Tilburg University

Chris Mol 1892-1979
Huige, J.J.C.

Publication date:
2004
Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record
Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Huige, J. J. C. (2004). Chris Mol 1892-1979: Van Brabantse dorpsdokter tot nationaal gezondheidspionier.
Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 09. jan.. 2023

e.

..

D .

r:

'r *11

& <F...

U=

4...

1

. 3..

VAN TILBURG

UNIVERSITEIT *
BIBLIOTHEEK
TILBURG

Chris MO| 1892-1979

De totstandkoming van

deze publicatie werd

mede

mogelijk gemaakt door:

Amphiaziekenhuis, locatie De Klokkenberg te Breda
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Roosendaal

Kruisvereniging Roosendaal
Mastboom-Brosens Stichting
NlGZ te Woerden
OZ-zorgverzekeringen te Breda
Regionale Kruisvereniging West-Brabant

Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
Tender (De Krabbebossen) te Rijsbergen

ISBN 90-70641-73-9

Grafisch Ontwerpbureau Kees Kanters, Breda
Vormgeving omslag:
Vormgeving binnenwerk: Drukkerij Leonard bv, Oosterhout
Druk:

Drukkerij Leonard

Afwerking:

Binderij Hexspoor, Boxtel

bv,

Oosterhout

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schrif

telijke toestemming van de uitgever.

Chris Mol
1892-1979

Van Brabantse dorpsdokter tot
nationaal gezondheidspionier
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Tilburg
op gezag van de rector magnificus,
prof. dr. EA. van der Duyn Schouten,
in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een
door het college voor promoties aangewezen commissie
in de aula van de Universiteit
op vrijdag I8 juni 2004 Om I 4. I 5 uur

door

Johannes Josephus Cornelis Huige
geboren op I 2 februari I 946 te Roosendaal en Nispen

Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
Tilburg 2004

--1
.1..
I UNIVERSITEIT * 'p 0 VAN TILBURG

-.9.

-BIBLIOTHEEK
TILBURG

Promotores: Prof dr. A.J.A. Bijsterveld
Prof dr K.F.E Veraghtert

Inhoudsopgave
Woord vooraf

9

Inleiding

3

Hoofdstuk 1 Vooriand in maatschappelijke ontwikkelingen (1850-1917)
I.I

Maatschappelijke ontwikkelingen
Economische ontwikkelingen
Van armenzorg naar wetgeving

2I

2I

22

26

I.z Gezondheidszorg

30

I.3 Katholicisme

44

I.4 Ijkpunt I 9 I 7

50

Hoofdstuk 2 Jeugdjaren
2.I De Heen (I892-I 898)
2.2 Kruisland (I 8981904)
2.3

Nijmegen (I 904-I909)

55
55
6I
69

2.4 Amsterdam ( I 909-I9 I 6)

74

2.5 Wenen-Moravie (IgI 6-I9 [7)

82

2.6 Samenvatting

86

Hoofdstuk 3 Huisarts en burger in Etten
31 Ettenen Leurende omringende kerkdorpen (I 880-I 940)

89
89

3.2 Praktijkovername

98

3.3 Op eigen benen

IOI

(I9I 71922)

3.4 Eigen gezin en dorpsperikelen (I922-I940)
3.5 Mol als huisarts

I 07

III

Oorlogsjaren
3.7 De naoorlogse iaren (I 945-I 972)

II4

3.8 Etten-Leur in I 970

I25

3.9 Samenvatting

I 26

3.6

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling van het Wit Gele Kruis in Etten
4. I Start in Etten

4.2 Doorstart in de jaren twintig en dertig
Ontwikkeling aan de bestuurstafel
Bevordering der algemene gezondheid
Verpleging der zieken

Tbc-bestrijding
Verpleging van kraamvrouwen en zuigelingenbescherming
Nieuwe ontwikkelingen

II8

I 29
I 29

I37
I37
I42
I42
I 43

I45

I48

5

4.3

Oorlogsjaren

I 50

4.4 De naoorlogse periode

(I 945-I966)
Personele ontwikkelingen

I53
153

Wijkverpleegkunde en kraamzorg
Tbc-bestrilding

I 59

I 60

Nieuwe werkvelden
4.5.

162

Afscheid

I 64

4.6. Was Etten beter dan andere Brabantse Kruisverenigingen?

Hoofdstuk 5 Het Wit Gele Kruis op provinciaal niveau
5.I Bestuurlijke en overige functies op diocesaan, provinciaal en landelijk
niveau tot I 940
5.2 Bestuurlijke functies op provinciaal en nationaal niveau (I940-I968)
5.3 Een belangrijke rol voor het particuliere initiatief en varen onder
katholieke vlag
Geestelijke
Volksgezondheid
5.4
5.5 Voorzitter van de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis
5.6 Activiteiten bij de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis

I73

I73
I 84

I 88

I 97

205

214

Voorzitter van de Nationale Federatie

2 I 4

Hoofdredacteur van Katholieke Gezondheidszorg

220

Afscheid van de Nationale Federatie

223

Hoofdstuk 6 Bestuurlijke fun(lies bij andere organisaties
6. I De Krabbebossen

227
227

Voorafgaande ontwikkelingen

227

Kinderuitzending

230

Start en periode tot aan de oorlog

23I

Oorlogsjaren, periodetot 1963
6.2 De Klokkenberg
Tuberculose: volksvijand nummer

237

244
I

Van stichting De Klokkenberg naar een noodsanatorium
Van noodsanatorium naar nieuwbouw
6.3 Verzekeringswezen

244
248
252

258

Dokters- en Maatschappijfondsen in West-Brabant

258

Een landelijke, katholieke ziektekostenverzekering

26I

Voorzitter van de ONVZ

264

6.4 De betekenis van Mol als bestuurder

Hoofdstuk 7 Sociale geneeskunde

6

I66

268

27I

7.I Sociaal geneeskundig pleidooi van Mol onder huisartsen

27I

7.2 Activiteiten op sociaal geneeskundig gebied

275

Kleuter- en lager onderwijs
Iong volwassenen

275

Onmaatschappeliikheid

284

280

7.3 Betrokkenheid bij de medische faculteit in Nijmegen

288

De aanloop

288

Het belang van een katholieke medische faculteit

292

Sint Canisius tegen Sint Radboud
Een leerstoel sociale geneeskunde
7.4 Eredoctoraat voor Mol
De laudatio van Mertens

7.5 De betekenis van Mol als sociaal geneeskundige

Hoofdstuk 8 Volksvertegenwoordiger (1946-1956)
8.I Aanloop naar het kamerlidmaatschap
Bezoek aan Stubbings House
Majoor bij het Militair Gezag

Verzoek van Deckers
8.2 De katholieke partij na de oorlog

Oprichting van de KVP
Tweede Kamerlid (I946-I 948)
Beginnend
8.3
8.4 Kabinetten Drees I en Il (I 9481952)
Volksgezondheid
Kabinetsbreuk, terugkeer van Beel, verkiezingen I952
8.5 Drees

III(I952-I956)

293

298
30o
30I

304

307
307

308
3II
3 I 2

3 I 4
3 I 6

3I8
322
322

324
326

Algemeen

326

Volksgezondheid
Parlementaire behandeling Gezondheidswet

3 8

8.6 Overige

bemoeienis van Mol in de Tweede Kamer

Grenscorrectie en industrialisatiebeleid
8.7 De betekenis van Mol als parlementarier

Hoofdstuk 9 De betekenis van Mot

332

336
336

344

347

9. I De laatste jaren

347

klok

349

9.2 De

9.3 Achtergronden in zijn vormingsproces nader bekeken

35I

9.4 Mol als arts

353

9.5 Mol als katholiek
9.6 Mol als Brabander

9.7 IJkpunt I945 bij een Brabantse katholieke dokter
g.8 Verschuivende panelen: van verzuiling naar ontzuiling
9.g Verschuivingen in sociaal-economisch opzicht

9.Io Ilkpunt I 979 en slotconclusie

358
362
364
367
373

376

Samenvatting

382

Sommaire

387

7

Bijlagen

39I

Archivalia en niet-gedrukte bronnen

395

Gedrukte bronnen en literatuur

399

Overzicht publicaties van Chr.J.M. Mol

4II

Lijst van tabellen en figuren

421

Index van geografische namen

422

Index van persoonsnamen

425

Over de auteur

430

8

Woord vooraf
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis in Ig68 kreeg
de scheidende arts Chris Mol een selectie uit zijn vele publicaties aangeboden en werd een

fonds voor ontwikkelingshulp ingesteld, dat zijn naam zou dragen. Bij diezelfde gelegenheid stelde zijn opvolger bij de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant,
H. Festen, in zijn afscheidsspeech dat alleen een proefschrift een juist kader zou zijn om
het veelomvattende werk van Mol te kunnen omvatten. Het heeft blijkbaar meer dan vijf-

endertig jaar moeten duren voordat de kanttekening van Festen in een uitroepteken omgezet werd.

Kennis nemend van deze bundel en vanuit mijn interesse voor zaken die met
gezondheidszorg en hun historische component van doen hebben, werd mijn belangstel-

ling voor de persoon van deze arts gewekt. Zelf geboren en getogen in de regio waar hij in
I892 geboren werd en vrijwel zijn hele leven woonachtig bleef, werd ik steeds meer
geboeid door de vraag wat iemand drijft om zich met niet versagende kracht tot op hoge
leeftijd te blijven inspannen voor een door hem gewenste vormgeving dn bezieling van de
gezondheidszorg in dit land.
Toen ik me meer voor de achtergronden van dokter Mol ging interesseren, realiseerde ik me dat 25 jaar na zijn overlijden eigenlijk alleen nog een oudere generatie van
Ettenaren en van bestuurders en medewerkers in het Kruiswerk zich nog iets bij deze markante persoonlijkheid kan voorstellen. De naam Mol zal verder waarschijnlijk alleen personen die in historie en gezondheidsvraagstukken geinteresseerd zijn, nog iets zeggen.
De motivering van deze studie is gelegen in het gegeven dat wie het heden wil kennen, niet langs het verleden heen komt. Onze hedendaagse structuren zijn geen toevalligheden die uit de lucht zijn komen vallen. Integendeel, en dat geldt zeker ook voor de
hedendaagse gezondheidszorg, het zijn intensieve processen van strijd, loutering en incasseren geweest, waarbij voor- en tegenspoed elkaar met regelmaat afwisselden. Het verhaal

van Mol is in belangrijke mate ook het verhaal van Etten-Leur en de katholieke gezondheidszorg in dit land. In beide ontwikkelingen speelde hij gedurende ruim vijftig jaar een
sleutelrol. Ik wiI niet onbesproken laten dat ik met de vraag geworsteld heb of door de
keuze om 6dn persoon zo centraal te stellen anderen, weliswaar onbedoeld, op een tweede
plan terechtkwamen. Ik heb het dan niet eens over'het stuwmeer' aan verpleegkundigen.
districtsartsen, enqu6trices, kraamverzorgenden enzovoort, over wie Mol zo indrukwekkend kon schrijven. Gedoeld wordt vooral op een beperkt aantal Secretarissen-Generaal bij
de Nationale Federatie, voorzitters die in de tijd aan Mol voorafgingen en hem opvolgden
en personen. verbonden aan het departement of de Inspectie voor de Volksgezondheid, die

in de randvoorwaardelijke sfeer hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het
Kruiswerk, zoals dat heden ten dage is (zij het dan onder de meer moderne naam
'Thuiszorg'). Zonder de inzet van en de samenwerking met die anderen had Mol niet kunnen uitgroeien tot een gezondheidsideoloog van nationale faam. De omvang van zijn
oeuvre, de helderheid qua formulering in zijn geschriften, de gedrevenheid en - bovenal de overbrugging van een tijdsspanne van niet minder dan viif decennia waarin hij zich aan
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de goede zaak wijdde, gaven een zodanige wending aan mijn strijd, dat de pen
hand is genomen en de tekstverwerker letterlijk ingeschakeld

figuurlijk ter

Hoewel ik me amper realiseerde wat ik mij op de hals haalde, is het niettemin een
boeiende speurtocht geworden, die grote
voldoening heeft geschonken. In belangrijke
mate is dit door instanties en personen mogelijk gemaakt. Op mij rust nu de eervolle taak
hen op deze pIaats te danken. Ofschoon het schrijven van een dissertatie een individuele
en soms ook eenzame strijd is, blijk ie niet zonder al deze personen te kunnen om het tot
een goed einde te brengen. In willekeurige volgorde gaat daarom mijn erkentelijkheid uit

naar mijn werkgever, het NIGZ te Woerden, dat steeds een begripvolle houding innam
jegens mijn veel tijd opslokkende 'hobby' en waar veel collega's regelmatig informeerden
naar de vorderingen van mijn proefschrift; de
Regionale Kruisvereniging West-Brabant die
gedurende vijf jaar een deel van mijn salaris voor dit doel voor haar rekening nam; de meeleesgroep, bestaande uit Hans Hagendoorn, Martin van Bakel, Cees Wijnen, Arno Bekers,
Ronald Jas, Yvette Huige en personen die op onderdelen van de tekst hun licht lieten schijnen.

Nooit deed ik tevergeefs een beroep op Harm van Weerden indien de geheimen van de
computer me weer boven mijn pet gingen. Een woord van erkentelijkheid is zeker op zijn
plaats aan archivarissen van documentatiesystemen en bestuurs- en directieleden van
organisaties die mij inzage gaven in hun archieven. Op verschillende plaatsen leidde dat
zelfs tot grote zoekacties omdat niemand meer wist waar het opgeborgen lag. Sommigen

waren zelfs zo vriendelijk hun persoonlijke archief voor langere tijd aan mij af te staan.
Graag memoreer ik de prettige samenwerking met een aantal heemkundige kringen in
West-Brabant, waarbij die van Etten-Leur 'Jan Uten Houte' een bijzondere vermelding verdient. De helaas veel te jong overleden vice-voorzitter Piet Coppens introduceerde mij
en los Martens komt de verdienste toe zich veel inspanningen getroost te hebben foto's

te achterhalen. Het leukste onderdeel van mijn onderzoek betrof het interviewen van
23 personen. Hun wijsheid en soms humorvolle opmerkingen hebben mij getroffen en
hebben mijns inziens levendigheid aan het boek toegevoegd. Krachtig weerspreek ik dan

ook de in onze samenleving rijkelijk levende veronderstelling dat personen boven een
bepaalde leeftijd eigenlijk afgeschreven zijn. Aan de getoonde vitaliteit van menig
tachtiger en negentiger kan menigeen onder de zestig nog een voorbeeld nemen.
Dank gaat zeker ook uit naar de kinderen van het echtpaar Mol-Klep. die erin toestemden. dat een 'vreemde snoeshaan' plotseling in het familieverleden dook. Met nadruk
de tweede zoon, Frans, vermelden, die veel tijd in miin onderneming heeft
gestoken en op wie ik nooit tevergeefs een beroep deed als aanspreekpunt bij de familie.

wil ik daarbij

Frans de Clercq noem ik graag omdat deze vroegere vriend van mi ouders mij met raad
in
en daad bijstond in mijn soms middelmatige Nederlands en enorm veel
verbeteringen

hierop aanbracht. Mijn beide paranimfen, Liesbeth Wieberdink en Bert Lubbinge, met wie
ik steeds vruchtbare werkcontacten mocht onderhouden,
zeg ik dank dat ik ook nu weer
een beroep op hen mocht doen. Met name mijn bezoek aan New York in september 2003
heeft een geweldige indruk op mij achtergelaten waarbij Liesbeth en ik vaak tussen hoge
wolkenkrabbers over de oude dokter Mol liepen te filosoferen. De samenwerking met de
Stichting Zuidelijk Historisch Contact was vruchtbaar en ik prijs mi j gelukkig dat deze
stichting het besluit nam dit proefschrift in haar reeks als handelseditie op te nemen.
Zonder de financiale hulp van sponsorende overheidsinstanties,
organisaties en instellinI 0

gen was hiervan echter niets terechtgekomen en ook naar hen gaat mijn dank uit. Kitty de

Leeuw zeg ik dank voor haar correcties op het manuscript.
Het schrijven van een proefschrift is echter alleen mogelijk indien een band ontstaat
tussen de wetenschappelijke begeleiders en de promovendus. Die is er vanaf het eerste
moment geweest en mijn vele werkbezoeken aan de hoogleraren Arnoud-Jan Bijsterveld
en Karel Veraghtert in Tilburg heb ik altijd als zeer inspirerend ervaren. Door hun deskundig commentaar bij de diverse concepten is het eindproduct aanzienlijk in kwaliteit
toegenomen, maar bovenal blijf ik hen waarderen omdat ze me als onervaren onderzoeker
en historicus steeds hun volledige vertrouwen gaven. Beiden hebben me geholpen niet
teveel zijwegen in te slaan en een hoofdlijn in het toch nog omvangrijke boekwerk vast te
houden.

Tot slot wil ik de velen in mijn directe omgeving noemen die met belangstelling
mijn zes jaar durende exercitie volgden. Het was niet te vermijden dat sociale contacten in
die periode tot het hoogstnoodzakelijke beperkt bleven. Hoeveel voldoening het schrijven
van een proefschrift ook geeft, het gaat vrijwel altijd ten koste van de gezinsgenoten. Ook
als ik niet aan 'het Mollen' was, was ik vaak nog in gedachten met de Ettense arts bezig.

Dankbaar voor het feit dat de klus er nu opzit, draag ik daarom dit boek op aan Lia en mijn
kinderen Yvette en Ad.
Roosendaal, december 2003

Ian

J.C.

Huige
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Inleiding
Verkenning van de problematiek
Hetbeterkennen van de eigen cultuuren van het eigen verleden geeft een scherperinzicht
in de specifiek Brabantse identiteit en zal leiden tot een actievere opstelling binnen de
samenleving. Beter inzicht in dat verleden versterkt immers het maatschappelijk bewustwordingsproces.' Aangezien aan grote historische ontwikkelingen vaak de inzet van de
enkeling ten grondslag ligt, zodat individuele ervaringen van mannen en vrouwen de basis
vormen voor de geschiedenis die zich in de eerste plaats afspeelt binnen een lokaal sociaal
en geografisch kader, is dit een interessant spoor om te volgen. Van de persoon die in deze

studie centraal staat, zal bezien worden of en in welke mate hij deze context van lokaal
belang oversteeg.2

Het actieve maatschappelijke leven van de centrale persoon in deze studie, Chris
Mol, besloeg de periode I 9I7-I968, een periode waarin de samenleving indringende ver-

anderingen doormaakte. Tot zijn onorthodoxe werkwijze, althans voor een huisarts,
mogen we rekenen dat Mol veel van zijn ervaringen op schrift heeft gesteld en aan derden
doorgaf. Hiermee heeft hij inzicht gegeven in de mogelijkheden, maar nog meer in de
beperktheden, waarmee plattelandsdokters en de weinige aan ziekenhuizen verbonden
specialisten moesten werken in de eerste decennia van de twintigste eeuw

Het actieve werk en bestuurlijke leven van Mol bestrijken een periode van ruim vii ftig jaar. Het is interessant de ontwikkelingen in deze halve eeuw te volgen. Terwijl zich in
het denken en de werkwijze van artsen veranderingen voordeden, gold dit evenzeer voor

de bevolking. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg speelden zich af binnen een
bepaalde maatschappelijke context. De onderhavige periode wordt gekenmerkt door een
sterk bewustzijnsbesef van het katholieke volksdeel, dat leidde tot duidelijke stellingnamen inzake de rol van het particulier initiatief en van de overheid. Ook kwam in deze
periode de moderne verzorgingsstaat tot stand.

Het werk van Mol voltrok zich in de driehoek arts-Brabander-katholiek. Naast strikt

persoonlijke eigenschappen zoals karakter, intelligentie en incasseringsvermogen waren
het met name de in de driehoek genoemde hoedanigheden die het werk van Mol bepaalden.
Deze studie poogt een gewicht toe te kennen aan deze drie factoren en te bezien hoe deze

onderling verweven zijn. Naast een loopbaan als huisarts ontpopte Mol zich als bestuurder,
schrijver, spreker, kamerlid en sociaal geneeskundige. Zijn op verschillende niveaus
(plaatselijk, provinciaal en landelijk) opgedane kennis gaf hij steeds door in woord en
geschrift. Deze kruisbestuiving beperkte zich niet tot het werk van het Wit Gele Kruis,
maar richtte zich ook op de aanpalende terreinen waarop hi j eveneens actief was. Zo ontleende Mol kennis aan zijn werk als parlementarier en koppelde hij de daar opgedane

informatie terug naar de niveaus waar hij zich bestuurlijk voor inzette. Omgekeerd werk-

1

2

Brugmans, 'De Nederlandse economic', 157.
Bijsterveld, 'Tufsen dilettanti3me en deskundigheid',11-48.

I 3

zijn knowhow en ervaring een dimensie
toe aan de behartiging van de Volksgezondheidsbelangen in de Tweede Kamer. Het blootte het mechanisme evenzeer en voegde hij door

leggen van de wisselwerking van contacten in het maatschappelijk middenveld vormt
een van de doelstellingen van deze studie.
Ofschoon niet synoniem, waren in de eerste zestig jaar van de twintigste eeuw
Brabander- en katholiek-zijn hoedanigheden die elkaar in belangrijke mate overlapten en

wederzijds beinvloedden. Confessionele identiteit en regionale eigenheid leken wel identiek te zijn.' Toen Mol zijn carri ,re startte, begon de verzuiling in volle omvang door te

werken op tal van instituties, die op hun beurt indringend inwerkten op de persoonlijke
beleving van het individu. Het proces van verzuiling en dat van ontzuiling vanaf het begin
van de jaren zestig heeft de hele periode van de maatschappelijke activiteiten van Mol
begeleid en zal daarom het decor van deze studie vormen.

Geschiedschrijving via een biografie
Waarom zijn personen die slechts een rol achter de coulissen van het historisch toneel
hebben gespeeld, toch een wetenschappelijk onderzoek waard?' Ruim twintig jaar na het
overlijden van Mol is het immers een steeds kleiner wordend gezelschap van oud-mede
werkers en oud-bestuurders in de gezondheidszorg en van inwoners van Etten-Leur dat
zich nog iets bij zijn persoon kan voorstellen. Weliswaar verwijzen een naar hem genoemde straat en een borstbeeld in de plaatselijke schouwburg nog naar dat verleden, maar dit
neemt niet weg dat de vaart en actualiteit van alledag hem betrekkelijk snel na beeindiging van zijn maatschappelijke carriirre op de achtergrond hebben doen geraken.
Het levend houden van dit historisch besef is de belangrijkste drijfveer voor deze
studie. Deze zal een biografische inslag hebben. een vorm van geschiedschrijving die de
laatste jaren op ruimere schaal beoefend wordt, maar hier te lande nooit de hoogte heeft

bereikt die kenmerkend is voor de Angelsaksische landen. Talrijke Nederlandse persoonlijkheden moeten het dan ook zonder biografie stellen. Speelt in Nederland dan toch nog
mee, dat over de doden'enkel goeds' verteld mag worden?6 De auteur Martin Ros heeft een
indeling gemaakt in bever- en vlinderbiografieen. In de eerste vorm van beschrijving

wordt alles opgedist wat maar te beschrijven is. De feiten zijn heilig en alles wordt rijkelijk voorzien van noten en commentaren. Het gevaar van een dergelijke beschrijving is dat
de biograaf zich dermate met het beschreven subject vereenzelvigt, dat hij diens plaatsvervanger op aarde wordt en diens leven beter kan overzien dan betrokkene zelf ooit zou
hebben gekund. Deze pretentie wil de schrijver dezes hoe dan ook niet op zijn geweten
hebben. Voor de vlinderaanpak, implicerend dat op een beperkt aantal plekken wordt
neergestreken en dat deze thematisch uitgewerkt worden, is daarom bewust gekozen." De
auteur van deze studie hoopt niettemin uit het totale levenswerk die elementen te belichten die zicht geven op de persoon van Mol en de tijd en omgeving waarin hij leefde en

werkte. Nog minder ligt het in de bedoeling een hagiografie over hem te schrijven,
ofschoon een zeker gevaar van bewieroking gedurende de gehele studieperiode op de Ioer
bleef liggen, omdat de auteur met enige regelmaat met verwondering achterbleef over de
vraag hoe een persoon erin kon slagen zo veel rollen tegelijk te vervullen. Overigens deelde
hij zijn verbazing met veel tijdgenoten van Mol die zich hetzelfde afvroegen. De juiste
balans tussen distantie en betrokkenheid bij het schrijven van een proefschrift blijft een

I 4

lastige, omdat empathie en identificatie nodig zijn om dit naar behoren te vervullen.
hoe
Overigens is empathie niet hetzelfde als sympathie. De biograaf wenst te ontdekken

de persoon met zijn persoonlijkheid is omgegaan. Daarbij probeert hij ziin subject te
emobegriipen. zijn motieven of de innerlijke logica van zijn handelen te doorvoelen, zijn
te
kunnen
soms
ze
wars
mogen
ook
wezen,
ties mee te laten klinken en zijn ideeen. hoe

de rol van lakei noch die van scherpplaatsen.' Qua werkwijze wenst de auteur noch
hij
biografie schrijven die de normen en
wil
evenmin
een
en
te
nemen
zich
rechter op
het verleden wordt getoetst:
waaraan
maakt
(voor)oordelen van het heden tot maatstaf
een bepaald type ideaDeze speurtocht wil wel inzicht geven in de visie en werkwijze van
listische artsen, die veranderingen in gang zetten.
In regionale geschiedschrijving wordt Mol aangeduid als een der kopstukken van de
regio West-Brabant. Daarbij zouden zijn eenvoud en beminnelijkheid zijn grootste verdiensten geweest zijn. Interessant is om na te gaan of deze beeldvorming ook met de feiten
spoort."
hij deed,
Om antwoord te krijgen op de vraag wat Mol ertoe bracht te handelen zoals
bijzonis het noodzakelijk vragen te stellen over de persoon achter de medicus. Speelden
de
dingen, leidden twee
dere ervaringen, opgedaan in het buitenland, een rol in zijn kijk op
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visie
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edici uit zijn omgeving? Het zijn vragen die al onderzoekend tot oplossing

collegae-m
verhaal gelezen te worden in een sociaal-histogebracht moeten worden. Primair dient dit
mij
niet ervan te pogen enig inzicht te krijgen in de
rische context, doch dit weerhield
'binnenkant' van de Ettense huisarts. De scribent, geen psycholoog zijnde, is daarbij gebonden
aan grote omzichtigheid bij zijn conclusies, maar anderzijds maken zij het schrijven van
10
een biografie juist daarom tot een uitdaging.
een lokale gemeenschap groeide Mol al spoeBegonnen als huisarts ten behoeve van
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andere zijde." Het is aan anderen te beoordelen of de scribent erin
hoofdvan wetenschappelijke accuratesse een analytisch en verklarend beeld van de
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mens in de geschiedenis heeft als intentie de woorden waar te maken die de dichter
Achterberg schreef:
'Het leven rondt zich af
ver boven een graf'."

Probleemstelling van het onderzoek
Hiervoor is reeds impliciet een aantal onderzoek

svragen geformuleerd die aan het onder-

zoek ten grondslag liggen. Deze dissertatie dient op de volgende vragen een antwoord
te
geven:

· Wie was Chris Mol en welke factoren hebben hem gevormd tot de man die zich
vijftig jaar inspande voor veranderingen op het terrein van de gezondheidszorg?

· In welke mate was het feit dat hij arts, Brabander en katholiek was, bepalend voor
zijn opstelling en werkwijze met betrekking tot volksgezondheidsvraagstukken?
· Waren de drie
bovengenoemde factoren met elkaar verweven?
· Waren er nog andere factoren van invloed op
zijn maatschappelijke carri6re?
· Welke
bildrage leverde Mol aan de ontwikkeling van gezondheidszorgvraagstuk
ken op drie niveaus (Etten-Leur, provincie Noord-Brabant, nationaal)?
· Hoe beinvloedden katholieke artsen, en meer specifiek Mol, zaken als huisartsgeneeskunde, maatschappelijke gezondheidszorg en de rol van het particulier initiatief ten opzichte van de overheid?
Aan de hand van drie iikpunten zal bekeken worden hoe de belangrijkste factoren in deze
studie zich ontwikkelden. Mol is de acteur in de
hiernavolgende studie, maar willen we
zijn functioneren op passende wijze taxeren dan is het nodig dat hij afgezet wordt tegen
deze ijkpunten als decon In de eerste twee hoofdstukken zal ingegaan worden op een aantal

maatschappelijke achtergronden en de jeugdjaren van Mol die uitmonden in het eerste ijkpunt, 19 I 7. De daaropvolgende hoofdstukken beschrijven zijn rollen als hoofd van een
gezin, huisarts en ingezetene van Etten
(hoofdstuk 3); als pionier in het Kruiswerk op
lokaal niveau (hoofdstuk 4) en op provinciaal en nationaal niveau

(hoofdstuk 5); als
bestuurder van met het Kruiswerk gelieerde organisaties (hoofdstuk 6); als sociaal
geneeskundige (hoofdstuk 7) en als volksvertegenwoordiger
(hoofdstuk 8). In het afsluitende
hoofdstuk 9 culmineren deze beschrijvingen in een aantal conclusies, die worden
afgezet

tegen de ijkpunten 1945 en 1 979· Het jaartal 1945 is gekozen omdat kort na de bevrijding

zijn maatschappelijke carritre nog een tamelijk abrupte wijziging ondergingen het jaartal
1979 omdat hij in dat iaar overleed.

Opzet van het onderzoek en verantwoording
Wetenschap bouwt voort op bestaande inzichten. Uiteraard zal daarvan frequent gebruik
gemaakt worden in deze studie. Niettemin dienen door het schrijven van een proefschrift
ook zaken zichtbaar gemaakt te worden die tevoren niet of slechts in beperkte kring
bekend waren. Bovendien heeft onderzoek een maatschappelijk belang te dienen. Het is

interpretatiegericht en wil de levenssituatie van mensen verduidelijken." Over de ontwikkeling van de maatschappelijke gezondheidszorg en aspecten van de sociale geneesI 6

kunde in Noord-Brabant en in Nederland hebben diverse publicaties het licht gezien,
waarnaar geregeld zal worden verwezen. Vrijwel nooit staat in deze studies 66n persoon
centraal. Meestal is het de organisatie die in het brandpunt van de aandacht staat. De hier
gehanteerde invalshoek biedt kansen doordat de interactie met andere personen en andere
werkvelden onder het vergrootglas gelegd wordt. De wijze waarop onderlinge beinvloeding tussen een paar gelijk denkende personen tot stand komt, kan doordit microscopisch
proces zichtbaar worden. Door de studie tot een persoon te beperken kan getoond worden
hoe zowel factoren uit de directe omgeving als ontwikkelingen in de nationale en internationale gezondheidszorg hun invloed deden gelden op Mol en hoe hi j op zijn beurt weer

probeerde deze omgevingsfactoren te beinvloeden.

Het onderzoek wil geinteresseerden in de sociale historie van Etten-Leur een nieuwe
kijk geven op het lokale gebeuren, waarvan de ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is
met de context van het wijdere Noord-Brabant en de veranderingen die de nationale

gezondheidszorgvoorzieningen doormaakten in de periode die deze studie bestrijkt.'s
Langs vier wegen wordt inzicht verkregen iii feiten en ontwikkelingen in het leven van
Mol:

I. via bestudering van geschriften, artikelen, lezingen en memoires van Mol zelf,
2. via literatuur. artikelen in de pers en rapportages van heemkundige kringen in
West-Brabant,
3. via oral history: personen die Mol goed gekend hebben en met hem hebben

samengewerkt of geleefd, reikten via interviews informatie aan; in zijn woonplaats Etten-Leur en in de omringende kerkdorpen is door middel van een groepsgesprek van oud-patienten informatie verkregen over de periode waarin Mol
actief was als huisarts,
4. via archiefonderzoek: een aantal archieven is geconsulteerd om aanvullende

informatie te verkrijgen. Daardoor konden bestaande inzichten worden aange·
scherpt en in een ander daglicht worden gesteld.
Bij het eerste type bronmateriaal moet een kanttekening geplaatst worden. Met name in de
hoofdstukken over de jeugdjaren van Mol en ziin werk als huisarts te Etten zal vaak terug
gegrepen worden op autobiografisch werk van Mol zelf, dat hij in retrospectief schreef aan
het eind van zijn leven. Dergelijke 'egodocumenten' zijn teksten die iets over iemands persoonliike levenservaringen vertellen.16 Het risico van een egodocument is dat betrokkene

zich moeilijk meer kan verplaatsen in de onwetendheid van eertijds. Mol realiseerde zich
dit ook zelf. Hij stelde namelijk dat de schrijver van memoires kon vergeten en verdringen
zodat de neiging kon ontstaan. het verhaal van het vroeger gebeurde te stroomlijnen naar
het punt waar de schrijver wilde uitkomen. Als vormgever van zijn eigen verleden zou het

13

Pllc hinger. Ontmoetingeti nk't lii'Vorici, 17-18.

14

Lamen,

ttoe,chrilt ik, 18.

15 Vati de,i lerenbeemt, 1.ec'mten/45t, 1 3-15.
16 Bijverveld, 'We zullen', 169.
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vaak moeilijk zijn te ontkomen aan een gerichte interpretatie, omdat het nu eenmaal voor
iedereen moeilijk is zijn toen als nu te beschrijven, alsof er geen later op gevolgd zou zijn.
Hiermee onderkende Mol de risico's die kleven aan beschrijvingen achteraf. Hij tekende
daarbij aan, dat hij met zijn memoires een bescheiden bedoeling had en slechts een beperkte
lezerskring wilde bereiken." Zijnerzijds was er geen neiging om bewust te schrijven naar

een bepaald punt toe, maar er heeft zich in zijn overpeinzingen toch een lijn afgetekend.
die voor hem als vanzelfsprekend uit het verhaal naar voren kwam.18 Due werkelijkheid
draagt niettemin een sterk subjectief karakter; door hem beschreven en aangehaalde personen hebben nooit de gelegenheid gehad weerwoord te geven. Anders is het gesteld met
de grote hoeveelheid

artikelen, nota's en lezingen die Mol schreef. Vrijwel steeds waren zij
een reactie op datgene wat hij waarnam in de gezondheidszorg en werden zij direct geinspireerd door de actualiteit. Doordat Mol steeds zijn ervaringen aan het papier toevertrouwde, is hij een interessant object van studie, wiens visies en uitspraken getoetst kunnen
worden op realiteitszin, consistentie en haalbaarheid.
In verband met de werkwijze is het voorts goed op te merken dat voor een dergelijke
studie het opstellen van hypothesen vooraf tamelijk zinloos is. Empirisch is vrijwel geen
sluitend bewijs rond te krijgen; van het toetsen van populaties en van controlegroepen kan
al helemaal geen sprake zijn. In deze studie wordt Darnton gevolgd die niet gelooft dat de
werkelijkheid op een ordelijke wijze samenhangt. maar dat feiten elkaar kunnen tegenspreken en dat zich dat ook in het verleden zo voordeed. De verschillende wijzen van informatievergaring kunnen echter een bepaalde visie onderbouwen, die, geplaatst binnen een

theoretisch kader in het laatste hoofdstuk, nieuwe inzichten in het lokale en tijdgebondene
verschaft.19

17 Notarieel h verleden dat zijn bt'Achrijvingen fle(litivc)or eeti kleine kring van 50 intimi bestemd ,ijn, waaruit pa3 na het jaar 2000 geciteerd niag worden.
8
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Voorland in maatschappelijke ontwikkelingen

(1850-1917)

1

Toen de 25-jarige arts Chris Mol in I9I 7 een begin maakte met zijn praktijk in Etten-Leur,
betekende dit de start van een langdurige carriirre op medisch gebied. Indien we de ont-

wikkelingen vanaf dat jaar goed willen plaatsen, is het nodig de balans op te maken van
maatschappelijke ontwikkelingen die zijn latere denken en handelen beinvloed hebben.
Mol leefde niet in een isolement, maar maakte deel uit van de hem omringende samenleving. Deze maatschappelijke krachten vormden de bedding waarin Mol opereerde.
Dichtbij was dit de samenleving van West-Brabant van rond de eeuwwisseling, waarin hi j
opgroeide. In hoofdstuk twee wordt dieper ingegaan op deze ieugdjaren in twee verschillende kerkdorpen, alsmede op zijn daaropvolgende studieperiode.
In dit hoofdstuk zal aandacht geschonken worden aan een aantal ontwikkelingen in
de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Deze

bepaalden in belangrijke mate het klimaat waarin de jonge arts zijn maatschappelijke
loopbaan aanving en zij zullen in het vervolg van deze studie ook geregeld opnieuw aan de
orde worden gesteld. Verschuivingen in normen en waarden, opvattingen en mentaliteit
bepaalden de grenzen waarbinnen hij medische vernieuwing kon bevorderen. Maar ook

de katholieke emancipatie, de industrialisatie, de opkomst van politieke partijen en vakbonden, de ontwikkeling van sociale wetgeving en de modernisering van het medische
denken bepaalden dit speelveld en zullen in hoofdlijnen worden verkend.
De beperking tot een aantal contourschetsen is bewust gemaakt, omdat op andere
plaatsen hierover reeds in ruime mate gepubliceerd is. Uiteraard is gekozen voor die ont-

wikkelingen die duidelijk van invloed waren op de latere werkzaamheden van Mol. Het
accent ligt in dit hoofdstuk op de Nederlandse situatie, maar in een aantal gevallen zal stilgestaan worden bij specifiek Noord-Brabantse omstandigheden en de lokale situatie van
Etten en Leur en omstreken.

