
beschouwd, zonder in een droge opsomming van feiten te vervallen: een ver
rijking van de Friese organografische literatuur. Het is verluchtigd met 50 
foto's in kleur en zwart-wit. Auteur en de Fryske Akademy kunnen met de uit
gave worden gelukgewenst. 

Herman S.J. Zandt (Görwihl/Baden-Württemberg, Duitsland) 
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Om de sûnens fan it Fryske folk. (Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 
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Bartje Abbo-Tilstra beskriuwt yn har op 3 april 2002 oan de Vrije Universiteit 
Amsterdam yn de fakulteit genêskunde ferdigene proefskrift, op 343 siden fan 
in ynlieding, fiif haadstikken en in konkludearjende neiskôging, de skiednis 
fan de tuberkuloazebestriding by befolking en fee yn Fryslân yn de jierren 
1890-1940. Njonken dy haadstikken komme noch trije taheakken. De earste 
taheakke is in beskriuwing fan it deiboek fan Dieuwke Johanna Hannema, dy't 
yn 1870, 26 jier âld, oan tuberkuloaze ferstoar. De twadde taheakke bestiet út 
twa skreaune portretten fan twa dokters dy't in bysûnder plak yn de Fryske 
tuberkuloazebestriding ynnimme, te witten Petrus de Vries (1865-1954) en dr. 
Hiskia Rintje Gerbrandy (1886-1955). De tredde taheakke jout allerhanne fan 
tabellen en sifers. Dy taheakke begjint mei de stjerte oan tuberkuloaze de tûzen 
ynwenners yn de jierren 1875 oant en mei 1939. De stúdzje beslút mei in oer-
sjoch fan de brûkte boarnen en literatuer, in Ingelsktalige gearfetting fan it, 
oars as de titel tinken docht, Nederlânsktalige proefskrift, in list mei brûkte 
ôfkoartings, in persoane- en sakeregister en in koart cv. fan de skriuwster. 

It proefskrift fan Abbo is ta stân kommen nei't de promovenda (berne yn 1930 
te Dokkum) har profesjonele karriêre efter har litten hie. Dy karriêre soe nei it 
beheljen fan it diploma MULO-A yn 1946 begjinne mei in pear administrati
ve funksjes en yn 1990 ophâlde as distriktskonsultaasjeburodokter, nei't hja 
yn 1972 har spesjalisaasje ta ynterniste ôfsluten hie. As sa'n, op himsels al 
bysûndere beropsgong, ek noch mei in promoasje bekroane wurdt, fertsjinnet 
dat in soad respekt. Dat Om de sûnens fan it Fryske folk in nijsgjirrige en mei-
nimmende stúdzje wurden is, makket de prestaasje fan Abbo noch moaier. It 
is fierders opmerklik dat de stúdzje fan Abbo is ferskynd, krekt nei't in oar 
proefskrift ek al rom, mar oar omtinken oan de tuberkuloazebestriding yn 
Fryslân jûn hie. En krekt as Abbo hat ek de skriuwer fan dy stúdzje, lykas yn 
België sein wurdt, de tredde âldens al berikt. Ik doel op Cees Vlas en syn dis-
sertaasje: Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980. Dat 
proefskrift haw ik besprutsen yn It Beaken, 2002, 64, 2, 174-178. De disser-
taasje fan Vlas wurdt troch Abbo yn har 'Inleiding' neamd, mar is krekt te let 
ferskynd om noch gebrûk fan meitsje te kinnen of bekommentariearre te wur
den. De beskriuwing fan Abbo is trouwens earder in wolkomme en meinim-
mende oanfolling en útwreiding op it wurk fan Vlas, as dat it om in kritysk 
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kommentaar gean soe. 
Abbo wol mei har stúdzje ynsjoch jaan yn de meganismen dy't efter de 

opset fan de pleatslike tuberkuloazebestriding sitte, it yn de praktyk troch-
wurkjen fan ferskillende bestridingsmodellen en oantoane dat de bestriding 
fan de tuberkuloaze ûnder it fee ek fan belang west hat foar de folkssûnens. 
Dat Abbo har ûndersyk op Fryslân rjochtet hat grif mei mear as ien reden te 
krijen, mar om te sizzen dat de op side 13 oanfierde argumintaasje oertsjûget, 
giet al te fier. Ik nim oan dat de persoanlike eftergrûn fan Abbo, dy't op dat 
plak lykwols net neamd wurdt, mooglik wol sa swier meiweage hat yn it 
beslút om krekt de Fryske kasus mei de Nederlânske te ferlykjen. 

