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Ald-direkteur Cees Vlas fan it eardere Griene Krús yn Fryslân hat syn 'frije' tiid sûnt 
1989 mear as skoan brûkt om in dissertaasje te skriuwen oer de skiednis fan syn orga-
nisaasje. Hy beheint him derby net ta it beskriuwen fan dy skiednis, mar besiket dy ek 
te analysearjen mei help fan de kollektivisearringsteory sa't Abram de Swaan dy yn 
1988 beskreaun hat yn syn In care of the state. Health Care. education and welfare in 
Europe and the USA in the Modern Era. Dy stúdzje is yn Nederlân bekend wurden as 
Zorg en de Staat, Amsterdam: Bert Bakker (1989). Vlas wol yn syn mânsk proefskrift 
oan de hân fan de skiednis fan it krúswurk yn Fryslân neigean hoe't it kollektivisear-
ringsproses fan dat wurk ferrûn is (s. 18). De Swaan syn kollektivisearringsbegryp 
doelt op de groei fan de moderne fersoargingssteat ta in yngewikkeld konglomeraat 
fan nasjonale, twingende en kollektive arranzjeminten, dy't as doel hawwe om ekster-
ne effekten fan tekoarten en tsjinslaggen tsjin te gean en yn de hân te halden (De 
Swaan, 1989: 224). Neffens De Swaan hat dat koUektivisearringsproses yn it Westen 
yn de moderne tiid syn beslach krigen tsjin de eftergrûn fan steatsfoarming en de 
opkomst fan it kapitalisme. De wichtichste ympuls foar de kollektivisearring soe 
kommen wêze fan de konflikten tusken elites dy't besochten om de driging fan de ear-
men om har hinne te kearen en tagelyk gebrûk te meitsjen fan de mooglikheden dy't 
dyselde earmen har beaen. Om dat dwaan te kinnen, is yndividueel dwaan en litten net 
genôch, der moat mei-elkoar - kollektyf- wat ûndernommen wurde. 

De sintrale fraach fan it proefskrift fan Vlas is, yn hoefier hinne oft de kearnbegri-
pen fan De Swaan it ynsjoeh yn de ûntjouwing fan it krúswurk yn Fryslân ferbetterje 
(s. 22). De lezer tinkt op dat stuit in teoretyske of metodologyske eksersysje fer-
wachtsje te meien. Dat bart lykwols net, want Vlas wurket dy fraach yn fjouwer 
ûndersyksfragen út, dy't gjin teoretyske of metodologyske kwestjes oan de oarder 
stelle, en, noch slimmer, ek net út De Swaan syn teory fuortkomme. 

Feitlik kriget de earste fan dy fjouwer fragen, dy nei de ûntjouwing fan it krús
wurk tusken 1901, it oprjochtingsjier fan de earste krúsorganisaasje yn Fryslân, en 
1980, alle omtinken yn de stúdzje. Fan 1980 ôf feroaret de finansiering fan it krús
wurk en dat is, yn de oanpak fan Vlas, de foltôging fan de kollektivisearring. Foardat 
it safier is. beskriuwt Vlas yn seis haadstikken tige konsjinsjeus, en bytiden mei al te 
folie each foar it detail, de ûntjouwing fan it krúswurk yn Fryslân. It wêrom fan de 
brûkte yndieling yn seis perioaden is my net dúdlik wurden en Vlas ljochtet dy yndie-
ling ek net ta. Nei de seis haadstikken fan mei-elkoar 256 siden folgje noch twa haad-
stikjes oer respektivelik de oergong nei de AWBZ-finansiering en oer de oergong fan 
krússoarch nei thússoarch. Dy twa haadstikken beslane mei-elkoar net mear as seis 
siden en dat is spitich, want it stipet de lykwichtige opbou fan it boek net, wylst it 
tagelyk ek spitich is dat de léste tweintich jier net meinommen wurde. Sa't ik al 
skreau, beskôget Vlas de kollektivisearring yn 1980 as foltôge, mar betsjut dat ek dat 
it koUektivisearringsproses ta stilstan kommen is, of giet it no krekt wer de oare kant 
út? De Swaan jout dochs krekt oan dat yn de rin fan de jierren santich de gong út it 
koUektivisearringsproses rekke (De Swaan, 1989: 233). Vlas hie dêr neffens my ek 
omtinken oan jaan moatten. Syn boek is oars wol moai yllustrearre, mei in lytse fjir-
tich histoaryske foto's fan bygelyks it ûntsmetten fan wennings, âlde ambulânses en 
Griene Krús-gebouwen. 

De twadde ûndersyksfraach fan Vlas is yn hoefier hinne oft de ûntjouwing fan it 
krúswurk yn Fryslân typysk west hat foar dy yn oare provinsjes oer. Dy ferlykjende 
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AId-direkteur Cees Vlas fan it eardere Griene Krûs yn Fryslan hat syn 'frije' tiid sûnt
1989 mear as skoan brûkt om in dissertaasje te skriuwen oer de skiednis fan syn orga
nisaasje. Hy beheint him dêrby net ta it beskriuwen fan dy skiednis, mar besiket dy ek
te analysearjen mei help fan de kollektivisearringsteory sa't Abram de Swaan dy yn
1988 beskreaun hat yn syn In care of the state, Health Care, education and welfare in
Europe and the USA in the Modern Era. Dy stûdzje is yn Nederlan bekend wurden as
Zorg en de Staat, Amsterdam: Bert Bakker (1989). Vlas wol yn syn mansk proefskrift
oan de han fan de skiednis fan it krûswurk yn Fryslán neigean hoe't it kollektivisear
ringsproses fan dat wurk ferrûn is (s. 18). De Swaan syn kollektivisearringsbegryp
doelt op de groei fan de modeme fersoargingssteat ta in yngewikkeld konglomeraat
fan nasjonale, twingende en kollektive arranzjeminten, dy't as doel hawwe om ekster
ne effekten fan tekoarten en tsjinslaggen tsjin te gean en yn de han te halden (De
Swaan, 1989: 224). Neffens De Swaan hat dat kollektivisearringsproses yn it Westen
yn de modeme tiid syn beslach krigen tsjin de eftergrûn fan steatsfoarming en de
opkomst fan it kapitalisme. De wichtichste ympuls foar de kollektivisearring soe
kommen wêze fan de konflikten tusken elites dy't besochten om de driging fan de ear
men om har hinne te kearen en tagelyk gebrûk te meitsjen fan de mooglikheden dy't
dyselde earmen har beaen. Om dat dwaan te kinnen, is yndividueel dwaan en litten net
genóch, der moat mei-elkoar - kollektyf - wat ûndemommen wurde,