Achtereenvolgens komen aan de orde: maatschappelijke ontwikkelingen, gezondheidszorg en katholicisme. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van het
ijkpunt I 9I 7·

1.1

Maatschappelijke ontwikkelingen

Voor de latere provincie Noord-Brabant zijn de jaren I 795 en I 796 van cruciale betekenis
geweest. Met de komst van het Franse leger werd in de Bataafse Republiek en in NoordBrabant de basis gelegd voor een op moderne leest geschoeid staatsbestel met democrati2I

sche beginselen. Van de status van afhankelijk generaliteitsland vond de omschakeling
plaats naar een zelfstandig gewest.1 Hiermee kwam aan de achterstelling van 'het arme
Brabant' officieel een eind, maar het zou nog ruim een eeuw duren voordat de bevolking

enig vertrouwen kreeg in de landelijke overheid.2 In de vroegere statenbond van de
Republiek waren de gewesten en de steden nog in belangrijke mate autonoom geweest. In
de daaropvolgende periode voltrok zich de overgang naar een nieuwe eenheidsstaat. Het
herstel van de onafhankelijkheid en de proclamatie van het Koninkrijk der Nederlanden
in I 8I 3 vormden het sluitstuk van deze overgang. Onder leiding van koning Willem I zou
aan de vormgeving en uitbouw van de nieuwe staat gestalte worden gegeven.3

Hier wordt eerst ingegaan op de economische verhoudingen en de gevolgen die deze
hadden voor met name de Brabantse bevolking. De opvang van de armlastigen en de consequenties hiervan voor de verhouding tussen de staat en het particulier initiatief staan
centraal in het tweede deel van deze paragraaf.

[conomische ontwikkelingen
Van huisnijverheid naar industrie
In de negentiende eeuw zou Nederland een ingrijpende gedaanteverandering ondergaan,
die Noord-Brabant slechts aarzelend voIgde. Aan het begin van deze eeuw was de land-

bouw nog allesoverheersend. Van enigerlei vorm van overheidssteun was volstrekt geen
sprake. De dominantie vanuit Holland werd in het Zuiden nog altijd als sterk ervaren.4 Pas
na I 860 volgde Nederland het voorbeeld van het buitenland en werd een verandering van
het economische leven zichtbaan Kapitaalinvesteringen maakten het mogelijk dat spoorwegen aangelegd werden; langzaam maar zeker begon de oprukkende industrie de landbouw te verdringen. De oprichting van de Algemene Maatschappij voor Handel en

Nijverheid in 21863 betekende een krachtige impuls voor het bedrijfsleven. De wens naar
vrijwel algehele vrijhandel werd gehonoreerd.' Een factor die het aanzien van de twintigste
eeuw in belangrijke mate zou bepalen, was het ontstaan van grote, vaak multinationale
ondernemingen. Gekoppeld aan het feit dat het vakbondswezen en de politieke partijen
meer invloed verwierven, werd toen de basis gelegd voor de latere verzorgingsstaat.6 De

ontwikkeling van een traditionele naar een meer moderne, industriele samenleving verliep
met horten en stoten. Vanaf I87O profiteerde Nederland van de verhoging van het wel
vaartspeil in Europa en Amerika en kon met name Rotterdam op termijn uitgroeien tot een
wereldhaven. Echter, deze expansie ging aan een grote groep uit de bevolking vrijwel
geheel voorbij. Nauw verbonden met de opkomst van de grootindustrie was de trek van

het platteland naar de grote steden. Deze resulteerde in een opeenhoping van proletariers
met alle asociale gevolgen van dien. Emanciperende bewegingen poogden de meest ernstige
excessen te ondervangen.'

Ook Noord-Brabant profiteerde van de overgang van de traditionele nijverheid naar
de moderne

industrialisatie in het derde kwart

van de negentiende eeuw. De mechanisatie

kwam traag op gang, omdat deze kapitaalintensief was en via thuiswerken tegen zeer lage
lonen de kosten gedrukt konden worden. Toch was het inzetten van stoommachines op

den duur niet te stuiten. Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond wierpen zich op als
industriele centra in deze eeuw. Aan het eind hiervan was de provincie zelfs uitgegroeid tot
22

een industriegewest van importantie, waar velen actief waren in arbeidsintensieve sectoren. De Nederlandse wol- en katoenindustrie alsmede de sigaren- en schoennijverheid
waren in belangrijke mate in deze provincie geconcentreerd. Ook de suiker- en metaalin-

dustrie waren hier sterk in opkomst. Zeker na I 890 profiteerde Noord-Brabant van de
opgaande conjunctuur die zich in heel Europa aftekende en kreeg het industriele proces
een dynamisch en veelzijdig karakter door deze hogere versnelling. Voortdurende verbeteringen van het productieproces en moderne ondernemingszin in leidende Brabantse

kringen bewerkstelligden deze opgaande lijn. De export steeg in betekenis. Rokende
fabriekschouwen werden steeds meer het zichtbare bewijs dat de industritle revolutie hier
had plaats gevonden. Deze ontwikkeling leek echter aan het dorp Etten en Leur geheel te
zijn voorbijgegaan. Weliswaar had Leur een kortstondige opleving met een aantal bedrijven
gekend, maar spoedig zou ook deze gemeenschap weer indommelen in de lethargie die
eeuwenlang kenmerkend voor deze streek was geweest.

Landbouw
Veel boeren en landarbeiders moesten gedurende de gehele negentiende eeuw voortdurend worstelen om het hoofd boven water te houden. Het aantal boeren dat in goeden doen
was en een bedrijf van enige omvang had, stak schril af tegen hen die om het bestaans-

minimum moesten vechten. Met name op het zand, het merendeel in Noord-Brabant, was
het voortdurend knokken voor het naakte bestaan: een dak boven het hoofd, wat kleding
en schoeisel, het kunnen betalen van pacht en belastingen en het vergaren van voldoende
voeding voor het gezin. De weersomstandigheden dienden dan niet tegen te zitten, want

misoogsten brachten de boer en zijn gezin nog dichter bij de rand van de afgrond. Indien
men niet over een lapje eigen grond beschikte om aardappelen en wat groenten te telen.
was de situatie volstrekt niet benijdenswaardig. Weliswaar probeerden de vrouw en de wat
grotere kinderen nog wat aanvullende inkomsten te verwerven, veelal werd het leven

gekenmerkt door grote armoede in lemen hutten. De gehele eeuw door was er een trek
naar andere provincies om daar in het seizoen tegen betere salariering te gaan werken.4 Na
I850 werd er een begin gemaakt om op de gemengde bedrijven in het zandgebied de vee-

houderij uit te breiden. Het bouwland kwam meer in dienst van de veeteelt te staan, zodat
meer vee- en marktgericht gewerkt werd. De conjunctuur verbeterde in het land, maar
desondanks werd nog maar mondjesmaat begonnen met de ontginning van woeste grond.
Gebrek aan kapitaal, kunstmest en kennis was hiervan de belangrijkste reden.'°Als gevolg
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hiervan behoorde bijvoorbeeld in Woensel in 186I biina zestig procent van de inwoners
tot de arme huishoudens. een toestand die decennialang zou voortduren."
De situatie rond de gemeente Etten en Leur was volstrekt niet beter. Weliswaar
werden in de noordwesthoek van de provincie vanaf 1858 fabrieken opgestart omdat het
fabricageproces van bietsuiker sterk verbeterd was, maar slechts weinig dorpelingen uit
Etten en omstreken profiteerden van deze ontwikkeling. De suiker- en melkindustrie zouden

niettemin

de aaniagers worden van het hele industrialisatieproces in Westelijk NoordBrabant." Alleen boerenbedriiven met meer dan vijf hectare grond konden in Etten en
Leur rendabel geexploiteerd worden. Gedurende de gehele eeuw werd de sector geteisterd
door crises in de landbouw. waaronder die van 1880 een hele beruchte was. De graanprijzen kelderden toen fors door import uit het buitenland, wat in de twee kleine dorps-

gemeenschappen veel werkloosheid veroorzaakte.
Ondanks alle tegenslagen tekende zich in het land toch ook een opwaartse lijn af.
waarvan handel en landbouw profiteerden. Er vond een 'agrarische revolutie' plaats die wel11

licht zelfs ingrijpender was dan de industriele.'1 In vergelijking met de boeren elders in het
land werd in de twee Zuidelijke provincies op de zandgronden echter met vertraging gereageerd op nieuwe ontwikkelingen. Bij het merendeel der kleine boeren en landarbeiders hier
waren traditie, sleur en vooroordelen steeds de ingredianten van waaruit gedacht werd. Een

verandering onder de boeren werd tenslotte mogelijk gemaakt, omdat de overheid zich op
het eind van de eeuw actiever ging opstellen. Het agrarisch onderwijs werd in ernst opgepakt, zodat voorlichting, onderwijs en onderzoek het boerenerf bereikten.1, Ook krachten

binnen de provincie zelf zijn van betekenis geweest in deze mentaliteitsomslag. Na de
crisisjaren van I886 tot I889 ging de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw ertoe
over de landbouwkennis ten behoeve van haar afdelingen te stimuleren. Het initiatief sloeg

aanvankelijk niet aan bij de wantrouwende boeren. Dit was verklaarbaar omdat slechts
weinig agrarifrs in het bestuur van de Maatschappij waren opgenomen, maar des te meer
grootgrondbezitters, notarissen, burgemeesters en andere notabelen.16 In I 896 werd de
Nederlandsche Boerenbond opgericht, die op algemeen christelijke grondslag gefundeerd
was. Als vervolg hierop zag

in datzelfde jaar als provinciale bond in 's-Hertogenbosch de NCB

(Noord-Brabantse Christeliike Boerenbond) het levenslicht. de organisatie waarvoor de
norbertijner pater Gerlacus van den Elsen van grote betekenis zou worden. Tussen NCB en
BML (Brabantse Maatschappij van Landbouw) klikte het niet en spoedig zou laatstgenoem
de overvleugeld worden door de NCB. Van den Elsen stond voor ogen via de NCB de boerenstand te versterken, die voor hem uit eigengeerfde boerenfamilies bestond en liberate en soci-

alistische invloeden te bestrijden. Emancipatie van de boeren langs katholieke weg was ziin
doel. Een belangrijk deel van het succes van de boerenbond bestond erin, dat deze als massa-

beweging erin slaagde het cooperatieve denken van de grond te krijgen. Overal in de
Brabantse dorpen kwamen boerenleenbanken en cooperatieve zuivelfabrieken en ook bij de
in- en verkoop van andere producten was men actief. Interconfessioneel van oorsprong werd

'de strijd om de boeren' door de derus op overtuigende wijze gewonnen. Materieel-economisch bereikte men het nodige voor de boeren, waarbij volgens het streven van de katholieke
kerk een krachtige standenorganisatie kwam naar eigen signatuun
Nadat Noord-Brabant lange tijd gekenmerkt was gebleven door een sterk agrarisch
karakter, lag het omslagpunt rond IgI4. Voor het eerst werkten toen meer mensen in de
1i
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[tten en Leur in 1866. De gemeente onivatte toen 6.023 bunders en telde 5.675 inwoners (streekarchief WestBrabant)

11
12

13

Van den Brink, Dr grote overganq, 474.
Van Zanden, Et'11 klein land, 21, 22.

Besters e.a., Tussen ploegen en ploegendierist. 7,8.

14 Kossmann, De /age hinden, 344.
15

Dekker, Zuivelcodperaties op de zandgronden, 8-10.

16 Crijns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrqi, 1886-1930, 21-27.
17
Duiivendak, Rooms, rilk of regentesk, 172-191.
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industrie dan in de landbouw.8 De gemeente Etten en Leur zou er maar matig in slagen de
in de samenleving aangezwengelde veranderingen op te pakken. Bleef het industrialisatieproces geheel buiten het blikveld van de gemeente, ook de boeren op de zandgronden
en de landarbeiders zouden rnaar in beperkte mate
bij de vernieuwingen aanhaken. Toen
Mol er in IgI 7 zijn opwachting maakte, trof hij veel armoede in de streek aan en deze zou

voorlopig nog niet verdwijnen.

Van armenzorg naar wetgeving
WeI of geen interventie van de staat tegenover de Kerken
Al sinds de Middeleeuwen was liefdadigheid een monopolie
van de kerk. Daarbij was het
de taak van de dorpsgeestelijke crop toe te zien dat de gevestigde boeren hun christenplicht deden en niet verzuimden de armen te voeden en zonodig van huisvesting te voorzien. Voor een deel ging de burgerlijke armenzorg die van de Kerken vervangen, een spanningsveld dat in de daaropvolgende eeuwen steeds zou terugkomen.19 Veel armenbestuur-

ders in de negentiende eeuw, steevast gegoede lieden, zagen het als hun plicht in de toenmalige standenmaatschappij de armen van de hongersdood te redden. Voordeel was dat
die dan niet opstandig werden. Door opvoeding dienden de armen waarden bijgebracht

worden als soberheid, spaarzaamheid, geduld, werkzaamheid, tucht en respect voor hoger
geplaatsten. 'Verheffing van het volk' stond centraal in dit denken, waarbij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een stimulerende rol speelde. Ook de kerken hadden
hierin een belangrijk aandeel. Aan de bestrijding van de werkelijke oorzaken van de
armoede werd echter in zijn geheel voorbijgegaan.i° De eerste vormen van sociale
politiek
als reactie op de maatschappelijke gevolgen van armoede en ontbering stonden dan ook
voornamelijk in het teken van controle en disciplinering. Daarbij werden de gemarginaliseerde en arme burgers door de heersende elite van voeding en
kleding voorzien. Toch
werd halverwege de negentiende eeuw ook een ander geluid hoorbaar. Men ging meer aan-

dacht besteden aan de vraag hoe de armen binnen een breder maatschapp
elijk gebeuren te
integreren waren. Nederland wenste als handelsnatie en bescheiden startende industriele
samenieving steeds meer de greep op de arbeids(markt)verhoudingen te verstevigen. Ook

de druk van andere omstandigheden zoals epidemieen, misoogsten, hongersnode
n en
daaruit voortkomende onrust versterkten de ontwikkelin
g om meer grip te krijgen op de
armen in de samenleving.
21

Bi j de herziening van de Grondwet van I848 presenteerde Thorbecke artikel I95
betreffende de armenzorg. Hij merkte hierover op dat het een
zaak van aanhoudende zorg
was voor de regering die bij wet geregeld zou moeten worden. De staatsman
eraan
voegde
toe dat het probleem niet door liefdadigheid te verhelpen
was, doch dat dit pauperisme een
maatschappelijk probleem was dat voortkwam uit de kapitalistische structuur van de

samenleving. 'De dreigende verarming ener gansche klasse kan slechts met staatsbemoeienis opgelost worden waarbij de staat niet aanvult waar particulieren en diaconieen tekort-

schieten, maar het hen wei wordt toegestaan aan de staatszorg deel te nemen', schreef
hij aan de Kamer. De armoede moet wel zeer groot geweest zijn want het is opmerkelijk
dat juist deze

liberaal

een interventie van de staat op

Immers, in zijn denken stond Thorbecke
26

de

dit

gebied onontbeerlijk achtte.

persoonlijke vrijheid van het individu en

vrij economisch verkeer voor en wilde hij, indien enigszins mogelijk, zoveel mogelijk de
staat op afstand houden.22 In de hierop volgende jaren ontstond een felle strijd, waarbij

met name de protestanten in de Kamer deze vorm van staatsbemoeienis ongepast vonden.
De vrees van diaconieen was dat hun bijbelse opdracht bekneld zou raken. Door de aprilbeweging van I853 werd het kabinet Thorbecke tot aftreden gedwongen. Pas in I854
kwam het in de Kamer tot een behandeling van het voorstel van Thorbecke dat door de

Minister van Binnenlandse Zaken, Van Reenen, in afgezwakte vorm gepresenteerd werd. In
zijn visie moest ondersteuning van overheidswege slechts uitzondering zijn en die door
particuliere en kerkelijke instellingen juist regel. Sommige katholieken als Van Nispen
van Sevenaer en Luyben waren niet zonder meer tegen staatsarmenzorg. Na stemming in
beide Kamers kwam de wet tot stand. Deze zou echter op een mislukking uitlopen aande praktijk niet
gezien de verstrengeling van particuliere en overheidsbevoegdheden in
de verantwooren
werden
bleek te werken. In I 870 werd daarom de wet weer aangepast
delijkheden van staat en maatschappij nader afgebakend.'I

Sociale kwestie en het kinderwetje
Vooral het industriele kapitalisme ging vanaf ongeveer I 860 grondig het leefpatroon van
totaal nieugezinnen in Nederland veranderen. De kapitalistische productiewijze schiep
samen.
we verhoudingen. Niet langer vielen gezin, arbeidsplaats en sociale gemeenschap
en
boeren
handwerkers
werden
harde
hand
met
gediscipli
Art)eid werd loonarbeid en
neerd in de industrie. De arbeider moest concurreren met de machine, hetgeen tot steeds
verdergaande specialisering en arbeidsdeling dwong.24 Nederland behoorde tot het rijkste
werelddeel, maar een kwart van de toenmalige bevolking maakte deel uit van het leger der

'vernederden en gehoonden'. Zowel in de industriele werkplaatsen als onder thuiswerkers
kwamen steeds meer schrijnende, asociale toestanden voor.25 Van diverse zijden werd aaneen discussie die
gedrongen op een wetskader dat beter aansloot bij de praktijk van alledag,
tot in de twintigste eeuw bleef spelen. Sommige katholieken wensten meer reglementeeen actiering bij wet, maar de meeste protestanten en katholieken verlangden juist naar
aanpassing
van
de
wet
in
I870 ververe opstelling van de christelijke caritas.76 Ondanks
anderden de ideeen over armoede, armen en armenzorg in de praktijk weinig. Eigen schuld
van het individu werd als belangrijkste oorzaak gezien, maar door het benoemen van de
27

'sociale kwestie' kwam toch een zekere kentering in het denken hierover op gang.
Onder de liberalen, in die tijd de dominerende groepering in de landspolitiek, zou
deze sociale kwestie steeds meer tot onderlinge verdeeldheid leiden. De conservatieven

18 Crijns, 'Land- en tuinbouw in West-Brabant', 69.
19 Roebroek en Hertogh, De beschavende invioed, 15.

20 Van der Loo, Den armen gegeven, 47,48.
21 Roebroek en Hertogh, De beschavende invioed, 33,34.
22 Roebroek en Hertogh, De beschavende invloed, 57,58.
23 Roebroek en Hertogh, De beschavende inv/oed, 60, 61.
24 Michielse, De burger als andmgoog, 14-16.
25 Romein, Op het breukv/ak, 265-275.
Hertogh, Geene wet, maar.., 9.
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Van der Loo, Den armen gegeven, 108.
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onder hen bleven een laissez faire-aanpak voorstaan die elke interventie van de staat uitsloot. Daartegenover kwam echter een groepering van progressief liberalen te staan. die in
de jaren zeventig in Van Houten en
Kappeyne zijn belangrijkste woordvoerders vond. Zij
onderkenden dat het 'proletariaat' steeds moeilijker als een marginale onderklasse af

gedaan kon worden en dat overheidsingrijpen noodzakelijk was. Niet dan met de grootst
mogelijke moeite werden deze veranderingen tot stand gebracht. Alle pogingen om de wet
van Van Houten van I 874 nadien aan te passen leden dan ook aanvankelijk schipbreuk.
Ook andere krachten, zoals de beginnende vakbeweging en het
opkomende socialisme,
bewerkstelligden echter een klimaat waarin de invloed van de staat steeds meer onafwendbaar zou zijn om aan de vicieuze cirkel van de armoede te ontsnappen.18 De discussie
over de kinderarbeid was reeds een voorbode die op termijn de totstandkoming van wetgeving inzake arbeidsomstandigheden en de sociale verzekering mogelijk maakte.

Daarmee betrad de overheid een terrein dat lang het exclusieve domein was geweest van
ouders en werkgevers. "' Hoezeer kabinetten ook talmden, zij konden dit overheidsingrijpen

op den duur niet tegenhouden. Bij de behandeling van het wetsontwerp op de kinderarbeid op 29 april I874 betoogde Abraham Kuyper reeds, dat hij het voorstel van Van
Houten niet ver genoeg vond gaan en dat hij geen tegenstander van staatsbemoeienis was,
zolang het principe van de leerplicht maar niet in het geding kwam. Hiermee verwoordde

hij ook het standpunt van de meeste katholieke kamerleden.w Een aantal vooraanstaande
Brabantse katholieken sloot zich aan bij het'Comiti ter bespreking van de sociale Kwestie'.
De sociale verhoudingen en de mentaliteit van de bevolking waren toen echter nog niet

rijp voor sociale vernieuwing, zodat de invloed van hun inbreng voorlopig beperkt bleef.11
Wetgeving en partijvorming
Hoe moeizaam ook, toch keerde langzaam maar zeker het tij, vooral door druk uit de
samenleving. Ook de hygienisten, op wie verderop in dit hoofdstuk nader wordt ingegaan,
roerden zich in deze discussie. Bij de verkiezingen van I 887 werd van diverse zijden bepleit
de staatsbemoeienis te vergroten met betrekking tot het economisch leven. Politieke partijen als de Sociaal Democratische Bond (SDB) en de Liberale Unie maakten zich hiervoor
sterk. Minister van lustitie Ruijs van Beerenbroek diende een ontwerp-Arbeidswet in die in

I889 door de beide Kamers goedgekeurd werd. Er werd een arbeidsinspectie ingesteld en
meer bescherming geboden aan kinderen beneden twaalf jaar en werkende vrouwen. Na
dit succes op het gebied van de arbeidswetgeving werden de pleidooien versterkt ook meer
accent te leggen op sociale voorzieningen." Er werd terreinwinst geboekt waarop de geaccordeerde Veiligheidswet van 1895 duidde. Alle verzet van conservatieve krachten uit de

politieke en parlementaire arena ten spijt bleek het een niet te stuiten proces te zijn, dat de
bakens verzet werden en staat en maatschappij steeds meer op elkaar
aangewezen raakten
en elkaar ook gingen doordringen:i De liberale kabinetten Rodl en Pierson werden zo in
staat gesteld in de tweede helft van de jaren negentig veel sociale wetgeving door het parlement te loodsen, zoals de Wet op de Kamers van Arbeid en de Ongevallenwet. Hierna

volgden spoedig een Woningwet, een Gezondheidswet en Kinderwetten om jeugdigen in
bescherming te nemen tegen mishandeling." Was het in I 890 nog aan kerken en parti-

culieren om in het kader van

de

twintig jaar later was dit aandeel
28

Armenzorg 64 procent van de verstrekkingen te doen,
reeds teruggelopen tot 50

procent. i''

Het politieke landschap veranderde opmerkelijk. De vorming van moderne partij- en vakorganisaties deed steeds meer zijn invloed gelden op de sociale politiek van het land. Lange
tijd was politiek voornamelijk het strijdperk geweest van individuele politici of groepjes

gelijkgestemde kamerleden. Aan het eind van de negentiende eeuw werd steeds meer
waarneembaar, dat de parlementarilrs een groep van levensbeschouwelijke of maatschappelijk gerichte burgers vertegenwoordigden die eigen politieke programmapunten
gingen formuleren. Niet alleen werd de discussie over staat en maatschappij daarmee nog
meer op scherp gezet, maar ook werden politieke partijen steeds meer door progressieve
en conservatieve vleugels uiteengedreven:6 Vooruitstrevend in zijn opvattingen was de

radicale liberaal Marie Willem Frederik Treub die ook redacteur was van het Sociale
Weekblad. In zijn optiek diende de staat die economische activiteiten aan zich te trekken
die in particuliere handen een monopolistisch karakter hadden. Vrouwenkiesrecht en
behoorden in
gelijke behandeling van seksen in het aanstellingsbeleid van de overheid
zijn
Democratische
Bond. 31
Vrijzinnig
programma
van
politieke
het
I 903 reeds tot
Aanvankelijk was de terughoudendheid ten opzichte van staatsinterventie in protestantschristelijke kring groot. De voorman van de Antirevolutionaire Partij, Abraham Kuyper,
drong er in I89I op aan dat een zodanige regeling in de verhouding tussen staat en maatschappij getrokken zou worden dat de arbeider niet langer onbeschermd zou zijn overgeleverd aan de hebzucht van anderen. Het principe van'soevereiniteit in eigen kring' werd
door hem geformuleerd als basis voor de oplossing van de sociale kwestie.38 Bij de katholieken bleek het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum in I 89 I een doorbraak in

het denken over sociale politiek. De Nederlandse katholieke elite van vdor :[890 was in
meerderheid conservatief in sociaal en politiek opzicht. In zijn encycliek erkende de paus
de noodzaak van staatsinterventie, maar liet hij ook veel bezorgdheid doorklinken over de
gevaren van het opkomende socialisme.39 De invloedrijke, conservatieve vleugel van de

katholieken benadrukte dan ook met verve christelijke naastenliefde en caritas. Net als bij
de protestanten diende de aanzet tot verandering vooral te komen van de arbeidersachterban. Op het congres van katholieke vakverenigingen van I893 werden pleidooien gehouden voor wettelijke bescherming van de zondagsrust, beperking van kinder- en vrouwenarbeid en een regeling voor minimumlonen en maximumarbeidstijden. Het zou nog tot
I90 I duren voordat de invloed van een minderheid van progressieve katholieken merkbaar werd en zich concretiseerde binnen de Katholieke Sociale Actie van Aalberse en

Stuurman, Wacht op onze doden, 194,295.
29 Roebroek en Hertogh, De beschavende invloed, 61.
30 Roebroek en Hertogh, De beschavende invloed, 85.
28

31 Van Gaal en Thelen, 'Sociale beweging en organisatie', 235.
32 Roebroek en Hertogh, De beschavende invloed, 85,86.

33 Romein, Op het l)reukv/ak, 352-389.
34 Van den Eerenbeemt, 'Inleiding historisch kader', deel 11,13.
35 Romein, Op het breukWak, 354.
36 Roebroek en Hertogh, De beschavende invioed, 110,111.
37 Stuurman, Wacht op onze daden, 310-314.

38 Roebroek en Hertogh, De beschavende inv/oed, 111, 112.
Stuurman, Aspecten van de ontwikke#ng, 164.
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Aengenent. Zil gingen uit van een organisch opgebouwde maatschappij waar, aangezien
de positie van de vakbonden nog niet voldoende sterk was, de hulp van de staat ingeroepen
zou kunnen worden.
4()

Bij deze zich traag voortbewegende maar niet te stuiten vergroting van de staatsinvloed onder de confessionelen voltrok zich nog een ander
proces dat eveneens van grote
invloed zou worden. De protestant-christelijken en de katholieken
groeiden onder de vlag

van de'antithese' behoedzaam naar elkaar toe, al zou het een

proces worden van veel vallen
en opstaan. Nog altijd was het protestantisme de erfvijand waarmee niet samengewerkt
kon worden en met name het conservatisme van de Nederlandse bisschoppen
zou nog
vaak als een rern op ontwikkelingen werken.41 In de twintigste eeuw zouden beide groe-

peringen, alle wantrouwen ten spijt, een blok gaan vormen dat het voortouw nam bij het
vormgeven van de sociale politiek en van de verhouding tussen staat en maatschappij. 42
Een vrijwel even curieuze relatie zou zich ontwikkelen tussen katholieken en socia-

listen. In I894 richtten twaalf dissidenten uit de Sociaal Democratische Bond (SDB), die
onder leiding stond van Domela Nieuwenhuis, de Sociaal Democratische
Arbeiderspartij
(SDAP) op. De bond van Domela wilde als een sektarische beweging via revolutie haar
doeleinden zien te bereiken. De leden van de nieuwe politieke arbeiderspartij
legden
echter het accent erop dit via de weg der geleidelijkheid te realiseren. De socialisten wilden
door het verwerven van het algemeen kiesrecht de basis verbreden om meer invloed te
kunnen uitoefenen en zo betere leef- en woonomstandigheden af dwingen. Beter onderwijs, progressieve belastingen en een beperking van de arbeidsdag behoorden tot hun
doelstellingen.43 De weerbarstigheid van de problematiek bleek overduidelijk toen de
priester Ian ten Brink in I 903 als eerste socialist in Breda in een Zuid-Nederlandse gemeente44
raad zitting nam, maar door zijn bisschop werd geschorst.
In I9Io poogde de antirevolutionair Th. Heemskerk via het zoveelste wetsontwerp
de zaak met betrekking tot de armenzorg beter te regelen. Hij stelde te beseffen dat kerke
lijke en particuliere organisaties niet bij machte waren 'het gehele werk' te volbrengen en
bepleitte daarom de toename van overheidsinvloed. Met name de gemeenten kregen vanaf

dat moment meer mogelijkheden om hun verantwoordelijkheden te nemen. ·15
Een eeuw lang was naarstig gezocht om het volk te verheffen en de achterstand
onder de armen niet groter te laten worden. Het vakbondswezen en de politieke
partijen
stimuleerden wetgeving. Als een splijtzwam bleef echter de vraag rusten waar de
begrenzing lag tussen de taak van de staat en die van de kerken. Op het eind van de Eerste
Wereldoorlog was deze kwestie geenszins opgelost. Zijn hele bestuurlijk-maatschappede afbakeningskwestie tussen particulier initiatief
en overheid.

lijke carribre zou Mol aanlopen tegen

1.2 Gezondheidszorg
Van een primitieve gezondheidszorg naar nieuwe inzichten
Zoals dat voor veel terreinen van verschillende maatschappelijke achtergrond gold, was
ook de gezondheidszorg in het omwentelingsjaar I795, dat zo'n ingrijpende invloed heeft
gehad op de hele samenleving, nog maar weinig ontwikkeld en georganiseerd. 16 De
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Verlichting bewerkstelligde niettemin dat intellectuelen ervan doordrongen raakten, dat
mensen ook voor hun gezondheid hun lot in eigen hand moesten nemen en niet langer
Gods water over Gods akker moesten laten lopen. In het verlengde daarvan begonnen
Europese staten een gezondheidspolitiek te voeren.'1' Al teveel kwam in de statische
Nederlandse samenleving echter niet van die vernieuwende plannen terecht gedurende de
eerste helft van de negentiende eeuw. In dit tijdsgewricht werd de verdediging van het

land door het leger nog als veel vanzelfsprekender gezien dan ziekenzorg, onderwijs aan
onwetenden of het ver]enen van bijstand aan armlastigen.49 De nieuwe maatschappij- en
wetenschapstheorieen stonden nog mijlenver af van de Nederlandse geneeskundigen. De
geslotenheid van de traditioneel ingerichte academische wereld, die relatief klein was,
maakte vrijwel iedere verandering in denkschema's onmogelijk. Denkbeelden uit de acht·
tiende eeuw konden daardoor makkelijk blijven voortbestaan, zodat in wetenschappelijk
opzicht van enigerlei vooruitgang hoegenaamd geen sprake was.w Ook universitair
gevormde medici hadden vrijwel geen notie van de oorzaken en verspreiding van ziekten.
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Geleidelijk tekende zich onder geneeskundigen een generatie af van voormannen
als Van Geuns, Mulder, Heye, Donders en anderen. Vaak hadden zij door verbliif

in het bui

tenland nieuwe ideeen opgedaan op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied. Betere
communicatiemogelijkheden door verkeer en post doorbraken het plaatselijke isolement
en er begon zich saamhorigheid op het geneeskundig erf af te tekenen. Het belang van een

krachtige standsorganisatie werd onderkend, hetgeen in I 849 resulteerde in de oprichting
van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG). Ook in regeringskringen rijpte het idee dat er iets gedaan moest worden. Men onderkende dat de medi-

sche politie in de praktijk niet naar behoren functioneerde, maar een analyse van de oorzaken ontbrak vooralsnog. Er ontstond een discussie of het toezicht op geneeskundige
zaken niet in handen diende te worden gelegd van ambtenaren die verantwoording schuldig waren aan het staatsgezag. Het duurde nog geruime tijd voordat Thorbecke er in I 856
in slaagde het staatstoezicht in de wet vast te leggen.9 Veel van de ideeen met betrekking
tot de uitoefening van en het toezicht op de moderne geneeskunde in deze nieuwe wet
werd geinspireerd door het gedachtegoed van de Franse liberale politicus Fran ois Guizot.
Deze kende belang toe aan industrialisatie en economische vooruitgang, maar koppelde
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dit tevens aan de opvattingen van de Franse
hygienisten dat dit gepaard diende te gaan met
een politiek van sociale rechtvaardigheid. Een positieve bijdrage vanuit de maatschappij

wetenschappen, waarbij getalsmatige registratie van feiten in de steden als basis fungeerde,
diende een zorgvuldige analyse van het proces tot civilisatie te leveren. Het is dan ook niet

verwonderlijk dat in dit Franse klimaat van vernieuwing de arts J. R. G. Gudrin als eerste de
term

nildecine sociale

bezigde en daarmee de basis legde voor de uitbouw van de sociale

geneeskunde. Met andere artsen had Gudrin zich bij de revolutie van
I848 sterk gemaakt
voorpolitieke en sociale hervormingen. De m cine sociale vloeide voort uit het inzicht dat
de meeste ziekten

zijn terug te voeren op sociale oorzaken, en met name op armoede en

onwetendheid:'
Dat de buitenlandse ideean zo nu en dan bij een enkeling doordrongen, bewees de
stadsgeneesheer van Gouda, W. E Buchner. Hij was de eerste in ons land die, naar aanlei-

ding van de cholera-epidemie van I 832. in zijn stad aantoonde dat er een verband bestond
tussen de hoge mortaliteit enerzilds en de heersende armoede en bedroevende sanitaire

omstandigheden als oorzaken anderzijds. Mag dit verband naar hedendaagse maatstaven
voor de hand liggen, voor die tijd was het tamelijk revolutionain Onderbouwd met cijfers
toonde deze Goudse medicus aan dat in de lagere delen der stad. waar veel van de minder
bedeelden woonden, drinkwater uit de grachten genuttigd werd die 'eenen
vloeibaren bagger' van vuilnis, uitwerpselen en slachtafval waren. In de zomer verspreidde dit water een
niet te harden stank. Openbare hygiene en lagere voedselprijzen waren ziins inziens de
gewenste remedie.

5 1

Oprichting Staatstoezicht
Ofschoon in I856 reeds wettelijk bepaald, ging er nog tien jaar overheen voordat de
minister van Binnenlandse Zaken, Thorbecke, de eerste inspecteurs van het geneeskundig
staatstoezicht installeerde. In de oprichtingsvergadering verzocht de staatsman aan lacobus
Penn het voorzitterschap en Ali Cohen het secretariaat op zich te nemen.0 De keuze voor
deze artsen was geen toeval, want beiden waren uitvoerig ingegaan op de toekomst van de
openbare gezondheidszorg. Penn pleitte daarbij voor een scheiding tussen de staat en de
medische stand en trachtte de wetten zoveel mogelijk toe te snijden op de liberale staatsinrichting. Ali Cohen maakte zich sterk voor een openbare gezondheidsregeling, waarbij
de medische

politie vervangen moest worden. Zijn ervaringen met epidemieen hadden
hem tot de overtuiging gebracht, dat er een landeliike regeling diende te komen die de
lagere overheden zou verplichten sanitaire maatregelen te nemen.* Als een van de meest
dringende knelpunten gaf de minister de vergadering mee zich erop te bezinnen wat er
diende te geschieden bij dreigende epidemische ziekten, met name cholera. Aan enthousiasme en arbeidsinzet heeft het de nieuwbakken inspecteurs in elk
geval niet ontbroken,
want in koortsachtig tempo werd een grote hoeveelheid rapporten, wetsontwerpen, circulaires en voorstellen geproduceerd. Ze
stelden richtlijnen op voor jaarverslaglegging en
onischreven exameneisen voor vroedvrouwen. Ook werden eisen aan openbare gebouwen

als klaslokalen en slaapplaatsen vastgelegd, omdat die vaak als broeinesten van ziekten
werden beschouwd. Ze lanceerden voorstellen tot wetgeving inzake epidemieen, een wet
op de medische politie, een wettelijke regeling van de vaccinatie, een ontwerp-quarantainewet, een ontwerpwet-bewaarscholen en verbreiding van de kennis over hygiene onder
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onderwijzers, invoer van het metrieke stelsel bij de farmacie, onderzoek naar fabrieken en
werkplaatsen, verdeling van het aantal geneeskundigen, maatregelen tegen prostitutie.
iiiaatregelen tegen het gebruik van giftige metalen; wettelijke voorschriften tegen de verontreiniging van water, bodem en lucht; een wet op de waterstaat, enzovoort. In hun voortvarendheid slaagden de inspecteurs Penn en Egeling erin reeds tweet,nhalve maand na de

oprichtingsvergadering een choleranota aan de minister aan te bieden over de stand van
de toenmalige wetenschappeliike inzichten. De excrementen van lijders aan cholera en
diarree werden als hoofdbron gezien. De infectie werd gedragen of bewaard door levensmiddelen en met name het drinkwater, de toestand van de bodem waarop de woningen
stonden en de gezondheidstoestand van de bewoners zelf.'"

In de negentiende eeuw oefenden epidemieen grote invloed uit op het denken van
artsen. In 1832 en in I 848-I 849 woedden nog cholera-epidemieen in het land die veel
slachtoffers vergden. Met name de laatste had veel artsen in de NMG er toe gebracht de
kwestie van de openbare hygiene nadrukkelijker te onderschrijven. Geen ziekte riep
zoveel emoties op als cholera door de angstaanjagende snelheid waarmee zi j dodelijk toesloeg. Volledig gezonde mannen en vrouwen konden binnen het tijdsbestek van een paar

uur komen te overlijden zonder dat enige tekenen van infectie in

de directe

omgeving

waarneembaar waren. De daarbii waar te nemen symptomen waren afschuwelijk. Snelle
ontwatering bewerkstelligde dat de zieke in korte tijd ineenschrompelde tot een schim

van wat hij kort tevoren was en gesprongen haarvaten garen de huid een sinister zwarte
en blauwe kleur. Aangezien medici tot dan toe volstrekt machteloos waren, sloeg bi j eeniederde schrik om het hart bij het vernemen van het bericht dat deze vreselijke ziekte weer
in de buurt was.w De pokken vormden een andere gevreesde infectieziekte, die in de
negentiende eeuw ontelbaar veel slachtoffers maakte. Weliswaar was reeds in I 798 via de
koepok een goed vaccin ontwikkeld dat op individueel niveau bescherming bood, maar
toch eiste de epidemie van 187 I nog 20.000 slachtoffers in het land.6" Het lakse vaccinatiebeleid en de desinteresse van een aantal gemeentebesturen waren debet aan deze

situatie.w'

In Noord-Brabant vielen vooral in 's-Hertogenbosch en Breda verhoudingsgewijs veel
slachtoffers in de buitenwijken en onder de behoeftigen.
1

Een voorhoede van progressieve artsen had de verdienste een verandering binnen de
medische stand op gang te brengen. De oprichting van zowel de NMG als het Staatstoezicht

was hier\·an het gevolg, omdat dit decl van de beroepsgroep onderkende dat alleen met een
meer bewuste politieke stellingname veranderingen teweeggebracht konden worden.