It earste haadstik jout yn rûge halen in oersjoch fan de medyske kennis en 
praktyk oangeande de tuberkuloaze, sawol nasjonaal as ynternasjonaal, yn it 
tiidrek 1870-1910. It twadde haadstik giet op itselde tiidrek en tema yn, mar 
dan foar Fryslân. De keazen perioade yn de twa haadstikken is trouwens 
opmerklik, om't yn de ûndertitel fan it boek net it jier 1870 as begjinjier neamd 
wurdt, mar de jierren 1890-1940 as it tiidrek dat yn de stúdzje ûndersocht 
wurdt. Haadstik 3 beskriuwt de yn de jierren 1910-1918 tapaste beide modellen 
fan tuberkuloaze-bestriding yn Fryslân, it iene op bakteriologyske en it oare op 
sosjaal-hygiënyske grûnen, beide mei har eigen organisatoaryske útwurking. 
Haadstik 4 stelt de fraach oan de oarder oft de beide modellen ek foar it tiidrek 
1918-1930 noch jilde. It fyfte haadstik giet oer de jierren 1930-1940 en de 
fraach hoe't de yn distrikten organisearre tuberkuloaze-bestriding mei de twa 
modellen omgiet. Yn haadstik 6 wurde ta beslút in pear konklúzjes lutsen. 

Abbo jout yn har stúdzje, yn it algemien as in neigesetsje op de stikken oer 
de humane tuberkuloaze-bestriding, ek omtinken oan it bestriden fan dyselde 
sykte ûnder it fee. De bestriding fan de tuberkuloaze ûnder it fee hat alles mei 
de folkssûnens te krijen, mar wat yn Abbo's stúdzje opfalt is dat ien en oar yn 
de praktyk neat of amper wat mei de bestriding fan de tuberkuloaze ûnder de 
minsken te krijen hat. Mooglike útsûndering is de meidieling op side 288 oan
geande de kiel- en búktuberkuloaze ûnder de bargen fan Grut-Lankum yn 
Frjentsjer. Dy bargen krije it fan de pasjinten, mei dêrûnder in tal tuberku-
loaze-pasjinten, oerbleaune iten. Doe't dy bisten dat iten net langer krigen, 
wie it ek dien mei har tuberkuloaze. Op side 328 wurdt fierders oanjûn dat 
distriktsfeearts Veenbaas yn 1938 in sprekbeurt hâldt foar de Nederlandsche 
Vereeniging van Tuberculose-artsen. En de Sûnenstsjinst foar Fee die sûnt 
1939 ek bakteriologysk ûndersyk foar húsdokters. Mar dêrmei wurdt noch net 
sjen litten dat de bestriding fan de tuberkuloaze ûnder it fee werklik fan 
belang west hat foar de folkssûnens, lykas Abbo har doel dochs wie (side 13). 
Abbo wijt trouwens, oars as de neamde jierren yn de ûndertitel fan har boek 
tinken dogge, ek in paragraaf (ss. 328-330) oan de tuberkuloaze-bestriding 
ûnder it fee yn de jierren 1940-1951. 