De sintrale fraach fan it proefskrift fan Vlas is, yn hoefier hinne oft de keambegri
pen fan De Swaan it ynsjoch yn de ûntjouwing fan it kmswurk yn Fryslán ferbetterje
(s. 22). De lêzer tinkt op dat stuit in teoretyske of metodologyske eksersysje fer
wachtsje te meien. Dat bart lykwols net, want Vlas wurket dy fraach yn fjouwer
ûndersyksfragen ût, dy't gjin teoretyske of metodologyske kwestjes oan de oarder
stelle, en, noch slimmer, ek net ût De Swaan syn teory fuortkomme.

Feitlik kriget de earste fan dy tjouwer fragen, dy nei de ûntjouwing fan it krûs
wurk tusken 190 I, it oprjochtingsjier fan de earste krûsorganisaasje yn Fryslan, en
1980, alle omtinken yn de stûdzje. Fan 1980 óf feroaret de finansiering fan it krûs
wurk en dat is, yn de oanpak fan Vlas, de foltóging fan de kollektivisearring. Foardat
it safier is, beskriuwt Vlas yn seis haadstikken tige konsjinsjeus, en bytiden mei al te
folle each foar it detail, de ûntjouwing fan it krûswurk yn Fryslan. lt wêrom fan de
brûkte yndieling yn seis perioaden is my net dûdlik wurden en Vlas Ijochtet dy yndie
ling ek net ta. Nei de seis haadstikken fan mei-elkoar 256 siden folgje noch twa haad
stikjes oer respektivelik de oergong nei de AWBZ-finansiering en oer de oergong fan
krûssoarch nei thüssoarch. Dy twa haadstikken beslane mei-elkoar net mear as seis
siden en dat is spitich, want it stipet de Iykwichtige opbou fan it boek net, wylst it
tagelyk ek spitich is dat de lêste tweintich jier net meinommen wurde. Sa't ik al
skreau, beskóget Vlas de kollektivisearring yn 1980 as foltóge, mar betsjut dat ek dat
it kollektivisearringsproses ta stilstan kommen is, of giet it na krekt wer de oare kant
üt? De Swaan jout dochs krekt aan dat yn de rin fan de jierren santich de gong lit it
kollektivisearringsproses rekke (De Swaan, 1989: 233). Vlas hie dêr neffens my ek
omtinken oanjaan moatten. Syn boek is aars wol maai yllustrearre, mei in Iytse fjir
tich histoaryske foto's fan bygelyks it ûntsmetten fan wennings, àlde ambulànses en
Griene Kms-gebouwen.

De twadde ûndersyksfraach fan Vlas is yn hoefier hinne aft de ûntjouwing fan it
krüswurk yn Fryslan typysk west hat foar dy yn oare provinsjes oer. Dy ferlykjende
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oanpak wurdt oankundige, nei't Vlas noch net in side earder sein hat dat er him ta ien 
aspekt fan de sûnenssoarch yn ien provinsje en foar in tiidrek fan tachtich jier beheine 
sil (s. 21). Vlas hâldt him yn syn stúdzje oer it generaal oan dat sizzen en dat betsjut 
tagelyk dat fan in ferlykjen tusken de provinsjes alhiel net praat wurde kin. It antwurd 
dat Vlas oan de ein fan syn stúdzje yn dat stik fan saken jout, is dan ek fierstente 
maklik. Sa skriuwt Vlas ûnder mear dat de kreamsoarch ek buten Fryslân in sterke 
ûntjouwing trochmakke hat, mar it is net dúdlik wêr't de skriuwer dat op basearret (s. 
344). Fierder hat er it oer de ynfloed fan de tsjerke op de ferskillende organisaasjes, en 
it seit himsels dat it Wyt-Giele Krús, de roomske tûke fan it krúswurk, yn de súdlike 
provinsjes fan Nederlân foar master opslacht. Soks is lykwols mei it each op de pro
bleemstelling net fan belang te neamen. Frjemd genôch komt Vlas op datselde plak 
net werom op bygelyks de tabel mei it tal Griene Krús-leden de provinsje, dy't sjen lit 
dat Fryslân yn 1910 der relatyf en absolut fier útrint as it om it ledetal giet (s. 40). 

De tredde troch de ûndersiker oansniene kwestje is wa't anneks west hawwe mei 
de ûntjouwing fan it Griene Krús yn Fryslân en mei hokfoar motiven en yntinsjes oft 
dy lju dat dien hawwe. It léste part fan dy fraach hie mei help fan it ynterviewen fan de 
belanghawwenden better te beänderjen west, as mei help fan argyfûndersyk, lykas 
Vlas dat docht. Feitlik giet it yn Vlas syn beskriuwing dan ek net om de motiven fan 
de belanghawwenden, as wol om allerhanne doelen dy't neistribbe wurde en beskate 
omstannichheden, wetten en regels dy't ta hanneljen oanlieding jouwe. Fierder meldt 
Vlas dat de jierren tweintich bygelyks nije ûntjouwingen op it mêd fan de geastlike 
folkssûnens sjen litte, mar wêr komme dy wei? (s. 131). Ein jierren tritich geane stim
men op oer de winsklikens fan in TBC-befolkingsûndersyk, mar waans stimmen 
binne dat? (s. 169). Wêr binne de ekonomyske faktor en de relaasje mei de ûntjou
wing fan nachtoppasserssteat ta fersoargingssteat bleaun? En wat is de ferhâlding tus
ken it krúswurk en de opkomst fan de GGD's, of it opkommen fan allerhanne medys-
ke spesjalismen? 