Deze rooruitstrevende voorhoede wenste een gezondheidsbeleid waarin de verbetering
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van de levensomstandigheden van de bevolking een meer centrale plaats zou innemen.
Ondanks dit desideratum bleef bij het merendeel van de huisartsen huiver bestaan ten

opzichte van commissies van het geneeskundig staatstoezicht en wenste men niet afhankelijk te zijn van directieven van de rijksoverheid.

Een deel der leden van de NMG onderscheidde zich door zich meer dan andere
geneeskundigen te gaan toeleggen op verbetering van de openbare hygiene. De invIoed
van een nieuwe richting in de natuurwetenschap en de politieke filosofie -het positivismewerd vanaf I85O steeds meer merkbaar.6, De aarzelende verbetering van de gezondheids-

zorg in de tweede helft van de negentiende eeuw leidde er toe. dat langzaam maar zeker
ook in Nederland gezondheidswinst geboekt werd. Zoals dat voor de hele Westerse wereld

gold. begon ook hier het sterftecijfer te dalen:' Tot

de

gezondheidswetten van I 865

behoorde ook dat de beoordeling van de bekwaamheden en bevoegdheid van artsen, apothekers en vroedvrouwen aan het plaatselijke en regionale gezag onttrokken werd en aan
een nieuwe centrale regeling onderworpen. Slechts bevoegden werden in staat gesteld
medische beroepen uit te oefenen, hetgeen voor artsen betekende dat enkel een universi-

taire opleiding volstond. Op het gebied van de opleidingen en de beroepsuitoefening werd

zo volledig met de oude toestand gebroken.

6.,

Fen rol voor de gemeenten op het terrein van de volksgezondheid
De wet van I 865 had als uitgangspunt, dat de gemeentelijke autonomie niet mocht wordenaangetast. Ofschoon daarmee de verantwoordelijkheid op een logische plaats kwam te

liggen, namelijk bij de gemeente, had dit in het vervolg van de negentiende eeuw een aantaI ongewenste consequenties. Vriiwel vanaf het begin ervoeren de inspecteurs het als een
belemmering dat een op vrijwilligheid gebaseerde samenwerking met de genneentebesturen onvoldoende was om de hun toevertrouwde taken te kunnen uitoefenen. Door hen
werd daarom druk uitgeoefend om het Staatstoezicht als een centrale autoriteit te laten
fungeren met grotere bevoegdheden. In sommige gevallen lukte dat, mede onder invloed
van de cholera-angst Onder meer de Besmettelijke Ziektewet en de Quarantainewet kon·
den beschouwd worden als producten van de centrale overheid. Maar voor het overige
weigerden liberale regeringscoalities mee te werken aan een vergroting van de staatsinvloed
en daaruit voortvloeiende versterking van de Inspectie. Zo had een wettelijke regeling van

albetrof het hiereen besmettelijke ziekte. Vaak
geldverspillend
ervaren. Zowel binnen de volkswerd het Staatstoezicht als te lastig en
vertegenwoordiging als bij een meerderheid der huisartsen bestond de voorkeur om het
de vaccinatie tegen pokken geen kans, ook

aantal geneeskundige ambtenaren te beperken.
Het gemak waarmee gemeentebesturen adviezen van het Staatstoezicht naast zich
neer konden leggen, frustreerde het werk van de inspecteurs. Het 'mestvaaltoproer' in
1873, dat zich in Hilversum afspeelde, was illustratief voor de slechte cotiperatie. In verband met de dreiging van het uitbreken van cholera was door een adjunct-inspecteur een
\·erordening uitgevaardigd waarbij alle vuilnis- en mestraalten binnen zes dagen moesten

zijn opgeruimd. De verordening werd met moeite door de gemeenteraad aangenonien. Een
aantal belanghebbende lieden organiseerde echter een petitie en binnen de kortste keren

trok de gemeente de verordening weer in."s Het voeren van een politiek van afstandelilk
heid eii zuinigheid was ,·oor de meeste gemeenten het devies.
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De Gemeentewet van I85 I had reeds uitdrukkelijk bepaald dat de openbare gezondheidszorg een onderwerp van huishoudelijk belang der gemeente diende te zijn, waarmee aan
de gemeentebesturen de bevoegdheid en de zorg toevertrouwd werden om, indien nodig,
adequate maatregelen te treffen.66 Mede door de toenemende invloed van progressieve
medici werd, naar Belgisch voorbeeld, overgegaan tot de oprichting van'Comiteds d'hygi8ne
et

de salubrite. In een aantal gemeenten in het land, zoals Rotterdam en Utrecht, hebben

deze Gezondheidscommissies redelijk gefunctioneerd. Op veel andere plaatsen echter
kwamen zij, door het vrijblijvende karakter, niet van de grond. Zo beriep de gemeenteraad

van Groningen zich op de opmerkelijke redenering, dat men medici niet op het fluweel
wenste te helpen aangezien men bezorgd was voor een'imperium in imperio:67 In het denken van Thorbecke stond een te hoge inschatting van de macht der overtuiging centraal.
Het enige machtsmiddel dat de inspecteurs ten dienste stond, was via voorlichting en
advies gemeenten op andere gedachten te brengen. De bewindsman ging ervan uit, dat bij

een tekortschieten van deze invloed het Staatstoezicht zich tot de hogere machten in de
staat zou wenden, waarna via wetgeving alsnog zaken zouden kunnen worden afgedwon-

gen indien de algemene be]angen door eigenzinnigheid of bekrompenheid opgeofferd
dreigden te worden.68 De inzichten van de staatsman en de medici botsten echter op dit
punt. Ging Thorbecke uit van de redelijkheid en overredingskracht, passend in het
Nederlandse staats- en rechtsbestel, progressieve medici ging dit lang niet ver genoeg. Zij
wensten direct en effectief ingrijpen van bovenaf bij voorkomende mistoestanden en
noden. In hun visie hadden gemeentebesturen noch de kennis noch de middelen in huis
om slagvaardig te kunnen handelen. Door deze onhelderheid over wat men van elkaar ver-

wachten mocht en het -vergeleken met het buitenland- traag op gang komen van een
adequate structuur kon het gebeuren dat de cholera-epidemievan I865-I869 opnieuw aan
20.000 personen het Ieven kostte.

Preventief-hygienisch denken
Staatstoezicht en medici stonden omstreeks 19865 voor de gigantische taak om de onwetendheid van de bevolking te doorbreken en haar de eerste beginselen van de hygilne bij
te brengen.64 De eerste zeventig jaar van de negentiende eeuw verkeerde Nederland, ver-

geleken met de omringende landen, in een fase van economische achterstand. Nadien zou
de sociale ellende van het industrialisatieproces over het land uitgestort worden. De arbeiders vonden hun enige troost vaak in alcohol; hun levensomstandigheden en huisvesting
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waren ten hemelschreiend. Het gebrek aan hygiene, de algehele lichaamszwakte, de karige
en eenzijdige voeding, alsmede het gebrek aan goed water droegen bij aan hoge ziekte- en

sterftecijfers.t' Door toedoen van progressieve medici ging verouderde wetgeving op de
helling en zag in I857 het Nederlands Tijdschrift uoor Geneeskunde het levenslicht. Men
maakte een start met plaatselijke beschrijvingen en een nieuwe wijze van denken met

betrekking tot preventief-hygianische vraagstukken kwam op gang. Door zijn progressieve arbeid en publicaties is Dr. Samuel Senior Coronel de meest bekende, maar tevens de
meest miskende geneesheer-hygienist van zijn tijd geworden. In Zuid-Nederland werd
onder meer baanbrekend werk verricht door de Bossche medicus M.

J.

Godefroi en de apo-

theker-burgemeester H. I. B. van Rijn uit Venlo.71

Door het merendeel van de historische auteurs wordt de vooruitgang in de negentiende eeuw op het gebied van de volksgezondheid niet op het conto geschreven van de

klinische geneeskunde, die rechtstreeks ingreep in het menselijk lichaam, maar in de preventief georitnteerde geneeskunde. Deze richtte zich ook niet op het individu maar op collectiviteiten. De omstandigheden waarin mensen leefden, werden steeds meer als uitgangspunt genomen voor de mate waarin zij gezond waren. Deze medische avant-garde,
ten dele geconcentreerd bij het Staatstoezicht, ging zich steeds meer met de inrichting van
de samenleving bemoeien en merkte vooral de stad en haar directe omgeving als een
broedplaats van infecties aan. Die bemoeienis werd niet altijd in dank afgenomen. Zo vonden ingenieurs het primair tot hun eigen competentie behoren hoe steden moesten worden
ingericht. Concentreerde de preventieve geneeskunde zich in het midden van de negen
tiende eeuw aanvankelijk vooral op de hygienia publica, met name op de inrichting van de
stad, nadien ontstond daarnaast als nieuwe dimensie de hygiena privata. De levenswijze
van de bevolking stond hierbij centraal. Hygianisten trachtten via grootscheepse campagnes

de bevolking tot 'verstandig gedrag' aan te zetten. Door middel van 'volksvoorlezingen' en
via de activiteiten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen hoopte men de 'gewone
man' medische kennis bij te brengen. 0 f beter gezegd: aan 'de gewone vrouw'. want zij was
het die de programma's tot een verbeterde hygiene moest uitvoeren, zoals het koken van
melk, het zuiveren van het huis, het regelmatig baden, enzovoort. Het zou tot ver in de

twintigste eeuw duren voordat deze gedachten bij de gehele bevolking gemeengoed
waren." Dit moeizame proces ondervond nog een extra handicap, omdat analfabetisme en
desinteresse onder de lagere sociale economische klassen hoog waren en iuist onder hen
7,
deze verandering van leefgewoonten het hardst nodig was.

De hygienische beweging - verankering via wetgeving
Geinspireerd door voorbeelden uit het buitenland kreeg de hygidnische beweging in ons
land vanaf I860 voet aan de grond. Langzaam maar zeker had zij zich weten uit te breiden
en aan sociale en politieke invloed kunnen winnen. Talrijke hygienisten bekleedden officiele functies binnen het Staatstoezicht of binnen geneeskundige raden. Door het betrek-

kelijk democratische gehalte van

deze raden raakten ook steeds meer plattelandsheel-

meesters en apothekers bij de beweging betrokken. Ook gingen steeds meer hygienisten
deel uit maken van gemeenteraden om langs deze weg invloed uit te oefenen. Veel van de

kennis van die tijd werd gebundeld in het in I872 verschenen Handboek der openbare
gezondheidsregelingen der geneeskundige politie, geschreven door Ali Cohen. Het was het eer36

ste encyclopedisch werk in Nederland over openbare gezondheidszorg.74 Hierin besteedde
Cohen onder meer aandacht aan het overmatig alcoholggebruik dat een van de uitlaat-

kleppen was van de verpauperde bevolking. Naast verboden op de verkoop van sterke
drank bij publieke werken en extra politietoezicht bij kroegen legde deze medicus veel
nadruk op de bevordering van onderwijs en betere huisvesting:"
Op tal van terreinen hebben de hygienisten bijdragen geleverd aan de verbetering
van de volksgezondheid. Men hield pleidooien voor sanering van bodem- en oppervlaktewater, onder meer door het tot stand brengen van stadsreinigingsdiensten. vervanging van
tonnenstelsels door rioleringen en aanleg van waterleidingen. Omstreeks I 900 was veertig
procent van de Nederlandse bevolking aangesloten op het waterleidingnet, maar het duurde
nog tot na de Tweede Wereldoorlog voordat ook in Noord-Brabant en Limburg alle dorpen
en afgelegen plaatsen hiervan voorzien waren.
Een andere kwestie betrof het na I 870 sterk toenemende industrialisatieproces, met
/1,

alle sociale gevolgen van dien. Met name Ali Cohen verrichtte pionierswerk met zijn tal
rijke onderzoeken onder fabrieksarbeiders en schoolkinderen waarbij hij wees op de

erbarmelijke leef-en werkmilieus. In I 87 I had Noord-Brabant nogde dubieuze eer, overde
hoogste cijfers met betrekking tot de kinderarbeid te beschikken van het land: namelijk
37,390 waarvan eenvijfde deel meisies

betrof." In I875 kwam mede door zijn inzet een
Hinderwet tot stand, die verordonneerde dat gemeenten een vergunningenstelsel in het
leven moesten roepen voor fabrieken en werkplaatsen met betrekking tot het omringende
milieu. Formeel gingen de meeste gemeentebesturen ook weI over tot het opzetten van
zo'n stelsel, maar in de praktijk beperkte men zich tot een administratief afhandelen.
Iedere vorm van eigen initiatief werd door de meeste gemeenten geschuwd. Van de werkgevers en een groot deel van het parlement had men in deze weinig tot niets te verwachten.

m

Ook het volkshuisvestingsprobleem heeft permanent aandacht gehad van de hygienistische beweging, zeker omdat de economische groei van na I 870 leidde tot een snelle

stijging van het inwonertal van de grote steden. Bij veel gemeentebesturen en ook bij de
Iandelijke politiek was een passieve houding waar te nemen inzake deze kwestie. Alleen
schrijvers en sociaal bewogen liberalen leken zich druk te maken over de heersende wantoestanden op het terrein van de huisvesting. De Amsterdamse arts S. Sarphati constateerde

dat 'ongeveer eenderde van de bevolking in de hoofdstad in holen en hokken woonde, die
voor huisdieren afgekeurd zouden worden.' Met name de zogenoemde kelderwoningen.
geheel of gedeeltelijk onder het straatoppervIak gelegen, leidden tot schadelijke en schan-
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delijke situaties en dienden eigenlijk verboden te worden. Mensonterende situaties deden
zich ook voor in Maastricht, de eerste industrialiserende stad van het land.m Ofschoon de
invloed van de hygienisten in dit soort kwesties niet overschat mag worden, slaagden ze

erin met hun publicaties over de nadelige effecten van de volkshuisvesting de interesse
onder de burgerij te wekken. Onder invloed van deze aanhoudende kritiek werd omstreeks
r890 landelijk en plaatselijk de noodzaak ingezien van de bouw van gezonde woningen.
Wetgeving, corporaties en subsidies hebben dit actief gestimuleerd.
Het was ook aan de invloed van de hygienisten te danken dat een amendement er
8()

zorg voor droeg dat vaccinatie op scholen, in het leger en in krankzinnigengestichten verplicht werd gesteld. De inspecteurs van het Staatstoezicht vonden dat het wetsvoorstel ten

aanzien van de gemeenten onvoldoende dwingend was. Eigenlijk moest het naar hun
mening als een 'veredeld rampenplan' beschouwd worden. Toch is de winst ervan geweest
dat staatsinmenging en inbreuken in de persoonlijke levenssfeer voor het eerst positief
beoordeeld werden. Bedroeg het aantal vaccinaties in de jaren I 860 niet meer dan 50.000
op jaarbasis, in I 880 was reeds de helft van de Nederlandse bevolking ingeent. Na I 87 2
daalde het aantal gevallen van pokken dan ook sterk.81 Vooral in het Zuiden van het land

werd vrij lichtvaardig met de vaccinatiebepalingen omgesprongen. Vervalste vaccinatie
bewiken en toelating van niet-gevaccineerde leerkrachten en leerlingen waren tot in de
jaren tachtig van die eeuw bepaald geen uitzondering. Vaak waren burgemeesters en lokale
artsen hieraan medeplichtig. 82
Vaak was het roeien tegen de stroom in, maar niettemin slaagden de hygienisten
erin het gezondheidsdebat op de agenda te plaatsen en zochten zij mee naar nieuwe doelstellingen.81 Andere geneeskundigen spoorden zij aan zich politiek en sociaal te engageren.

Met behulp van statistische gegevens slaagden de hygienisten erin een oordeel te ontwikkelen over zowel de gezondheid van burgers als de doeltreffendheid van de gezondheidspolitiek. Als eersten legden zij verbanden tussen ziekte, ziekte-oorzaak, individu, maatschappij en politiek. Het statistisch cij fermateriaal gaf de mogelijkheid de lokale situatie te

vergelijken met een gemiddelde landelijke norm, waardoor verschillen zichtbaar werden die
daarvoor nooit opgemerkt waren. Met deze informatie kon de discussie over de politieke
consequenties geentameerd worden.

Wat betreft de totstandkoming van gezondheidswetten droeg een aantal hygienisten belangrijke verantwoordelijkheid. In hun beeld waren alle mensen gelijkwaardig
en behoorde iedereen in gelijke mate gebruik te kunnen maken van de gezondheidszorg.
Niet het behoud van een standenmaatschappij, maarde vooruitgang van detotale gemeenschap diende in de gezondheidsmoraal centraal te staan. Vanuit deze optiek werd de strijd
tegen epidemietn niet langer gevoerd als een moraliserende vorm van hulpverlening aan
de volksklasse, maar als een strijd van rationeel denkende gezondheidsdeskundigen en
politici tegen onwetende en onwillige burgers. Alle burgers dienden door een nationale,
algemene aanpak van de levensomstandigheden benaderd te worden. Besmettelijke ziek-

ten konden en moesten voorkomen worden bij alle burgers, ongeacht hun afkomst, door
hen aan dezelfde gezondheidsmaatregelen te onderwerpen.
8.1

De meeste leden van de hygienische beweging waren als Inspecteur

of adjunct-

Inspecteur bij het Staatstoezicht werkzaam. In I 894 was de situatie bij deze organisatie
echler naar een dieptepunt afgezakt en restte er nog maar een dienst van zeven inspec-
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teurs:5 De beweging hield in die jaren op te bestaan. maar men was erin geslaagd in de
voorafgaande decennia zijn gedachtegoed naar andere gremia over te dragen. Door be-

invloeding via politiek, wetgeving, belangenorganisaties, verzekeringswezen leken de
ergste uitwassen van de industriale revolutie ondervangen te zijn. Onder druk van de
openbare mening moest de overheid wel werk maken van de hygienische maatregelen en
komen tot een meer actieve gezondheidspolitiek. Ofschoon er nog steeds grote verschillen
tussen de gemeenten onderling bestonden, werd er op de lange duur door gemeentebesturen
toch serieuzer naar de Gezondheidscommissies geluisterd, zeker na het in werking treden
van de Gezondheidswet van 1 90 I. In Limburg hebben deze commissies een basis gelegd

voor het latere Kruiswerk in die provincie. 86
Ook de medische ontdekkingen in het laatste deel van de negentiende eeuw hebben
een bijdrage geleverd aan een verhoging van het peil van de gezondheidszorg. Zo was de
strijd tegen de wondinfectie overwonnen en werden ook in de verloskunde belangrijke

verbeteringen gerealiseerd.w Door de modernisering van de aseptische werkwijze kon de
beruchte kraamvrouwenkoorts bij barenden fors gereduceerd worden.88 Het onderzoeks

werk van Koch (I 882 tuberkelbacil) en Pasteur (I 885 inenting tegen hondsdolheid)leidde
tot nieuwe inzichten in de bacteriologie, waardoor de kleinste levensvormen, vaak oorzaak van besmettelijke ziekten, zelf onderwerp van studie werden.84 In I 894 ontdekte
Yersin de pestbacil en het jaar daarop slaagde Rontgen erin X-stralen aan te tonen, die

sindsdien zijn naam dragen. Doordat de verwekker van de cholera opgespoord was,
bestond de mogelijkheid deze als epidemie gevreesde ziekte effectief te bestrijden.
LI

Ofschoon lange tijd zeer omstreden was ook het werk van de Weense psychiater Freud met
zijn psychoanalyse baanbrekend op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. 91

Overigens had het voortschrijden van de technologie als consequentie dat vanaf
I 890, eerst in de grote steden, daarna de kleinere. het medisch specialisme zijn intrede

polikliniek was het criterium bij uitstek voor het specialist ziin. Tot ongeveer I 920 zou dit een bittere strijd opleveren met de NMG. omdat huisartsen de mening waren toegedaan dat de traditionele structuur te reel verstoord werd. In
feite was het een felle strijd om inkomsten, waarbij veel huisartsen het moeilijk konden
deed. Het houden van een eigen

velen dat patienten, zoals de volksmond het zei, het hogerop gingen zoeken:'

79

Philipi, Gezondheidsiorg iii l iniburq, 161-164.

80 I louwadrt. De hygienisten, 26)-764.
81 I louwaart, Dc hygieniften, 175, 7 14.

82 Holiwaart, De hygifiltiten, 2/1.
83 11(iuwdart, De hygid'nisten, 29/-299.
84

Houwaart, De hygilinisten, 5(1() 514.

Qllerido, i en eeuw staahtocvic ht, 17/.
86 Philip$, Lk' r k. vereniging het /iniburqfe Groene Krui\, 55.
87 Woutc'B, 'Aarzelend begin'' 10/.
85

88 1 ·luvgen, 'Ontwikkelingen iri de huisartsgeneeskunde', 71
89

1 ·leyli+ili0 van den Berge.d., l ('('rbock der tubercuk,H,bc,strq'dinq, 58-61.

9(} Rllitile, '[.e„Mi wor de eenelitwilitigcte eeuki'', 10,11.
91 lidneveld, 'Medi%(_he ,(ierice-tic ticin', 22.
92 lucli, '1)e po9itie van medi5ch *pe(iali5ten', 33-35.

39

De in de vorige eeuw gestarte versterking van de preventieve geneeskunde kreeg haar
voorlopige bekroning toen de eerste leerstoel aan een Nederlandse universiteit ingesteld
werd. Op 25 september I9IB sprak dr. I. M. Baart de la Faille bij de aanvaarding van het
hoogleraarsambt aan de universiteit van Utrecht zijn rede uit met als titel: 'De sociale
'9) 1
geneeskunde als vak van wetenschap en van onderwijs.

Oprichting en voortgang van het Kruiswerk
Deze paragraaf wordt afgesloten met het beantwoorden van de vraag hoe de Kruisverenigingen binnen dit negentiende-eeuwse krachtenveld hebben kunnen ontstaan. De
geneeskundige wetten van I 865 hadden duidelijk de intentie te breken met het liberate
principe van de persoonlijke vrijheid. De grote epidemieen in die tijd vormden een te grote
bedreiging voor de gemeenschap en konden immers niet tot staan worden gebracht door
'een dam van welgesteldheid'. Tot ergernis van de inspecteurs bleef het slechts bij een
papieren actie, aangezien de meerderheid der gemeentebesturen gespeend was van geld dn
kennis en zodoende maar al te graag de persoonlijke vrijheid liet prevaleren boven het algemeen belang. Concreet betekende dit dat de gemeentebesturen er niet over piekerden de
gezondheidszorg over de grenzen van de Armenzorg uit te breiden en zo de voorschriften
van de Besmettelijke Ziektenwet negeerden. Met de introductie van de Gemeentewet van

IBSI was het een wettelijke voorschrift, waarbij de gezondheidszorg tot de primaire ver
antwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid was verheven. Aangezien dit in de praktijk van alledag op de meeste plaatsen een lege huls bleek te ziin, ging men nadenken hoe
deze

in gebreke blijvende overheidslaag aangevuld zou kunnen worden.
Onder deze omstandigheden

richtte de overheidsambtenaar Jacobus Penn, de eerste

voorzitter van het Geneeskundig Staatstoezicht en inspecteur in Noord-Holland, zich in
arren moede om steun tot de bevolking van het dorp Hilversum. Onmogelijk heeft hij kun
nen bevroeden dat op dat moment de meest cruciale beslissing genomen werd, die voort-

kwam uit de hygienische beweging en die

de

structuur van

de Nederlandse gezondheids-

zorg ingrijpend zou beinvloeden. Penn stond voor ogen om een 'Rode Kruis in vredestijd'
te stichten. Door middel van de oprichting van een vereniging wilde hij barakken laten
installeren waarin ziekenverplegers en ontsmetters opgeleid zouden worden, die vervol-

gens voorlichting aan de bevolking zouden kunnen geven. In de eerste vergadering rees
meteen al de vraag of het hier een initiatief tot Armenzorg betrof. Penn ontzenuwde dat
door te stellen dat het hier zeker niet om filantropische maatregelen ten behoeve van
behoeftigen ging, maar om een wetenschappelijke doelstelling en wel de bestrijding van
besmettelijke ziekten in zijn algemeenheid.'4 Met de secretaris van de Geneeskundige
Raad, dr. G. Alleb6, richtte Penn zich per circulaire in januari I875 tot alle geneeskundigen
en gemeenten in Noord-Holland om te komen tot een 'Vereeniging ter afwering van epi
demische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemische ziekte'. Toen november 1875
voor het eerst de afgevaardigden van de inmiddels tien plaatselijke verenigingen bijeen

kwamen en tot oprichting besloten van een provinciale koepel, waarvan de plaatseliike
afdelingen -met behoud van zelfstandigheid- afdelingen vormden, werd defar de basis
voor het Kruiswerk gelegd voor de volgende honderd jaar. Leden, die iaarlijks contributie
betaalden, maakten van dit systeem deel uit. Onder de benaming'het Witte Kruis' werden
de

40

activiteiten gestart. Wonderlijk genoeg moest men in de beginjaren, door het uitblilven

van epidemiein. eigenlijk zoeken naar een zinvolle invulling van de activiteiten.e
Notabelen maakten er de dienst uit en het geheel kwam nogal paternalistisch over. De
afstand tot de gewone bevolking was erg groot, maar het viel ook niet mee iemand op'ziektekiemen' te wijzen die nog nooit een sterveling gezien had. Nieuwlichterij als het slapen
met open ramen en een bad nemen werd als uitermate bedenkelijk beschouwd. In die
beginjaren gaf de jonge vereniging adhesiebetuigingen af over zinvolle zaken zoals drinkwatervoorziening en goede volkshuisvesting en werd een begin gemaakt met ontsmettingsovens en uitleenmagazijnen. In 1887 bood het Witte Kruis door een lening de moge
lijkheid om Heideheuvel in Hilversum te bouwen. een herstellingsoord voor minvermogenden. De solidariteitsgedachte werd daarmee iii stand gehouden, maar tegelijk toonde
men inmiddels reeds ver verwijderd was geraakt van het oorspronkelijke plan om hulp te bieden bij epidemische rampen.
In dit tijdsgewricht werd ook het verpleegkundige werk door middel van een opleiding gestart."b Men begon hiermee in I876 omdat dit werk in de ziekenhuizen in ernstig
verval was geraakt. De patienten waren overgeleverd aan meiden en knechten die geen
enkel benul hadden van nieuw verworven inzichten als hygiene en infectie. Steeds meer
deze beslissing aan, dat

werd uitgekeken naar vrouwen met een zekere innerlijke beschaving en integriteit.
Daarbij was het in die tijd zeker een factor van betekenis dat dit 66n van de weinige beroepen was waarvoor vrouwen in aanmerking kwamen, al werd het nog duidelijk meer als
een roeping gezien dan als een beroep. Het huisbezoek aan zieken had zich als een van de
christelijke goede werken door de eeuwen weten te handhaven en was in de negentiende

eeuw, zowel van protestantse als rooms-katholieke zijde dankzij diaconessen en religieuzen weer krachtig opgebloeid. In Rotterdam kwam het wijkverpleegkundige werk voort
uit het Sint-Franciscusziekenhuis in die stad. In I 89 I werd hier het initiatief genomen om
R.K. zieken voor kosteloze verpleging en verzorging in aanmerking te laten komen, waar-

bij de religieuze zusters van genoemd ziekenhuis tevens als wijkverpleegkundigen gingen
functioneren. Zieke geloofsgenoten liet men in de eerste plannen daartoe in een apart
gebouw bijeenkomen."' In 1893 werd door toedoen van het Witte Kruis de Bond voor
Ziekenverpleging opgericht, die opleiding en examinering van verpleegkundigen voor
zijn rekening nam. De figuur van de wijkverpleegkundige kwam toen in beeld, die op den
98
duur de ruggengraat van het Kruiswerk zou worden.
Toen de arts W Poolman uit Zandvoort aan het eind van de negentiende eeuw kennis
maakte met het Witte Kruis. raakte hij daardoor zo geinspireerd, dat hij na zijn verhuizing
naar de Zuid-Hollandse gemeente Lange Ruigeweide overging tot de oprichting van een
Kruisvereniging. De kleur van de hoop inspireerde hem tot de naam van het 'Groene

Kruis'. Samen met de doopsgezinde dominee EC. Fleischer zette hij in het land een ware
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propagandatocht op. 'Door allen, voor allen', werden gevleugelde woorden: Na ZuidHolland in I 90I volgden binnen een tijdsbestek van tien jaar negen andere provincies,
waaronder Noord-Brabant in I 909, die een eigen provinciale Groene Kruisvereniging
oprichtten. Alleen de provincie Utrecht ontbrak. In I9I I bundelden deze zich tot een lan-

delijke organisatie, de Algemene Nederlandse Vereniging Het Groene Kruis.
Vanaf de eeuwwisseling had het particulier initiatief op het terrein van de gezondheidszorg een hoge vlucht genomen en op een aantal terreinen trok men zelfs de leiding
10()

naar zich toe. zoals bij de TBC-bestrijding, de zuigelingenzorg en de kinderuitzending.
Het weinig doortastende optreden van diverse overheden werkte deze situatie mede in de
Il)1

hand. In Noord-Brabant ontstond in 's-Hertogenbosch de oudste, lokale kruisvereniging in
deze provincie (I902), op de voet gevolgd door Breda (I 903) en Eindhoven (I 904).

Overigens zou de ontwikkeling van het Kruiswerk in deze provincie nog een ingrijpende
afwijking te zien geven. Terwijl het Groene Kruis een neutrale vereniging was, prefereerden de bisschoppen van Den Bosch en Breda in hun provincie een Kruisvereniging op
katholieke grondslag. In een katholiek gezin hoorden enkel een katholieke arts en dito

verpleegkundige over de vloer te komen.

1()2

In Limburg. met een vrijwel identieke bevolkingssamenstelling als Brabant en een
even hoog percentage katholieken, had men aanvankelijk zijn reserves gehad bij het lezen
van de brochure van de Hollandse dominee Fleischer. In 'Limburg ontwaak' riep hij op,

zich achter de vlag van het Groene Kruis te scharen, maar daarmee onderschatte hij de argwaan waarmee men dit soort initiatieven van'boven de Moerdijk' onthaalde. Niet dat er op

de inhoud van de Kruisbeweging iets viel af te dingen, maar de vraagtekens betroffen vooral de neutrale basis. Doorslaggevend zou

blijken dat in 9 0 een vertrouwd persoon uit de

eigen kring, Ruijs de Beerenbrouck, zijn naam aan dit initiatief verbond. Toen besloten
werd de provinciale vereniging op katholieke grondslag te organiseren die zodoende de

steun van de kerkelijke overheid verkreeg, waren alle belemmeringen opgeheven. w' In
Limburg werd de interconfessionele grondslag nadrukkelijk afgewezen, ofschoon de naam
'Groene Kruis' in de statutaire omschrijving van de rooms-katholieke Provinciale
Limburgse Kruisvereniging anders doet vermoeden. Een en ander strookte niet met de

neutrale ideeen van dominee Fleischer, maar voorzitter Ruijs was de overtuiging toegedaan dat dit werk enkel tot ontplooiing kon komen indien het geent werd op de godsdienstige overtuiging van de Limburgen Niet-katholieken konden in deze provincie lid worden

van het Groene Kruis, maar hadden binnen de vereniging geen actief en passief kiesrecht."14 Bijkomend voordeel van de katholieke signatuur was bovendien dat gemakkelijk
een beroep kon worden gedaan op de vele congregaties in deze provincie.
Noord-Brabant kende een deels afwijkende ontwikkeling. In IgI6 richtte de huisarts
1(}5

I.L.B. Gribling in Oudenbosch de eerste afdeling van het Wit Gele kruis in Noord-Brabant
op. De vereniging Onderlinge Bijstand die aan de NCB gelieerd was en ijverde om het lot
van arme boeren te verbeteren. had hierin een doorslaggevende rol gespeeld.
I 914 was deze pionier

actief bezig geweest. maar zijn plan om een R.K

1()(1

Reeds in

Groene Kruis-

vereniging te starten kwam niet van de grond. Gribling, die zijn plan nota bene binnen het
kader van de Katholieke Sociale Actie lanceerde, haalde in eerste instantie bakzeil omdat
in Noord-Brabant een meerderheid de mening was toegedaan dat deze vorm van particu-

lier initiatief op levensbeschouwelijke basis georganiseerd diende
42

te worden.

Ii)/

De katholieken hadden in de negentiende eeuw gekozen voor een vorm van isolement
waarin het katholiek emancipatieproces zich diende te voltrekken."m Nauwgezet werd
deze

lijn

hier voortgezet.

De Groene Kruisverenigingen in de

grotere steden en in

sommi-

ge kleinere gemeenten van Noord-Brabant hadden weliswaar voet aan de grond gekregen,
maar vrijwel nergens kwam het initiatief echt krachtig uit de startblokken.im Namens de

bisschoppen volgden de geestelijken de lokale ontwikkelingen met argusogen en er was
geen bindende figuur zoals Ruijs de Beerenbrouck in Limburg, die het vertrouwen kon

winnen van de bevolking. Waarschijnlijk heeft de angst voor het opkomende socialisme
minstens zo'n belangrijke rol gespeeld. Meer dan in Limburg werd deze provincie geconfronteerd met een trek van vele Brabanders naar grote steden als Rotterdam, Amsterdam
en Haarlem om er werk te vinden. In deze nieuwe omgeving was de geloofsafval reusachtig,
omdat de zielzorg er volstrekt ontoereikend was.
Bovendien waren de politieke verhoudingen sterk aan het veranderen. De liberalen
waren in de landelijke politiek over hun hoogtepunt heen, terwijl de socialisten juist sterk
Ill)

in opkomst waren. In die situatie was het belangrijk dat een nieuwe machtsfactor zou ontstaan om tussen die twee machtsblokken een dominante rol te spelen en het land bestuurbaar te houden. Voor Noord-Brabant betekende dit dat'het middenvlak van de christelijke
coalitie, mogelijk geworden uit welbegrepen eigenbelang en door vermindering van de

religieuze tegenstellingen, voor de ontwikkeling van deze provincie in de richting van een
op basis van religie verzuilde samenleving van groot belang was.'111 Kenmerkend voor dit

verzuilingsproces zou worden, dat niets buiten zijn bereik zou blijven en dat het alle
elementen van samenleving en maatschappij zou beinv]oeden. Het voornemen van de
Brabantse bisschoppen om alles zoveel mogelijk in eigen hand te houden, heeft ook zijn
invloed gehad op de totstandkoming van het Wit Gele Kruis. Teveel stemmen van het
katholieke electoraat voor de gevaarlijk oprukkende sociaal-democraten lijken het voornemen versterkt te hebben, alles onder eigen, katholieke, signatuur te organiseren. "' Zelfs
de toevoeging 'r.k.'. zoals bij de Limburgse Kruisvereniging, kon bij de Brabantse bisschoppen niet de beduchtheid wegnemen dat het neutrale aspect teveel zou overheersen. Met de
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108 Rogier en De Rooy, /n vrijheid herboren, 3\ 1-314.
109 Wouters, 'Professionalisering en specialhering'. 287.
110 Rogier en De Rooy, in vr4hcid herboren, 469,470.
111 Van den Eerenbeemt, 'Inleiding: het histori'>ch kader', deel 11, 13.