Abbo giet wol faker oer de troch harsels stelde limyt fan 1940 hinne. Dat is 
bygelyks it gefal op side 305 mei de paragraaf 'De nieuwe koers van het 
Volkssanatorium te Appelscha na de Tweede Wereldoorlog'. Ek foar oare 
ynstellings (Cornelia Stichting, Parkherstellingsoord en Mooi Gaasterland), 
giet de skriuwster op de hjoeddeiske funksje yn, mar hja docht dat yn dy 
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gefallen net yn in ôfsûnderlike paragraaf, dochs yn in léste alinea. Dat omtin-
ken foar wat der nei 1940 bard is, jildt trouwens wer net foar it Terbantster 
Violetta, dat fan 1964 oant 1988 noch brûkt waard foar de oplieding fan 
kreamfersoarchsters, sa't by Vlas te lezen is. Wat krekt net by Vlas te lézen is 
en by Abbo (ss. 179-180) hiel moai nei foaren komt, is it belang fan en de 
wjerstân by de pleatslike húsdokters as it giet om de yntroduksje en it wurk 
fan de tuberkuloaze-hûsbesyksters. 

Abbo har histoaryske stúdzje jout gjin omtinken oan teoretyske eftergrû-
nen oangeande bygelyks de fersprieding en ynfiering fan nije medyske metoa-
den. Dat is wat spitich, om't it ramt foar it ûndersyk dêrmei wat mist wurdt, 
mar it wol net sizze dat der gjin doel foar de stúdzje formulearre wurdt, of dat 
te beänderjen ûndersyksfragen misse (ss. 12 en 13). Tagelyk kin lykwols fêst-
steld wurde dat doel en formulearre fragen de stúdzje wol wat better stjoere 
kinnen hienen. No wurde de stelde fragen yn de ûnderskate haadstikken my 
bytiden wat al te ymplisyt behannele, dêr't in eksplisite oanpak dochs yn de 
reden lein hie. Sa wurdt yn de gearfetting fan haadstik IV (ss. 273-274) gjin 
eksplisyt antwurd jûn op de fraach oft de beide modellen ek foar it tiidrek 
1918-1930 noch jilde. Dy ûnfoldwaande stjoering komt ek nei foaren yn de 
gearfetting fan it fyfte haadstik oer de jierren 1930-1940 (ss. 330-333), dy't 
net de fraach beänderet hoe't de tuberkuloaze-bestriding, sa't dy yn distrikten 
organisearre is, mei de twa modellen omgiet, mar konkludearret dat de tuber
kuloaze-bestriding yn dat tiidrek ta in stabile organisaasje útgroeid is, dy't 
paste yn it lanlike ramt, mar dochs in eigen stimpel hâlde. Noch ôfsjoen fan de 
fraach wat in stabile organisaasje is en oft de auteur op dat punt ûndersyk dien 
hat, freget de earderstelde fraach om in oar antwurd. 

Yn har slotkonklúzje stelt Abbo fêst dat in net te ûntstriden Frysk-nasjona-
listysk elemint te merkbiten is by it ta stân kommen fan ferskate Fryske 
ynstellings, lykas in eigen sûnenssoarch foar de siken op eigen boaiem (side 
343). Dat is in ynterpretaasje dy't spitigernôch syn fûnemint net yn de foar-
geande haadstikken hat. De brûkte terminology jout trouwens al gau oanlie-
ding ta allerhanne misferstannen dy't mar better mijd wurde kinnen hiene. Ek 
de konklúzje (side 343): 'Ze (veterinairen en medici) besloten in de jaren der
tig van de twintigste eeuw tot grotere samenwerking' wurdt net ûnderboud 
troch wat dêr earder op bygelyks side 328 oer skreaun is. 