Yn hoefier hinne oft de ûntjouwing fan it Fryske krúswurk sjoen wurde kin as in 
kollektivisearringsproses neffens de opfettings fan De Swaan, is de fjirde fraach dy't 
Vlas formulearret. En dat is krekt wat oars as wat men nei oanlieding fan Vlas syn 
hjirfoar neamde sintrale fraach ferwachtsjen soe. Vlas makket royaal gebrûk fan De 
Swaan syn begryp 'soarcharranzjemint'. De Swaan ferstiet dêr grutskalige, kollektive 
en binende regelingen ûnder, dy't bedoeld binne om tekoarten en tsjinslaggen te 
remediearjen (De Swaan, 1989: 17). Sokke soarcharranzjeminten hawwe yn de rin 
fan de tiid trije skaaimerken: de grutter wurdende skaal, it tanimmende kollektive 
karakter en de tanimmende bemuoienis fan de steat. Vlas hat it yn syn stúdzje ek oer 
soarcharranzjeminten; hy telt tusken 1901 en 1981 mar leafst 28 fan sokke Griene 
Krús-arranzjeminten. Mar Vlas giet, sûnder dat hy dat fierder taljochtet, fan in hiel 
oare definysje as dy fan De Swaan út. Feitlik hat Vlas it yn syn stúdzje oer beskaat 
wurk, of wat tsjintwurdich graach 'produkten' neamd wurdt. It útlienen fan ferpleech-
materiaal, organisearjen fan sikeferfier en de kanker- of reumabestriding binne fjou-
wer foarbylden fan sokke 'produkten'. It hat yn myn eagen net folie doel om fan 
sokke produkten de kollektivisearringsgraad nei te gean, troch te sjen nei de skaal, 
kollektivens of bemuoienis fan de oerheid. Vlas mjit de kollektivisearring fan de 
soarcharranzjeminten lykwols ek net troch te sjen nei skaal, kollektivens of steatsbe-
muoienis, mar oan de hân fan trije hiel oare aspekten. By him giet it om de kwestjes 
wa't de foarstap ta it oanbelangjende soarcharranzjemint nommen hat, wa't it útfiert 
en hoe't it betelle wurdt (ss. 67-68). As it om de foarstap ta in soarcharranzjemint giet, 
makket Vlas in ûnderskied tusken it pleatslik en provinsjaal nivo en it Ryk. As it lyk
wols om kollektivisearring giet, soe dochs krekt in ûnderskied makke wurde moatte 
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oanpak wurdt oankundige, nei't Vlas noch net in side earder sein hat dat er him ta ien
aspekt fan de sûnenssoarch yn ien provinsje en foar in tiidrek fan tachtich jier beheine
sil (s. 21). Vlas hàldt him yn syn stûdzje oer it generaal oan dat sizzen en dat betsjut
tagelyk dat fan in ferlykjen tusken de provinsjes alhiel net praat wurde kin. It antwurd
dat Vlas oan de ein fan syn stûdzje yn dat stik fan saken jout, is dan ek fierstente
makiik. Sa skriuwt Vlas ûnder mear dat de kreamsoarch ek bûten Fryslàn in sterke
ûntjouwing trochmakke hat, mar it is net dûdlik wêr't de skriuwer dat op basearret (s.
344). Fierder hat er it oer de ynfloed fan de tsjerke op de ferskillende organisaasjes, en
it seit himsels dat it Wyt-Giele Krûs, de roomske tûke fan it krûswurk, yn de sûdlike
provinsjes fan Nederlàn foar master opslacht. Soks is lykwols mei it each op de pro
bleemstelling net fan belang te neamen. Frjemd genach komt Vlas op datselde plak
net werom op bygelyks de tabel mei it tal Griene Krûs-Ieden de provinsje, dy't sjen lit
dat Fryslàn yn 1910 der relatyf en absolû! fier ûtrint as it om it ledetal giet (s. 40).

De tredde troch de ûndersiker oansniene kwestje is wa't anneks west hawwe mei
de ûntjouwing fan it Griene Krûs yn Fryslàn en mei hokfoar motiven en yntinsjes oft
dy Iju dat dien hawwe. Ir lêste part fan dy fraach hie mei help fan it ynterviewen fan de
belanghawwenden better te beänderjen west, as mei help fan argyfûndersyk, Iykas
Vlas dat docht. Feitlik giet it yn Vlas syn beskriuwing dan ek net om de motiven fan
de belanghawwenden, as wol om allerhanne doelen dy't neistribbe wurde en beskate
omstannichheden, wetten en regels dy't ta hanneljen oanlieding jouwe. Fierder meldt
Vlas dat de jierren tweintich bygelyks nije ûntjouwingen op it mêd fan de geastlike
folkssûnens sjen Iitte, mar wêr komme dy wei? (s. 13 1). Ein jierren tritich geane stim
men op oer de winsklikens fan in TBC-befolkingsûndersyk, mar waans stimmen
binne dat? (s. 169). Wêr binne de ekonomyske faktor en de relaasje mei de ûntjou
wing fan nachtoppasserssteat ta fersoargingssteat bleaun? En wat is de ferhàlding tus
ken it krûswurk en de opkomst fan de GGD 's, of it opkommen fan allerhanne medys
ke spesjalismen?