117 1-uykx, 'Kerken en de mdcht',45.
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oprichting vandediocesane Bond van het Wit Gele Kruis in hetbisdom Den Boschin I9I6
en in het bisdom Breda in IgI 8 werd een basis gelegd. die decennialang tot een tamelijk
moeizame samenwerking met het Groene Kruis in deze provincie zou leiden.
Dat het de hoogste tijd werd dat in Zuid-Nederland de Kruisbeweging actief werd,

blijkt alleen al uit het gegeven dat in de periode 1906-IgIo een derde gedeelte van de bevallingen zonder deskundige hulp geschiedde. De zuigelingensterfte was in Noord-Brabant en
Limburg de hoogste van het land en voor de tuberculosecijfers gold hetzelfde. Door de
slechte sociaal-economische omstandigheden en het amper geinformeerd zijn van de
bevolking in deze gewesten hadden veel ziekten vri j spel
l

1t

De gemeente Etten en Leur en de omringende kerkdorpen vormden hierop geen uitzondering. Armoede, een volslagen passieve mentaliteit en gemis aan inzicht in de relatie
tussen hygiene en gezondheid voerden er omstreeks I 9I7 bij het merendeel der streekbewo-

ners de boventoon. Er was een algeheel gebrek aan voorzieningen op gezondheidsterrein In
het minuscule ziekenhuis van Etten werden amper zieken verpleegd. Het fungeerde vrijwel

alleen als een soort verblijfplaats waar bejaarde mensen hun laatste jaren konden slijten.
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Oude prote%tantw pastorie en kerk te i tten. De tekening werd in 1876 gema.ikt door Vincent vali (,ogh
wiens vader hit'r van 1875 lot 1882 dominee was (C,emecvitearchief ftten-Leur)

1.3 Katholicisme
In de schaduw van het protestantisme
Behalve Mol's Brabanderschap en zijn hoedanigheid als arts, zal in deze studie ook onderzocht worden of het katholicisme voor Mol van betekenis was bij zijn maatschappelijkbestuurliike activiteiten. In deze deelparagraaf zal op een aantal aspecten van het katholicismeindeperiodetot I917 nader worden ingegaan.
Spoedig na de opnanie van Staats-Brabant als gewest iii de Bataafse Republiek werd
in I796 de scheiding tussen kerk en staat doorgevoerd, hetgeen als consequentie had dat
niet langer van 6dn overheersende kerk sprake kon zijn Hierdoor behoefde de geloofs-
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beleving van de katholieken zich niet langer in de beslotenheid van schuilkerken af te
spelen." 1 Twee eeuwen van achterstelling in de Republiek hadden ertoe geleid dat de organisatie van de katholieke kerk in een deplorabele staat verkeerde."5 Het proces van eman-

cipatie tot volledige gelijkwaardigheid bleek een lange weg te zijn. Zeker in de eerste
decennia was van die gelijkstelling nog maar bitter weinig te merken, ofschoon ruim een
derde deel van de Nederlandse bevolking de katholieke godsdienst beleed."" Bij velen
bestond nog steeds de gedachte van een protestants vaderland, waarbij de'paapsen' als een
soort tweederangsburgers bekeken werden."' De grondwetsherziening van I 848 droeg er

zorg voor dat de scheiding van kerk en staat volkomen werd en ook de vrijheden van
onderwijs, vereniging en vergadering werden vastgelegd. Daarmee werd ook officieel de
gedachte losgelaten dat Nederland het protestantisme als staatsgodsdienst aannam.
De grondwetswijziging van I 848 werd in Noord-Brabant vrij positief ontvangen vanwege de grotere politieke vrijheden en de te verwachten nieuwe ontplooiingskansen voor
l

I8

het katholieke volksdeel. Een meerderheid van de Noord-Brabantse Tweede Kamerleden

was 'Papo-Thorbeckiaan', een minderheid stemde conservatief. In de Provinciale Staten
was een zelfde afspiegeling zichtbaar.'14 Ofschoon van een gesloten protestants front rond
1850 allang geen sprake meer was, werd de droom van 'het protestantse vaderland' daar
toch niet geheel opgegeven. Dit bleek toen er hevige commotie uitbrak in april I853 als
reactie op een door Pius IX uitgevaardigde breve waarin het herstel van de bisschoppelijke
hierarchie werd afgekondigd. Willem III lokte een constitutionele crisis uit door het verzoek van Thorbecke zich over de bisschopskwestie uit te laten in de wind te slaan. De koning

liet zich met genoegen een petitie, door 5 I 000 verontrusten ondertekend, aanreiken waarin
gerept werd over'den echten protestantschen geest'. Voor de koning was het in feite eerder
een politieke tegenzet waarin zijn afkeer voorhet liberalisme tot uiting kwam, dan dat het
door de inhoud van de religieuze gebeurtenis zelf geinspireerd was.

12(}

Emancipatie via isolement
Met het herstel van de bisschoppelijke hierarchie kwam langzaam maar zeker de katholieke emancipatie op gang, al was hiervan voorlopig enkel sprake bij de bovenlaag van de
bevolking. Het blikveld van de gemiddelde katholiek reikte meestal niet veel verder dan de
grenzen van de eigen parochie. Met name in de steden en in mindere mate op de dorpen
waren het vooral personen uit de gegoede burgerij die voorgedragen werden voor het kerkbestuur en deel gingen uitmaken van tal van katholieke verenigingen. Gebruikmakend

van de bij de grondwet geboden nieuwe vrijheden werd een eigen systeem opgebouwd,
waarbij de katholieke emancipatie enerzijds een vrijer optreden in het openbaar zou

115 Philipi, De r.k. vcr(,niging het / iniburg.se (,roetie Kruis, 27-29.

114 Nis*,en, 'Hetkatholicisme van restauratie",338.
115 knippeiiberg, De religieuze kaart. \65.
116 Romein, f rfloteri van onie beschaving, 1 /5,776.
117 Braherh, Proeven van eigen cultuur. 47.

118 Van de fande, 'llkpunt 1850 - Vrijheid..', 103-106.
119 Dulivendak, Rooms, rood of r(vente3k, 41
120 Peiilieriburg, Joarin<'5 Zwqsen, bisrchop, 11 1.
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bewerkstelligen, maar anderzijds een gesloten zuil opleverde die de individuele vrijheid
van katholieken beperkte."' De hele negentiende eeuw zou in het teken staan van deze

strijd voor gelijkberechtiging. Te lang was er sprake van een minderheids-katholicisme
geweest, ook in de provincies Noord-Brabant en Limburg waar deze bevolkingsgroep duidelijk in de meerderheid was. Het nooit verheffen van de eigen stem en het steeds opzoeken
van de luwte ten opzichte van protestantse overheden en ambtsdragers was, zeker in het
Zuiden, een tweede natuur geworden.122
Het isolement werd als levensvorm verkozen. Overigens kozen ook de protestanten
en in later jaren de sociaal-democraten voor deze vorm van isolering, zodat het maatschappelijke. sociaal-culturele en politieke landschap in het land nadien in sterke mate

door deze herverkaveling binnen eigen zuilen bepaald zou worden. De katholieken zouden er iets onmisbaars en een bepaalde sfeer aan ontlenen, wat als zo natuurlijk beleefd
werd dat het als inherent aan het katholicisme zelf gezien werd. De breuk met de liberalen

met wie men bij de grondwetswijziging van I 848 nog zo harmonieus had samengewerkt.
was een eerste aanzet tot isolement. De toon werd gezet door Pius IX die in zijn encycliek
'Quanta Cura' in I864 wees op de gevaren van deze geestelijke en politieke stroming en
daarbij attendeerde op de onverenigbaarheid met de katholieke uitgangspunten.'23 Ook in

politieke afvaardiging in de beide Kamers liep langzaam maar zeker het liberate element terug. Rond I880 waren alle liberalen uit de Brabantse afvaardiging in Den Haag verdwenen. Hun plaats werd door katholieken ingenomen en zodoende was de blokvorming
de

een feit. Dat blok liet overigens niet veel van zich horen: de Brabanders vielen op door
zwijgzaamheid en absenteisme. Ook de Zeeuwen timmerden weinig aan de weg. maar met
name de Limburgers maakten door hun gebrek aan belangstelling en veelvuldige afwezig-

heid, pijnlijk duidelijk zich niet betrokken te voelen."' Adel en patriciaat waren de domi
nante elementen in de Kamers waarbij onder de leden opmerkelijk veel dubbele namen

voorkwamen.

12'

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden opvallend veel liefdadig

heidsverenigingen op katholieke grondslag, zoals de Sint-Vincentiusverenigingen die
beoogden ondersteuning te bieden van financible en katholiek-zedelijke aard aan gezinnen
van werklozen en armen. In de Sint-Elisabethverenigingen maakten notabele vrouwen een
start met het bieden van verzorging aan zieken. Vooral na I 870 zette dit soort initiatieven
zich versterkt voort, waarbij de clerus nauw betrokken was. lib In I868 was te Bergen

op Zoom de eerste Sint- Tozefgezellenvereniging opgericht. Deze verenigingen waren

gemodelleerd naar het gezin en geinspireerd door de gildengedachte van de
Middeleeuwen. Beoogd werden de godsdienstige en maatschappelijke verheffing van hun
leden en de emancipatie tot volwaardige deelnemers van de beroepsstand.
1);

Drie kwesties en een verzuild landschap

Uiteindelijk zou een drietal kwesties de katholieke emancipatie bepalen. Op de sociale
kwestie werd reeds ingegaan in paragraaf I.2. Ook de schoolstrijd en de strijd voor algemeen kiesrecht waren belangrijke items die na verloop van tijd de massa bereikten.
Mede geinspireerd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd in ons land
Openbaar Onderwijs gepropageerd en gegeven."8 Ofschoon het deze particuliere charita-

tieve organisatie voor ogen stond om de minder bedeelden uit hun uitzichtloze armoede
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te bevrijden, bleef het negentiende-eeuwse onderwijsbestel een afspiegeling van de sociale

gelaagdheid van de samenleving. De lagere sociale milieus volgden enkel het'lager' onderwijs, voor de midden- en hogere bestonden de Latijnse school en de Franse school. Met de

komst van de HBS en de MMS voor meisjes in I863 werden meer mogelijkheden gecreeerd. 119 Halverwege de eeuw ontstond echter toenemende onvrede over de 'algemeen
christelijke' inhoud van het leerplan op de staatsscholen. Voor de protestanten leverde dat
nog een extra dilemma op, omdat zij de versterking van die christelijke inhoud wel degelijk
wensten, maar daarbij bevreesd waren tegelijkertijd de katholieken in de kaart te spelen,
die eveneens eigen onderwijs wilden. De hierdoor ontbrande schoolstrijd mobiliseerde de
protesten van de politieke en religieuze leiders.m Het waren vooral de antirevolutionairen
onder leiding van Abraham Kuyper die, naar Brits voorbeeld, in eigen kring tal van eigen

'organische' verbanden wisten te scheppen, daarbij steunend op de middenlagen en 'de
kleine luyden'. Kuyper maakte zich als eerste sterk voor een eigen school en zou spoedig
zijn pleidooien uitbreiden tot een eigen universiteit. Zijn katholieke tegenvoeter was
Schaepman die er echter niet in zou slagen onder de roomsen eenheid in het politieke denken te bewerkstelligen. Medewerking van de bisschoppen verwierf hij ampen In zijn
pogingen om coalities met de protestanten aan te gaan stuitte hij op felle tegenstand van

katholieke voormannen had hij weinig
te verwachten, conservatief als de meesten waren.131 In politieke zin slaagden de katholieken er dan ook amper in tot eensgezindheid te komen. Schaepman joeg met grote regelmaat zijn conservatieve geloofsgenoten in politicis tegen zich in het harnas met zijn solistide Nederlandse bisschoppen.'31 Ook van de eigen

sche optreden.133 In I 883 had hij reeds zijn Proeve voor een programma voor een katholieke

partij geschreven om meer eenheid onder de katholieken in politiek denken en handelen
te realiseren. Tot zijn dood in I903 hield hij talloze pleidooien voor extra gelden voor het
bijzondere onderwijs en het zijn met name zijn inzichten geweest die de katholieke fractie

er rijp voor maakten de Pacificatie van I9 I 7 te aanvaarden. In dit akkoord vonden de grote
politieke stromingen in dit land elkaar inzake het algemeen kiesrecht en het recht om
eigen scholen op te richten.134 Het zou nog tot I 926 duren voordat de Rooms Katholieke
Staats Partij een feit was.

121 Nissen, 'Het katholicisme van restauratie', 339.

122 Rogier en De Rooy, /n vrijheid herboren, 213-216.
123 Rogier en De Rooy, in w#heid herboren, 311,312.

124 Vis, 'Van mOnagerle du roi tot', 176-178.

125 Vis, 'Van menagerie du roi tot", 165.
126 Duilvendak, Rooms, rood of regentesk, 44.
127 Van Gaal en Thelen, 'Sociale beweging en organisatie', 235.
128 De Swaan, Zorg en de stacit, 105-107.
129 Beckers, 'Een braaf en leerzaam meisje', 108-111.

130 de Swaan, Zorg en de staat, 105-109.
131 Luykx, 'Kerken en de macht', 43,44.
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Romein, Erflaters van onze beschaving, 791.

133 Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, 21,22.

134 Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij, 434-436.
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Ontluiking en triomfalisme
Anno I 900 was Nederland een land van minderheden. In kerkelijk opzicht bezien omvatte het aandeel Nederlands Hervormden 48,6%, katholieken 35,I°6, gereformeerden 8,290
van de bevolking en de rest ging op aan kleinere kerken en niet-kerkelijken. Daarmee kon
de Nederlands Hervormde Kerk, in I849 nog 55% van de gelovigen onder zich scharend,

ook getalsmatig niet langer de naam van 'Vaderlandse Kerk' uitdragen. De door Abraham
Kuyper geleide Doleantie van I886 had mede deze situatie bewerkstelligd. Het liberale
blok in de Kamers was duidelijk over zijn hoogtepunt heen. Tussentijdse aanpassingen
van de kieswet hadden er inmiddels voor gezorgd dat in I 897 50% van de mannelijke
bevolking kon meestemmen. Met name Kuyper werkte in de gegeven situatie van minderheden toe naar grotere samenwerking tussen de confessionele partijen en introduceer

'christelijk volksdeel'. Zijn visie luidde 'dat men als trouwe Calvinist zich op
kerkelijk en leerstellig gebied teweer had te stellen tegenover de kerk van Rome, doch in de
burgerstaat had men wel degelijk met hun steun rekening te houden om in gezamenlijk
de het begrip

heid de christelijke school en de christelijke grondslag van de staat te realiseren.' De strategie van de leider der Antirevolutionairen was er een van Christendom onder geloofsverdeeldheid."5 Ook het katholieke bevolkingsdeel kampte hier sterk mee en viel uiteen
in een meer moderne en meer integralistische richting. Samenwerking met socialisten of
liberalen werden door sommige katholieke politici en vooraanstaanden toegejuicht, door
anderen weer verketterd. Alle tegenstellingen inzake vraagstukken hoe met andersdenkenden te handelen namen niet weg, dat de katholieken erin slaagden, in tegenstelling tot
de protestanten, de eenheid te bewaren. Wel ging dit met zeer veel moeite gepaard. 116
Toch werd de toon van de katholieken steeds zelfbewuster. Zij werkten voort aan de

in de negentiende eeuw ingezette richting om tot een eigen, hechte gemeenschap te
komen. In Nijmegen, Eindhoven en Tilburg richtten katholieken rond de eeuwwisseling
eigen scholen voor voortgezet onderwijs op. Zij stichtten ook ziekenhuizen naar katholieke signatuur.111 Op alle terreinen van het maatschappelijk leven sloeg de verzuiling toe.

Uiteraard kon de strijd om de gunst van de uitgebreide arbeidersklasse in electoraal
opzicht hier niet bij achterblijven. Met name onder jonge intellectuelen en ontwikkelde
handwerkslieden had het socialisme wortel geschoten, maar de grote massa, zeker in het
Zuiden, voelde zich meer met de kerkelijke instanties verbonden.138 Niet dan na zeer veel
strijd met de opkomende sociaal-democraten werd de slag om de vakorganisaties betindigd in een overwinning van de katholieken, wat weer min of meer leidde tot het ontstaan
van een protestants-christelijke vakbeweging. Na Troelstra's vergissing in I 9I8 zou de
tegenstelling tussen de kerkelijke partijen en de liberalen niet langer de tegenstelling zijn,

doch vormde de antithese tussen de socialistische arbeidersbeweging en confessionelen
een breukpunt in de Nederlandse politiek. 134
Detoenemende integratie van het katholieke volksdeel in de nationale samenleving
bracht een gevoel van bewustwording op gang, waarbij de achterstandssituatie van eeuwen
her ingelopen werd. Rogier zou het eerste kwart van de twintigste eeuw omschrijven als

het tijdperk der ontluiking Voorlopig speelde de geestelijkheid op vrijwel alle terreinen
van het maatschappelijk bestel een initierende en controlerende rol. Het was dan ook
bepaald geen toeval, dat de grote katholieke sociale voormannen Schaepman, Nolens,

Ariens en Poels allen priester waren.v" Tot deopmerkelijke zaken van die tijd behoorde dat
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veel geestelijken op de vrouw neerzagen. Ariens vormde hierop een uitzondering.'41 Ook
leken begonnen steeds duidelijker van zich te laten horen en aandacht voor actuele vraag-

stukken op te eisen.
Een manifest dat veel aandacht trok was de brochure van Maarten Poelhekke van
I900, getiteld /let tekort der katholieken in de wetenschap. Deze directeur van de Niimeegse

HBS rekende voor, dat het percentage katholieke studenten aan de Nederlandse
universiteiten slechts 7 was tel'wiil het naar verhouding ruim 35 zou moeten zijn. De bezet
ting van de hoogleraarszetels was nog onevenwichtiger, want slechts twee hoogleraren van
de 209 in het hele land waren van katholieke afkomst. Poelhekke legde het verband tussen
deze culturele en wetenschappelijke achterstand en het feit dat katholieken zo moeilijk
doordrongen in de hogere ambten. Zijn analyse leverde hem voorlopig slechts op dat hij in
eigen kring voor'verrader' werd uitgemaakt, waarbij een deel van de clerus en conservatieve,
katholieke leken vooropgingen."' Niettemin zette zijn manifest wederom het streven naar
eigen universitair onderwijs op katholieke grondslag in gang. Reeds in 1823 had Le Sage ten
Broek hiervoor publiekelijk gepleit.14, Door een wijziging van de Wet op het Hoger

Onderwijs konden de Nederlandse bisschoppen in I 905 het initiatief naar zich toetrekken.
hetgeen er uiteindelijk in I923 toe zou leiden dat de Katholieke Universiteit Nijmegen een
start kon maken. Overigens leerden de koele cijfers van Poelhekke, dat veel van het
Nederlandse intellectualisme onder katholieken geconcentreerd zat op de seminaries. die
141

bewust buiten het domein van de universiteiten werden gehouden.
Ofschoon eerdere plannen om een algemene vereniging op te richten 'tot opwek-

king van het sluimerend katholiek openbaar leven' sneuvelden, slaagde Aalberse er in
I 904 in de Katholieke Sociale Actic op te richten. Hierbij liet hij zich sterk door Rerum
Novarum inspireren. Volgens deze encycliek behoorden interventie van de staat en het stakingsrecht voor arbeiders tot de mogelijkheden. Aalberse stond een goede organisatie in
eigen kring voor en vooruitstrevende sociale arbeid op zuiver katholieke grondslag. Ils Een
nieuw element in de emancipatie der katholieken werd zichtbaar:'de ontvoogding van de
leek uit de klerikale bevoogding.
Aanvankelijk met schuchterheid traden ook in Noord-Brabant de katholieken uit
,

11(

hun isolement. Op grotere schaal en met een groter draagvlak participeerde men in taI van
katholieke initiatieven, waarvoor ook eigen organisaties werden opgericht. Het Wit Gele
Kruis was er een van. Het aantal priesterroepingen zou dermate groot worden in de twee

13 5 Vree, 1 Jkpunt /900. Het christe/4'k w)/krdee/, 12/- 141.

136 Hank en Van Biiuren, 14(1(). Hoogtij, 422-427.

137 Vree, Ilkpunt /900. /let christe/ilke volksdee/, 139,140.
138 Fasseur, Wi//7('/mina, de #inge konitiqin, 75.
139 Stuurnian, A5pecten va11 de ontwikk('ling, 188, 189.

140 KnippenberB De religietire kaart, 1/2.
141 L uykx en Roe,, Gerard Brom, 4 5.

147 Brabers, Pro('ven Lmi «len cultuur, 56, 57.
143 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 46.
144 Rank en Van Blluren, /900. Hoogti/, 471.
1·15 (,ribling Pro/c,isor Aa/her%('. 11-28
146 Brabers, Proc'vt,n van (,iq<'n cultuur, 5 5.
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diocesen in deze provincie. dat nieuwbouw van seminaries vereist was.14, De triomfantelijke tekenen van een nieuw en sterk zelfbewustzijn waren overal zichtbaar in neogotische

kerken die Cuypers op tal van plaatsen in het land bouwde.
De benoeming van Ruijs de Beerenbrouck tot eerste katholieke premier in september IgI8 betekende in elk geval een ongekende politieke ontplooiing en doorbraak voor
het emancipatorisch zelfbewustzijn van dit volksdeel.148 Het katholicisme won duidelijk
terrein in Nederland. Wel ontstond vanaf het begin van de twintigste eeuw een groeiende
rivaliteit tussen priesters en de zich emanciperende intellectuele katholieken. Veel leken
vonden dat de priesterkaste zich vooral met prediking en bediening van de sacramenten
moest bezighouden en dat wereldse taken niet ten koste mochten gaan van het priester149
schap. Vooralsnog gaven de geestelijken deze echter niet zomaar prijs.
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Zi(ht op de Markt van Etten omstreeks 1910. Huize De Linden, dat Mol in 1917 zou kopen, A het links op de
foto gelegen pand (Streekarchief West-Brabant)

1.4 1Jkpunt 1917
Nederland staat in I gI 7 aan de vooravond van de ontwikkeling tot een verzorgingsstaat.
Het industrialisatieproces komt in ons land beduidend later op gang dan in de ons omringende landen, maar geleidelijk neemt het agrarische karakter van het land toch af ten

gunste van de opkomende industrie. Aarzelend op gang gekomen blaast Noord-Brabant
zijn parti j mee in dit industrialisatieproces, maar vooralsnog beperkt dit zich tot de grotere
steden. De gemeente Etten en Leur heeft vrijwel geen bedrijven van enige betekenis. Zowel
bii het gemeentebestuur als bij de weinige beter gesitueerden ontbreekt het aan visie en

initiatief om degemeenschap inde vaart dervolkeren op testoten. Eris veelarmoedeonder
de eenvoudige bevolking, die

boeren beslaat.

5O

hoofdzakelijk uit ongeschoolde landarbeiders en kleine zand-

De katholieken zijn een duidelijke inhaalmanoeuvre gestart, ofschoon deze zich voorlopig
nog tot de geestelijkheid en een maatschappelijke bovenlaag beperkt. De nawerking van de
schuilkerkentijd en het gevoel 'tweederangs burgers' te zijn bliiken moeilijk uit te wissen.
Toch wordt door het niet aflatend ijveren van een aantal katholieke emancipatoren in de
tweede helft van de negentiende eeuw met meer elan gestreden voor de eigen zaak. Zeker
onder gegoede burgers wordt samengewerkt via het particulier initiatie f en worden pogingen
gedaan om het onderwijs en de ondersteuning van de armen en behoeftigen te ondervangen.
Daarbil eisen de kerken en de diaconieen onvoorwaardelijk een eigen rol op. Gedurende de
hele negentiende eeuw zijn zij over het afstemmingsvraagstuk met de overheid in discus-

uiteindelijk toch overeenstemming ontstaat over de noodzaak van ingrijpen
door de staat bij onvermijdelijke situaties. De invloed van de confessionele groeperingen
in het land wordt groter. Mede door verandering van de kieswet verandert het electoraat en
ontstaan stembusverhoudingen die in het voordeel van de christelijke partijen zijn. Met
name in de strijd voor biizonder onderwijs en het bestrijden van de uitwassen van de sociale
kwestie weten deze de eigen aanhang aan zich te binden. Op afstand geinspireerd door
sie, ofschoon

Rome en in Nederland zelf door de bisschoppen vindt onder katholieken sterke verzuiling
plaats. Alle organisaties worden naar rooms-katholieke signatuur aangepast en gebruikt

om de godsdienstzin bi j de eigen achterban te bevorderen. Dit proces zal diepe sporen trekken
in de twintigste eeuw. De kanttekening die hier niettemin bii geplaatst dient te worden is,

dat het overwegend katholieke Noord-Brabant niet exclusief katholiek was. Ongeveer
twaalf procent van de provinciegenoten hangt een andere confessie aan of is buiten-

kerkelijk.'50

Halverwege de negentiende eeuw loopt de Nederlandse gezondheidszorg bepaald
niet voorop in Europa. Door wetgeving en de inzet van een aantal progressieve artsen, die

zich in de hygienische beweging vinden, wordt het vliegwiel van de verandering in gang
gezet. Vanuit hun medische invalshoek zijn het de hygienisten die signalen afgeven over
de gevolgen van de industriele verandering voor de samenleving en de verpaupering van

de bevolking in met name de grote steden. Ontdekkingen in de natuurwetenschappen,
betere methoden en hogere eisen aan de uitoefening van het beroep van medicus dragen
er zorg voor dat zich geleidelijk een positieve lijn begint af te tekenen. Toch zijn in met
name de zuidelijke provincies de sterftecijfers van zuigelingen onrustbarend hoog en ook
tegen een ziekte als tuberculose heeft men geen verweer. De houding van de bevolking is
lijdzaam, men wacht af en ziet niet in dat men een eigen bijdrage kan leveren aan de eigen

gezondheid. Met het gegeven dat de bevolking heropgevoed moet worden en mede door de
geringe medewerking van de gemeenten doet Jacobus Penn in 1875 in Hilversum een
appel op gegoede burgers en start het Witte Kruis. Pas vijfentwintig jaar later bereikt dit
initiatief onder de neutrale signatuur van het Groene Kruis de zuidelijke provincies. In
sommige steden in Noord-Brabant komt het wel tot oprichting van Groene Kruis

147 Nis',en. 'Het rijke roomse leven', 323-326.

148 Bank en Van Buuren, 1900. Hoc)gtij, 397 -415.
149 5(houw, Muzikaa/, kleurr#k en v<,1 taa/, 49.

150 Blisterveld, 'Net maakbare verleden', 288.

5I

afdelingen, maar deze komen niet tot bloei. De bevolking ervaart de neutrale organisatie
als te wezensvreemd voor de katholieke Brabander; bepaald niet uitgesloten moet worden

dat degeestelijkheiddit in fluistert. De in Oudenbosch werkzame arts Gribling legt in 19 I 6
de eerste fundamenten voor het katholieke Wit Gele Kruis.
Ofschoon nog veel werk te doen valt, hebben brede lagen van de katholieke bevolking via het emancipatieproces hun minderwaardigheidsgevoelens afgelegd en zullen zij

metovertuigingals volwaardigeburgers gaan participeren in het Nederlandse staatsbestel.
De jonge dokter Chris Mol is een van hen en behoort tot de voorhoede van de nog schaarse

katholieke academici. Hij is doordrongen van de innerlijke opdracht om aan het zelfbewust
zijn van dit volksdeel te werken. In Etten en Leur treft hij om zich heen alom armoede en

lethargieaan. Maarerishoop. Landelijkwordensuccessen geboektindeschoolstrijdenop
het terrein van de sociale wetgeving. Electoraal is het katholieke volksdeel bepaald geen
'quantitd ndgligeable', want eenderde deel van de bevolking behoort hiertoe. In dit klimaat
van groeiende bewustwording maakt de ionge arts een start met zijn werkzaamheden in
het boerendorp Etten en Leur.
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Bovenmeester Jan Mol (prive-collectle Frans Mol)
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Jeugdjaren

2

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het milieu waarin Mol opgroeide en wordt aandacht
besteed aan zijn familie, het gezin waarin hij opgroeide en de plaatsen waar hij woonde.
Ook zijn studententijd komt aan de orde, die uitmondde in een studiereis naar het buitenland. Centraal staat de periode van I 892, het geboortejaar van Mol, tot IgI 7.1

2.1 De Heen (1892-1898)
Een nieuwe hoofdonderwijzer
De Heen was een kleine gemeenschap van zowat vijfhonderd zielen, toen de ongehuwde
onderwijzer Jan Mol er in I 880 neerstreek. Hij bracht zijn zuster mee en samen vestigden
ze zich in dit kleine dorp dat tegen de dijk van het Volkerak ligt.2 De bekendste inwoner die
hier enige jaren doorbracht, was ongetwijfeld de geestelijk vader van Merijntje Gijzen, de
schrijver A.M. de Jong (I888-I 943)· Het kleine dorp viel (en valt nog steeds) bestuurlijk
onder de gemeente Steenbergen, een oud vestingstadje, door de inwoners van de kleine
gemeenschap steevast als 'de stad' aangeduid.3

Op 24-jarige leeftijd werd Jan Mol als opvolger van meester Van Enthoven tot hoofd
onderwijzer benoemd in De Heen. Hij begon met een jaarwedde van goo gulden waaraan

gulden toegevoegd werd omdat hij over een vrije woning kon beschikken: Drie
jaar later zou hij officieel in het notulenboek van de parochie aantekenen dat hij er de
functie van secretaris van het kerkbestuur aanvaard had. Reeds tijdens de eerste vergadering van dit bestuur die hij bijwoonde, werd een belangrijk besluit genomen. De nieuwe
pastoor A.P.C. van Genk die in I879 hier zijn intrede had gedaan, had zich er sterk voor

nog

Ioo

gemaakt. Besloten werd tot de bouw van een nieuwe kerk. De oude kapel van I837 was te
klein geworden en bovendien stonden hoge kosten voor de deur.5 De pastoor had zich met

betrekking tot nieuwbouw terdege voorbereid op de eerste bijeenkomst van Mol met de
kerkmeesters en kon ter vergadering reeds een begroting van I 6.000 gulden overleggen.
Besloten werd R van Genk uit Leur, broer van de pastoor, als architect aan te wijzen. Op IO
maart I885 kon de deken van Steenbergen, 1 Uittewilligen, de nieuwe kerk plechtig inzegenen.

De jonge hoofdonderwijzer was geliefd onder de mensen, omdat hij vaak voor hen
in de weer was. Uiteraard deed men graag een beroep op hem, want hij was edn van de

1

In dit hoofdstuk zal veel op autobiografisch werk van Mol teruggegrepen worden. Gehanteerde afkortin-

gen:'MB' voor Mollenboeki'Wr voor Herinneringen aan een Volmaakt Verleden Tijd
2

/WB, 87.

3 A//B, 60.
4

RAWB, Gemeentearchief Steenbergen 1811-1950, Dosfier personeel openbare lagere scholen gemeente

Steenbergen 1880, inv.nr. 7034.
5

Jacobs, De parochie in De Heen, 25-27.
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weinige 'geletterden' op het dorp. Zo richtte hij in I 888 een begrafenisfonds op onder de
naam 'Helpt elkander', omdat hij als lid van het kerkbestuur te vaak gezien had wat voor

moeilijkheden een sterfgeval kon meebrengen. Dat de gezondheidszorg voor zuigelingen
toen nog van een bedroevende kwaliteit was op het West-Brabantse platteland, bleek reeds
uit het gegeven dat van de dertien kinderen uit het gezin waarin Adrianus Michiel de Iong
opgroeide, er tien vddr het tweede levens jaar stierven: Jan Mol raakte zeer bevriend met de
pastoor en spoedig deed hij ook alle administratie voor de kerk met de officiele titel 'thesaurier van het kerkbestuur'. Vanuit deze functie hield hi j in fraai handschrift het
doopboek
bij en zodoende schreef hij daar in later dagen ook de namen van zijn eigen kinderen bij.'
Ook ten opzichte van andere personen nam de hoofdonderwijzer zijn verantwoordelijkheid. Als oudste van een groot gezin droeg hij er mede zorg voor, dat zijn jongere

broers te bestemder plekke kwamen. Zo bemiddelde hij dat zijn broer Louis aangenomen
de Gastelse Beetwortelfabriek, aangezien hij de directeur,
J·E Vlekke, persoonlijk

werd bij

goed kende en hem hierover een brief had geschreven.8 Maar de grootste zorg en toewij-

ding ging bij deze onderwijsman uit naar de leerlingen in zijn klas en naar het eigen gezin.
Op 3 I augustus I 886 was hij in het huwelijk getreden met een dochter van de bakker uit Wagenberg, Antonia den Ronden (1860). Hoe die twee elkaar precies hadden leren
kennen. is nooit bekend geworden, maar niet uitgesloten dient te worden, dat de ambitieuze onderwijzer reeds het verhaal vernomen had dat haar vader in Wagenberg er finan-

cieel goed bij zat. Zelf kwam hi j uit 'de Beek'. zoals in die tijd Prinsenbeek genoemd werd.
lijn gelegen dat Jan Mol als oudste van een groot gezin net als zijn vader ook
bakker was geworden, maar daar voelde hij weinig voon Liever ging hij studeren, maar
Het had in de

daar was in die tijd weinig gelegenheid toe. Waarschijnlijk is hij in die keuze geinspireerd
door zijn oom Christiaan die een goed onderwijzer en pedagoog was en het zelfs nog
bracht tot directeur van de Franse school in Zevenbergen.' Doorslaggevend was dat de
zuster van zijn grootvader met het hoofd der school van Leur was getrouwd. Deze onder-

wijsman hielp hem bij het realiseren van zijn studieplannen. Dagelijks diende hij daartoe,
dwars door het Liesbos. van de Beek naar Leur te wandelen. Toen hij vervolgens als kwekeling bij meester Riemslag op de school aan het Moleneind in Etten zich verder in het vak
ging bekwamen, werd de wandeling uitgebreid tot ongeveer 8 kilometer gaans. Meester
Mol verkreeg de vereiste papieren en een aanstelling in dat nietige dorpje onder de rook
van Steenbergen. Toen zijn bruid ook in dat simpele schoolhuis tegen de dijk van het

Volkerak op de Heen kwam wonen, werd de basis gelegd voor een nieuw gezin.m Het is
goed kort stil te staan bij de families Mol en Den Ronden om Chris Mol enigszins te kunnen
plaatsen in het milieu waarin hij opgroeide.

De families Mol en Den Ronden
De voorouders van Chris Mol van vaderskant stammen uit Prinsenbeek. Voordat deze
plaats een zelfstandige gemeente werd, behoorde hij lange tijd tot de gemeente
Princenhage. De grootvader van Chris, Louw Mol, had op 26 februari I 856 een huis in de
Beek gekocht van zijn vader, waarbi ihet opmerkelijk was dat deze overgrootvader van

Chris Mol reeds vijf jaar eerder in Boxtel overleden was. Alle 'erven Mol' dienden zodoende
als comparant mede te tekenen. De koper van het huis, bakkerij, schuur en pakhuis was

Laurentius (Louw) Mol, die in I829 geboren was en zich in I855 in de echt verbond met
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Hendrina Biemans (geboren in 1835)· De verkoper van het huis, Ian Louwerijs Mol, woonwas verkoper in zijden en
de reeds van het begin van de negentiende eeuw op de Beck en
laken stoffen en reisde daarvoor met paard en wagen stad en land af, soms tot in Frankrilk
toe. Ian Louweri js was een vroom man die jaarlijks te voet naar Kevelaer op bedevaart ging.
Als groot Mariavereerder zou hij ook steeds de wens te kennen hebben gegeven in deze
ziek geworden
plaats te mogen sterven. Op een van zijn voettochten is hij echteronderweg
en zodoende in Boxtel begraven."
Het is niet helder hoe zijn zoon Louw in het bakkersvak is terechtgekomen, maar de
Chris Mol hadden een bakkerij
feiten ziin op dit punt onweerlegbaar. De grootouders van
plus winkel op de Beek en aangezien hij als kind nog vaak bij hen gelogeerd had, kon hij
over hen nog helder uit eigen ervaring schrijven:
'Louw Mol, zoals hij algemeen op de Beek genoemd werd. was de eigenlijke
stamvader van onze sibbe. Vlak naast de pastorie woonde hij in het huis met
winkel en bakkerij. Het lag daar zo mooi op het kleine dorpsplein, tegenover
de herberg van Ian Nuyten, dat het echte dorpsmiddelpunt was, waar Louw

ook een graag en vaak geziene gast was. (....) De Beek was in die tijd rond I9OO
nog een echt boerendorp met al die Brabantse gemoedelijkheid en trouw die
alleen de boeren
het leven goed deed zijn, waar iedereen elkaar kende, waar
'12
notabelen waren maar zonder standenverschil ieder met ieder omging.

Uit het huwelijk Louw Mol-Biemans sproten acht kinderen voort, van wie Johannes (Ian),
de vader van Chris, de oudste was. Aangezien zijn vader een geliefd persoon op het dorp
was, die zich nimmer zorgen voor morgen maakte en graag met vrienden op stap ging,
kwamen veel van de besognes rond gezin en winkel bij de jongere moederterecht. Daarbij
ondervond zij steun van haar oudste zoon Jan die de zes andere iongens met raad en daad
de vader hadden
bijsprong, met name degenen onderhen die meer de luchthartigheid van
De anderen
zou
komen.
terecht
wel
vanzelf
alles
overgenomen en erop vertrouwden dat
hadden meer de ingetogenheid en vroomheid van de moeder meegekregen. Van alle acht
kan toch gezegd worden dat ze 'goed terecht zijn gekomen'. Het was vroeger bij zijn groot
ouders altijd erg gezellig en met nanie zi in grootvader, met zijn opgeruimde visie op het
11

leven, kon geweldig goed vertellen.
Hier zal worden volstaan met enige summiere opmerkingen over een aantal familieleden van beide zijden. De enige dochter Adriana (het tweede kind), tante Naan, kwanien
we reeds tegen toen Jan Mol zich in De Heen vestigde. Na haar huwelijk met Gerrit
Schonus bleef ze hier wonen; het echtpaar bleef kinderloos. Schonus was onderwiizer op

het schooltje van haar broer. Van de zes jongere longens bleven er drie trouw aan de pro-

6

Darie, 'A.M de Jolig alf 30( lograaf'. 31.

7

961.
RAWB, Genieentearchiel Steenbergen 1811-1950, Ver,lagen Kerkbestuur, inv.nr.

8

MB, 90, 91.

9 MB, 26
1()

MB, 87

11 /WB, 164.
12 /WB, 2(), 21.