Abbo har boek tsjûget op in meinimmende wize fan har belutsenens by it 
ûnderwerp. Hjir en dêr is lykwols in sin skreaun dy't foar de lezer net hielen-
dal nei te kommen is. Sa is it my ûndúdlik wêrom't Abbo in tsjinstelling sug-
gerearret tusken net-sluten ynstituten en in soad bern yn de lokalen, as hja 
skriuwt: 'Nederland bevatte namelijk instituten die weliswaar niet gesloten 
waren, maar toch verscheidene uren per dag veel kinderen per lokaal herberg
den: de scholen'(side 88). In oar foarbyld is op side 246 te finen: 'Verscheide
ne Friese patiënten kuurden hier. Hun jaarlijks aantal was niet te achterhalen, 
maar veel kunnen het er niet zijn geweest, gezien het betrekkelijk geringe 
beddenbestand en de door de patiënten uitgeoefende beroepen'. Giet it om in 
grut ferskaat fan beroppen of krekt om Iju mei foaral ien en itselde berop? En 
ta beslút op side 267: 'Evenals de NCV en Zonnestraal raakte het Provinciale 
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Friese Groene Kruis geïnspireerd door het werk van de Britse medicus Var-
rier-Jones. Dit was echter minder ambitieus en de polsstok zou blijken onvol
doende lang te zijn om er een leefgemeenschap mee op te bouwen'. It is my 
net klear wêr't 'Dit' nei ferwiisd. 

Op side 234 jout Abbo oan dat yn 1915 yn Fryslân op elke 25 km2 ien 
tuberkuloaze-tintsje stie. Om fierders, dochs wat kurieus, fêst te stellen: 'Een 
fietser passeerde per uur gemiddeld drie tentjes bij een gelijkmatige verdeling 
over de Friese dorpen en steden'. 

Abbo jout fan hast alle persoanen dy't yn it boek neamd wurde, it berte- en 
stjerjier wer. It efterheljen fan al dy jierren hat grif in hiel kerwei west en is ek 
net altiten slagge. Sa mist op side 235 bygelyks it stjerjier fan Henriette Gale-
ma. En op side 313 wurdt wol de berte- mar net de stjerdatum fan Tjitske 
Stienstra werjûn. Dat is opmerklik, want oer dy beide famyljes besteane wiid-
weidige genealogyen en Abbo hie dan ek sûnder in soad wurk te dwaan witte 
kinnen dat Galema yn 1968 en Stienstra yn 1988 stoarn is. Tagelyk smyt soks 
de fraach op oft it werjaan fan dy jierren yn alle gefallen wol folie doel hat. 
My tinkt dat ien en oar wol beheind bliuwe kinnen hie ta in stikmannich foar 
de skiednis fan it ûnderwerp wier relevante persoanen. 

Abbo hat har stúdzje aldergeloks foarsjoen fan twa moaie registers op 
respektivelik persoanen en saken. De gearstalling fan benammen in saakregis-
ter is net allinne in hûdfol wurk, mar ek faak hiel problematysk. Wat wol en 
wat net en wêr te neamen? In foarbyld dêrfan is it yn it boek faker as ien kear 
neamde Finseninstituut of -inrichting. Abbo hat der foar keazen om dy net 
ûnder Finsen yn it register op te nimmen, mar ûnder 'Tuberculose bevolking 
lupus Finsenbehandeling'. Dat makket it opsykjen der yn myn eagen net 
makliker op. De Ljouwerter feriening Medicorum Vinculum (û.m. neamd op 
de siden 188, 234, 350 en 353) mis ik yn it fierders sa folsleine saakregister. 

Opmerkings oer it saakregister, berte- en stjerjierren, in inkelde wat eigenaar
dige sin of it ûntbrekken fan in teoretyske oanpak, binne perfoarst net ornearre 
om ûnderstek te dwaan oan myn wurdearring foar dizze mânske stúdzje fan 
Bartje Abbo-Tilstra. Om de sûnens fan it Fryske folk is feitlik in moaie stúd
zje, dy't rjocht docht oan al dyjingen dy't har ynset hawwe om in ein te meit-
sjen oan in ferskriklike folkssykte 

Piet Hemminga (Fryske Akademy) 

Kerst Huisman (2003) 
Tusken Fryske dream en Nederlânske macht. Fjirtich jier Fryske Nasjonale 
Partij. (Ljouwert: FNP, ISBN: 90 73554 845, yll., 389 s., € 20,-). 