Yn hoefier hinne oft de ûntjouwing fan it Fryske krûswurk sjoen wurde kin as in
kollektivisearringsproses neffens de opfettings fan De Swaan, is de fjirde fraach dy't
Vlas forrnulearret. En dat is krekt wat oars as wat men nei oanlieding fan Vlas syn
hjirfoar neamde sintrale fraach ferwachtsjen soe. Vlas makket royaal gebrûk fan De
Swaan syn begryp 'soarcharranzjemint'. De Swaan ferstiet dêr grutskalige, kollektive
en binende regelingen ûnder, dy't bedoeld binne om tekoarten en tsjinslaggen te
remediearjen (De Swaan, 1989: 17). Sokke soarcharranzjeminten hawwe yn de rin
fan de tiid trije skaaimerken: de grutter wurdende skaal, it tanimmende kollektive
karakter en de tanimmende bemuoienis fan de steat. Vlas hat it yn syn stûdzje ek oer
soarcharranzjeminten; hy telt tusken 190 I en 198 I mar leafst 28 fan sokke Griene
Krûs-arranzjeminten. Mar Vlas giet, sûnder dat hy dat fierder taljochtet, fan in hiel
oare definysje as dy fan De Swaan ût. Feitlik hat Vlas it yn syn stûdzje oer beskaat
wurk, of wat tsjintwurdich graach 'produkten' neamd wurdt. Ir ûtlienen fan ferpleech
materiaal, organisearjen fan sikeferfier en de kanker- of reumabestriding binne fjou
wer foarbylden fan sokke 'produkten' . Ir hat yn myn eagen net folle doel om fan
sokke produkten de kollektivisearringsgraad nei te gean, troch te sjen nei de skaal,
kollektivens of bemuoienis fan de oerheid. Vlas mjit de kollektivisearring fan de
soarcharranzjeminten lykwols ek net troch te sjen nei skaal, kollektivens of steatsbe
muoienis, mar oan de hàn fan trije hiel oare aspekten. By him giet it om de kwestjes
wa't de foarstap ta it oanbelangjende soarcharranzjemint nommen hat, wa't it ûtfiert
en hoe't it betelle wurdt (ss. 67-68). As it om de foarstap ta in soarcharranzjemint giet,
makket Vlas in ûnderskied tusken it pleatslik en provinsjaal nivo en it Ryk. As it lyk
wols om kollektivisearring giet, soe dochs krekt in ûnderskied makke wurde moatte
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tusken private foarstap en oerheidsinisjatyf? En itselde spilet as it om de útfiering fan 
it wurk te reden is. Vlas makket in ûnderskied tusken pleatslik, provinsjaal en pleats-
lik èn provinsjaal nivo. Mar is it nivo fan útfiering fan it wurk wol werklik fan belang 
as it om kollektivisearring giet? Wêr bedarret yn Vlas syn systeem bygelyks de ryks-
ynspekteur fan de folkssûnens dy't de foarstap ta in pleatslike aktiviteit nimt? Feitlik 
doelt Vlas trouwens ek net op de útfiering, mar op de organisaasje fan it wurk. Wat de 
finansiering oanbelanget, it tredde aspekt yn de oanpak fan Vlas, wurdt in ûnderskied 
makke tusken kontribúsjes/retribúsjes, kontribúsjes èn subsydzjes en subsydzjes/so-
sjale fersekeringen. Yn it léste gefal wurdt de kollektivisearringsgraad heger as yn it 
earste gefal. Ek yn dat gefal is it de fraach oft de mjitte fan kollektivisearring yndied 
fan dy kategoryen ôfhinget. Is de ynfloed fan de oerheid yn it gefal fan kontribúsjes en 
subsydzjes werklik minder, as yn it gefal fan subsydzjes en sosjale fersekeringen? 
Wêrom brûkt de ûndersiker dy kategoryen, en hantearret er net it ûnderskied tusken 
private finansiering, privaat-publike finansiering en folslein publike finansiering? 

Frjemd genôch neamt Vlas de provinsjale krúsferiening sels gjin soarcharranzje-
mint. Sjoen de definysje fan De Swaan, en it feit dat yn 1980 net de ôfsûnderlike 
arranzjeminten fan it krúswurk mar it krúswurk sèls yn syn hiele hear en fear ûnder de 
wurking fan de AWBZ brocht waard, sjocht Vlas dêr blykber gjin reden ta (s. 323). Yn 
de rin fan syn stúdzje slút Vlas beskate soarcharranzjeminten fan syn ûndersyk út, 
om't bygelyks de prenatale soarch troch de wykferpleechster ta it normale takepakket 
fan in wykferpleechster heart en dêr gjin aparte foarsjennings of opliedings foar 
nedich binne (s. 223). It opspoaren fan hendikepte bern wurdt yn oparbeidzjen mei in 
oare ynstelling dien en kin dus net as in ôfsûnderlik soarcharranzjemint fan it Griene 
Krús sjoen wurde (s. 267). Sa'n fêststelling is in tautology, mar wêrom mei in dield 
soarcharranzjemint net meinommen wurde? En it befolkingsûndersyk op cervixcarci
noom is gjin soarcharranzjemint, om't de ferantwurdlikens foar de foarstap dêrta en 
de útfiering by de provinsjale oerheid leit (s. 274). It giet Vlas mei oare wurden allin-
ne om de 'produkten' fan it Griene Krús, mar dat hâldt tagelyk yn dat oan de wurking 
fan de kontekst foar en op dat wurk foarbygien wurdt. 

Dat Vlas feitlik fan in hiel oare definysje as De Swaan útgiet, makket it beänt-
wurdzjen fan syn fjirde fraach fansels net makliker. Vlas berekkenet dan wol in kol
lektivisearringsgraad fan de ûnderskate arranzjeminten, mar feitlik mjit er op in oar 
nivo as dêr't de teory fan De Swaan oer giet. Boppedat is yn De Swaan syn teory de 
alles omfetsjende bemuoienis fan de steat it slútstik fan it kollektivisearringsproses, 
wylst it begjin fan de troch Vlas beskreaune soarcharranzjeminten foar in part krekt 
by de oerheid leit. Dat is ek net sa'n wûnder, as betocht wurdt dat de ryksoerheid fan it 
begjin fan de njoggentjinde ieu ôf al warber is op it mêd fan de folkssûnens. De 
Swaan hat it yn syn stúdzje net allinne, mar dochs benammen, oer de ûntjouwings 
fóár de 20ste ieu, wylst Vlas syn boek krekt oer dy ieu giet. 