13 MB, 21-25.
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fessie van hun vader en werden bakker. Met name Piet, een uitstekend
vakman, schopte
het daarbij een eind. Hij mocht boven de deur van zijn patisserie in de Gasthuisstraat te
Tilburg het wapen van hofleverancier hangen.14 Ome Toon (voor Chris
Mol) werd hoofd
van de school in Schijf. Toon zag de armoede en
waarmee de inwoners van
achterlijkh

eid
dit gehucht landbouw bedreven. Dit bracht hem ertoe een landbouwakte te halen om zelf
cursussen te kunnen geven aan jonge boeren en arbeiders. Daartoe beheerde hij tegelijkertijd de modelboerderij 'de Zoek'. waar de theorie in de praktijk werd gebracht en de
resultaten zichtbaar werden van met name het
gebruik van kunstmest op de ontgonnen
heidegrond. Aangezien zijn inzet voor het welzijn van de dorpelingen niet onopgemerkt

bleet werd deze meester Mol zelfs via een actie uit de bevolking voorgedragen voor het
burgemeesterschap van Rucphen, waartoe hij in Ig I I benoemd werd. Als burgervader had

hijgedurende tien jaar moeite om de grillige politiek van viif kerkdorpen tot 66n geheel te
smeden.15 Men bleef niettemin, na zijn
vroege dood, met respect aan hem denken om zijn
inzet voor de gemeenschap. 16 De twee jongste iongens werden respectievelijk opzichter bij
de Beetwortelfabriek in Oud Gastel en bouwkundig tekenaar.
I7

De Wagenbergse stam 'Den Ronden' is uit Oud Gastel afkomstig, waar Nicolaas den
Ronden huwde met Adriana Brabers en een bakkerij en kruidenierszaak had. Uit dit huwe-

lijk bleef alleen de zoon Rumoldus (I 782-I 859) in leven, die
zich als bakker-winkelier in

Wagenberg vestigde. Hij huwde met Maria Stevens uit Dongen (1
776-I 85 I). Zij kregen
acht kinderen van wie alleen de jongste zoon Laurentius (I 820-I 892) in het kader van deze

beschrijving van belang is. Deze trouwde met de veertien jaar jongere Engelina van
Schendel (I 834-I 890) en samen brachten zij zes kinderen voort. Antonia was van hen de
iongste en zij huwde in I886 met de bovenmeester uit De Heen,
Jan Mol.18 De broers en
zussen van Antonia werden, evenals zijzelf, ingeschreven bij de burgerlijke stand van
Terheijden. Zij is de enige geweest die een nageslacht voortbracht. Twee broers werden
priester, een leefde een vrijgezellenbestaan; van de meisjes werd de oudste religieuze en de
andere bleef met de ongehuwde broer in de ouderlijke
woning in Wagenberg achter.
Bakker Den Ronden zat er warmpjes bij toen zijn vrouw in I 890 overleed en deed zijn bakkerij aan de kant. Toen hijzel f daarop twee jaar later kwam te overlijden, konden de twee
ongehuwden, Rumold en Lien. de winkel tot gesloten woonhuis verbouwen en gaan rentenieren. Anne-Marie, de oudste, trad in I878 in het klooster te Etten dat toen nog SintTozefgesticht heette. Chris Mol zou zich Zuster Dionysis (haar kloosternaam. maar iedereen had het altijd over 'tante nonneke') het best blijven herinneren, omdat ze
altijd voor
hem bad dat hij het beroep van dokter zou kiezen. Ook de beide heerooms heeft Chris Mol
goed gekend. Toeii beiden kapelaan waren, werden ze in familieverband reeds aangeduid
als de dikke en de dunne heeroom. Nadat zij via diverse parochies het pastoraat bereikt
hadden, leerden de kinderen van bovenmeester Mol hun heerooms beter kennen en eveneens hun gastvriiheid. Het informele spraakgebruik in familieverband werd toen iets flat-

teuzer gewijzigd in heeroom Nispen en heeroom Dorst, de
plaatsen waar zij hun herderlijke taken vervulden. Met name het feit dat Antoon (Nispen) al vroeg naar het seminarie
had gewild. destijds vrijwel de enige mogelijkheid tot studeren, pleitte voor zijn studiezin

en intelligentie. 'Nispen' kreeg echter last van benauwdheden, waarbij kortademigheid
hem steeds meer parten ging spelen. De diagnose van zijn huisarts uit Essen (B) verwees
steeds naar maagkrampen; zijn corpulentie werd kennelijk
als oorzaak over het hoofd
58

gezien. In I9 I3 kwam heeroom Antoon 'aan zo'n benauwdheid' tijdens een wandeling op
56-jarige leeftijd te overlijden. Met 'Dorst' (Rumold) heeft Chris Mol veel opgetrokken.
zeker in de tijd dat hij nog in West-Brabant co-schappen liep. Vaak ging hij bij hem tussen
de middag eten. Heeroom vond het dan leuk weer eens een ander praatje te hebben, want
het nieuws via de pastoorsmeid en het missieblaadje kende ook zijn grenzen. Bij beide heerooms werd heerlijk gekookt, had men de beschikking over een welgesorteerde kelder met
wijn en ook op de kwaliteit van de sigaren viel niets aan te merken. Chris Mol heeft het als
een zware opgave ervaren toen hij op verzoek van Mgr. Petrus Hopmans aan zijn heeroom

in Dorst moest gaan mededelen dat de tijd gekomen was voor diens emeritaat Hij liet de
bejaarde priester die tranen in de ogen kreeg na deze onheilstijding, onthutst achter. In het
gasthuis te Oudenbosch heeft hij nog twee jaar 'van zijn rust genoten' voordat hij in I 942

overleed. 19

In bijlage I I zijn de belangrijkste familierelaties van Mol in schema weergegeven.
De voorouders en ooms en tantes van Chris Mol overziende valt op dat er veel bakkers en
mensen uit het onderwijs bij waren. Een aantal van hen ontwikkelde zich tot personen
en leidinggevende kwaliteiten. Het roomse element is door heerooms en
religieuzen sterk vertegenwoordigd. Voorts concentreerde zich de kern van de familie

met initiatief

binnen het relatief kleine gebied van West-Brabant. Familieleden die in Tilburg of
Oosterhout waren gaan wonen, zag men bijna nooit meer omdat dat rond de eeuwwisseling een te grote afstand was.

Het gezin van meester Jan Mol en Antonia den Ronden
In dat simpele schoolhuis op De Heen werden uit het huwelijk Mol-den Ronden vijf kinderen geboren. Als men de familiegeschiedenis leest, dringt zich daarbij het beeld op van
een harmonieus en redelijk gelukkig, jong burgergezin. Toch kende het huwelijk ook zijn
beproevingen. Het eerste kind werd dood geboren ('in de strijd gebleven' noemde men dat)
en ook later haalde een zoontje het na enige tijd niet. Chris Mol is altijd scherp bijgebleven
hoe hij aan de hand van een oom in een kleine stoet meeliep naar het kleine kerkhof in de
polder. Achter in de hoek van de begraafplaats werd het kistje met Antoontje in de grond
gelegd Precies beseffen wat er gebeurde deed de vierjarige niet, maar het verdriet van zijn
ouders maakte grote indruk. Sommige bevallingen van zijn moeder verliepen moeizaam, maar
de medische hulp was in een zo afgelegen stukje van de wereld ook nog verre van ideaal.m

14 MB, 63.

15 MB, 62-66.
16 De Grondwet, 20 februari 1922.
17 /WB, 76,82.
18 /WB, 14-16.

19 MB, 42-48.
20 Pas veel jaren later, namelijk in 1911, zou het Staat3toezicht voor de Volksgezondheid een verzoek richten
aan B. en W. van Steenbergen om cijfers aan te leveren, waaruit zou blijken of een bevalling weI of niet met
deskundige hulp, d.w.z. medicus of vroedvrouw, had plaatsgevonden. Met name het vraag tuk van onbevoegde hulp stak hierachter. RAWB, Gemeentearchiet Steenbergen 1811-1950, Inventarisnummer 4782.
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In het kleine kerkje van De Heen werden ze alle
vijf gedoopt en ingeschreven en de oudsten
leerden er hun eerste letters schrijven in de aan de woning aangebouwde
school. In I 889
werd Hendrina (Rina) geboren en de trotse ouders ontboden zelfs een fotograaf naar het dorp
voor de eerste gezinsfoto. Achtereenvolgens werden hierna Laurentius
(I890), Christianus
(I 892). Rumoldus (r894) en Angelina (I897) geboren. Peetoom of peettante werd steeds een
eigen broer of zuster van een der ouders. Ongetwijfeld kwam dit de familiale banden
ten
goede, maar in het geval van Rumold zou dit als niet onbelangrijk neveneffect hebben dat
zi in priesteropleiding in het geheel gefinancierd zou worden door zijn peetoom en naamgenoot uit Wagenberg. Christianus. Jacobus Maria Mol werd op I 7 augustus
1892 geboren en
met regelmatige en fraaie krullen schreef zijn vader hem in het doopboek van de parochie

bi j. Van zijn moeder zou hij nog vaak horen dat hij bij de geboorte negen pond woog.
Voordat de jonge Chris Mol naar school mocht, leerde meester Kostermans hem al
een beetje

schrijven en het kind zoog gretig diens prachtige verhalen in zich op. Uit die
prille jaren wist Mol zich nog tal van dorpsfiguren te herinneren die toen grote indruk op
hem maakten. Veldwachter Van Wijk boezemde respect
maar ook angst in vanwege ziin
indrukwekkende politiepet. Diens buurman was Piet de Klerk, die de functies van barbier,
kleermaker en koster combineerde, terwijl zijn vrouw baker was. Lukte het niet door
middel van bijgeloof een zieke op de been te helpen, dan kon hij altijd nog in zijn rol van
koster waskaarsen leveren of wijwater bezorgen. Het was steeds leuk om melk te gaan
halen bij boer Timmers, want dan konden ze daar als kinderen blijven hangen en naar het
paard kijken dat in een rondje liep om de zware molen te laten draaien voor het karnen.
Ook bij smid Van de Wildenberg was er altijd wel iets interessants om te bekijken, net als

bij wagenmaker Veraart. Eigenlijk was die kleine samenleving 66n grote familie. De toen
ook op het platteland in zwang rakende mode van het 'portretteren per foto' laat nog de
welgesteldheid zien van rijke kleiboerinnen doordat de omvang van hun West-Brabantse
mutsen voor 'eeuwig' werd vastgelegd. Op zondagoch
tend zagen de jongens van bovenmeester Mol door het bovenraam de mensen aankomen die ter kerke
gingen. De boeren
kwamen aanrijden in hun rijtuigen, de eenvoudige mensen van
de Heense
Lange Weg en

Molen kwamen te voet en in groepjes. Vaak hadden die dan al een hele wandeling achter
de rug. De vrouwen vonden het heel gewoon om, voordat ze het dorp ingingen, aan de

slootkant langs de weg te gaan zitten om te rusten eli te wateren. Soms zaten ze zo in een
hele rij naast elkaar. In zijn hoedanigheid van kerkmeester was vader Mol al eens door een
vrouw benaderd met de vraag of er geen sanitaire voorziening kon komen
bij de kerk."
Op I 3 mei 1892 woonde pastoor Van Genk de laatste vergadering van het kerkbestuur
bij aangezien hij in Kruisland benoemd was. Hij werd opgevolgd door J.B. Kriellaars. Iaarlijks
kwamen kerkbestuur en armenbestuur op de pastorie bijeen om onder het
genot van een

goede maaltijd en een glas wijn de jaarrekeningen van beide lichamen goed te keuren. Bij een

van die gelegenheden gaf de secretaris-penningmeester, I. Mol, in I 896 aan dat het hem
allemaal wel erg veel werd en verzocht hij om ontslag uit 6en van beide

functies. In I898
werd hem dit ontslag eervol verleend, maar toen had hij inmiddels al aangegeven dat hij
zou gaan verhuizen. ))
De ouders van Chris Mol zouden toch altijd met een zeker heimwee over die Heense
periode blijven praten. Dit bleef het dorp van de eerste voetstappen en ontdekkingen van

hun kinderen in huis en tuin. bij de buren en van contacten met vriendjes. K
6o

2.2 Kruisland (1898-1904)
Verhuizing

'Hoe rustig gaat het leven van de landman voort', schreef men rond de eeuwwisseling.
Zeker gold dit voor de grotere bedrijven van 35 hectare, waar welstand heerste die mede
gerealiseerd kon worden door de lage lonen van de arbeiders. In de landbouw had zich
vanaf ongeveer I895 een structurele wijziging voltrokken. De meer moderne bedrijfsvoering had ook in Kruisland zijn sporen nagelaten.'4 In het dorp werd een landbouw-

vereniging opgericht, die gelieerd was aan de Noordbrabantsche Maatschappij van
Landbouw die op het gebied van de cooperatieve aankoop van kunstmest en veevoer
succesvol bleek. Toch bestond onder de boeren de nodige reserve ten opzichte van die
co8peratiegedachte, omdat de vrees bestond dat de winst in andermans zakken zou vloeien.
Ze waren dan ook meer geporteerd voor een organisatie waarbij men het gevoel had dat die
voor het standsbelang van de boer zou opkomen." Er kwam uiteindelijk een Boerenbond
met een christelijk-katholiek karakter. De NCB zou in deze agrarische samenleving aan de
basis staan van een R.K. Boerenleenbank, coliperatieve suikerfabrieken, melkfabrieken en
16

een cooperatieve aan- en verkoopvereniging.
In dit dorp, dat onder het gemeentebestuur van Steenbergen viel maar Roosendaal
van oudsher als markt voor haar afzetgebied koos voor haar landbouwproducten, was het
dat bovenmeester Jan Mol in I 898 met zijn gezin neerstreek." De goede relatie tussen
pastoor Van Genk en bovenmeester Molin De Heen was doorslaggevend om de geestelijke
herder te volgen naar dit polderdorp.18 Aangezien het schoolhoofd van de openbare school,

C. Kuypers, met pensioen ging kwam deze functie vrij. Naast de pastoor hebben naar alle
waarschijnlijkheid ook de onderwijzers A. en I Verrijt, familie van Jan Mol, hun invloed
79
doen gelden bij zijn sollicitatie naar de vacature.
Veel moeite kostte de overgang in I 898 naar de nieuwe woonplaats trouwens niet.

Meteen voelde de zesjarige Chris zich opgenomen door de andere iongens en ook het nieuwe
en grotere huis en de tuin met fruitbomen lieten geen gevoel van heimwee toe. Aangezien

de werkster uit De Heen ook bij hen kwam inwonen, bestond binnen de kortste keren het
gevoel dat men hier altijd al gewoond had.

Dorpsleven
Van zijn zesde tot zijn twaalfde jaar volgde Chris de lagere school die door zijn vader geleid
werd. Ook toen hij nadien het huis uitging, heeft hij steeds de vakanties bij zijn ouders

21 MB, 87-94.

22 Jacobs, De parochie in De Heen, 30, 31.

23 MB, 93.
24 Van den Bergh en Slokkers, Boerenbond Kruidand, 7.
Van den Bergh en Slokkers, Boerenbond Kruistand, 9.
26 Van den Bergh en Slokkers, Boerenbond Kruisland, 14.

25
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Van del· Heiiden e.a., 500 Jaar Kruis/and, 32.

28 MB, 117.

29 Van der Heilden e.a., 500 jacir Kruisland, 47.
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De ouders van Chris Mol, ziln beide zusters en hijzelf voor de woning van het hoofd der school in Kruisland
in

1915

(privi)-collectie Frans Mol)

doorgebracht. Tot in I92I zijn ouders verhuisden, heeft hij het dorp regelmatig bezocht.
Mol heeft in zijn persoonlijke memoires deze Kruislandse ieugdherinneringen op schrift
gesteld. Een zeker gevaar van romantisering

blijft daarbij op de loer liggen omdat ze pas
decennia later vastgelegd werden. Uiteraard spelen hem subjectieve
gevoelens parten,
maar veel van wat hij bijvoorbeeld over zijn vader vertelt, wordt bevestigd door geschriften
van derden. De mooiste periode was de tijd, waarin hij nog geen huiswerk hoefde te
maken, de druk van proefwerken en examens er nog niet was en je vanzelf overging.
'De tijd van spelen met iedereen, buiten op het schoolplein of in de tuin of bij
slecht weer op zolder of bij anderen aan huis, zoals bij de Nijs of op een boerderij. Het was een tijd van onbezorgdheid die nooit meer terug zou komen.
Tussen de straat en de school lag het 'schoolplein'. Aangezien dit niet bestraat
was, was het in het najaar en de winter even modderig als de Dorpsstraat, die
alleen maar verhard was door stukslag, grove stukken keisteen die door de
karren en de rijtuigen maar vastgereden moesten worden. Meestal zat de weg
vol gaten en kuilen en was hij haast onbegaanbaar. Maar zo nauw keken we
niet in die tijd en we vonden altijd wel een droog plekie om te knikkeren of om
meetje te steken.
Zoals overal ter wereld zat er afwisseling in het spel, afhankelijk van de seizoenen, met een onafgesproken maar regelmatige overgang van tollen naar

hoepelen, vlieger oplaten en fluitje steken. Ook de winterse geneugten zoals
het sleetje rijden en schaatsen.'
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onderOverigens liet vader Mol hen vrij om met iedereen te spelen en er was dan ook geen
scheid van rang of stand als het op vertier aankwam, op straat, op het schoolplein of in de
tuin.30 Toen de jongens wat groter werden, trokken ze er op uit om te gaan roeien bij de
Blauwe Sluis. Moeder Mol hield haar hart vast want niemand kon zwemmen, maar volhaar
een keer mee was gaan kijken, leek het allemaal wel verant-

echtgenoot die
woord. De soliditeit van de boot en het vertrouwen in de engelbewaarder brachten hem
blijkbaartot dit oordeel." Op iets latere leeftijd, toen de interesse voor muziek en lezen toenam, meldde Chris zich met een paar vrienden aan voor pianoles bij Antoon Tierolff in
gens

Roosendaal. Deze culturele voorhoede legde de tocht vanuit Kruisland altijd te voet af."
het aangename
Veel plezier had Chris ook in de timmerwinkel van Frans Buysen. Daar werd
om
omdat
ingenieur te
het
met
hij lange tijd met plannen rondliep
nuttige gecombineerd,

worden. 11
Zoals de wisseling van de seizoenen haar aantrekkelijkheid had in het spel, zo was
het even vanzelfsprekend dat die ook haarinvloed uitoefende op het dagelijkse leven, zelfs
op het eten en drinken. In het simpele dorpsbestaan van die tijd, toen in de paar winkels
die er waren niet veel meer verkrijgbaar was dan de meest eenvoudige dagelijkse artikelen,
was men aangewezen op wat de tuin opbracht en op wat men aan voorraad had ingeslagen
of aan inmaak zelf had gereedmaakt. Bovenmeester Mol zaaide in het voorjaar altijd zijn
eigen moestuin in en slaagde er zelfs in asperges te kweken, ofschoon de kleigrond daar-

voor eigenlijk te zwaar was. Tot de vaste, iaarlijks terugkerende rituelen behoorden het
inmaken van zuurkool en het inleggen van snijbonen, van bruine bonen en spliterwten en
andere groenten. Maar het belangrijkste jaarlijkse gebeuren was toch de komst van een
boer die in de slachttijd op zijn kareen half varken kwam brengen en dit in de keuken ging
uitsnijden. Hij ontleedde het varken en sorteerde wat voor de worst bestemd was en wat
voor de diverse soorten zult moest dienen. De grote stukken als hammen, zijden en ribben
moesten het diepst in de kuip om gezouten te worden en bovenop de oren, de poten, de
nieren en de lever. Later werden in de wagenmakerij van 'Tan de Koets' via een speciaal
smeulend vuurtje van beukenkrullen de hammen in de open schouw gerookt, waar aan
speciale haken ook het spek hing.'1
Naast de gebondenheid aan het seizoen had overigens ook het ritme van de kerkelijke
kalender zijn betekenis voor de leef- en eetgewoonten van de katholieken. De 'vasten- en
onthoudingswetten' die jaarlijks van de kansel werden afgelezen, werden in het gezin van
de bovenmeester stipt opgevolgd. Deze betroffen het gebruik van zuivel, vlees, spek en 'jus
kenden de kinderen het
van vlees.'" Op vrijdag werd altijd vis gegeten en in de vastentijd
snoeptrommeltje en de 'boterham met tevredenheid'.
11
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Onderwijs op een dorp
Tegen de achtergrond van dit enigszins arcadisch aandoende herinneringsbeeld speelde
zich ook het onderwijs af, zoals daaraan in Kruisland invulling werd gegeven.
Geconstateerd werd reeds dat het met name de invloed van pastoor Van Genk was, die
ervoor zorgde dat bovenmeester Jan Mol met zijn gezin naar Kruisland verhuisde.
Ofschoon de kinderen dat toen niet wisten, voltrok zich hierna eenklein drama dat de rela

tie tussen 'de kerk' en 'de school' op het dorp langdurig zou beinvloeden. Al na een paar
iaar werd de pastoor ziek, waarbij de patient alleen maar verslechterde. Vaak heeft meester
Mol noggewaakt aan zijn bed. Maart I902 blies de pastoor zijn laatste adem uit en voor Ian
Mol moet dit verlies groot geweest zijn, ofschoon hij er met niemand over sprak.

Niettemin kwam hiermee een einde aan een uitstekende samenwerking tussen de geestelijke en de onderwijsman die beiden de opvoeding van de ieugd als eerste vereiste zagen in
kleine gemeenschappen als De Heen en Kruisland. Initiatieven uit anderen hoofde vielen
hier immers niet te verwachten. De goede inborst van de geestelijke bleek nog een keer
toen de kinderen van debewaarschool en de openbare school getrakteerd werden op chocolademelk en een krentenbol te zijner nagedachtenis.'t

Overigens zag het er aanvankelijk naar uit dat het met de opvolger, pastoor L.
Hopmans (broer van de latere bisschop van Breda), ook wel zou lukken. Chris Mol zat bij
zijn komst in de voorbereiding op zijn eerste communie, waarvoor een lesboek met vragen
en antwoorden van buiten geleerd moest worden. Voor menig kind was dit blijkbaar een
te zware dobber. Voor de nieuwe pastoor was dit aanleiding om aan de bovenmeester het
verzoek te doenof de achterblijvers elke dageen half uurtie mochten repeteren, waarbij hij
met name aan diens zoon Chris dacht voor de broodiiodige steun bij het uitleggen.

Ofschoon deze later geen idee had van wat hij ze toen allemaal verteld heeft, schijnt dit
toch naar behoren gefunctioneerdte hebben. Op de dag van zijn eerste Communie schonk
de pastoor hem als beloning een in leer gebonden kerkboek van Thomas A Kempis met het
verzoek om daarelke dag een stukie uit te lezen. Waarschijnlijk was zijn vaderernogmeer

verguld mee, want deze zag in dit gebaar een duidelijk voorteken om de positieve lijn, zoals
met pastoor Van Genk ingezet, voort te zetten met deze herder.'" Dat tekenen soms bedriegen,

zou weldra blijken.
Spoedig na zijn komst zou er in alle stilte een heuse schoolstrijd ontbranden tussen
de pastoor en bovenmeester Mol. Bron van ergernis voor de bovenmeester was de bewaarschool van Kruisland, die in de volksniond de 'Fietenschool' genoemd werd. In de ogen van
Mol was die voorhistorisch en met lichte verbijstering vroeg hij zich af hoe het mogelijk
was dat dat in die tijd nog geaccepteerd werd. Het 'schooltje' was een oud huis dat naast de
pastorie stond en werd beheerd door twee dames, de gezusters Gabriels, respectievelijk de
oude en de jonge Fiet. Zonder enigerlei bevoegdheid of opleiding werd de zorg voor de
kleuters toevertrouwd aan dit duo. De Kruislandse jeugd zat op lage bank jes, zonder leu-

ning, met de armpies over elkaar braaf te luisteren naar de wijsheden die de Fiet vdcjr hen
verkondigde. Hoofdzaak was wel het leren van gebedjes die regel voor regel v88rgezegd en
opgedreund werden, totdat ze die allemaal van buiten kenden. De nodige voorlichting
werd ook gegeven over vlek jes op de ziel. Het Fietenschoolt je leek dan ook verdacht veel
op een hulpinstituut van de pastorie. Een van de kinderen van de bovenmeesten Rumold,
kwam steeds van het schooltje thuis met de klacht dat ze 'altijd maar moesten bidden'. Aan
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'Fiet-training' voorbij gegaan, omdat de geestelijke herder in
slaagde'een
erin
pastoraal instituut' van de grond te tillen." Pastoor Hopmans
nieuw
I905
had namelijk geen rust voordat er een bijzondere school was voor de meisles; jongens en
meisjes bij elkaar op Un school was in zijn ogen niet toetaatbaar. De pastoor kon het waarschijnlijk ook moeilijk verdragen dat hij niets te zeggen had in het onderwijs. Hij slaagde
de jongste, Angelina, is deze

erin een congregatie voor zijn schoolperikelen te interesseren. De slotzusters uit Oirschot
stichtten in Kruisland een convent en zouden in de toekomst zorgdragen voor de bewaarschool en voor de katholieke meisjesschool. In juli I 903 kreeg het Kerkbestuur toestemming van Mgr. Leyten om een bewaarschool te bouwen met catechismuskamer. Van
dezelfde bisschop ontving men in mei I 904 goedkeuring voor het starten van de bouw van
de zusterschool.'° Het is dan ook niet verwonderlijk dat de pastoor graag repte over 'zijn
zusterkens', want toen zijn inspanning geslaagd was, kon hij zowel op school als in het

klooster alles naar zijn hand zetten. Het achterliggende motief was natuurlijk dat alle
onderwijs katholiek diende te zijn en dat kon op een openbare school zijns inziens niet tot

zijn recht komen. Rond I 900 volgde 48 procent van de kinderen in Noord-Brabant nog
openbaar onderwijs. Ofschoon de kerk katholiek onderwijs voorschreef, was daar in veel
gemeenten nog geen gelegenheid toe. De gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder
onderwijs zou nog tot Ig I 7 op zich laten wachten.41 Ongetwijfeld heeft op tal van plaatsen
in Brabant zich deze strijd tussen bijzonder en openbaar onderwijs afgespeeld, zoals bijvoorbeeld in Deurne waar de onderwijzer en historicus H.N. Ouwerling de clerus openlijk
durfde te trotseren:' Voor hoofdonderwijzer Mol was dit echter een frontale aanval op zijn
school alsof hij er niet aan meewerkte de godsdienstige vorming van zijn pupillen te
bevorderen. Strikt genomen had hij het biechten en de voorbereiding op de communie
buiten schooluren kunnen laten vallen, maar aangezien de godsdienstige en geestelijke
vorming van zijn leerlingen daar niet mee gediend was, piekerde hij daar niet over. Voor

hem was het een vanzelfsprekendheid dat misdienaars onder schooltijd mochten dienen
voor een uitvaart of trouwmis. Toch was een schoolstrijd begonnen zonder dat veel van de

dorpelingen daar ooit weet van hebben gehad.
In dit klimaat gingen kleine dingen snel irriteren, zeker toen de pastoor duidelijk
werd dat mijnheer Mol niet al te volgzaam was met wat hij verordonneerde. Erger nog: Mol
deed dingen die helemaal niet door de beugel konden en die de pastoor hoog zaten. Zo

hoog dat op een dag een even korte als cynische brief van de pastorie in de bus werd
gestopt (een taak waar de koster goed voor was) met de volgende inhoud:
'Mijnheer Mol, ik moet u wel bedanken voor het goede voorbeeld dat u aan de
parochie geeft, door uw dochter te laten fietsen. De Pastoor'.
Oudste dochter Rina was toen I 5 jaar en hadeen fiets gekregen, netals haar vriendin, doch-

ter van een rijke boer. Zo konden beide meisjes zo nu en dan eens een tochtje maken op een

31
38

RAWB, Archief de Vree, Code archief 967-nci. 26, krantenknipsels Steenbergiche Courant, 3 april 1904.
MB, 117, 118.

59 MB, 1()7, 108.
4(}

41
42

RAWB, Archief parochie Kruisland 1880- 1965, Onderwlisaangelegenheden, code 969, inv.no. 14/.

Dekker, ZuivelcoBperaties op de zandgronden, 5\0.
Slegers,

Antoon Cnolen, 30,31.

6S

dorp waar geen vertier was. Meester Mol wilde niet dat zijn dochter alleen maar zou borduren en kousen stoppen. Het korte herderlijke schrijven werd dan ook nooit beantwoord,
al wist hij goed dat de pastoor in al zijn bezorgdheid schandalen voorzag van meisjes die
met jongens gingen fietsen en uit vrijen zouden gaan. Ook andere zaken stoorden.
Bijvoorbeeld als de pastoor de mis twintig minuten te laat begon, omdat een paar kwezels

maar niet tot een afronding van hun zondige verhalen in de biechtstoel konden komen en
vader Jan Mol ostentatief voor de ogen van de hele gemeenschap de kerk uitbeende.
Omgekeerd wond de pastoor zich weer op als de kinderen van de bovenmeester de blaasbalg van het orgel niet voldoende van lucht voorzagen door te trappen, zodat halverwege
het Credo de orgeltonen plotsklaps konden wegzakken. De pastoor en de bovenmeester
lagen elkaar niet, maar ze hebben dit nooit uitgepraat. De vrees dat zo'n gesprek de zaak

alleen nog maar zou verslechteren is waarschijnlijk de belangrijkste reden geweest om er
maar niet aan te beginnen. Uiteraard was het een koud kunstje geweest om een flinke
dorpsruzie te laten ontstaan, waarbij zowel de pastoor als de schoolmeester ongetwijfeld
een eigen achterban gekregen zouden hebben. Maar beide mannen zullen waarschijnlilk
toch voorvoeld hebben dat binnen de kleine samenleving dan elk positief streven helemaal verlamd zou zijn geraakt. De controverse heeft in elk geval geen afbreuk gedaan aan
het katholicisme van de bovenmeester. Het hele gezin bezocht's ochtends steevast de mis
van zeven uur, op zondag werden twee diensten bijgewoond (waaronder vaak het lof) en
het dagelijkse rozenhoedje behoorde tot de vaste gewoonten. Al die jaren was de bovenmeester ook een gewaardeerd lid van het kerkkoor. Op wat latere leeftijd kregen de kinde-

ren echter hun buik vol van de houding van de pastoor, die in huiselijke kring dan ook
kernachtig met 'Bart', zijn voornaam, werd aangeduid. Daarmee hadden de ouders weer
moeite. Hoe het ook zii, hij was en bleef toch de pastoor. 13

Maatschappelijke taken van bovenmeester Mol
lan Mol was een onderwijsman in hart en nieren die stond voor zijn zaak. In zijn schoolleerplan, uitgaande van aanschouwelijk onderwijs. was hij zijn tijd vooruit. Hij voerde het
Franse taal en herhalingsonderwijs in. Daarvoor in aanmerking komende
leerlingen kregen iedere schooldag, met uitzondering van de woensdag en de zaterdag, een
uur Franse les met het nodige huiswerk. Het herhalingsonderwijs was bedoeld voor leerlingen van i 2 jaar en ouder en onivatte lezen, schrijven, gewoon en meetkundig rekenen,

onderwijs in

de

eenvoudige staatsinrichting. correspondentie, administratie en praktische natuurkunde.
De jongens kondeii deze lessen volgen op doordeweekse dagen, de meisjesop woensdag en

zaterdagmiddag van I tot 3 uur. Door al zijn inspanningen wist Mol ziin school uit te tillen
boven het niveau van de gemiddelde dorpsschool.11 Schoolverzuim vanwege het oogsten

of andere landbouwactiviteiten kwam tot 19OI met grote regelmaat voor. Dit werd doorde
hoofdonderwijzer als een ernstige verstoring van het leerproces beschouwd. In 190I werd

Leerplichtwet aangenomen, hetgeen hem ertoe noopte regelmatig vergaderingen in
Steenbergen bij te wonen van de 'Commissie tot wering ran schoolverzuim'.'*
Mol was een geboren ,·erteller en wist zelfs de politiek \·an die dagen, de Boerende

Dorlog in Transvaal en het daarmee gepaard gaande schandeliike optreden van de Engelsen,

voor ziin leerlingen op een begrijpelilk niveau te brengen. In het gezin was het laatste half

uur roc,r het naar bed gaan het nieest I·errukkelilke ran de dag. unidat hi j dan voorlas of
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zelf vertelde over vroeger. Voor de jonge Chris was de Leeuw van Vlaanderen een hoogtepunt in al die verhalen.46 Maar naast het onderwijs maakte bovenmeester Mol zich ook
verdienstelijk op andere terreinen. Jan Frederik Vlekke. de sociaal bewogen directeur van

de beetwortelfabriek in Oud Gastel, deed kort voor zijn dood in I903 een beroep op het
Kruislandse schoolhoofd. Vlekke, van origine onderwijzer, vrijwel het enige beroep, naast
het priesterschap, in de tweede helft van de negentiende eeuw voor getalenteerde katholieke jongeren om door te studeren, betrok Mol bij de net opgerichte afdeling van de drankbestrijding. De pionier uit Oud Gastel trachtte de hogere standen en het onderwijsveld bij
zijn activiteiten te betrekken. Ofschoon het lastig was om sympathisanten in Katholieke
Westbrabantse onderwijskringen te vinden, trof hij in Mol een overtuigd medestander
aan. Met leuzen als 'de jenever moet het land uit' werd gepoogd het alcoholprobleem te
temmen.18 Vanuit deze beweging raakte Mol ook in Belgia verzeild waar hij veel vrienden
maakte, waaronder diverse sociale voormannen. In Luik stak hij een speech in het Frans af
over Sobrittas, de katholieke organisatie in Nederland die trachtte het gebruik van alcohol

te matigen en te bestrijden.49 Om deze taal goed te onderhouden las hij regelmatig bladen
als Le bien Stre social en Le Patriot. In de regio ging geheelonthouder Mol dikwijls'de boer' op
voor spreekbeurten en jeugdbijeenkomsten om koning alcohol te onttronen. In die tijd,

toen er nog weinig grote zalen waren, geschiedde dat vaak in het open veld.
Een vaste taak vormde zijn bijdrage aan de Steenbergsche Courant waarvoor hij vaak
twee artikelen per week schreef: 6dn hoofdartikel en de rubriek 'Van dichtbij en veraf'.

Daarbij werd ingegaan op actualiteit en lokale aangelegenheden. Vaak zat de bovenmeester na de avondlessen nog tot laat in de avond aan die stukken te schrijven. Met name
de belangen van de boeren en het boerenbedrijf hadden volop zijn aandacht. Het blad
beschikte over een aanzienlijke lezerskring en de artikelen van meester Mol werden met
interesse gelezen. Lijfrente, zuigelingensterfte en cooperaties behoorden tot de onderwerpen waarover hij schreef. Daar waar het plaatselijke actualiteit betrof wilde hi i overigens
nog weI eens over de hoofden van de lezers heen zich richten tot gemeentebesturen en
waterschappen om zijn beklag te doen over zaken als de abominabele situatie van de
wegen, het schoolverzuim en de dienstplicht. Daarbij trapte hij nog wel eens tegen gevoelige schenen. Toen hij het cooperatieve denken propageerde en schreef dat de boeren goed
moesten opletten dat alle winst niet naar de suikerfabrikanten zou afvloeien, viel dat daar
niet in goede aarde. Meer dan twintig jaar was Mol aan de krant verbonden en zijn soms

wat belerende artikelen --uiteindelijk was en bleef hij onderwijzer-- waren regelmatig
onderwerp van gesprek aan de borreltafel. Enigszins bevooroordeeld kon Chris Mol later
niet voor zich houden dat volgens hem de stukken van zijn vader meer invloed hadden
dan het gefulmineer van de pastoor op de kansel. Autodidact als de bovenmeester was, las

43 MB, 132-136.
44 Van der Heilden e.a.,500 jaar km's/and, 47.
45 MB, 112.

46 MB, 120.
47 Theunisse, Jan Frederik Wekke, 13, 276.

48 \le\\enga, Erfstukken Zuidwest-Nederlond, 8.

