52) contributiebedragen uit die tijd.

6. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse 30. RANB, Archief van de Provinciale Noordbrabantse

Kruisvereniging, R.N. Eykel,  ' De verhouding tussen Kruisvereniging, 'Ciifers die spreken', Het Dagblad voor

overheid en kruisvereniging', Het Dagblad voor Noord- Noord-Brabant en Zeeland, I8-6-I938, (inv.nr. ISI)
Brabant £n Zeeland, 18-64938, Cinv.nr. ILI).                      3I. RANB. Archief van de Provinciale Noordbrabantse

7.    RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse Kruisvereniging, Mededeelingen, V (october I94 I ),

Kruisvereniging, Voorzitter Verschuur in: Het Dagblad (inv.nr. 150)
voor Noord-Brabant en Zeeland, 24-61938, (inv.nr. I5I) 32. RANB, Archiefvan de Provinciale Noordbrabantse
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Stellingen
behorende bii de dissertatie van M.Th.Wiinen-Sponselee. Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant I9IG-I974· Tilburg I997·

De verzuiling als sociaal-culturele context bood de katholieke kruisverenigingen een voertuig om zich snel over de provincie te ver-
spreiden.

II

De keuze voor religieuzen als wijkzuster was de doorslaggevende succesfactor van de Wit-Gele Kruisverenigingen.

III

De noodzaak orn dagelijkse problemen op te lossen in de uitvoerende diensten van de kruisvereniging leidde tot differentiering en
specialisering ofprofessionalisering.

lv

Het subsidiesysteem van de overheid leidde binnen de Wit-Gele Kruisvereniging tot versnippering, onsamenhangendheid en on-
overzichtelijkheid.

V
Na de Tweede Wereldoorlog grepen de bestuurders van de Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis uit onmacht terug op de vooroor-
logse structuur, terwijl zij alle kansen hadden om te vernieuwen.

VI
Autonomie van de basis van de Wit-Gele Kruisorganisatie had onbestuurbaarheid tot gevolg.

VII
Het aantal bevallingen in Noord-Brabant dat plaatsvond zonder deskundige begeleiding werd veroorzaakt door een tekort aan vroed.
vrouwen, nog eens versterkt door het ingeslepen wantrouwen van de bevolking tegen niet-katholieke hulpverleners.

VIII
De cultuur van Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw was van doorslaggevende betekenis voor het feit dat morbiditeits- en
mortaliteitscijfers de hoogste in Nederland waren.

IX
Aan de verschuiving van curatieve taken naar preventieve taken kan de verschuiving van caritas naar professie toegeschreven wor-
den.

X
Wil een campagne voor gedragsverandering bii grote lagen van een bevolking slagen, dan moet een van de schakels in de interme-
diaire keten gezaghebbend en niet te ontlopen zijn.

XI
Het ritme van verandering in de sociaal-economische contexten is af te lezen aan de woorden waarmee deze contexten gekenschetst
worden: nachtwakerstaat, verzuilde maatschappij, verzorgingsstaat, risicomaatschappij.

XII
Specialisering en professionalisering gingen tot voor kort hand in hand. Professionalisering en multidisciplinering lijken de toe-
komst te hebben.

XIII
Innovaties verspreiden zich vanuit de stad over het platteland. Implementatie van vernieuwingen hebben eerder hun beslag in de
dorpen.

XIV
Opleidingen ziin gebaseerd op imitatie. Zelfs het onderwiiskundige concept van 'studentgericht onderwijs' is daarvan een illustratie,
terwijl juist de essentie van dit concept is dat studenten niet mogen imiteren.

X\J

Kennissen verlenen voor sommigen meer aanzien dan kennis.

XVI
Positiefin het leven staan kost niets, maar is niet te betalen.
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