Vlas hat foar syn stúdzje geweldich oan it tellen en rekkenjen west, it boek hat mar 
leafst 116 tabellen en seis grafiken, mar spitigernôch stiet dat tellen lang net altiten yn 
tsjinst fan de fragen dêr't it yn it boek om giet. Sa is it my bygelyks net dúdlik wat it 
doel is fan oersjoggen fan: de ferdieling fan de âldens fan tbc-pasjinten dy't yn de jier-
ren 1955-1963 foar it earst yn observaasje noramen binne (s. 172), de itensanamneze 
fan de besyksters fan it konsultaasjeburo foar prenatale soarch yn Ljouwert yn dysel-
de jierren (s. 209), mooglike oanpassings fan en foarsjennings yn de wenning fan in 
reumapasjint (s. 204), de werkomst fan nij ynskreaune tbc-pasjinten (s. 242) of de 
reden wêrom't in oanfraach foar in kreamfersoarchster net trochgiet (s. 254). Oars leit 
dat mei bygelyks it tal konsulten op de konsultaasjeburo's foar beukers of it tal ôfleine 
besites troch wykferpleechsters; dy hawwe ommers grif mei de ûntjouwing fan it 
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tusken private foarstap en oerheidsinisjatyf? En itselde spilet as it om de ûtfiering fan
it wurk te rêden is. Vlas makket in ûnderskied tusken pleatslik, pravinsjaal en pleats
lik èn provinsjaal nivo. Mar is it nivo fan lltfiering fan it wurk wol werklik fan belang
as it om kollektivisearring giet? Wêr bedarret yn Vlas syn systeem bygelyks de ryks
ynspekteur fan de folkssûnens dy't de foarstap ta in pleatslike aktiviteit nimt? Feitlik
doelt Vlas trouwens ek net op de ûtfiering, mar op de organisaasje fan it wurk. Wat de
finansiering aanbelanget, it tredde aspekt yn de aanpak fan Vlas, wurdt in ûnderskied
makke tusken kontribûsjes/retribusjes, kontribusjes èn subsydzjes en subsydzjes/so
sjale fersekeringen. Yn it lêste gefal wurdt de kollektivisearringsgraad heger as yn it
earste gefal. Ek yn dat gefal is it de fraaeh oft de mjitte fan kollektivisearring yndied
fan dy kategoryen ófhinget. Is de ynfloed fan de oerheid yn it gefal fan kontribûsjes en
subsydzjes werklik minder, as yn it gefal fan subsydzjes en sosjale fersekeringen?
Wêram brûkt de ûndersiker dy kategoryen, en hanteanet er net it ûnderskied tusken
private finansiering, privaat-publike finansiering en folslein publike finansiering?

Frjemd genóeh neamt Vlas de provinsjale krusferiening seIs gjin soareharranzje
mint. Sjoen de definysje fan De Swaan, en it feit dat yn 1980 net de ófsûnderlike
arranzjeminten fan it krûswurk mar it krûswurk sèls yn syn hiele hear en fear ûnder de
wurking fan de AWBZ bracht waard, sjoeht Vlas dêr blykber gjin reden ta (s. 323). Yn
de rin fan syn stûdzje slût Vlas beskate soareharranzjeminten fan syn ûndersyk ut,
om 't bygelyks de prenatale soareh troeh de wykferpleeehster ta it normale takepakket
fan in wykferpleechster heart en dêr gjin aparte foarsjennings of opliedings foar
nedieh binne (s. 223). It opspoaren fan hendikepte bern wurdt yn oparbeidzjen mei in
oare ynstelling dien en kin dus net as in ófsûnderlik soarcharranzjemint fan it Griene
Krûs sjoen wurde (s. 267). Sa'n fêststelling is in tautology, mar wêrom mei in dield
soareharranzjemint net meinommen wurde? En it befolkingsûndersyk op cervixcarci
noom is gjin soareharranzjemint, om't de ferantwurdlikens foar de foarstap dêrta en
de utfiering by de provinsjale oerheid leit (s. 274). It giet Vlas mei oare wurden allin
ne om de 'produkten' fan it Griene Krûs, mar dat häldt tagelyk yn dat oan de wurking
fan de kontekst foar en op dat wurk foarbygien wurdt.

Dat Vlas feitlik fan in hiel oare definysje as De Swaan ûtgiet, makket it beänt
wurdzjen fan syn fjirde fraach fansels net makIiker. Vlas berekkenet dan wol in kol
lektivisearringsgraad fan de ûnderskate arranzjeminten, mar feitlik mjit er op in aar
nivo as dêr't de teory fan De Swaan oer giet. Boppedat is yn De Swaan syn teory de
alles omfetsjende bemuoienis fan de steat it slûtstik fan it kollektivisearringsprases,
wylst it begjin fan de troeh Vlas beskreaune soarehananzjeminten foar in part krekt
by de oerheid leit. Dat is ek net sa'n wûnder, as betoeht wurdt dat de ryksoerheid fan it
begjin fan de njoggentjinde ieu óf al warber is op it mêd fan de folkssûnens. De
Swaan hat it yn syn studzje net allinne, mar dochs benammen, oer de ûntjouwings
fóár de 20ste ieu, wylst Vlas syn boek krekt oer dy ieu giet.

Vlas hat foar syn stûdzje geweldieh oan it tellen en rekkenjen west, it boek hat mar
leafst 116 tabellen en seis grafiken, mar spitigernóeh stiet dat tellen lang net altiten yn
tsjinst fan de fragen dêr't it yn it boek om giet. Sa is it my bygelyks net dûdlik wat it
doel is fan oersjoggen fan: de ferdieling fan de äldens fan tbe-pasjinten dy't yn de jier
ren 1955-1963 foar it earst yn observaasje nommen binne (s. 172), de itensanamneze
fan de besyksters fan it konsultaasjeburo foar prenatale soarch yn Ljouwert yn dysel
de jierren (s. 209), mooglike oanpassings fan en foarsjennings yn de wenning fan in
reumapasjint (s. 204), de werkomst fan nij ynskreaune tbc-pasjinten (s. 242) of de
reden wêrom't in oanfraach foar in kreamfersoarchster net trochgiet (s. 254). Oars leit
dat mei bygelyks it tal konsulten op de konsultaasjeburo's foar beukers of it tal ófleine
besites troeh wykferpleeehsters; dy hawwe ommers grif mei de ûntjouwing fan it
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Griene Krús te krijen. Vlas telt en bringt de mannichte oan sifers, mar hy docht dat 
sûnder mei yndekssifers te wurkjen en dat makket in ferlykjen fan de útkomsten wol 
hiel noedlik. 