49 Van der Stel, Drinken, drank eli dronkenschap. 161.
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hij ontzettend veel en dook hij regelmatig in oude archieven. Hij publiceerde veel over de
geschiedenis van Steenbergen. De jaargangen van het Katholiek Sociaal Maandblad van
Aalberse stonden vooraan in zijn boekenkast en werden veelvuldig geciteerd.
Vaak werd Mol gevraagd om persoonlijk advies, want de meester werd geacht over-

al verstand van te hebben en zijn invloed aan te wenden daar waar dat nodig leek.
Onderscheid tussen boeren en arbeiders maakte hij daarbij niet. Het verkrijgen van een
baan, een zoon die niet oppaste, kopen van grond of ruzie met een buurman: steeds stond
de sociaal raadsman voor

zijn medeburgers klaar. Ongetwijfeld zal daarvan ook wel eens
misbruik gemaakt zijn want het geschiedde allemaal pro Deo, begaan als hij was met het
lot van de dorpelingen. Een enkeling, die niet gezien wilde worden, meldde zich pas in het
avondlijke duister aan. Meester Mol had het er maar druk mee. De bevolking onderkende
zijn bezieling en waardeerde deze in hoge mate. Soms kwam dit tot uiting doordat als blijk
van erkentelijkheid 'met de kromme arm' iets aan huis werd afgegeven, meer nog echter
bij het zilveren bruiloftsfeest in I 9 I I tOen de harmonie een serenade kwam brengen. De
belangstelling van de bevolking voor dit feest dat in een versierd leslokaal werd gegeven
en waarbij niet eens een borrel werd geschonken, was zeer groot. ian Mol was ook de eer
ste voorzitter van de in I g I g opgerichte afdeling van het Wit Gele Kruis in Kruisland.
50 T

Zorgvuldig zich als eenheid presenterend zaten Mol Sr. en pastoor Hopmans gebroederlijk
naast elkaar en maar weinig dorpelingen zullen vermoed hebben dat die twee amper door
66n deur konden.w Meester Mol werd zo'n begrip dat het gemeentebestuur in later jaren
besloot een straat, waaraan toen een nieuwe jongensschool gebouwd werd, naar hem te
vernoernen

Chris Mol schrijft met ingehouden trots over zijn vader die op tal van vlakken een
voorbeeldfunctie heeft gehad voor ziin eigen maatschappelijke functioneren.5, Toch toont
hij zich daarbij ook niet blind voor het feit dat de tijd waarin ziin vader leefde diens opvat

tingen beinvloed had. Zo had enkel katholieke literatuur zijn interesse en aan seksualiteit
werd in die post-victoriaanse periode in het geheel geen aandacht besteed. De voorlichting
op straat tierde dan ook welig. Qua carri6rekansen bekommerde hij zich vrijwel alleen om
de jongens. Als prominent lid van de drankbestrijding had hij een diepe weerzin tegen alles
wat met de kermis van doen had, waarbij de weinig verwende bevolking het ook nog wel

eens flink uit de hand kon laten lopen. Het voerde echter toch ook wel erg ver om steevast
de kinderen elders te laten logeren om deze goddeloze bende aan hun ogen te onttrekken.
Het is opvallend dat Chris Mol in zijn memoires veel minder aandacht besteedt aan
de rol van zijn moeder. Ook dit dient conform de vastliggende rolpatronen van die tijd
bezien te worden. De rol van echtgenote en moeder was een onopvallende en verzorgende.
Ze bestierde het huishouden en had ervoor te waken dat in het gezin alles soepel verliep.
Vooral de geestelijken hielden er uitgesproken meningen over de betekenis van de vrouw
in het gezin op na. Voor het geloof was zij een belangrijke steunpilaar en zij diende onder-

danig aan de man te zijn:s Toch schrijft hij met respect over zijn moeder die haar gezin

allerhartelijkste vrouw was. Veel liefde had ze voor haar planten
in de tuin en het huis rook altijd heerlijk naar snijbloemen van eigen kweek.51 De eerste
twaalf jaar van zijn leven lijken dan ook probleemloos aan Chris Mol voorbij gegaan te
zeer was toegewijd en een

zijn.
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2.3 Nijmegen (1904-1909)
Na de zomervakantie van I904 volgde een hoogst ongebruikelijke stap binnen een
gemeenschap als Kruisland. De jeugdige leerling Chris Mol meldde zich, begeleid door zijn
vader, aan de poorten van het Canisiuscollege in Nijmegen. Klein van stuk moest hij toen

nog twaalf jaar worden, hetgeen door de schoolleiding aanvankelijk als een bezwaar
gezien werd. De ouders waren eenvoudigweg gedwongen het zo ver weg te gaan zoeken. 55

Het zou immers nog jaren duren voordat Ons Middelbaar Onderwijs in de meest nabije
plaatsen rond Kruisland overging tot de stichting van eigen, katholieke scholen.56 Het lag

in de bedoeling dat hij later voor ingenieur in Delft verder zou gaan studeren en daarom
zal wel voor de HBS gekozen zijn. Ongetwijfeld had zijn vader goed in de gaten dat zijn
zoon over een scherp verstand beschikte en rijp was voor verdere studie. Tegelijk met hem
meldde zijn broer Laurent zich aan bij het gymnasium van de dominicanen in Nijmegen,
omdat hij priester wilde worden. Door hun vader waren de beide zoons klaargestoomd
voor het toelatingsexamen, hoewel een lagere school op een dorp in die jaren daarop in

zijn algemeenheid niet was ingesteld en evenmin dat niveau haalde. De extra lessen wierpen
hun vruchten af, want beide iongens slaagden en werden toegelaten. Ongetwijfeld hebben
de resultaten van zijn beide zonen voldoening geschonken aan de bovenmeester uit

Kruisland. 51
Opmerkelijk was dat Rina, de oudste dochter. na twee jaar voortgezet onderwijs op
het pensionaat in Etten in datzelfde jaar haar studie belindigde en voorgoed naar huis
kwam. Het was nu eenmaal de gangbare opvatting in burgerkringen dat een meisje thuis
hoorde in de huishouding en zo ingewerkt werd voor een toekomstig eigen gezin. Het feit
dat zij over een goed verstand beschikte en gemakkelijk voor onderwijzeres had kunnen
door]eren, in die dagen nog de enige te bespreken mogelijkheid op het platteland, bracht
het bepaald niet conservatieve hoofd der school niet op andere gedachten. Weliswaar was
de jaarwedde van duizend gulden voor een hoofd van een school geen vetpot en werd er in

huis vrij zuinig geleefd, maar er werd nog een appeltje voor de dorst verwacht van de zijde
van de rijke tak van moeders kant. Rumold, Chris' iongere broer, was financiering van zijn
studie in het vooruitzicht gesteld door een van de heerooms, indien hij missionaris zou
worden. Het heersende rolpatroon dat jongens behoorden door te studeren en meisjes de

rol van echtgenote en moeder van een gezin op zich namen, lijkt bepalend geweest te zijn
binnen het gezin van bovenmeester Mol.58

50

/WB, 141-148.

51 Notulenboek Wit Gele Kruis, afdeling Kruisland.
52 MB, 146,147.
53 Dekker, Zuivelcooperotief op de zandgronden, 514-527.

54 MB, 145,156.
55

/WB, I 17.

56

Hoogbergen, Over qeestdrift en bevlogenheid, 56,85. Pas in 1916 werd in Bergen op Zoom een vestiging
geopend, in 1919 volgde Roosendaal.

57

MB,

117-119.

58 MB, 121,122.

69

Canisiuscollege
Het Canisiuscollege was in I900 opgericht en vormde een voortzetting van het in I 850
gestarte Sint Aloysius College in Sittard.59 Rond de eeuwwisseling was Nijmegen een stad
die aan een sterke 'verroomsing' bezig was. De vestiging van het Canisiuscollege paste dan

ook in dit klimaat.6' Het lag in de bedoeling van de orde van de jezuieten, die op de verschillende schooltypen les gaven, principille katholieken te vormen, die op cultureel,
maatschappelijk en politiek gebied de plaats zouden innemen, die aan het katholieke
volksdeel toekwam. In de gedachtegang van de H. Ignatius, de grondlegger van de Orde,
diende de jeugd zodanig opgevoed te worden, dat zij tegelijk met de wetenschap zich de
zeden eigen maakten,'die den Christen waardig waren.' Alleen'bekwame leraren, door een
centraal gezag geleid, in onderlinge samenwerking en regelmatig klasse-onderwijs gevend

in apostolische zin' voldeden aan de eisen van de Stichter der orde:1 Juist omdat de opvoe
ding tot vroomheid een aanzienlijke plaats bekleedde in het leven van een jezuieten-

leerling en deze bij de religieuze paters in uitstekende handen was, vormde dit voor veel
ouders een reden om hun kinderen er naartoe te sturen. 62

Chris Mol kwam in I 904 naar deze school en behoorde dus tot een der eerste lichtingen die dit college als interne leerlingen bezochten. De dagorde op een dergelijk college
mag gerust spartaans genoemd worden. Om hal f zes's ochtends klonk het sein tot opstaan,

om zes uur volgde de H. Mis, waarna drie kwartier studie en pas daarna het ontbijt.
Nauwelijks hiermee gereed volgden er twee volle klasuren. Na een half uur ontspanning

volgde weer een half uur studie voor de volgende lessen. 's Middags begon de klas om drie
uur, voorafgegaan door dertig minuten studie. Om kwart voor vijf was er drie kwartier
recreatie, gevolgd door twee uur schriftelijk werk. De dag werd bedindigd na het avondeten met ruim een half uur 'vrije studie', avondgebed en tegen negen uur naar bed.

Dinsdag- en donderdagmiddag was er in de eerste jaren een verplichte gezamenlijke
wandeling, die minstens zeven kwartier duurde. Op zondag werd 'uitgeslapen' tot zes uur
en een stille H. Mis bijgewoond, waarna, net als in de week, een ochtendstudie genoten
werd vddr het ontbijt. Hierna volgde de Hoogmis met preek. Om half elf werd onderricht
gegeven over de catechismus. Vanaf twaalf uur besteedde men de rest van de middag aan
de Mariacongregatie, waarna voor allen het Lof volgde met rozenhoedje. Twee uur hoofd
studie was daarna aan de beurt, waarna 'de grote recreatie' volgde. De zondag eindigde in

de regel als een doodgewone dag met 'vrije studie'. Kortom: een buitengewoon eentonige
63
dagorde met weinig aantrekkelijks.

Chris Mol lijkt er de nodige moeite mee gehad te hebben om de overgang te maken
van het vrije leven op een dorp naar het strenge iezuietensysteem. Meer dan eens heeft hij
erop gefoeterd, maar desalniettemin hield hij vol. Zeker in die begintijd moet het een voor-

deel geweest zijn dat het voetbalveld aan de Berg en Dalseweg lag, zodat hij zijn broer
Laurent daar nog wel eens kon spreken. Het toegestane bezoek op zondag had voor beide
knapen geen zin, want de afstand tussen Kruisland en Nijmegen was nog zeer groot in die
dagen. Het moet hard geweest zijn als ie dan klasgenoten met hun ouders de stad in zag
trekken.

De jezuietendiscipline was allesbehalve zachtzinnig en handhaafde zich met een
gevarieerd arsenaal van boetedoening waarbij zelfs lijfstraffen niet werden geschuwd. Bij
dit laatste werd zowel het langdurig op de knieen zitten als het in ontvangst nemen van
70
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Vierde kias HBS van het Canisiuscollege (1907-1908). Chris Mol staat uiterst rechts op de achterste rij, enigfzins leunend op zijn voorbuurman (Archief Canisiuscollege, Nlimegen)

oorvijgen tot de methoden gerekend. Bij zeer vergaande overtredingen bestond er altijd
nog de gang naar Canossa, hetgeen impliceerde dat men zich bij de prefect of zelfs bij de
rector diende te vervoegen.w Een van de meest efficiente strafmaatregelen was het verbie-

den van roken. Met het drinken van wijn door de leerlingen op hoogtijdagen was dit toe-

staan van het roken op de zondagavonden een van de weinige vormen van vertier binnen
dit monotone bestaan, maar karakteristiek voor de klerikale ambiance op het instituut. Tot

het roken van sigaren werd reeds op de kleine cour opgevoed, sigaretten daarentegen
waren ten strengste verboden en werden als verslavend en mondain beschouwd.
Overigens werd er regelmatig stiekem op het 'huus' (w.c.) gerookt, waarbij de rookwaar
doorde externen naarbinnen was gesmokkeld.66 Het eerste jaar mocht Chris Mol van thuis
nog niet roken, maar zijn heeroom Antoon had hem stiekem een kistje sigaren meegegeven. Daarbil zal de geesteliike ongetwijfeld zijn eigen seminarietijd in gedachte hebben
gehad en de onmisbaarheid die de sigaarnu eenmaal had in zijn dagelijkseleven. Het baart

geen opzien dat in dit autoritaire systeem een aantal studenten het niet volhield. Een van
hen was de een jaar oudere en later als arts en kunstschilder befaamd geworden Hendrik

59 Starilik, Kuiperf en Tronip, Hoe 51(iogden
6()

,/'4, 2

Braben, Proew'ti van c 'iqen cultutir, 56.

61

Derk•,, Gedenklxiek St. ( anisi'u re//eqr, 4.

62

Derk4, C,edenkh(,ek St. (atiifiuwdlege, 4().

65

Der k0, Gedenkboek St. (anisit,0co//ege, 48.

6,1 WB, 125,126.

65 Starink, Kuiper, en Trc),lip, Hoc· itaagdet i wii, 34.

7I

Wiegersma. Aan klasgenoot Chris Mol vertrouwde die de avond van tevoren toe dat hij zou

weglopen. Met zijn weerbarstige geest en toen reeds fantastische verhalen kon hij het op
kostschool niet bolwerken, gefrustreerd als hij was door de aanpak van de paters die volslagen verkeerd op hem uitwerkte. Wel vormde het een sensatie van de eerste orde binnen
het saaie kostschoolleven dat zo'n jongen het lef had gehad om weg te lopen.<4' Wiegersma

zette zijn studie voort op het befaamde internaat van Rolduc, waar het wede:rom mis ging.
Hier geraakte hij in conflict met een priesterleraar en werd van school gezonden.W

Ofschoon ze decennialang beiden hetzelfde beroep in dezelfde provincie zouden uit68
oefenen, zou Mol hem nooit meer ontmoeten.

HBS, docenten en surveillanten
De HBS op het Canisius was, na Rolduc. de tweede katholieke in Nederland. Niettemin
werd dit in i 863 ingevoerde schooltype nog met het nodige wantrouwen bekeken en zelfs

voor materialistisch uitgemaakt. De paters droegen daar het hunne toe bij, aangezien zij
gedurende lange tijd het gymnasium steeds als 'de betere school' bleven zien. De HBS-er
zou het afleggen tegenover de gymnasiast die gekenmerkt werd door de aangeleerde zelf-

beheersing van de in tradities verankerde jongeherenschool. Iedere afdeling had dan ook

zijn eigen religieuze en ontspanningsinstituten. zodat de omgang tussen de leerlingen
minimaal was.69 Van meet af aan heeft er kritiek bestaan op het natuurwetenschappelijk
karakter van de hogere burgerscholen; van confessionele zijde werd bovendien bij voortiu
during gewezen op het ongodsdienstig of zelfs antigodsdienstig karakter ervan. Naast
een opvoedkundig element, waarbij het sturen van kinderen naar een kostschool of pensionaat borg leek te staan voor een degelijke opleiding, heeft waarschijnlijk voor veel
ouders bij de schoolkeuze van hun zoon de doors]ag gegeven dat een goede godsdienstige
opvoeding in handen van de paters jezuieten gegarandeerd was.
Alle docenten en surveillanten (ook wel als 'pere' aangeduid) en oversten waren
/1

voorzien van bijnamen waarin hun onhebbelijkheden in een karakteristiek waren weer
gegeven. Zo liepen er de Vos, de Mof en Jan Ttte rond." Ofschoon ze allen streng waren,
kon de middelbare scholier uit Kruisland het met de meeste klassendocenten goed vinden.
Alleen met de strenge socioloog mr.dr. Charles Raymakers kwam het tot een aanvaring.
Chris Mol merkte een keer voor zijn neus weg op dat het voor de ouders ook wel gemakkelijk was hun kinderen naar een kostschool te sturen. omdat ze daarmee meteen van alle

opvoedingsmoeilijkheden ontslagen waren. Ofschoon hij er niets kwaad mee bedoelde,
was dit duidelijk tegen het zere been van de pater, die kwaadaardig de vraag stelde of hij
dan liever in die negorij daarginds opgevoed zou zijn... Diep beledigd huilde hij in stilte

ziin verdriet weg en hi j sprak geen woord meer met de betreffende docent." Letterkunde
werd verzorgd door pater Schmedding, die er op toe zag dat alleen degeliike, katholieke
boeken door de studenten gelezen werden. Boeken waaraan een 'luchtje' zat, zoals Eline
Vere van Couperus, werden voorgelezen met weglating van die delen waarvan een verderfelijke werking werd verondersteld. In die na-victoriaanse periode meende men blijkbaar
nog met negatieve maatregelen van verbieden en verbergen iets positiefs te kunnen bereiken.
Pater Kruger is onbedoeld van invloed geweest op het verdere verloop van de carri8re van

Chris Mol. Aangezien deze gepromoveerde intellectueel in de klas volstrekt geen orde kon
houden liet hij zich bilstaan door een surveillant." Kruger gaf op een zodanig oninspire
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rende wijze les in vakken als wis- en meetkunde, stereometrie en trigonometrie dat de

jonge student het in de vierde klas beu werd en in de paasvakantie aan zijn ouders meedeelde dat hij toch maar liever dokter werd dan ingenieur. De ouders stemden hier meteen

volledig mee in. Bovendien betekende deze aanpassing van de beroepskeuze dat een dierbare wens van tante Nonneke in Etten, die daar al jaren voor had gebeden, in vervulling
zou gaan.
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Vertier en schoolvorderingen
Het langdurige kostschoolleven met zijn strenge regime bewerkstelligde bij alle leerlingen,
dat reikhalzend werd uitgekeken naar de dag waarop een wandeling naar het station
van Nijmegen werd gemaakt en de vakantie een aanvang nam. De noodgedwongen ver
banning werd weer voor enige tijd onderbroken en bii terugkeer pepte men zich op

met het vooruitzicht dat het einde steeds meer in zicht kwam. Chris Mol slaagde erin zich
binnen dit regime te handhaven. Hij kon goed mee in de klas en had een behoorlijke

relatie met de meeste docenten en medestudenten zodat het geheel voor hem leefbaar bleef.

Binnen dit taaie kostschoolleven behoorden toneeluitvoeringen tot een van de
weinige zaken die bij Chris Mol enige geestdrift konden oproepen. Meermalen werd hij
gevraagd voor een rol en de repetities zag hij als een welkome onderbreking van de lange
trimesters.16 Neogotische en apologetische draken bepaalden lange tijd het repertoire en
de pater die het geheel regisseerde, had het heel druk met het wegschrijven van de vrouwenrollen en het kuisen van Frans boulevardtoneel. Ofschoon de paters zeker voor ogen
stond om via het toneel de leerlingen de hogere idealen van de mensheid bij te brengen en
ze te leren het aardse te minachten en uiteraard - het hemelse te bejubelen, dient de
emancipatorische waarde ervan niet uit het oog verloren te worden. Vele katholieke jongemannen leerden op deze wijze plankenkoorts te overwinnen en zelfbewust op te treden in
-

het openbaar.77 Ook de jeugdige student

uit Kruisland lijkt er zijn voordeel mee gedaan te

hebben.

Daags voor de grote vakantie vond in de aula jaarlijks de 'proclamatie' plaats: een
plechtige maar eentonige vertoning, waarbij voor ieder vak voor elke klas steeds de beste
drie werden afgeroepen en de beste naar voren diende te komen om een boek van de rector

in ontvangst te nemen. Voorafgaand aan een van die bijeenkomsten had Chris zoiuist in
een toneelstuk de rol van leerling-schoenmaker gespeeld. Toen hij zijn naam hoorde noemen
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en naar voren diende te komen, wou

hij eerst zijn voorschort afnemen, maar de rector deelde
hem mee dat maar achterwege te laten want hij zou dat deze middag nog nodig hebben om
al zijn boeken in op te bergen./8 Ondanks ziin jeugdige leeftijd was hij in het eerste jaar
reeds bij alle dertien vakken bij de eerste acht vertegenwoordigd, op een aantal van 32 leer-

lingen. Tweemaal was hij eerste, driemaal tweede van de klas. Ook de puntenlijst van het
in I909 in Zutphen afgenomen eindexamen laat zien dat hij een leerling was die duidelijk
boven het gemiddelde uitstak. Het is dan ook begrijpelijk dat zijn ouders trots waren op
deze puntenlijst.M Chris

Mol stond toen op het punt deze 'kweekvijver van solide opge-

voede roomse mannen,' zoals Anton van Duinkerken dit soort internaten later zou aan-

duiden, vaarwel te zeggen.80 De jezuieten lieten hem echter niet zo maar los. Pas na een
abiturienten-retraite (voor diegenen die eindexamen HBS of gymnasium hebben gedaan)
op Manresa in Venlo was deze Nijmeegse periode echt afgesloten.81

2.4 Amsterdam (1909-1916)
Of hij nu geprest werd door een vertrouwensman onder de jezuieten om af te zien van een
carriirre als ingenieur, bij zichzelf ontdekte dat een loopbaan als medicus beter paste bij
zijn mogelijkheden of dat de reeds gememoreerde saaiheid van de lessen van pater Kruger
de doorslag gaf, is niet meer te achterhalen. Mogelijk hebben deze zaken elkaar versterkt.
Binnen zijn eigen familie bestond geen enkele ervaring op medisch gebied. Daar voerden

vooral onderwijzers en bakkers de boventoon. Of het nu intuitief of welbewust gebeurde,
later zou blijken dat Chris Mol toen een keuze maakte die hem op het lijf geschreven was.
Mol ging medicijnen studeren aan de Gemeenteuniversiteit van Amsterdam, waar hij op
I 3 oktober r 909 ingeschreven werd.8, Het kan niet anders of de overstap van de beslotenheid en strengheid van het jezuietencollege naar de ruimte en vrijheid van 's lands hoofd
stad moet voor de net zeventien jaar oude student reusachtig geweest zijn. Net als vijf jaar
eerder toog de hoofdonderwijzer uit Kruisland de eerste keer mee naar Amsterdam om
erop toe te zien dat zijn zoon een passend onderdak zou vinden. Teruggekeerd kon vader Mol
met gerust hart thuis vertellen dat een ruime kamer met vuur en licht en volledig pension
aan de nieuwbakken student was toegewezen. Met een paar andere studenten kwam hij

terecht onder de zorg van een ouderwetse hospita in de Wiittenbachstraat. Een nieuw leven
diende zich aan waarin colleges, bierfeesten en examenfuiven centraal kwamen te staan. HS
Op een bevolking van ruim een half miljoen inwoners vormden de nog geen duizend
studenten in de hoofdstad rond de eeuwwisseling een te verwaarlozen groep. Tweederde

van de studentenpopulatie kwam niet uit Amsterdam zelf, maar ook de nieuwkomers bleken
opvallend snel de air van de hoofdstedeling over te nemen. In politiek en cultureel opzicht

was er altijd iets nieuws te beleven waarop ook kunstenaars. iournalisten en filosofen af
kwamen.M Waarom de keuze op Amsterdam viel. is niet geheel duidelijk. WeI liggen er
de feiten dat er in die dagen nog geen katholiek universitair onderwijs was en dat enkele
universiteitssteden in het westen van het land onder katholieken een minder goede repu
tatie genoten. Met name Delft en Leiden hadden een dubieuze naam en het was juist de
eerstgenoemde plaats waarop de jonge Mol aanvankelijk zijn zinnen had gezet, toen hi j

nog dacht over een studie bouwkunde. Bepaald niet bevorderlijk voor de reputatie van
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Delft was dat een ontgroeningkwestie bij het corps voor een iongere katholieke student
in I 908 dermate ontspoorde, dat daarover zelfs vragen in de Tweede Kamer werden
gesteld:3

Thomas
Katholieke studenten uit Noord-Brabant en Limburg meden tot ongeveer I 880 Amsterdam
omdat Utrecht en Leiden qua afstand beter bereikbaar waren. De weinige katholieke
studenten schaarden zich aanvankelijk onder de mantel van de bestaande studentencorpora, maar in het laatste kwart van de negentiende eeuw gingen zij toch meer naar
eigen organisatievormen streven. Men zocht naar vormen van saamhorigheid en, passend
in het emancipatorisch streven van die dagen, naar wegen waarbij het geloof als brug
tussen wetenschap en katholicisme geslagen zou worden. Amsterdam volgde dan ook het
voorbeeld van Leiden. Door toedoen van de pater iezuiet Van Schijndel kwam het in I882
tot de oprichting van een nieuwe vereniging onder de naam Geloof en Wetenschap, waarbij

vrijwel alle katholieke Amsterdamse studenten zich aansloten. Voorlopig fungeerde deze
vereniging als een soort cursus waar katholieke inleiders geinviteerd werden voor een
spreekbeurt. Op initiatief van de student R.N.M. Eijkel, een naam die nog zal terugkomen,
werd binnen het verband van Geloof en Wetenschap de studentenvereniging Pasteur
opgericht, genoemd naar de grote katholieke geneesheer. Met name deze vereniging nam
het initiatief om I.V. de Groot tot hoogleraar in de Thomistische wijsbegeerte benoemd te
krijgen.86 Het academisch prestige van de neoscholastiek werd hierdoor bevestigd, maar
relevanter is te onderkennen dat zijn docentschap aan deze universiteit als een eclatant
succes te boek zou komen te staan. Het werd als een startpunt en stimulans ervaren om

de participatie aan de vaderlandse cultuur van katholieken op gang te brengen.87 Met
de installatie van deze leerstoel in I 894 handhaafde de Gemeentelijke universiteit de
goede tradities van haar stad en wel door onbekrompen te staan tegenover uiteenlopende
geestelijke stromingen en daarvoor haar poorten te openen.88
Zeker na I 890 heeft Amsterdam van alle neutrale universiteiten het hoogste percentage katholieke studenten gehad, waarbij het gematigd karakter van het onderwijs, de
aanwezigheid van een vereniging als Geloof en Wetenschap en de inspirerende werking
van De Groot een 'katholiek-vriendelijk' cachet gaven aan het hoofdstedelijk studentenleven. De naam dat Amsterdam iets goedkoper zou zijn dan de overige steden, een factor
van belang voor de vaak niet gefortuneerde katholieken, zal de keuze ook wel voor velen
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in het voordeel van deze Gemeenteuniversiteit hebben doen uitvallen. Na de door-en-door
katholieke opvoeding die hi j thuis en in Nijmegen genoten had, lag het volstrekt in de lijn
dat Chris Mol aansluiting zocht bij de Roomsch Katholieke Studentenvereniging Sanctus
Thomas Aquinas (meestal afgekort tot Thomas) die in I896 opgericht was.
De vereniging ontwikkelde zich gedurende de eerste decennia op gunstige wijze. In het

oprichtingsjaar had men nog maar dertig leden ingeschreven maar tien jaar later was dit
aantal vervijfvoudigd.84 Kenmerkend voor Thomas was dat het instituut niet primair als
'gezelligheidsvereeniging' wenste te fungeren. maar de godsdienstige, zedelijke en wetenschappelijke belangen van haar leden vooropstelde. Ofschoon deze confessionele vereniging
anders van karakter was dan het Amsterdams Studenten Corps, zijn er toch altijd corpsleden

lid van Thomas geweest. Aanvankelijk leidde dit niet tot botsingen.'m Toen Mol in I909
startte, waren nog steeds veel katholieke studenten voor het gezelligheidsleven lid van dit
studentencorps en tegelijkertijd van Thomas, waar ze kwamen voor het geestelijk voedsel.

Mol zou echter nooit deel uitmaken van het Amsterdamse corps. In de daaropvolgende
jaren zou dit dubbele lidmaatschap steeds meer een splijtzwam blijken te zijn en ging
Thomas voor steeds meer katholieke studenten de vanzelfsprekende functie van gezelligheidsvereniging invullen:' Studentikoosheid en katholiciteit waren de twee pijlers die de
vereniging dienden te schragen, schreef de preses van Thomas in I9I 5 in reactie op een

artikel van zijn collega van het Amsterdamsch Studenten Corps, de rechtenstudent Carl
Romme. In die dagen werd een verhitte discussie gevoerd over de vraag of er een roomse
kroeg diende te komen, uitmondend in de vraag of een katholieke studentenvereniging
mocht uitgroeien tot een mengvorm van een godsdienstig dispuut en een traditioneel
corps. Tegenstanders wezen met hartstocht op de nadelen van het kroegwezen: was dat niet
onlosmakelijk verbonden met ruwe zeden en gewoonten, overmatig drankgebruik, lieder
lijke taal en vechtpartijen?" Andere opponenten wezen erop dat de 'Roomsche vriendschap' onder katholieke studenten blijkbaar de neiging had om de 'Roomsche geitenfokverenigingen' te gaan volgen, waardoor het katholicisme misbruikt werd als een
ordeningsprincipe op maatschappelijk gebied met betrekking tot zaken die met het geloof
zelf niets van doen hadden. Maar toch legde in het tweede decennium van de twintigste
eeuw de katholieke student zijn schuchterheid van zich af en ging, versterkt door de komst
van eigen katholieke studentenverenigingen, de behoefte gevoelen in woord en daad te

getuigen. Mol was hiervan een uitgesproken representant. De verzuiling deed hiermee ook
binnen de studentengelederen zijn intrede, waarbij men primair zocht naar eigenheid en

geborgenheid en als logische consequentie daarvan minder de samenwerking met de
neutralen centraal stelde. Steeds meer raakte de meerderheid binnen Thomas ervan
doordrongen dat vanuit'een zuivere, Roomsche geest' bevorderd diende te worden dat elk

facet van het maatschappelijk leven in het teken diende te staan van het katholieke
ordeningsprincipe. Dat men werd opgeleid tot kopstuk van katholiek Nederland bracht
met zich mee dat een eigen rooms corps gecreterd werd, waarvan gezelligheid integraal
onderdeel uitmaakte. In I92 I werd deze langdurende discussie uiteindelijk afgesloten en

kwam de officiale erkenning van de Senaat van de Amsterdamse Universiteit af. 91
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Verenigingsleven en eerste pennenvruchten
Het gezelligheidsleven onder katholieke studenten had in het tweede decennium als
motto 'Eerst rooms, daarna studentikoos'. Toch mag dit zeker niet tot de indruk leiden dat
de studenten naast hun studie vrijwel al hun vrije tijd aan wetenschappelijke en kerkelijke
zaken wijdden. Binnen Thomas vond men elkaar vaak via informele vriendengroepen,
waarbij personen die elkaar nog van kostschool kenden, elkaar opzochten. Vanaf I 908 is

informele groepen naar een meer georganiseerde vorm
gingen zoeken, compleet met een bestuur en een statuut.94 ZO ontstond in het voorjaar van
de tendens zichtbaar dat deze meer

het Amsterdamse dispuut RANAE (Ruant Anni Nostra Amicitia Erit = ook al vlieden
de jaren, onze vriendschap zal blijven) als onderdeel van Thomas. Men startte als roeiclub
I9I2

maar een paar jaar later leek deze gezamenlijke activiteit alweer losgelaten. Aangezien
RANAE'kikkers' betekent, werd door de associatie met het water dit diertje als symbool op
de dispuutvlag afgebeeld en gaf men tevens een blad uit dat luisterde naar de naam Kwak

Kwak Op I4 oktober I 9 I 2 werd Chris Mol tot lid van dit gezelschap benoemd. 95
Vanaf de eerste uitgave van Kwak-Kwak tot aan zijn afstuderen was Mol verbonden
aan de redactie van dit blad. Van het stichtelijke dat de Kerk voorstond of de wetenschappelijke vooruitgang is in het jolige blad geen syllabe terug te vinden; over kroegjool.

bacchanalen, het in het holst van de nacht de bourgeoisie uit de slaap houden en de daarover ontstane discussies met'de klabakken' des te meer. Diegene die het in zijn hoofd haalde
verkering te krijgen, kon op een schrobbering van de redactie rekenen. waarschijnlijk tot

hilariteit van de rest van het lezerspubliek. Wat de rol van Mol binnen het geheel precies
behelsde, is moeilijk te achterhalen aangezien niemand een stuk ondertekende. Wel werd
met veel scherts gememoreerd hoe 'zijn kast' aan de Vijzelstraat 3, waar hij naartoe verhuisd was, als eindpunt fungeerde van een nachtelijke excursie. Gebroken glazen onder
tafel en een doorgezakte crapaud leverden de dienstdoende verslaggever die waarschijnlijk
evenved gedronken had als de rest van het gezelschap, schitterende taferelen op. De
periodieken geven de indruk dat Mol in een gezellige club was terechtgekomen. 96
Serieuzer ging het er aan toe in het Roomsch Studentenblad, waaraan MoI ook een jaargang als redacteur verbonden was. In I9IO Was met het blad begonnen en het fungeerde als
een interacademiaal medium van de katholieke studentenverenigingen in Groningen,
Amsterdam, Leiden, Utrecht en Delft. In het allereerste nummer zette de latere minister
I.

Veraart meteen al de toon door zijn bedoelingen met het periodiek als volgt te omschrijven:

'... dat met dit Blad de Roomsche studenten stappen zetten op de lange weg
naar het land, waar het Vaticaan rijst boven alle volkeren van harmonieuze
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cultuur.' En'..het blad wil niet zomaar een krant ziin van de echo van het leven
maar een die partij kiest voor een zo grootse ethische richting als de roomse en

de thomistische...'

Alles wat de katholieke zaak waardig was, wordt in de daaropvolgende jaren gemeld.97 Zo
hamerde H. Moller, de latere Brabantse onderwijsemancipator, op de noodzaak van de versterking van het innerlijke, godsdienstige leven. R Aalberse voegde hieraan toe, dat de student steeds met het volk in contact diende te blijven door middel van de Katholieke Sociale
Actie in lokale initiatieven.98 Het blad dat in die jaren om de veertien dagen verscheen, fungeerde voor katholieke studenten zeker als een uitstekende oefenschool om zich wetenschappelijk en literair te uiten. Niettemin blijft het vrij moeilijk te traceren wat precies de

rol van Mol is geweest. Weliswaar wordt hij vanaf februari 19I 4 in het colofon als redactielid voor Amsterdam genoemd, maar aangezien de artikelen niet ondertekend zijn, is het
niet duidelijk of de artikelen uit die stad daadwerkelijk van zijn hand zijn.'4 Of artikelen
nu weI of niet door hem zijn geschreven doet echter minder ter zake. Feit is dat hij zich in
de nabijheid van het blad bewoog, daarvoor als redactielid mede verantwoordelijk was en
zeker door de geest van het blad beinvloed werd. De toonzetting is die van een niet aflatende rechtvaardiging van en jubelzang op 'de schone roomsche zaak'.'°° Geheel passend

in dit katholieke opbouwwerk is. ondertekend met de initialen 'C.M.', een tamelijk vrome
recensie opgenomen over een bijbels drama van de priester A. van Delft met de

titel

Saul

en David Mol had deze kapelaan leren kennen tijdens een vervanging als semi-arts in
Zevenbergschen Hoek.'0' Edn artikel van zijn hand was kenmerkend voor het latere denken
van Mol. Daarin presenteerde hij zich als lid van de afdeling Westelijk Noord-Brabant van
het genootschap Ons Brabant. Deze te Roosendaal opgerichte afdeling diende een levenskrachtige organisatie te worden die medewerking zou verlenen aan de ontwikkeling van
Brabant in de geest van P.C. de Brouwer. Van belang was daarbij dat het intellect van
Brabant zijn medewerking verleende aan een roomse cultuur in Brabant.'°' Waarschijnlijk
was de medische student zich er niet van bewust dat hij op dat moment een credo op
papier zette, dat richtsnoer voor zijn verdere leven zou blijven. In de daaropvolgende

nummers zouden diverse Brabantse studenten adhesie betuigen aan dit initiatief.
In januari IgIS werd op een convocatie van Thomas als apart agendapunt een Iezing
aangekondigd 'van den Heer Chr. Mol' met als onderwerp Medischefblklore. In de daaropvolgende editie van het Roomsch Studenten Blad werd uitvoerig verslag uitgebracht over
deze voordracht. 'De geachte spreker' onderkende volmondig het belang en de werking
van volksgeneeskunde en wierp de ontaarding via de kwakzalverij verre van zich. Mol
baseerde zich daarbij niet enkel op het vertrouwde, maar ging zelfs terug tot de verre
Oudheid bij de instinctieve geneesmethoden van de Babyloniers. Na de pauze stapte hij na
behandeling van de Renaissance over op visueel onderwijs. De West-Brabander gaf een

demonstratie van mollenpootjes, die als amulet om de hals van een zuigeling werden
gehangen en ervoor moesten zorgen dat de tandjes pijnloos zouden doorbreken. 103 Toen
Mol aan het eind van zijn verhaal was gekomen, waren toejuichingen en een welverdiend
applaus zijn deel. Ofschoon bij de juichende lyriek van de studentenpers van die dagen wel
enige vraagtekens gezet kunnen worden, zal het verhaal toch wel goed overgekomen zijn.

De schrijver van het stuk voegde er namelijk aan toe dat leden van diverse faculteiten met
belangstelling en zonder moeite zijn lezing hadden kunnen volgen.
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Blijkbaar vormden Nijmegen en Amsterdam voor Mol een goede leerschool om zijn
spreek- en schrijfvaardigheden aan te scherpen, hoe studentikoos en luchtig het er in die
laatste stad soms ook aan toeging.

Medische studie en co-schappen
De studie medici inen aan de Gemeenteuniversiteit van Amsterdam kende in die tijd geen
Engelse vakliteratuur, maar was daarentegen zeer Duits georienteerd. De opbouw van de
studie was ingericht naar de principes van de wetgeving van Thorbecke van I865. waarbil
de geneeskunde in zijn volle omvang diende te worden uitgeoefend."14 De verhoudingen
op de universiteit boden in die dagen weinig mogelijkheden tot kritiek en overleg. Vaak
doceerden hoogleraren in meer vakken tegelijk en zagen ze in hun encyclopedische ken-

nis argumenten te over om elk detail te belichten dat hun interessant voorkwam. Kritiek
leveren door studenten was uit den boze en die lieten dit ook na om zich later in hun carriirre geen moeilijkheden op de hats te halen. Overigens was de gemiddelde medische student zich ook amper bewust van wat er om hem heen gebeurde en gingen zaken als slechte woonomstandigheden en veel te lange werktijden in de fabriek en op het land volledig
langs hem heen.'05 Hoe zouden ze het ook moeten weten, zou Henriette Roland Holst later

schrijven, aangezien de universiteiten louter instituten waren waar gefortuneerde jonge
lui van aanzien mensenkennis en financiele ervaring konden opdoen.1'* De medische
opleiding werd nog op de klassieke wijze verzorgd. Tijdens de propedeuse werd onderricht

in vakken

als natuur- en scheikunde. Pathologie, fysiologie en histologie (weefselleer) werden eveneens in het eerste jaar gedoceerd, waarbij al datgene dat behoorde bij de

gegeven

normale opbouw van het lichaam uitgangspunt was. Anatomie werd door Professor Bolk
gegeven, waarbij twee jaar gepraktizeerd werd op de snijkamer, leidend tot het zogeheten
'botjesexamen'.
Voor het kandidaatsexamen kwamen de klinische vakken meer centraal te staan.
Chirurgie werd gedoceerd door de met een vreemde mengelmoes van Nederlands en Duits
sprekende Zwitser, Professor Lans. Een uitzondering in het doceren van Duitse literatuur
was de hoogleraar in de verloskunde en gynaecologie, Hector Treub. Deze schreef zijn
eigen boeken en was wars van alles wat naar Duitse invloed riekte. Dit werd na het uit-

breken van de Eerste Wereldoorlog nog versterkt, zodat deze hoogleraar er niet voor terugdeinsde zich insinuerend over Duitsland uit te laten. In die dagen was het hoogst onge-

bruikeliik dat politieke kwesties

de collegezalen

binnendrongen. Niettemin moet de
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invloed van Treub op Mol groot geweest zijn, want hij spreekt over uitmuntende colleges.
Boeiend waren zeker ook de colleges van Pel, die interne geneeskunde gaf. In zijn boeken
en hoorcolleges wist deze op indrukwekkende wijze de functies en afwijkingen van organen als lever, nieren, maag en andere te beschrijven, hetgeen kenmerkend was voor het
medisch denken van die tijd. doch in later jaren volstrekt achterhaald zou worden.