Ald-sjoernalist en histoarikus Kerst Huisman hat, yn oparbeidzjen mei emea-
ritus-heechlearaar en FNP-ster fan de earste oere Tony Feitsma, de skiednis 
fan fjirtich jier Fryske Nasjonale Partij op papier set. It resultaat is in moai 
útjûn en kreas fersoarge boek, dat yn alve haadstikken, goed tweintich foto's 
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Friese Groene Kruis geïnspireerd door het werk van de Britse medicus Var
rier-Jones. Dit was echter minder ambitieus en de polsstok zou blijken onvol
doende lang te zijn om er een leefgemeenschap mee op te bouwen'. It is my
net klear wêr't 'Dit' nei ferwiisd.

Op side 234 jout Abbo oan dat yn 1915 yn Fryslàn op elke 25 km2 ien
tuberkuloaze-tintsje stie. Om fierders, dochs wat kurieus, fêst te stellen: 'Een
fietser passeerde per uur gemiddeld drie tentjes bij een gelijkmatige verdeling
over de Friese dorpen en steden'.

Abbo jout fan hast alle persoanen dy't yn it boek neamd wurde, it berte- en
stjerjier wer. It efterheljen fan al dy jierren hat grif in hiel kerwei west en is ek
net altiten slagge. Sa mist op side 235 bygelyks it stjerjier fan Henriëtte Gale
ma. En op side 313 wurdt wol de berte- mar net de stjerdatum fan Tjitske
Stienstra werjûn. Dat is opmerklik, want oer dy beide famyljes besteane wiid
weidige genealogyen en Abbo hie dan ek sûnder in soad wurk te dwaan witte
kinnen dat Galema yn 1968 en Stienstra yn 1988 stoarn is. Tagelyk smyt soks
de fraach op oft it werjaan fan dy jierren yn alle gefallen wol folIe doel hat.
My tinkt dat ien en oar wol beheind bliuwe kinnen hie ta in stikmannich foar
de skiednis fan it ûnderwerp wier relevante persoanen.

Abbo hat har stûdzje aldergeloks foarsjoen fan twa moaie registers op
respektivelik persoanen en saken. De gearstalling fan benammen in saakregis
ter is net allinne in hûdfoI wurk, mar ek faak hiel probIematysk. Wat wol en
wat net en wêr te neamen? In foarbyld dêrfan is it yn it boek faker as ien kear
neamde Finseninstituut of -inrichting. Abbo hat der foar keazen om dy net
ûnder Finsen yn it register op te nimmen, mar ûnder 'Tuberculose bevolking
lupus Finsenbehandeling' . Dat makket it opsykjen der yn myn eagen net
makliker op. De Ljouwerter feriening Medicorum Vinculum (û.m. neamd op
de siden 188,234,350 en 353) mis ik yn it fierders sa foIsIeine saakregister.

Opmerkings oer it saakregister, berte- en stjerjierren, in inkelde wat eigenaar
dige sin of it ûntbrekken fan in teoretyske oanpak, binne perfoarst net ornearre
om ûnderstek te dwaan oan myn wurdearring foar dizze mànske stûdzje fan
Bartje Abbo-Tilstra. Om de sûnens fan it Fryske folk is feitlik in moaie stûd
zje, dy't rjocht docht oan al dyjingen dy't har ynset hawwe om in ein te meit
sjen oan in ferskriklike folkssykte

Piet Hemminga (Fryske Akademy)

Kerst Huisman (2003)
Tusken Fryske dream en Nederlánske macht. Fjirtich jier Fryske Nasjonale
Partij. (Ljouwert: FNP, ISBN: 9073554845, yll., 389 S., € 20,-).

Ald-sjoernalist en histoarikus Kerst Huisman hat, yn oparbeidzjen mei emea
ritus-heechIearaar en FNP-ster fan de earste oere Tony Feitsma, de skiednis
fan fjirtich jier Fryske Nasjonale Partij op papier set. It resultaat is in moai
ûtjûn en kreas fersoarge boek, dat yn alve haadstikken, goed tweintich foto's
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