De auteur hat in soad wurk makke fan it wiidweidich en krekt werjaan fan aller-
hanne yntern-bestjoerlike ûntjouwings. Dat oangeande binne it argyf en de jierfer-
slaggen fan it Griene Krús benammen syn boarnen. Mar tagelyk mis ik it omtinken 
foar de ûntjouwings buten de eigen rûnte fan dy organisaasje. En dat jildt foaral as it 
giet om it tinken en dwaan fan de oerheid, polityk, tsjerke en besibbe organisaasjes. Ik 
mis ek in algemien haadstik oer de sûnenssoarch yn Nederlân fan de léste twa ieuwen. 
Of, noch moaier, as de auteur foar in better begryp elk haadstik mei sa'n algemien 
blokje begûn wie. No is de lezer al in moai ein yn it boek hinne, ear't er wat oer de 
wetjouwing op it mêd fan de folkssûnens lést (s. 134). Hjir wreekt him it feit dat Vlas 
feitlik net folie mear of minder docht as it skriuwen fan de skiednis fan it Griene Krús 
yn Fryslân. It teoretysk ramt fan de kollektivisearring liket der al te folie by helle te 
wezen, ynstee fan fan it begjin ôf as stjoerend ramt foar de stúdzje brûkt te wurden. 
Dat betsjut ek dat net de kollektivisearring fan de soarch yn Fryslân analysearre 
wurdt, mar feitlik de skiednis fan it Griene Krús beskreaun wurdt. Dat docht ek bliken 
út it brûken fan de term 'soarcharranzjemint' dat yn de rin fan de stúdzje ûnder mear 
ta opmerkings laat, lykas 'De revalidatie wordt dus niet een eigen zorgarrangement 
van de provinciale vereniging.'(s. 211), of it Griene Krús yn Fryslân set sels gjin akti-
viteiten op it mêd fan de skoaldokter op en dus giet it neffens Vlas yn dat gefal ek net 
om in soarcharranzjemint (s. 131). Soks makket de analyze fan it kollektivearrings-
proses der net sterker op. 

Haadstik 6 hjit 'Stroomlijning en aanpassing', mar sa hienen suver alle haadstik-
ken wol neamd wurde kinnen. In foar it krúswurk yn dat tiidrek wichtige faktor is de 
finansiering, skriuwt Vlas (s. 241). Mar dat leit yn de oare beskreaune tiidrekken feit
lik net oars. De ûndersiker wiist op de mooglikheid fan in subsydzjewet of finansie
ring fan it krúswurk ûnder de AWBZ en lit it dêr fierder by. Hy giet op dat plak ta myn 
fernuvering net op de mooglike relaasje mei de teory fan De Swaan yn. De titel fan it 
fjirde haadstik 'Vrij van vreemde smetten' ferwiist nei it feit dat it it Griene Krús slag-
get om yn de oarloch selsstannich te bliuwen. Dat wol sizze dat it de ûnderskate krús-
ferienings slagget om in oparbeidzjen mei de troch de besetters oprjochte Nederland
se Volksdienst ôf te halden. Oft dat foldwaande is om de titel fan it haadstik te rjocht-
feardigjen, liket my op syn minst twiveleftich ta. Vlas memorearret fierder it slacht
offer dat dy striid (?) om selsstannigens frege hat, mar oft dat gefal werklik te krijen 
hat mei it belied fan of oangeande it krúswurk, makket Vlas net dúdlik (s. 146). 

Yn 1964 wurdt de skriuwer fan it proefskrift ta direkteur fan it Griene Krús be-
neamd, en hy sil dat, sa lit de earste sin fan it boek al witte, oant 1989 bliuwe. Yn it 
boek komt de direkte rol fan de auteur yn de skiednis fan de beskreaune organisaasje 
alhiel net nei foaren, mar Vlas makket al dúdlik dat yn de jierren nei syn beneaming 
de organisaasjestruktuer fan de provinsjale feriening yngewikkelder wurdt en dat it tal 
prosedueres tanimt (s. 304). Feitlik giet it om in tanimmende feramtliking en burokra-
tisearring en dus kollektivisearring, skriuwt Vlas. It oarsaaklik ferbân, sa't Vlas dat 
leit, liket my hiel wat minder fanselssprekkend as dat de ûndersiker sels liket oan te 
nimmen. Ik moat tajaan dat De Swaan derop wiist dat profesjonalisearring en steatsre-
gulearring mei-elkoar hân yn hân geane, mar yn dat gefal giet it net om in profesjona
lisearring op it nivo fan ien organisaasje (De Swaan, 1998: 239). Tagelyk moat sein 
wurde dat Vlas yn syn stúdzje, nei alle gedachten hiel wat fruchtberder as dat no mei 
de kollektivisearringsteory bard is, krekt gebrûk meitsje kinnen hie fan de profesjona-
lisearringsteoryen. Yn dat ferbân soe ik wize wolle op bygelyks it proefskrift fan 
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Griene Krûs te krijen. Vlas telt en bringt de mannichte oan sifers, mar hy docht dat
sûnder mei yndekssifers te wurkjen en dat makket in ferlykjen fan de ûtkomsten wol
hiel noedlik.