Pathologische anatomie werd gedoceerd door De Vries. De hygienische wetenschap werd
door R.H. Saltet gedoceerd, die in I893 als eerste directeur te Amsterdam een
Gezondheidsdienst had opgericht.'°' Deze hoogleraar omschreef zijn vakgebied als 'de
wetenschap, die oorzaken van ziekten opspoort en de middelen aangeeft om deze te
bestrijden.' Daarbij dacht hij een centrale rol aan de epidemiologie toe.'08 De opvattingen
binnen deze wetenschap hebben het denken en handelen van Mol indringend beinvloed,
de oppervlakte hield omtrent zijn relatie met deze hoogleraar.
Farmacie was het vakgebied van Professor Van der Wielen; de fijne kneepjes van het vak
werden echter door de amanuensis bijgebracht. Mol deed er, als latere apotheekhoudende

ofschoon hij zich op

huisarts, zijn voordeel mee.'<14 Het theoretisch examen, dat uit twee delen bestond en
waarvoor ook voldoende inzicht in wis- en natuurkunde aangetoond moest worden, werd

positief door hem afgesloten op 4 juli I9 I 4· 110
In de doctoraalfase stond het opdoen van praktijkervaring centraal. Deze moest verworven worden door het vervullen van co-schappen, die bij diverse leerstoelen ingesteld
waren. Mol liep ondermeer bii Treub een co-schap in de gynaecologie en de verloskunde.
Daarbij kwamen diverse bijzondere situaties zoals tangbevallingen aan de orde. Een maand

lang trok hij op met een vroedvrouw die de Jordaan als werkgebied had. 's Nachts zwierf hij
met de capabele vrouw door het labyrint van steegjes en straten. Ze moesten zich vaak met

de hand aan een touw naar drie hoog hijsen op een uiterst smalle trap. Zeker
de vroedvrouw zag erop toe hoe hij toucheerde

vijftig bevallingen maakte hij zo mee en

en daarover verantwoording aflegde. Rugligging, beschrijving van de harttonen en
aanverwante zaken moest hij nauwgezet aan haar rapporteren. Mol heeft hiermee veel

ervaring opgedaan. Wel liet een volksvrouw hem in plat Amsterdams weten dat die snotneus
niet aan haar liif mocht komen, maar het overwicht van de vroedvrouw zorgde ervoor dat
alles toch weer soepel verliep."' Ook doorliep hij een co-schap in de interne geneeskunde.
Overigens waren in die

tijd bepaalde specialismen nog geen verplicht examenvak, zodat
huidziekten, kindergeneeskunde en keel-, neus- en oorspecialismen afhankelijk waren van
de belangstelling van een student. Via een practicum op de kinderafdeling in het
Wilhelminagasthuis bij dr. Tanja heeft Mol op dit terrein verdere ervaring opgedaan. Veel
stelden de meeste van deze co-schappen in de beleving van Mol echter niet voor, aangezien
hij eigenlijk niets mocht doen en vrijwel al het interessante werk door de assistenten van de
hoogleraren werd overgenomen. Alleen routinematige handelingen, die de studenten al
vaak gedaan hadden, zoals urineonderzoek, werden aan hun overgelaten.
Om zijn praktische vaardigheden op te krikken hospiteerde Mol daarom in zijn
vakantieperioden bij dokter Bijnen in het Elisabethgasthuis aan de Leuvenaarstraat in
Breda en vulde hij hier met praktijkervaring aan wat de wetenschappelijke assistenten
hem onthielden."i Overigens was dit gasthuis hoofdzakelijk een huis voor bejaarden en
gebrekkigen, waar een paar ziekenkamers en een operatiekamer aangebouwd waren.
Bijnen was een soort 'super-specialist', zoals die er in de tijd van de beginnende specialise-

8o

ring meer waren, en deed urologie, chirurgie en rilntgenologie. Een toekijkende rol werd
verwisseld voor die van het zelf aanleggen van gips- en zweefrekverbanden. Bij operaties
werden de handschoenen aangetrokken en kon assistent Mol vaardigheden opdoen met
instrumenten. Aangezien nogal wat artsen tijdens de mobilisatie opgeroepen waren, ontstond door het ontstane tekort de mogelijkheid als semi-arts te werken. Mol. afgekeurd
vanwege'des pieds plats' waarvan hij zijn verdere leven geen last zou hebben, nam in I9 I 5
waar in de praktijk van dokter Veraart in Zevenbergschen Hoek. Daar heeft hij hem wel de
nodige keren tijdens gecompliceerde bevallingen geknepen, ondanks de geruststellende
gedachte dat hij altijd op dokter Bijnen in Breda kon terugvallen.
11 '

Illustratief voor de wijze van denken en handelen van bepaalde hoogleraren in die
dagen is ook de wijze waarop tentamens en het artsenexamen moesten worden afgelegd.
Toen Mol bij de psychiater Winkeler examen aftegde, liet deze tijdens het hele gesprek zijn
benen op tafel rusten. Bij Treub verliep het examen nog curieuzer. Mol werd ontboden op
de kamer van de hoogleraar en door hem gedwongen een sigaar op te steken. Vervolgens
wees de hoogleraar naar een bekken dat vergroeid was. Aan Mol vroeg hij:'stel, je zit in een

of andere negorij en de vrouw van de burgemeester moet bevallen met zo'n bekken...
Wat doe je dan?' Mol wilde met een theoretische uiteenzetting beginnen maar werd
onmiddellijk geinterrumpeerd. 'Daar kun je nu wel een mooi verhaal over afsteken maar
dat is allemaal boekenwijsheid,' riposteerde de hoogleraar, zodat de student zich aan een
hernieuwde poging diende te wagen. Zo mogelijk nog barser werd deze echter weer ogenblikkelijk onderbroken toen Treub hem toebeet:'Daar breng je niks van terecht, ik zou er
,114

mijn handen maar van afhouden..! Ik zou Slingeberg maar halen, de chef de clinique.
Mol slaagde met twee voor en een tegen en hoogstwaarschijnlijk leverde Treub hem deze
tegenstem op."6 Het onorthodoxe optreden van de hoogleraar dient waarschijnlijk gezocht
te worden in het feit dat hij bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog publiekelijk zijn
beklag had gedaan dat te veel Nederlandse artsen werkten in Belgische veldhospitalen.
Mol ging hier echter tegen in, verweet in het Roomsch Studenten Blad Nederland juist passi
viteit en deed de suggestie dat het particulier initiatief een ambulance zou sturen naar het
slagveld.'16 Bepaald niet denkbeeldig is dat de hooggeleerde het blijkbaar maar matig kon
waarderen dat hij door een student werd tegengesproken en zo een oude rekening
vereffende.

107 braets en Mooy, Honderd jaor GG & GD Amsterdam, 19
108 Houwaart, De hygienisten, 22, 2 5.
109 Door Mol inge%proken band, 11.

110 Universiteitvan Amsterdam, Documentatieeninformatievoorziening
111 Door Mol ingesproken band, 1.

112 Door Md ingesproken band, 1.
113 MB, 151,152.
114 Door Mol ingesproken band, 11.

115 Universiteit van Amsterdam, Documentatieeninformatievoorziening
116 Roomsch Studenten Wad, 3,38, 1914.
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Op zaterdag 4 maart I 9: 6 legde Mol in de Oude Mannenhuispoort ten overstaan van het
College van Hoogleraren de eed van Hippocrates af en tekende hij zijn artsenbul."' Bij de

ondertekening keek de hoogleraar in de hygiene, Saltet, over zijn schouder mee en zag zijn
geboortedatum staan. Hij merkte op hem nog zo jong te vinden en ook Bolk had zich op de
sniikamer al eens eerder in die bewoordingen uitgelaten. De contouren voor een buitenlands avontuur waren toen al in een gevorderd stadium. Im
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K.F. Wenckebach (privd-collectie Lauren,·, Mc)1)

2.5 Wenen-Moravie (1916-1917)
Met zijn 23 jaar voelde Mol zich nog te onervaren om met een praktijk te beginnen. Hij
hoefde niet in militaire dienst, zoals zovele van zijn collega's. Ongebonden als hij was, had
hij nu de kans om iets van de wereld te ontdekken. Als hij later een eigen praktijk en gezin

zou hebben, zou daarvan naar alle waarschijnlijkheid niets meer terechtkomen.
Aanvankelijk wilde hij als scheepsarts naar Nederlands-Indie om op deze wijze iets van dit
overzeese gebiedsdeel te zien, maar dit plan werd door de duikbotenoorlog onmogelijk
gemaakt. Ook een voortzetting van zijn studie door een medisch specialisme in Frankrijk
kon geen doorgang vinden, aangezien het oorlogsfront zich uitstrekte van Zwitserland tot
de Belgische kust. Wilde hij toch naar het buitenland, dan zat er niets anders op dan naar
de centrale mogendheden Duitsland en Oostenrijk uit te wijken. Ofschoon de weerzin ten

opzichte van Duitsland in die dagen nog niet zo heftig was als tijdens de Tweede
Wereldoorlog, voelde hij weinig voor dit land. Mol had vernomen dat de Nederlander
82

K.E Wenckebach hoofd was van de erste Medizinische Klinikvan de universiteit van Wenen.
Wenckebach genoot faam als onderzoeker en had voordien in Groningen een leerstoel
1

,4

bekleed. Zijn oratie in I9OI handelde over 'Experiment en kliniek'."c' De Oostenrijkse
hoofdstad was in die dagen beroemd om wat er op medisch gebied gepresteerd werd.
hij de betreffende hoogleraar niet persoonlijk kende, trok hij de stoute schoenen

Ofschoon
aan. Nadat Mol een visum had gekregen vertrok hij op 6 juni I9 I 6 per trein als volontair
naar Wenen. De reis betekende een confrontatie. Voor het eerstin zijn leven nam Mol waar
wat het betekende indien een land in oorlog verkeerde. Op Duitse stations zag hij grote

nooit aanschouwde hij zoveel
groepen militairen afscheid nemen van familieleden en nog
bewegen.
De eerste nacht brachten
probeerden
te
voort
kreupelen, die zich met krukken
de treinreizigers in een hotel in Berlijn door en Mol nam de gedeprimeerdheid waar van
een wereldstad, waarover hij al zo veel indrukwekkende verhalen gehoord had.
Aangekomen in Wenen nam Mol meteen telefonisch contact op met Wenckebach.
die hem de volgende dag vriendelijk te woord stond. De hoogleraar stelde hem meteen
voor aan de rest van zijn staf. Mol werd toegevoegd aan de afdeling van Prof. Eppinger en
kon na de pinkstervakantie aan de slag. De tussentijd benutte hij om het vele fraais van de
Oostenrijkse hoofdstad te bezichtigen, maar overal drong zich het beeld op van een stad in
oorlog. In het straatbeeld waren veel verminkten te zien, vooral in de buurt van de ziekenhuizen. Regelmatig passeerden treinen. beladen met militaire manschappen, paarden en

kanonnen. Het viel de jonge arts op dat de soldaten bij alle ellende toch steeds bleven zingen. Een nieuwe ervaring was ook de schaarste overal, die tot bijna onbetaalbare prijzen
leidde voor met name het voedsel. Vlees en brood waren dermate duur dat de gewone
burger met een gezin bijna van honger moest omkomen. In het pension waar hij zijn
waren wekelijks een paar 'vleesloze dagen' ingevoerd. Vooral de
intrek had
genomen,

eerste dagen in deze nieuwe maar trieste omgeving werd hij nog weI eens door gevoelens
van eenzaamheid overvallen en miste hij de nabijheid van familie en vrienden. Ook het

zich goed eigen maken van de Duitse taal kostte hem in het begin moeite.
Toen hij echter op I 5 juni een start maakte met zijn werkzaamheden in de kliniek
verdwenen de meeste beginperikelen als sneeuw voor de zon. Het werk boeide hem in
hoge mate en hij werd meteen welwillend door zijn toekomstige collegae opgenomen.
Vooral met de internist Kloss kon hij het vanaf het begin voortreffelijk vinden, zodat zijn
verblijf binnen de Klinikmede daardoor zowel leerzaam als aangenaam werd. Buiten werk-

117

Mol legde een 1,taatsexamen af en Been universitair examen. Qua inhoud waren deze precies hetzelfde maar
iemand met een staatsexamen mocht weI dokter worden doch had niet het recht te promovelen. De dis
cussie was terug te brengen op de vraag of geneeskunde een kla3sieke stu(lie was waarin Grieks en LatiIn

centraal stonden of dat HBS'ers, met vrijstellingen voor deze vakken, dezelfde rechten mochten claimen.
Deie merkwaardige situatie bleef zich voordoen tot 1917 toen het kamerlid J. limburg een wiltigingsvoor-

stel indiende 'ter wettellike gelijk01elling' van gymnasia ten en 11BS-studenten, dat aanvaard werd. Door
de/e oude regel staat de naam van Mol noch in het examenboek noch in het doctoraal register van de
Universiteit van Amsterdam vermeld. Voor verdere informatie: Bremer, Hora est, 56,57.
118 /WH, 153.

119 Door Mol inge• proken band, I.
120 Bremer, Horci /-V, 40,11.
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tijd trokken beide mannen er vaak op uit en met gepaste trots toonde deze Wiener zijn
keizersstad. Ongetwijfeld heeft de gemoedelijke sfeer bewerkstelligd, dat Mol zich in het
gezin van Kloss ging thuisvoelen en de basis werd gelegd voor een hechte vriendschap.
Kloss wordt in een toevoeging aan het reisverslag van Mol als zijn leermeester aangeduid."'
Ook was Mol verheugd dat hij kort nadien in het Gasthuis gebruik kon maken van de
Artzliche Speisesaal,
waar, weliswaar tegen betaling, goed en krachtig eten werd opgediend.
Leergierig en ambitieus als hij was, zou Mol ook in wetenschappelijk opzicht hier
aan zijn trekken komen. Hij constateerde dat men aanzienlijk verder was dan op de univer-

siteit van Amsterdam waarvan de saaie colleges en doelloze
co-schappen hem ongetwijfeld
nog voor ogen stonden. Onder Eppinger leerde hij veel nieuws over de ontwikkelingen in
de interne geneeskunde. Zo beschikte de medische kliniek over
geavanceerde rontgenapparatuur zodat medici en assistenten konden meekijken op het scherm en de betreffende
medicus kon aanwijzen wat eraan schortte en medisch interessant was. De laboratoria
fungeerden als centraal punt in het klinische gebeuren, zodat de daar verrichte research
hem inzicht gaf in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld bloedonderzoek en stofwisseling. Ook met Eppinger bouwde Mol een vriendschappelijke relatie
op, ofschoon de aan het geniale grenzende hoogleraar, toonaangevend als hij was op het

terrein van het experimenteel klinisch gebeuren, tijdens een informeel uitie uitsluitend
over zijn vakgebied bleef spreken. Hoewel niet alle research even relevant was voor zijn
latere praktijkuitoefening, verruimde die wel degelijk de blik van de Nederlandse volontair
die zich als een vis in het water voelde in dit academische milieu. De maandelijkse bijeen-

komsten van de hooggeleerden van dit academisch ziekenhuis konden door derden bijgewoond worden. Mol genoot van de voordrachten die daar plaatsvonden en van de boeiende
gesprekken die hij met deze voorhoede in de medische professie voerde. Kennelijk viel

C ,
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51, 4

Oorlogshospitaal in Sternberg, Moravie, 27 april 1917. Chris Mol staat in witte jas aan het voeteneind bij het bed
(privO-collectie Laurens Mol)
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omgekeerd de enthousiaste Nederlander ook goed binnen dit gezelschap, want op een
gegeven moment stelde Wenckebach voor of hij er niet voor voelde een paar jaar aan zijn
buitenlands verblijf vast te knopen en zich tot specialist te ontwikkelen. Ofschoon Mot

nog niet met concrete plannen rondliep, bleef een eigen praktiik echtertoch zijn voorkeur
1))
houden en ging hij dan ook niet verder in op het voorstel van de aimabele hoogleraar.
De ellende van de Eerste Wereldoorlog deed zich echter steeds meer gevoelen in
Wenen. De rantsoenering van het voedsel nam zodanige vormen aan dat Mol besloot te

solliciteren naar een functie in het nieuwe Kriegs-Spital in Sternberg in Moravie (thans
Tsjechie, jh). Daar maakte hij opnieuw een boeiende periode mee in het duizend bedden
tellende barakkenhospitaal dat gelegen was aan de voet van het fraaie berglandschap van
de Sudeten. De voedselvoorziening door het leger was heel behoorlijk en de contacten met
artsen en patienten uit alle nationaliteiten van de Donaumonarchie maakten het allemaal
erg interessant. Wat de aard van zijn werkzaamheden precies inhield, is door Mol noch
beschreven, noch verteld aan derden. Hierdoor is het niet mogelijk te traceren of datgene
wat hij daar zag van invloed is geweest op zijn latere doen en laten. Het kan echter vrijwel
niet anders dan dat hi j in dit ziekenhuis met de gruwelijkste kanten van het zinloze
oorlogsgeweld geconfronteerd werd, maar hier liever het zwijgen toe deed.

Terug naar Nederland
Inmiddels voelde Mol toch behoefte, na ruim een jaar in het buitenland gezeten te hebben,
vooreen vakantie naar Nederland terug te keren. Hij wilde dit laten samenvallen met een
bezoek aan Kruisland van zijn broer Rumold die de gehele oorlogstijd als Mill-Hill-student
in Engeland had doorgebracht. Via bemiddeling van de directeur van het Kriegs-Spital
verkreeg Mol van de Generale Staf uit Berlijn een visum 'fur Hin- und Riickreise' met de
bedoeling om in september weer in Sternberg terug te keren. Enige tijd voor zijn vertrek
kreeg Mol een brief van zijn vader, waarin deze schreef een persoonlijke boodschap te hebben ontvangen van de pas benoemde pastoor in Etten. Deze geestelijke had gewezen op
een vacature, nu dokter Vermast zijn huisartspraktijk ging neerleggen en een opvolger
zocht. Vader Mol zal niet erg enthousiast geweest zijn over de reactie van zijn zoon, want
deze schreef meteen terug daarvoor niet te voelen. Ofschoon hij op termijn wel een eigen

praktijk wilde beginnen. voelde hij zich daarvoor nog steeds te jong en vond hij het veel
aantrekkelijker naar Wenen terug te keren en bij de hoogleraren Falta en Eppinger een
post graduate studie te volgen, die hier zo veel boeiender was dan in Nederland. Ook het
aanhouden van de vriendschappelijke banden met Kloss, Steiner en anderen lijkt op deze
beslissing van invloed geweest te zijn. De aard van het visum, waarin de terugreis in september al opgenomen was. duidt hierop. Begin augustus I 9I 7 nam Mol met gemengde
gevoelens afscheid van staf en patienten. Thuisgekomen vond hij het niettemin heerlijk
om weer eens in het neutrale Nederland te vertoeven, waarbij het hem overigens opviel
dat erzoveel geklaagd werd over het tekort aan alles en de lastigedistributie, terwijl in zijn
ogen alles nog in oven'loed aanwezig leek in vergelijking met Oostenrijk waar echt honger

121 Reisvers/ag, 5-16 juni 1916.
122 Door Mol ingesproken band, 1.
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ge]eden werd. Het was een grote teleurstelling voor hem te moeten vernemen dat Rumold

vanwege de duikbotenoorlog niet uit Engeland kon overkomen.

12 1

2.6 Samenvatting
Chris Mol genoot een harmonieuze en vrij gelukkige ieugd. Hij werd principieel katholiek
opgevoed in de twee West-Brabantse kerkdorpen waar zijn vader hoofdonderwijzer was.
Doorslaggevend voor zijn verdere carriere waren de sociale bewogenheid van zijn vader en
diens vooruitziende blik de gemakkelijk lerende iongeling naar het

Canisiuscollege in
Nijmegen te zenden. Ofschoon de jonge student het daar vanwege het ijzeren regime niet

altijd even gemakkelijk had, zou deze HBS-tijd een weldadige uitwerking hebben op zijn
verdere leven. Naast incasseringsvermogen en studiezin werden hem hier de eerste beginselen van optreden in het openbaar bijgebracht. Vrij moeiteloos doorliep hij zijn medische
studie te Amsterdam. Er bleef zodoende geruime tijd over om correspondentschappen op
zich te nemen bij studentenbladen en om het informele studentenleven op zich te laten
inwerken. Hij zocht daarbij katholieke studentenorganisaties op die zich in een tijdperk
van sterke verzuiling steeds nadrukkelijker begonnen te manifesteren. Zijn interesse voor
'de Brabantse zaak' werd in die periode gewekt. Vormend voor zijn verdere leven was ook

een verblijf van veertien maanden in Oostenrijk in oorlogstijd. Hij kwam hier in een aca.
demisch milieu van vooraanstaande medici terecht. Met name de vriendschap met de
Weense arts Kloss zou van grote betekenis worden voor zijn verdere leven.

12 1 l/Vt, 9.
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Huisarts en burger

in Etten

3

In I 9I 7 nam Chr. Mol de praktijk over van een 72-jarige huisarts in Etten.' In dit hoofdstuk
wordt beschreven wat Mol aantrof toen hij als huisarts begon. Nader wordt ingegaan op de

rol van de kerk, de verhouding tussen overheid en particulier initiatief, de organisatie van
de gezondheidszorg in een dorp alsmede de mentaliteit van de bevolking. De maatschappelijke krachten die in het eerste hoofdstuk besproken zijn, worden hier toegelicht aan de

hand van een lokale situatie aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Mol zou de functie
van huisarts tot kort na de Tweede Wereldoorlog blijven vervullen. Daarna werd hij
gevraagd voor landelijke taken. Wel bleef hij nog lange tijd in Etten woonachtig en zou hij
zijn invloed aanwenden om daar een aantal voorzieningen te verwezenlijken. Dit hoofd-

stuk gaat na welke betekenis Mol als arts en als burger had voor de samenleving van Etten
en de omliggende kerkdorpen. In de tijd wordt de lijn doorgetrokken waar het tweede

hoofdstuk ophield.
Begin jaren zeventig verliet Mol Etten. Het hoofdstuk wordt daarom afgerond met
een beschrijving hoe Etten-Leur zich tot dan toe ontwikkeld had en welke rol Mol daarin
speelde.

3.1 Etten en Leur en de omringende kerkdorpen (1880-1940)
In het eerste hoofdstuk is aandacht geschonken aan een aantal ontwikkelingen die zich
voordeden in Nederland, en meer specifiek in de Brabantse samenleving. Voordat nader
ingegaan wordt op de werkzaamheden van Mol die in I9 I 7 een start maakte met zijn carriirre als huisarts, wordt een korte verkenning gemaakt van wat zich in deze streek van
West-Brabant afspeelde.

Het accent zal liggen op het kerkdorp Etten, aangezien Mol hier woonde en praktizeerde.

Ofschoon ook het kerkdorp Leur deel uitmaakte van diezelfde gemeente die dan

ook meer dan honderdvijftig jaar onder de naam 'Etten en Leur' door het leven ging,
bewerkstelligde de verschillende sociale achtergrond van beide dorpen dat van goede

1

In dit en de hiernavolgende hoofdstukken zal vrijwel steeds de benaming van het kerkdorp 'Etten' gebruikt
worden omdat Mol vrijwel zijn hele actieve carriere in deze gemeenschap actiel was. De twee dorpen Etten
en Leur vormden vanal 1811 samen un gemeente. Vaak werd de gemeente met'Etten ca.' of 'Etten en Leur'
aangeduid. In 1968 is enkel de gemeentenaam veranderd tol Etten-Leur. Beide kerkdorpen waren inmiddeb
stedenbouwkundig tot een geheel versmolten en het gemeentebestuur wilde dit symboliseren in de nieu-

we naam. Door middel van dit verbindingsstreepie wilde het gemeentebe9tuur ook de traditionele rivaliteit
tussen beide dorpen doen beeindigen. (Bron: brief streekarchief)
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samenwerking vrijwel nooit sprake was. De twee dorpskernen lagen ongeveer twintig
minuten lopen van elkaar, hetgeen bijdroeg aan dit mentaliteitsverschil.' Een deel van St.
Willebrord, ook wel aangeduid als de 'Ettense hoek', behoorde eveneens tot de gemeente

Etten en Leur. Mol kwam als huisarts veel in de nabij gelegen kerkdorpen die weer onder
in Etten woonden veel van zijn patienten
in Sprundel dat in IBIo deel was gaan uitmaken van Rucphen.' Ook in St. Willebrord, in
een ander gemeentelijk verband vielen. Behalve
de

volksmond'het Heike' genoemd, en in mindere mate in Hoeven was de dokter een ver-

trouwde figuur.
Tot de grenscorrectie van begin jaren vijftig van de twintigste eeuw zou de opper-

vlakte van de gemeente Etten en Leur ruim 60 km·' bedragen. Het absolute bevolkingsaantal
Tabel 3·I Bevolkingsaantallen van de gemeente Etten en Leur

in absolute cijfers

(I840-I940)
Iaar

Inwoneraantal

1840

539I

I

850

5776

I

860

5663

I

870

5528

I

880

58I 2

I

890

6I 52

1900

6786

I9IO

770I

I920

8552

I

930

9583

I

940

I 056I

(bron: Schlinhage, Sociografie, 98)

van Etten en Leur nam in de periode I84O-I 900 met vallen en opstaan langzaam toe van
5391 naar 6786 engroeide daarna in snellertempo tot Io.56I in I940 (zie tabel 3·I). Indien
het bevolkingsaantal in I920 geindexeerd wordt op IOO, dan levert dat verrassende resultaten op in de vergelijking tussen Etten en de rest van de provincie en het Rijk. In tabel 3.2
is deze vergelijking weergegeven.

Uit deze cijfers

blijkt dat de bevolkingsgroei

van Etten en

Leur zich veel trager heeft voltrokken dan die in de rest van de provincie en in Nederland.
De Ettense bevolking verdubbelde zich nog niet volledig in een periode van honderd jaar,

terwijl in de provincie en de rest van het Rijk sprake was van bijna een verdrievoudiging
Dit is des te opmerkelijker omdat Etten en Leur en Noord-Brabant hogere geboortecijfers
te zien gaven dan het Rijk, die echter vergaand tenietgedaan werden door de veel hogere

cijfers voor doodgeborenen en kindersterfte. Daarbi j overtrof Etten en Leurde provincie in
negatieve zin gedurende de hele periode I 880 tot en met I 940. Absoluut dieptepunt vormden

de jaren 1880-I 885. toen in de gemeente 29.4% doodgeborenen waren of zuigelingen die
binnen zes weken stierven. Voor Noord-Brabant en Nederland waren in diezelfde periode
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Tabel 3.2 Bevolkingsontwikkeling van de gemeente Etten en Leur in percentages

(I830-I940)
Indexcijfer

laar

Etten

Noord-Brabant

Nederland

47,5

38,I

I

840

63,0

5 I,6

4I,7

I

850

67,5

54.7

45,0

I

860

66,2

55,6

48,2

I

870

64,6

58,4

52, I

I

880

68,0

64,I

59,I

I

890

7 I,9

70.0

66,5

I

900

79,3

76,2

75,4

I830

86,3

86,6

I

00,0

I 00,0

II2,I

I

22,4

II5,6

I23,5

I

43,3

I 30,0

90,0

I9IO

I920

I

I930
I

940

00,0

(bron. Schanhage, Sociografte, 98)
respectievelijk 25,0 en 22,2. In paragraaf 5.I wordt nader ingegaan op deze
cijfers voor Etten en verdere omstreken, maar nu kan reeds gesteld worden dat de benaming
de percentages

'het donkere Zuiden' niet uit de lucht lijkt te zijn gegrepen. Deze bedroevende cijfers werden
in Etten en Leur met name veroorzaakt door het veelvuldig voorkomen van rachitis (de
Engelse ziekte) die veel bekkenvernauwingen tot gevolg had. Grote armoede en bitter
slechte voorlichting droegen ertoe bij dat deze ziekte met al zijn gevolgen decennialang
niet te verbannen was. Het hoge vertrekoverschot vormde een tweede oorzaak dat de

bevolkingsgroei zich zo traag ontwikkelde. 1

De bevolking zou decennialang gekenmerkt worden als een landbouwende, arme.
niet-intellectuele, godsdienstige plattelandsbevolking, die met een zekere levensblijheid
gemiddeld grote gezinnen in stand hield. Dit laatste gold zeker voor de periode I 920-I 945
toen het geboorteoverschot duidelijk de sterftecijfers oversteeg. De gestichtbevolking van
de in I 902 opgerichte psychiatrische inrichting St. Antonius in Leur maakte een substantieel deel uit van de bevolkingscijfers. In I 909 bedroeg die 650 personen, ziinde 8,50/0 van
de bevolking.4

2

5

4

5

Willemfen, Vati God /05,46,47.
khtinhage, Sociografie van Etten-l eur, 10.

Schanhage, Sociogrofie vari Etten-l eur, 98-110.

[ TIN-rapport I tten en Leur, 1,2.
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Economische omstandigheden
Met name het anders geaarde kerkdorp Leur kende vanaf 1850 een bloeiperiode die tot
ongeveer 1900 zou duren. Er waren een beendermolen en een zevental leerlooierijen. Ook
een zoutziederij, een scheepstimmerwerf aan de Leurse vaart. een weegtuigenfabriek die
voor I goode grootste van het land was, en een strohulzenfabriek gaven aan het dorp een

bedrijvig uiterlijk. Enige pottenbakkerijen, twee bierbrouwerijen, een suikerfabriek in het
nabij gelegen Zwartenberg, een sigarenfabriek en een klompenfabriek zorgden er mede
voor dat er in Leur welvaart was. Veel van deze bedrijven waren in protestantse handen. De
opkomst van het internationaal spoorwegknooppunt Roosendaal. in I850 nog kleinerdan

Etten en Leur, zou na de eeuwwisseling een ongunstige wending geven aan de economie
van Leur. Het opkomend treinverkeer liep weliswaar dwars tussen de beide dorpen door
maar tot economische expansie leidde dit niet. De toenemende tonnenmaat der schepen
was er verantwoordelijk voordat de Leurse Vaart te klein werd. Gebrek aan kapitaal en ini-

tiatief zorgden ervoor dat veel van de glans uit de negentiende eeuw in Leur verloren ging.6
Ook de protestantse industrieel S.C.I. Heerma van Voss, directeur van de suikerfabriek te
Zwartenberg. kon als eenling ondanks al zijn organisatorische gaven het tij niet keren.'
Etten daarentegen bleef meer agrarisch georienteerd. Het dorp had de zuivel fabriek

zijn algemeenheid leek de economisch-industriele
opbloei die veel plaatsen in Noord-Brabant kenden, in zijn geheel aan deze gemeenschap
voorbij te gaan in de periode I88O-1920. Er waren tal van kleine. ambachtelijke bedrijven
met een of twee medewerkers maar ook daarin zat een groot verloop. Zo leverden in de
gehele gemeente in I9I6 25 sigarenmakerijen aan slechts 27 volwassen mannen en zes
kinderen werk." In datzelfde jaar leverde alleen de beetwortelsuikerfabriek te Leur enige
De Hoop, opgericht in I 901, maar in

substantiele werkgelegenheid en wel aan 58 mannen,

2

vrouwen en

5

kinderen." Helaas

was bij de volgende telling de fabriek van de grootste werkgever opgeheven. Koploper was
toen een steenfabriek met werk voor 26 mannen.' Bij gebrek aan arbeidsplaatsen gingen
velen hun geluk beproeven bij de opkomende industrie in Breda. zoals bij de Kwatta-. de
Kunstzijde- of de Herofabriek of in Roosendaal, dat tien kilometer westeliiker lag; Anderen
trokken met hun gezin weg uit de streek en zochten hun heil in Rotterdam, dat sterk in

opkomst was." In de omringende kerkdorpen stelde de industrie zo mogeliik nog minder
voor en daarom zou dit gebied tot ver in de twintigste eeuw een sterk agrarisch karakter
behouden. De werkloosheidcijfers behoorden in de eerste helft van de twintigste eeuw
steedstot de hoogste van het land. Door gebrekaan scholingeneengemis aan inventiviteit
bij de goedgelovige doch passieve bevolking vond verpaupering plaats.
De inwoners van St. Willebrord vertoonden van oudsher in economisch en sociaal
17

opzicht een afwijkend karakter en leefden buiten de gewone samenleving. Schreurs zou
hierover in zijn proefschrift opmerken dat ze donkerder van huidskleur, haar en ogen
waren en zich onderscheidden van de gemiddelde West-Brabander door hun slanke en
lenige gestalte. Gemiddeld waren ze vrij klein van stuk en qua temperament vurig en emo
tioneel. Ze waren driftig en spraken snel." Halverwege de negentiende eeuw woonden ze

in lemen hutten en de historische ontwikkeling had een bijzonder stempel op het groepskarakter gedrukt. Onaangepasteelementen uit den vreemde vonden hier een vrijplaats. De
arme bevolking trachtte op de dorre heide met manden maken. bezems binden. zand wassen en -verkopen, beesten
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villen en soortgelijke activiteiten in het dagelijkse onderhoud te

voorzien. Openbare zedeloosheid was aan de orde van de dag. Nijpende armoede dwong de
bewoners welhaast tot bedelarij en kleine diefstallen. In 84I werd in Klein-Amsterdam,
zoals het toen heette, een parochie gesticht, toegewijd aan de heilige Willibrordus, alsmede
een school. In het daaropvolgende jaar werd een Onderlinge Maatschappij tot verbetering

van de toestand van de bewoners van St. Willebrord opgericht, die veel goeds voor het
dorp gedaan heeft. Bestuurlijk ging St. Willebrord deel uitmaken van de drie omliggende
gemeenten Rucphen, Etten en Leur en Hoeven. Die constructie zou in de daaropvolgende
decennia tot eindeloos gekrakeel leiden.14 Genoemde Maatschappij bracht bil de dorpsbewoners in bescheiden mate de werkgelegenheid op gang door onder meer een klompen-

makerij, het spinnen van vlas en het ontginnen van heide te introduceren.15
Ook op agrarisch gebied was de situatie rond I 890 in de regio nog tamelijk bedroe-

vend en was er in de afgelopen eeuw amper vooruitgang geboekt. Uit een in die jaren
gehouden enquete in het naburige Princenhage kwam naar voren dat de boeren onvoldoende welvarend waren, over onvoldoende kennis beschikten en een gemis aan
cooperatie lieten zien. Ruim veertig procent van de bevolking werkte in deze sector. Ook
in Etten gaf pater Van den Elsen in I 899 de aanzet tot oprichting van een lokale afde]ing
van de NCB. Nadien zou hij hier nog een aantal keren terugkomen om als gastspreker te
fungeren en tevens toezicht te houden op de voortgang van het proces.
16

Deberoepstelling van I930 -eerdere cijfers zijn niet beschikbaar-- maakt het mogelijk
een inzicht te krijgen in welke sectoren de bewoners hun beroep uitoefenden (zie tabel
3-3)·1' Een percentage van 3 I 90 dat werkzaam was in de industrie, lijkt aan de hoge kant

voor een plattelandsgemeente, maar deze cijfers zijn vertekend omdat veel arbeiders elders
hun emplooi vonden. Ook het percentage van ruim I0% voor handel en verkeer is vrij
hoog voor een gemeente van die omvang. Etten had echter van oudsher betekenis als
marktplaats voor de boeren uit de omliggende dorpen, vooral vanwege zijn veemarkt.18 Uit
de bijna 40% van de beroepsbevolking die in de landbouw actief was, blijkt het nog sterk
agrarische karakter van de gemeente, zeker indien dit cijfer afgezet wordt tegen de rest van

6
1

ETIN-rapport Etten en Leur, 29,30.
Besters e.a., Tussen ploegen en ploegendienst. 47,48

8

RAWB, Archief gemeente Etten-Leur 1810-1935, Verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1916,
staat van de voornaamste ambachten, inv.no. 900, gemeenteverslagen 1915-1919.

9

RAWB, Archief gemeente Etten-Leur 1810-1935, Verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1916,

10

stacit der fabrieken, inv.no. 900, gemeenteverslagen 1915-1919.
RAWB, Archief gemeente Etten-Leur 1810-1935, Verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1921,
stoat der fabrieken, inv.no 901 , gemeenteverslagen 1920-1928.

11

Besters e.a., Tussen ploegen en ploegendienst,

18, 19.

12 ETIN-rapport Etten en Leur, 66-69.

13 Schreurs, Het kerkdorp St. Willebrord, 10.
14

Schilnhage, Sociogrofie van Etten-Leur, 210, -211.

15 Van Rijsbergen, 'De Maatschappil in St. Willebrord", 91.
16

Vander Sanden, 100 Jaar boerenbond in Etten,7-17.

17 Oudst beschikbare bron van 1930 waarbij op systematische wijze een classificatie was aangebracht. De
waren veelal een opsomming van losse beroepen met daarbij
gegevens uit de daaraan voorafgaande
laren

behorende aantallen.
18

Sch8nhage, Sociografie van Ftten-Leur, 112.
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Tabel 3.3 Verdeling van de beroepsbevolking in 930
Percentages

Bedrijfsklassen

Noord-Brabant

Etten

Industrie

0,0

Landbouwbedrijven

Nederland

44,5

BI,O

Mijnen, veenderij

in totale beroepsbevolking

37,2

0, I

I,6

27,7

3g,6

20, I

Visserij en jacht
Handel en verkeer

IO,3

I 3'

Vrije beroepen

3,1

4.0

5,4

7,9

4,3

3,2

3.3
4.8

4,8

7.7

0,6

I,0

IOO

IOO

IOO

0,0

Onderwijs en godsdienst
Huiselijke diensten
Losse

werklieden

Totaal

(bron: Sch8nhage, Sociografic,

0,

I

O.5

23,3

II2)

Nederland (20%). Het verschil zat hem met name tussen bedrijven van viif hectare of meer,
waarvan de boeren redelijk welvarend waren, en de keuterbedrijfjes op de hogere zand-

gronden waar het dagelijks zwoegen was om het hoofd boven water te houden.m Vaak
werd het gezin als een productie-eenheid bezien, waarbij alle gezinsleden op het bedrijf
zelf werkten.m

Tabel 3.4 Gemiddeld inkomen en vermogen per inwoner I939-I940

Gemiddeld inkomen

Gebied

Gemiddeld inkomen

volgens

volgens

inkomstenbelasting

vermogensbelasting

Etten en Leur

fl.