De auteur hat in soad wurk makke fan it wiidweidich en krekt werjaan fan aller
hanne yntern-bestjoerlike ûntjouwings. Dat oangeande binne it argyf en de jierfer
slaggen fan it Griene Krûs benammen syn boarnen. Mar tagelyk mis ik it omtinken
foar de ûntjouwings bûten de eigen rûnte fan dy organisaasje. En dat jildt foaral as it
giet om it tinken en dwaan fan de oerheid, polityk, tsjerke en besibbe organisaasjes. Ik
mis ek in algemien haadstik oer de sûnenssoarch yn Nederlàn fan de lêste twa ieuwen.
Of, noch moaier, as de auteur foar in better begryp elk haadstik mei sa'n algemien
blokje begûn wie. No is de lêzer al in moai ein yn it boek hinne, ear't er wat oer de
wetjouwing op it mêd fan de folkssûnens lêst (s. 134). Hjir wreekt him it feit dat Vlas
feitlik net folie mear of minder docht as it skriuwen fan de skiednis fan it Griene Krûs
yn Fryslàn. It teoretysk ramt fan de kollektivisearring liket der al te folle by helle te
wêzen, ynstee fan fan it begjin of as stjoerend ramt foar de stûdzje brûkt te wurden.
Dat betsjut ek dat net de kollektivisearring fan de soarch yn Fryslàn analysearre
wurdt, mar feitlik de skiednis fan it Griene Krûs beskreaun wurdt. Dat docht ek bliken
ût it brûken fan de term 'soarcharranzjemint' dat yn de rin fan de stûdzje ûnder mear
ta opmerkings laat, lykas 'De revalidatie wordt dus niet een eigen zorgarrangement
van de provinciale vereniging.' (s. 211), of it Griene Krûs yn Fryslàn set seIs gjin akti
viteiten op it mêd fan de skoaldokter op en dus giet it neffens Vlas yn dat gefal ek net
om in soarcharranzjemint (s. 131). Soks makket de analyze fan it kollektivearrings
proses der net sterker op.

Haadstik 6 hjit 'Stroomlijning en aanpassing', mar sa hienen suver alle haadstik
ken wol neamd wurde kinnen. In foar it krûswurk yn dat tiidrek wichtige faktor is de
finansiering, skriuwt Vlas (s. 241). Mar dat leit yn de oare beskreaune tiidrekken feit
lik net oars. De ûndersiker wiist op de mooglikheid fan in subsydzjewet of finansie
ring fan it krûswurk ûnder de AWBZ en lit it dêr fierder by. Hy giet op dat plak ta myn
fernuvering net op de mooglike relaasje mei de teory fan De Swaan yn. De titel fan it
fjirde haadstik 'Vrij van vreemde smetten' ferwiist nei it feit dat it it Griene Krûs slag
get om yn de oarloch selsstannich te bliuwen. Dat wol sizze dat it de ûnderskate krûs
ferienings slagget om in oparbeidzjen mei de troch de besetters oprjochte Nederland
se Volksdienst of te hàlden. Oft dat foldwaande is om de titel fan it haadstik te rjocht
feardigjen, liket my op syn minst twiveleftich ta. Vlas memorearret fierder it slacht
offer dat dy striid (7) om selsstannigens frege hat, mar oft dat gefal werklik te krijen
hat mei it belied fan of oangeande it krûswurk, makket Vlas net dûdlik (s. 146).

Yn 1964 wurdt de skriuwer fan it proefskrift ta direkteur fan it Griene Krûs be
neamd, en hy sil dat, sa lit de earste sin fan it boek al witte, aant 1989 bliuwe. Yn it
boek kamt de direkte rol fan de auteur yn de skiednis fan de beskreaune organisaasje
alhiel net nei faaren, mar Vlas makket al dûdlik dat yn de jierren nei syn beneaming
de organisaasjestruktuer fan de provinsjale feriening yngewikkelder wurdt en dat it tal
prosedueres tanimt (s. 304). Feitlik giet it om in tanimmende feramtliking en burokra
tisearring en dus kallektivisearring, skriuwt Vlas. It oarsaaklik ferbàn, sa't Vlas dat
leit, liket my hiel wat minder fanselssprekkend as dat de ûndersiker seIs liket aan te
nimmen. Ik maat tajaan dat De Swaan derop wiist dat profesjanalisearring en steatsre
gulearring mei-elkaar hàn yn hàn geane, mar yn dat gefal giet it net am in prafesjana
lisearring op it niva fan ien organisaasje (De Swaan, 1998: 239). Tagelyk maat sein
wurde dat Vlas yn syn stûdzje, nei alle gedachten hiel wat fruchtberder as dat na mei
de kallektivisearringsteary bard is, krekt gebrûk meitsje kinnen hie fan de profesjana
lisearringstearyen. Yn dat ferbàn sae ik wize wal1e op bygelyks it proefskrift fan
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Brand Kruithof út 1995: Het conflict tussen apothekers en drogisten. De professiona
lisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932. Dy stúdzje makket gebrûk fan 
sintrale begripen út de profesjonalisearringsteory lykas kennis en kunde, roal- en 
ûnderhannelingswearde en kollektive macht. Dy begripen hie Vlas, sa liket my ta, ek 
hiel goed foar syn analyze fan de opkomst en ûndergong fan it Griene Krús brûke kin
nen. Mar ik hie der ek neat op tsjin hân as de skriuwer him beheind hie ta allinne it 
beskriuwen fan de skiednis fan it Griene Krús, wat my oanbelanget krekt yn relaasje 
ta de ûntjouwing fan de hiele sûnenssoarch yn Fryslân. Vlas hat hiel wat wurk ferset 
foar syn mânske stúdzje, mar spitigernôch hat syn boek al te folie te lijen fan in teore-
tyske oanpak, dy't feitlik net gaadlik is om op ien organisaasje tapast te wurden. 
Dêrsûnder hie de skiednis fan it Fryske Griene Krús grif better út de ferve kommen. 

Piet Hemminga (Fryske Akademy) 

Veronique De Tier en Ann Marynissen m.m.v. Har Brok [red.] (2001) 
Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. (Groesbeek: Stich
ting Nederlandse Dialecten, ISBN: 90-73869-06-4, Het dialectenboek 6, geïll., 416 
p., € 11,36. Te bestellen via telefoonnummer 024-3612048). 

Het grootste deel van de bundel Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in 
familienamen bestaat uit dialectologische beschouwingen van diverse auteurs over de 
familienamen in een bepaalde provincie of streek. Het gebied rijkt van Friesland tot 
Frans-Vlaanderen - vanzelfsprekend worden in de laatstgenoemde regio de Neder
landse familienamen besproken. Daaraan vooraf gaan vier lezingen die tijdens de 
zesde Nederlandse dialectendag (17 maart 2001 te Bilzen, België) zijn gehouden. De 
presentaties van Magda Devos 'Het landschap in eigennamen' en Ann Marynissen 
'Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar?' zijn zeker op hun plaats, 
wat niet gezegd kan worden van de andere twee bijdragen, namelijk die van Henny 
Stoel 'Mijn naam is Hes' en Jan Wauters 'De echoput uit mijn kindertijd: dialect als 
(t)huistaal'. Beide teksten passen in een bundel als deze niet - vanwege de journalis
tieke stijl, maar ook omdat ze niet gaan over de relatie tussen dialect en familienamen. 
Het laatste deel van het boek is heel nuttig en overzichtelijk. Het bestaat uit een Weg
wijzer Nederlandse Naamkunde (Ann Marynissen) en een Wegwijzer Nederlandse 
Dialectologie (Ton van de Wijngaard). 

Het verklaren van familienamen is geen eenvoudige opgave. Niet alleen dialectologi
sche en taalhistorische kennis is noodzakelijk, ook dient de onderzoeker weet te heb
ben van bijvoorbeeld oude beroepen en de landbouw en landschapskenmerken in het 
verleden. Ook kan een familienaam teruggaan op een voornaam of plaatsnaam die nu 
niet meer bekend is. 

Een voor de hand liggende illustratie van de relatie tussen dialect en familienamen 
is de regionale verscheidenheid van beroepsaanduidingen in het verleden. Zo vinden 
we naast slager (als familienaam Siegers) ook slachter (Slachter, Slechter), beenhou
wer {De Beenhouwer), beenhakker (Beenhakker) en vleeshouwer (De Vleeschouwer, 
Vleeshouwers) (p. 78). Naast Kleermaeckers komt Denayer, De Sutter, De Schepper, 
Snijders en Schreurs voor (p. 79). Veel van die namen worden door standaardtaal
sprekers niet begrepen en zijn dus ondoorzichtig. In een naam als Soepboer zal wel
licht zelfs in Friesland niet het Friese woord sûpe 'karnemelk' herkend worden (de 
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Brand Kruithof ut 1995: Het conflict tussen apothekers en drogisten. De professiona
lisering van twee beroepsgroepen tussen 1865 en 1932. Dy studzje makket gebrûk fan
sintra1e begripen ut de profesjonalisearringsteory lykas kennis en kunde, roal- en
ûnderhannelingswearde en kollektive macht. Dy begripen hie Vlas, sa Iiket my ta, ek
hiel goed foar syn analyze fan de opkomst en ûndergong fan it Griene Krus brûke kin
nen. Mar ik hie der ek neat op tsjin hán as de skriuwer him beheind hie ta allinne it
beskriuwen fan de skiednis fan it Griene Krus, wat my oanbelanget krekt yn relaasje
ta de ûntjouwing fan de hiele sûnenssoarch yn Fryslán. Vlas hat hiel wat wurk ferset
foar syn mánske studzje, mar spitigernàch hat syn boek al te folle te lijen fan in teore
tyske oanpak, dy't feitlik net gaadlik is om op ien organisaasje tapast te wurden.
Dêrsûnder hie de skiednis fan it Fryske Griene Krus grifbetter ut de ferve kommen.

Piet Hemminga (FryskeAkademy)

Veronique De Tier en Ann Marynissen m.m.v. Har Brok [red.] (2001)
Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. (Groesbeek: Stich
ting Nederlandse Dialecten, ISBN: 90-73869-06-4, Het dialectenboek 6, geïll., 416
p., € 11,36. Te bestellen via telefoonnummer 024-3612048).

Het grootste deel van de bundel Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in
familienamen bestaat uit dialectologische beschouwingen van diverse auteurs over de
familienamen in een bepaalde provincie of streek. Het gebied rijkt van Friesland tot
Frans-Vlaanderen - vanzelfsprekend worden in de laatstgenoemde regio de Neder
landse familienamen besproken. Daaraan vooraf gaan vier lezingen die tijdens de
zesde Nederlandse dialectendag (17 maart 200 I te Bilzen, België) zijn gehouden. De
presentaties van Magda Devos 'Het landschap in eigennamen' en Ann Marynissen
'Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar?' zijn zeker op hun plaats,
wat niet gezegd kan worden van de andere twee bijdragen, namelijk die van Henny
Stoel 'Mijn naam is Hes' en Jan Wauters 'De echoput uit mijn kindertijd: dialect als
(t)huistaal'. Beide teksten passen in een bundel als deze niet - vanwege de journalis
tieke stijl, maar ook omdat ze niet gaan over de relatie tussen dialect en familienamen.
Het laatste deel van het boek is heel nuttig en overzichtelijk. Het bestaat uit een Weg
wijzer Nederlandse Naamkunde (Ann Marynissen) en een Wegwijzer Nederlandse
Dialectologie (Ton van de Wijngaard).

Het verklaren van familienamen is geen eenvoudige opgave. Niet alleen dialectologi
sche en taalhistorische kennis is noodzakelijk, ook dient de onderzoeker weet te heb
ben van bijvoorbeeld oude beroepen en de landbouw en landschapskenmerken in het
verleden. Ook kan een familienaam teruggaan op een voornaam of plaatsnaam die nu
niet meer bekend is.

Een voor de hand liggende illustratie van de relatie tussen dialect en familienamen
is de regionale verscheidenheid van beroepsaanduidingen in het verleden. Zo vinden
we naast slager (als familienaam Slegers) ook slachter (Slachter, Slechter), beenhou
wer (De Beenhouwer), beenhakker (Beenhakker) en vleeshouwer (De Vleeschouwer,
Vleeshouwers) (p. 78). Naast Kleermaeckers komt Denayer, De Sutter, De Schepper,
Snijders en Schreurs voor (p. 79). Veel van die namen worden door standaardtaal
sprekers niet begrepen en zijn dus ondoorzichtig. In een naam als Soepboer zal wel
licht zelfs in Friesland niet het Friese woord sûpe 'karnemelk' herkend worden (de
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