93

fl. 546

Hoeven

fl.

77

fl. 332

fl. 67

fl. 237

Rucphen en Vorenseinde
Zundert

R. I

29

fl.

Rijsbergen

fi. I

00

fl· 533

Princenhage

fl.

I55

fl. 84I

Zandgronden Noord-Brabant

R. I

Gemeenten Io.ooI-20.000 inwoners

Gemeenten 500 I-I 0.000 inwoners
Noord-Brabant

Nederland

(bron: Schtinhage, Sociografie,

94

96

fl. 803

fl.

296

R. I573

fl.

234

fl.

fl. 2 I

7

fl. 34I

I 84)

68

r I 5 4

fl. 794
fl· I 406

Opmerkelijk was ook het welvaartspeil van de gehele bevolking. Aangezien we enkel
beschikken over een belastingtabel uit I9391940, wordt deze weergegeven vanuit de veronderstelling dat deze tevens illustratief is voor de decennia daarv86r, toen de bevolking
waarschijnlijk nog armer was (zie tabel 3.4)· De tabel is ontleend aan de Statistiek der
Inkomens en Vermogens in Nederland en toont in de eerste kolom het gemiddeld inkomen per
inwoner volgens de inkomstenbelasting. In de tweede kolom is het gemiddeld vermogen per
inwoner volgens de vermogensbelasting weergegeven. Indien men achtereenvolgens de
cijfers voor Nederland, de provincie, de zandgronden van Noord-Brabant en de gemeente
Etten en Leur beziet, blijkt het gemiddelde inkomen steeds te dalen. Dezelfde tendens is
ook waarneembaar voor de gemiddelde vermogens, ofschoon daarbij de kanttekening

dient te worden gemaakt dat dit bij de zandgronden iets hoger ligt dan bij de gehele
provincie. De ongunstige positie van Etten en Leur komt echter duidelijk naar voren,
indien men deze vergelijkt met gemeenten van een zelfde grootte. Zowel voor het
gemiddelde inkomen als voorhet vermogen geldt dat deze ongeveer een derde bedraagt in
vergelijking met plaatsen van dezelfde omvang (Io.ooo of meer). Overigens blijken in de
directe omgeving Hoeven en Rucphen een nog lager welvaartspeil te hebben, terwijl
Rijsbergen ongeveer hetzelfde beeld vertoont. Voorts dient bij deze

tabel de kanttekening

gemaakt te worden, dat de lage waarden in beide kolommen voor Etten en Leur beinvloed
worden door de grootte der gezinnen, maar hoogstwaarschijnlijk heeft deze factor voor

alle plaatsen in Noord-Brabant gegolden.

2I

Religie

De bevolking in Etten en Leur was zowel in absolute cijfers als in percentages uitgesproken katholiek. In I879 waren er nog 54I2 katholieken (93,4%), 373 protestanten (6,4%) en
een te verwaarlozen groep met een andere of geen kerkelijke gezindte. Binnen de gehele
gemeente zouden deze cijfers voor de katholieken in I920 oplopen tot 8258 (96,6%) en
voor de protestanten dalen tot 280 (3,390)· De terugloop onder de protestanten laat zich
vooral verklaren door het reeds gememoreerde wegtrekken van industriele bedrijven uit
Leur, waarin deze groep nadrukkelijk vertegenwoordigd was." Waarschijnlijk zou het feit
dat dominee Van Gogh van I875 tot I882 in Etten voorging aan een kleine schare

protestanten geheel in de vergetelheid zijn geraakt, ware het niet, zoals later zou blijken,
dat hi j de vader was van een wereldberoemde zoon.23 Overigens leek de godsdienstigheid
bij een belangrijk deel van de bevolking niet al te diep te zitten. Men was tamelijk volgzaam maar de geestelijkheid diende nog al eens corrigerend op te treden. Alle huwelijken

werden kerkelijk ingezegend, men huwde niet met een andersdenkende en op zondag
werd de mis door het merendeel der parochianen trouw bezocht." In St. Willebrord was
zonder uitzondering iedereen katholiek. In elk geval werd men er gedoopt en kerkelijk

19 Schonhage, Sociografte van Ltten-Leur, 243.
20 SchOnhage, Socioqmfie van Etten-Lei/r, 234.
21 Schijnhage, Sociografie van Etten-Leur, 184, 185.
22

SchOnhage, Sociogratie van Etten-Leur, 300.

23 Hilisinga en Wolf, De oude kerk, 36.
24 SchOnhage, Sociografievan Etten-/ cur, 300,301.
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begraven. De invloed van de pastoors op de welvaart en de openbare orde van dit dorp mag

niet onderschat worden. Als geen ander kenden dezen de bevolking en met name de
legendarische pastoor Petrus Bastiaansen, in I895 in deze parochie gestart, vervulde er
vaak de rol van vrederechter indien het de veldwachter bij vechtpartijen te heet onder de
voeten werd." Om de werkgelegenheid te stimuleren startte hij als secretaris van 'de
Maatschappij' met proefnemingen met gewassen en frambozenteelt, kreeg hij bij de
provincie gedaan dat een steenweg door het dorp werd aangelegd en richtte hij onder meer
k]edingindustrie en een rozenkransfabriek op. Tot de tamelijk onorthodoxe taken voor een
geestelijke behoorde dat hij voorzitter werd van de regionale Gezondheidscommissie te
Roosendaal en van belang zou worden voor een belangrijk deel van West-Brabant voor
volkshuisvestingszaken en de introductie van hygiene. De pastoor ontwierp als architect

tal van belangrijke gebouwen als scholen en een postkantoor, maar ook zijn eigen kerk,
26
een kopie van die in Lourdes.

Gezondheidszorg
De invloed van de overheid op de volksgezondheid in de periode I8801940 is als gering en
defensief te kwalificeren. De spaarzame initiatieven op dit terrein kwamen dan ook voort uit
de gegoede burgerij. In 1887 gaf de bisschop van Breda toestemming om een weldadigheids-

instelling te stichten, die zich op de zorg voor gebrekkigen, armen en zieken ging
toeleggen. De zusters van de Congregatie uit Breda, die aldaar het R.K. Gasthuis draaiende
hielden, zouden ook hun diensten in Etten aanbieden. Het Sint-Elisabethgasthuis te Etten
maakte hiermee een start.17 Ook voor de opvang van ouderen waren voorzieningen ge-

troffen vanuit kerk- en burgerlijk armenbestuur alsmede de diaconie. Het Paulushofje aan
de Markt in Etten bestond reeds vanaf I68I en was bedoeld voor oude vrouwen van zowel
katholieke als protestantse afkomst.28 Toen op basis van cijfers van het Staatstoezicht in
I899 bleek dat de psychiatrische inrichtingen in Noord-Brabant overvol zaten, werd voor
uitbreiding met name aan een nieuw gesticht te Leur gedacht. De gemeente Etten en Leur
voelde hier weinig voor. Aangezien een religieuze congregatie uit Breda het leeuwendeel
der werkzaamheden op zich zou nemen, waardoor in aanzienlijke mate de kosten gedekt

werden. kon de psychiatrische inrichting Sint Antonius in I 902 toch van start gaan. 29
laarlijks werd de gemeente Etten en Leur door het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid verplicht een formulier in te vullen over heersende ziekten. de aanwezigheid
van een gezondheidscommissie, prostitutie, het toezicht op de openbare orde in relatie

met volksgezondheid en soortgelijke vragen. De vraag laat zich echter stellen of met de
aangereikte informatie iets gedaan werd. Indien we de formulieren over de periode I 91519 I 9 bestuderen, valt op dat vrijwel elk jaar de beantwoording dezelfde was. Het heeft er

alle schijn van dat de dienstdoende ambtenaar het verhaal van het jaar daarv66r overschreef en de stukken daarna netjes opgeborgen werden. 30
Bij de demografische gegevens werd reeds aangegeven dat het hoge geboortecijfer
per gezin gepaard ging met een grote kindersterfte. Verregaande onwetendheid op hygienisch gebied en armoede droegen bij aan deze verontrustend hoge sterftecijfers. Nog in
I938 was bijna 66n kwart van de huizen ontoereikend en was 3% zelfs onbewoonbaar verklaard. Bedsteden bleven lang in gebruik; vaak sliepen jongens en meisjes in een vertrek,
ook wanneer zilgroter werden. Vier kinderen in een bed en de jongste in de bedstede bij de
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ouders waren geen uitzondering. Veelal werd geen verschil gemaakt tussen zomer- en

winterkleren. Veel vrouwen deden een heel leven lang met slechts 66n mantel. De kinderen droegen kleren van elkaar af. Alleen voor de vader werd soms iets nieuws gekocht,
maar dan moest het ook hoognodig zijn. De beter gesitueerden en de burgerij beschikten
inmiddels over een watercloset. maar in de bedompte kleine huisjes van de arme boeren
en art)eiders was daar nog geen sprake van. Zij deden hun behoeften in een beerton die vervolgens voor het vruchtbaar maken van de grond benut werd." Persoonlijke hygiene en
verzorging van het huis bleven in een dergelijke ambiance vaak ver achten Wel is opmerkelijk, dat in de vaak veel te kleine behuizing in St. Willebrord de bevolking zich een
geweldige properheid oplegde, dit in tegenstelling tot de andere kerkdorpen. In de lagere
sociale klassen heerste een gebrek aan voldoende voeding. Deze was bovendien vaak ook
nog eenzijdig, omdat hij teveel vet en geen of weinig groente bevatte.32

Ook in de opvoeding droegen de ouders weinig dingen doelbewust op de kinderen
over. Met name in St. Willebrord vond vaak overdreven verwennerij plaats. Vrijwel alle
kinderen beeindigden hun schoolcarritre na de lagere school. Blijkbaar werd men dan
geacht klaar te zijn voor het verdere leven.B Door het gemis aan carriirrekansen binnen de
lokale gemeenschap was het op late leeftijd huwen een veel voorkomend fenomeen dat op
zijn beurt frequent voorechtelijk geslachtsverkeer veroorzaakte. In St. Willebrord werd dit
overigens als vrij normaal gezien.34 Kinderen met degeneratieve verschijnselen als een

klompvoet of hazenlip draaiden gewoon in het gezin en op school mee, al werden zij er wel
mee geplaagd. Ook blinden en doofstommen werden gewoon binnen het eigen gezinsverband gehouden. Alleen bij vergaande vormen van geestelijke achterstand zoals idiotie
werd een beroep gedaan op speciale instellingen zoals in Leur en Vught.35
Rond de eeuwwisseling waren in de stad Breda reeds initiatieven genomen om enig

tegenwicht te bieden aan de ernstigste mistoestanden op hygienisch gebied en om iets aan
de Tbc-bestrijding te doen. In I 902 kwam er een R.K. Vereniging voor bescherming van
zuigelingen van Breda en omstreken en een jaar later een afdeling van het Groene Kruis. 36
Het zou nog vijftien jaren duren voordat dergelijke initiatieven zich ook in Etten en Leur
aandienden.

25

Schreurs, Het kerkdorp St. W#/ebrord, 50, 51.

26

Dirven, 'Pastoor Bastiaansen', 58-66.

27 RAWB, Archief gemeente Etten en Leur 1810-1935, Sint-Elisabethziekenhuis; 1887-1975, archief 163, inv.no.
1, 2 en 156.
28

SchOnhage, Sociografie van Etten-Leur, 162.

29 Willemsen, Van God /os, 40-4Z
30 RAWB,Archief gemeente Etten-Leur 1811-1933, gezondheidsvoorzieningen in de jaren tien, inv.no. 99.
31

SchOnhage, Sociografie van
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SchOnhage, Sociografie van Etten-Leur, 237-145.
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33
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3.2 Praktijkovername
Reeds op de eerste zondag na zijn terugkomst

uit Moravie ging Mol met de fiets vanuit
Kruisland over Roosendaal naar Etten. Waarschijnlijk had zijn vader druk uitgeoefend om
er maar geen gras over te laten groeien. Hij bezocht dokter Vermast onaangekondigd, want
telefoneren was er in die dagen nog niet bij. Aangekomen op het oude Marktplein belde hij

aan bij het grote doch grauwe pand, Markt tia. De arts was thuis. In de ogen van Mol ging
hij zonderling gekleed, want op zijn zwarte colbert zaten aan weerszijden drie zilveren

kapiteinssterren. Meubilair en inrichting deden sober en ouderwets aan. Nadat hi j zijn
komst toegelicht had, kreeg Mol ongevraagd allerlei informatie. Aanvankelijk was Vermast
veearts en hij had in die hoedanigheid bij de cavalerie gediend, maar later was hij medicijnen gaan studeren. In I885 was hijin Etten de oude dokter Vermeulen opgevolgd. De
toestand in het dorp besprekend kwam Vermast geleidelijk op een onderwerp waarbij hij
zich steeds meer ging opwinden. Reeds vele jaren lag hij overhoop met de burgemeester,
die meende iedereen maar te kunnen commanderen. Deze had het zelfs gepresteerd een

advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde te plaatsen, waarin een oproep
werd gedaan voor een gemeentearts. Om Vermast een hak te zetten werd daar zelfs een
gemeentewoning bij aangeboden, zodat deze zijn praktijk en huis niet zou kunnen overdoen. Mol kreeg het advies maar snel een beslissing te nemen om zo de snode plannen van
de burgemeester voor te blijven.
Terugfietsend naar Kruisland had Mol tegenstrijdige gevoelens. Ofschoon het huis
enigszins troosteloos aandeed, had het toch ook zijn aantrekkelijkheden en er zou veel van
te maken zijn. De intriges en spanningen stonden hem tegen, maar tegelijkertijd dacht hij

zich wel daarbuiten te kunnen houden. De door Vermast genoemde prijs was niet gek en
zijn vader, reeds verheugd dat zijn zoon het bod niet meteen van tafel veegde, zegde toe de
financiering te zullen verzorgen.9 Het immer zuinig levende echtpaar Mol-den Ronden
zou van de spaarcenten een deel van de financiering voor zijn rekening nemen.18 In de

overweging van de jonge arts speelde mee dat weliswaar Oostenrijk nog steeds sterk trok,
maar juist in die dagen bekend werd dat de oorlog waarschijnlijk niet lang meer zou duren.
Het hospitaal in Sternberg zou dan waarschijnlijk ook spoedig komen te vervallen. Het
einde van de mobilisatie zou bovendien met zich meebrengen dat veel jonge artsen vrijkwamen om de open praktijken te gaan bezetten. Alles wikkend en wegend besloot Mol

om toch maar door te zetten en op de afgesproken datum van I 5 augustus zich weer bij
dokter Vermast te melden.39 Mol nam zijn beslissing meer op basis van zijn intuitie dan
van een behoorlijk inzicht. Zakelijke voorlichting, zoals vele jonge artsen toen reeds kre
gen, had hij niet gehad en in feite baseerde hij zich op wat heen en weer gepraat tussen de
oude dorpsdokter en hemzelf. Weliswaar werden de boeken open op tafel gelegd, maar

aangezien hij geen besef had van financiele administratie en evenmin van een gewenste
praktijkgrootte, zei hem dat weinig. Voor negenduizend gulden nam hij de praktijk over
en voor eenzelfde bedrag het huis. Doorslaggevend waren achteraf de zich wijzigende

oorlogssituatie en het feit dat zijn ouders, die zich al zo veel inspanningen voor hem
hadden getroost, in dezelfde streek bleven wonen en hem eenvoudig per stoomtram
konden bereiken. De koop werd gesloten en Mol zou zo lang bij dokter Vermast en zijn
vrouw blijven inwonen totdat zij een huis in Utrecht gevonden hadden.
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Er werd meteen spoed achter de zaak gezet. Nog diezelfde dag zou Mol zich ook gaan voorstellen bij burgemeester JAM.J· Beretta, zodat die geen roet meer in het eten kon gooien.

Tegelijkertijd zou hij zijn belangstelling voor de functie van gemeentearts kenbaar maken.
De burgemeester vond het onbegrijpelijk dat de jonge arts zijn heil ging zoeken in die uitgeleefde woning van 'die ouwe ruziezoeker', terwijl hij van de gemeente een prachtige

woning kon krijgen. Door al die ruzies had de dokter van Leur nu veel patianten in Etten en
Mol moest er maar goed voor uitkijken dat hij niet met hem in conflict raakte. Mol stelde in
het conflict tussen beide heren geen partij te willen zijn. Wel haalde de burgemeester iets
van zijn gram door op te merken dat hij niet kon beloven dat Mol de functie van gemeente
arts zou krijgen, maar deze stelde daar minzaam tegenover dat hij daar uiteraard alle
de gemeenteraad over ging. Toen Vermast aan
het avondmaal het verhaal vernam, deed het hem genoegen dat Mol als voorlopige conclusie
trok dat Beretta zich blijkbaar voor een fait accompli gesteld had gevoeld. De oude dokter
wist met het nodige leedvermaak te melden, dat hij 'van betrouwbare zijde' reeds lang

begrip voor had, want dat daar natuurlijk

vernomen had, dat zich bij de gemeente geen enkele sollicitant gemeld had op de vacature
voor gemeentearts. Als tegenzet had hij in hetzelfde nummer van het Tijdschrift voor
Geneeskunde ook een advertentie geplaatst voor zijn opvolging.
1(}

Een periode van introductie volgde, deels boeiend en leerzaam maar ook vaak moeizaam omdat het leeftijdsverschil tussen beide artsen de verhouding negatief beinvloedde.

Mol werd door Vermast persoonlijk aan een aantal belangrijke figuren op het dorp voorgesteld. 'Recht uit Wenen' was daarbij steeds een onderdeel van diens inleiding. Zo maakte
Mol kennis met notaris I. Peters en diens echtgenote en ook een bezoek aan het kloosterpensionaat stond hoog op het programma. Vermast wist dat ze daar niet vroeg genoeg konden komen om de opvolging te verzekeren. 4I
Op de eerste werkdag van Mol reden ze met paard en wagen over de mulle zandpaden rondom Etten om visites af te leggen. Tot verbazing van Mol sierde Vermast zich bij
deze gelegenheid met een officierspet. Blijkbaar zat het militarisme bij hem nog diep en
zeker over zijn tijd bij de veterinaire dienst sprak hij met enthousiasme. Het beroep van

veearts had hem waarschijnlijk meer vreugde gegeven dan dat van huisarts. De boeren
zouden later nog vaak vertellen dat'Mast' altijd eerst in de stal ging kijken, voordat hij zich
tot de zieke richtte. De allereerste visite gold een overleden oude man op de Haansberg,
waar een lijkschouwing diende plaats te vinden. Op de oude boerderij 'stonden de blinden
aan' ten teken dat er'een lijk boven aarde was'. In de 'goede kamer' lag het lijk opgebaard
in een wit doodskleed met grote geplisseerde kraag, de handen op de borst samengevouwen
met een rozenkrans erin. Bij binnenkomst van de dokters haalden de lijkbidders het dek-

sel van de kist en trokken zich terug. Op het eind van de Goorstraat werden de dokters
binnengelaten voor een volgend geval. De vrouw bracht hen in een duistere kamer waar-

37

WT, 8-11.

38 Interview met Frans Mol.
39 VW, 11,12.

40 VW, 17,18.
41 WT, 14.
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in een schommelwieg stond waarover een kleed hing om de zuigeling te beschermen
tegen vliegen die in zwermen over de tafel vol kruimels gonsden. Het kind bleef spuwen
en had het'koperzuur', zoals trouwens alle kinderen hadden gehad, aldus de moeder. Mol
hoorde toe en nam zich voor hier toch maar eens op de voeding terug te komen, waar
Vermast geen woord aan vuil maakte. Via een oude tbc-patient bij het Laakse bruggetje en
'een open been' bij 'het strooien huis' kwamen ze op de Hoge Donk bij een moeder, wier
zuigeling niet wilde groeien. Een zwaar hoofd had ze er trouwens niet in, want bij a]le
kinderen had ze in het begin die problemen gezien en ze waren toch allemaal groot geworden.

Die eerste dag liep Mol al tegen tal van zaken aan die hij in de daaropvolgende jaren nog
dagelijks zou tegenkomen: zuigelingenziekten, tuberculose, onwetendheid, bijgeloof, gebrek
42
aan hygiene en barre leef- en woonomstandigheden.
Na deze eerste

rit poogde Mol zo snel mogelijk een eigen koers te gaan varen, al viel

dat zolang hij bij Vermast inwoonde niet mee. Omstandig meende Vermast hem met allerhande informatie over pati8nten te moeten opzadelen. Vooral de wijze waarop patitnten
door Vermast te woord werden gestaan, kweekte zo'n aversie bij Mol dat ze maar din keer
samen spreekuur aan huis deden. Die keer kwam overigens een boerin uit Sprundel een
afspraak met de dokter maken omdat ze enige maanden later een kind moest baren. Toen
ze begreep dat de oude dokter de bevalling niet meer zelf zou doen, riep ze geemotioneerd:
'daar moet ik dan toch eerst eens met de baas over spreken, het is nog zo een jonge!' en was

verdwenen. Ofschoon die bevalling een paar maanden later vlekkeloos verliep, was dit
intermezzo voor Mol aanleiding Vermast mee te delen voortaan volledig zelfstandig te wil-

len werken in diens eigen huis en praktijk. Voor de 72-jarige dokter was het onbegrijpelijk
dat Mol een motor aanschafte om zich sneller te kunnen verplaatsen.

In die eerste weken leerde Mol ook kapelaan C. Verbunt van de Sint-Lambertuskerk
kennen, die zonder veel omwegen informeerde of hij al met trouwplannen rondliep. Met

verwondering nam Verbunt er kennis van dat de nieuwe dokter nog maar net 25 jaar
geworden was, maar hij was toch zo aardig hem op de pastorie uit te nodigen, zodat Mol
ook de nieuwe pastoor I. van den Biesen ontmoette.43 Mol maakte met steeds meer mensen
op het dorp kennis, zoals met Hennekam die een telefoontoestel had, waarvan Vermast

nog wel eens gebruik maakte omdat hij zo'n ding in eigen huis maar lastig vond.
'Baronneke van Nispen' had een winkel en was mede-eigenaar van een sigarenfabriek. De
enigszins formeel sprekende Van Nispen was een prominent figuur op het dorp, aangezien
hij regent was van het Sint-Elisabethgasthuis en bestuurslid van het armenbestuur en de

Vincentiusvereniging.

11

Zijn eerste bevalling deed Mol op het oude koetshuis bij het Nobelaerkasteel. Vermast
gaf hem bij vertrek weinig bemoedigend mee 'dat het daar al twee keer op instrumenten
was uitgedraaid.' De oude baker en de vrouw vonden het eigenlijk maar niks, zo'n jonge
dokter, waarbij de frustraties van de vorige keren zeker nog een rol speelden. De baker stelde dan ook al snel voor om 'de ijzers' maar weer uit te koken, want daar zou het toch weI
weer op uitdraaien. Mol ging daar niet op in, maar vroeg haar assistentie bij 'de ligging van
longes.' Hoewel zij daar nog nooit van gehoord had, deed ze toch wat hij vroeg. Vanaf dat
moment vloeide het wantrouwen weg. De bevalling verliep weliswaar moeizaam, maar
zonder instrumenten. Uiteindelijk lag de nieuwgeborene bij het ochtendgloren in de
wieg.45 Reeds die eerste weken viel de ionge dokter de onkritische en onwetende houding
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van de bevolking op. Bakerpraatjes, angst voor de dokter en bijgeloof hielden ergerlijke
toestanden in stand. 46
De lokale overheid was echter even passief. In haar iaarlijkse rapportage aan het

Staatstoezicht schreef de gemeente Etten en Leur zelfgenoegzaam over IgI 7, het jaar van

aantreden van Mol, dat het water overal van goede kwaliteit was, terwijl het nog tot I924
zou duren voordat de gemeente op het waterleidingnet zou worden aangesloten.47 Volgens
de rapportage was het toezicht op de keuring van waren afdoende, leverde de staat van
gebouwen, scholen, openbare wegen, riolering, goten en urinoirs geen nadelige gevolgen
op voor de volksgezondheid en was toezicht op prostitutie niet nodig, want het probleem
deed zich niet voor. Een Commissie voor Volksgezondheid had de gemeente niet.

48

In november I9I7 had Vermast zijn huisvesting in Utrecht rond. Ten overstaan van
notaris Peters werd de akte van koop verleden. Mol hoorde toen dat dit oude patriciarshuis,
De Linden genaamd, eerder bezit was geweest van een leerlooier, die tevens de functie van
burgemeester had vervuld. Op een novemberochtend werd voor de laatste keer het paard
voor de sjees gespannen. De koetsier diende paard met rijtuig meteen naar een boer te
brengen aan wie het verkocht was, want Mol had geen interesse getoond. Na een laatste
groet reed de sjees naar het kleine station aan het Leurse Baantje. Mol zou zijn bijzondere
49
voorganger nooit meer ontmoeten.

3.3 Op eigen benen (1917-1922)
Mol zag ongelofelijk veel werk op zich afkomen in dat grote, lege huis. Gelukkig was
binnen familieverband de beslissing genomen dat zijn oudere zus Rina bij hem zou komen
inwonen om het huis te onderhouden, te koken en ondersteuning te geven in zijn praktijkwerkzaamheden. Vanaf het eerste uur zou zij zich ontpoppen als een uitstekende assistente
in de eigen apotheek.50 Nadat de dorpelingen even de kat uit de boom hadden gekeken,
namen bijna allen die Vermast vroeger als arts gehad hadden, Mol nu tot nieuwe dokter.
Wel werd er korte tijd gemopperd dat Mol het spreekuur na de Hoogmis op zondag liet
schieten. Vermast had al die jaren op woensdag met de marktdag en op zondag spreekuur
gehouden, omdat de mensen dan toch in het dorp moesten zijn. De nieuwe dokter hield

echter zes dagen per week spreekuur en al gauw vonden de mensen het ook wel prettig dat
ze met hun kwaal niet tot een bepaalde dag moesten wachten."De informele contacten

42 1/VT, 15,16.
43 VVT, 21.
44 1/1/T, 20-23.
45 1/1/1-, 26.

46 VW. 42.
47 Gedenkboek drinkwatervoorziening Noord-West Brabant, 15.
48 RAWB, Archief genieente Etten-Leur 1811-1930, Verslag toestand der gemeente1917, inv.no. 900.

49 WT, 27.

50 VW, 39.
51 11/7-,78.
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die vooral Rina in het dorp wist te leggen, gaven een nieuwe toestroom van patienten te
zien. Door dit nieuwe netwerk zou bijvoorbeeld de directeur van de boterfabriek,
Terwisscha van Scheltinga, tot de vrienden van het huis gaan behoren. 51
De eerste vuurproef als medicus zou Mol in de winter van Ig I8 krijgen, toen een van
de laatste grote epidemieen ook Etten aandeed. De griep-pandemie maakte de helft van de
Nederlandse bevolking ziek, ruim din procent overleed. Het fatale verloop in grote delen
van Europa maakte al spoedig de vrees voor de beruchte 'Spaanse Griep' tot een realiteit. 53
Ook Etten kende tientallen slachtoffers, soms drie per gezin. Lange tijd werd Mol amper

nachtrust vergund en meer dan eens viel hij 's nachts achter zijn bureau in slaap in een
poging iets van de achterstallige administratie weg te werken. Het was ontmoedigend om
tegen de ochtend thuis te komen en daar alweer een volle lei met spoedgevallen te zien
staan. Pogingen om een assistent te krijgen van de Maatschappij voor Geneeskunde liepen

op niets uit. Kapelaan Verbunt zou later vertellen dat hij altijd precies wist in welke hoek

van het dorp de dokter werkzaam was geweest, want de aanvraag voor bediening uit die
wijk steeg dan zienderogen. Een van de tragische lotgevallen die Mol van nabij meemaakte,
was het overlijden van de jonge echtgenote van zijn Leurse collega Bosman. Persoonlijk
zou Mol ook met de gevolgen van de ziekte geconfronteerd worden. Februari I9 I 9 kreeg hij
een telegram waarin stond: 'Your brother dead'. De ziekte had inmiddels Engeland bereikt
en daar Rumold, als jong kapelaan werkzaam in een volkswijk van Londen, van het leven

beroofd. Voor de ouders van Mol was dit een enorme slag, maar ook hem beroerde het zeer,
temeer daar hij voor Rumold in augustus I 9 I 7 naar Nederland teruggekeerd was.5.1

Enigszins tot rust gekomen schafte Mol als een van de allereerste Ettenaren een
eigen auto aan, een tweedehandse 'Overland I9I 3'. Ofschoon benzine nog op de bon was
en het merendeel van de wegen rond Etten van een allerbelabberdste kwaliteit, stelde dit

vervoermiddel hem toch in de gelegenheid om met patienten sneller naar het ziekenhuis
aan de Leuvenaarstraat van Breda te reizen. Ook in een stad van die omvang waren de
specialisten nog schaars, maar in elk geval had men er polyvalente deskundigen als Cartier
van Dissel en Bijnen. Het ziekenhuis in Breda was, ofschoon armzalig qua inrichting, reeds
geavanceerd in zijn soort vergeleken met het primitieve gasthuisje van Etten. Voordat Mol
de auto aanschafte, werd Cartier van Dissel meer dan eens midden in de nacht door een

fietsende Ettenaar ontboden, omdat er nog geen nachttelefoon was. Hij spoedde zich dan

met zijn instrumentenkoffer achter op de fiets naar de in levensgevaar verkerende patifnt
om in het primitieve gasthuis van Etten een operatie uit te voeren. 55
Blijkbaar kwam de inzet van Mol goed over op de Ettenaren en de mensen in de kerkdorpen, want de uitbreiding van zijn praktijk verliep voorspoedig. De opmerkingen over
zijn jeugdige uiterlijk begonnen af te nemen en waarschijnlijk is ook een prd geweest dat
de bevolking zijn maatschappelijke betrokkenheid in de gaten kreeg. Nadat hij in I9I8

voorzitter was geworden van de plaatselijke afdeling van het Wit Gele Kruis, ontspon zich
in het kielzog hiervan een groot aantal lokale en provinciale activiteiten. Vanwege zijn
Oostenrijkse antecedenten werd Mol in I918 door het R.K. Huisvestingscomitd in Den
Bosch gevraagd mede een kindertrein naar Nederland te organiseren en kinderen te selecteren en te begeleiden die in de hongerwinter Ig I 7-I 9I8 ernstig geleden hadden. Uiteraard

stelde hem dit in de gelegenheid om vele van zijn dierbare Weense contacten weer eens
aan te halen. Ook in Etten werden veel kinderen door de gastvrijheid van de bevolking
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Eerste luchtdoop. Ettenaar Jozef Roels, Chris Mol en de piloot staan voor het vliegtuig (prive-collectie Frans Mol)

goed opgevangen en vaak kwamen hier vriendschappen voor het leven uit voort. Het was
kapelaan Verbunt wel toevertrouwd om via het Boerenkrantje de successen van deze kinderuitzending te bejubelen. Heimwee, dat ook voorkwam, bleef onderbelicht in deze succes-

meisje dat hier via kostscholen bleef hangen en helemaal 'verhollandste'. Later zou ze een van de eerste assistenten van Mol worden. 57
Wederom was het kapelaan Verbunt die het initiatief nam om vanuit Etten een bedestory.56 Rosa Stagl was zo'n

vaart naar Lourdes te organiseren en voor deze ondernemende

geestelijke lag het voor de

hand dat de medische begeleiding bij Mol thuishoorde. Gesecondeerd door zijn zussen
Rina en Angelien koppelde hij hieraan een vakantie in de Pyreneeen vast. Altijd in voor
iets nieuws liet Mol zich op de terugweg afzetten bij het primitieve vliegveldje van

Le Bourget bij Parijs om vliegend de reis naar Brussel voort te zetten. Veel meer dan het
afsluiten van een levensverzekering en het maken van een foto met de piloot hielden de
formaliteiten niet in. Uiteraard was in I920 een dergelijke vlucht in een open Handley
Page met flapperende vleugels en spankoorden meer sensationeel dan comfortabel. Door
wat de piloot ter geruststelling 'des trous dans l'air' noemde, werd Mol enige malen

genoodzaakt de perkamenten zak v66r zich te gebruiken. 58

52 1/VT 39,40.
53 Evenblij, 'Hoeveet doden hadden we kunnen voorkomen?', 17.
54 VW, 44-46.

55 WT, 43-46.
56 WT, 50,51. Voor ziin inspanningen op dit gebied kreeg Mol in 1922 een onderscheiding van het Oostenrijkse
Rode Kruis.

57 Interview met mevr. de Steur-Bekers.

58 WT, 52,53.
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Bij thuiskomst diende zich echter een probleem aan, dat Mol al lang had zien aankomen.

Het was maar al te opvallend dat 'boterdirecteur' Ifsbrand Terwisscha van Scheltinga 'toevallig' even kwam binnenlopen. Een huwelijk met Rina kon dan ook niet langer uitblijven.

Mol raakte hierdoor een ingewerkte assistente en hulp in zijn apotheek kwijt. Weliswaar
had zich inmiddels een weduwe voor dit werk beschikbaar gesteld, maar Mol vroeg zich
toch met enige zorg af hoe hij invulling moest geven aan zijn vrijgezellenbestaan in dat
grote huis. Twee dagen voor het huwelijk van Rina kwam de oplossing echter plots uit de
hemel vallen. Gedwongen door persoonlijke omstandigheden stond zijn grote vriend
dr. Karl Kloss opeens op de stoep en vroeg Mol of hij wat langere tijd bij hem kon komen
inwonen. Voor de 28 jaar wordende celibatair was dit een godsgeschenk en nog diezelfde
avond maakten ze plannen over de inrichting van de praktijk en de verbouwing van het
huis.59
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Mol en Kloss, zoals zij samen
per Harley patienten opzochten

(priva-collectie Frans Mol)

Een nieuwe fase brak aan, vol inspiratie door de creativiteit van zijn Weense vriend. Samen
legden ze visites af op de Harley en Kloss had daarbij het vermogen om zich goed te kun-

nen inleven in mensen uit een andere cultuur en met een voor hem vreemde taa]. Vaak
zaten de beide artsen bij kaarslicht, omdat na I o uur het elektrische licht uitging, de opgedane casuistiek van die dag te bespreken en sloegen ze de literatuur erop na. Ook deden ze
Iaboratoriumonderzoek. Eigenlijk werd de hele Weense kliniek in het klein nog eens ge-

imiteerd in een plattelandspraktijk in Etten. Tegen de consequenties daarvan zagen ze niet
op. Toen beter onderzoek van urine en bloedpreparaten een uitgebreider laboratorium vereiste, werd daarvoor een halve slaapkamer opgeofferd. Ook Mols spreekkamer diende aan
praktischer en meer moderne eisen te voldoen. Toen die onderneming eenmaal op gang
was gebracht, kwam ook de rest van het herenhuis in het vizier. Kloss architectonische
onderlegdheid en de interesse van Mol voor de bouwkunde kregen hier volop ruimte om
op te bloeien. Vaak werd er tot 's avonds laat op de werkplaats van Piet Klep met overgave
getekend en overlegd. Vooral de verbouwing tot de 'Weense kamer' diende het pronkstuk

van het oude en tevens nieuwe huis te worden. 60
Op den duur kende Kloss alle patienten bijna net zo goed als Mol zelf. Als duo op de

fiets of op de Harley waren ze een vertrouwde verschijning in de buitengebieden. Vaak zijn
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daarbij gevallen in de diepe, rulle karrensporen. Toch kwamen ze altijd goed terecht,
omdat ze zich een bepaalde valtechniek hadden eigen gemaakt.6' Het tegenspel dat de
ze

Oostenrijker bood heeft zeker zijn betekenis gehad in de vorming van Mol. Zijn eruditie,
welbespraaktheid, analytisch vermogen en kennis van muziek, bouwkunde en kunst hebben een stimulerende werking gehad op de Ettense huisarts, die mede door deze kompaan
ook veel arbeidsvreugde beleefde in zijn snelgroeiende praktijk. De grondige academische
vorming van Kloss bezorgde een rijkdom aan nieuwe medische ideeen, ofschoon deze op
zijn beurt ook ongetwijfeld veelleerde door waar te nemen hoe het er op het platteland aan
toeging. Beide mannen hadden vaak veel plezier. Met name de bezoeken aan de pastorie
leverden door de inbreng van de veelbelezen Kloss boeiende discussies op, waarbij deken
Van den Biesen zich tamelijk in het nauw gedreven voelde bij vragen als wat Faust nou

eigenlijk met'das ewig weibliche' bedoeld kon hebben. Uiteraard leidde dat tot binnenpret
bij de twee kapelaans. Overigens was de Wener voldoende galant om het laatste woord aan
de deken te laten, die met enige beslissende citaten uit zijn encyclopedie het dispuut
beslechtte.62

Aangezien juist het leven van de gewone man de beide artsen boeide, deden zij in de
avonduren, als een soort hersengymnastiek, een onderzoek waarbij de vraag centraa] stond
hoe het mogelijk was dat achter de vaak fraaie gevels aan de oude Markt toch zo'n gebrek

aan levenskracht waar te nemen was. Huis voor huis werd besproken en een stoet van wegkwijnende jonggezellen, gefrustreerde maagden en op veel te hoge leeftijd afgesloten

huwelijken, zodat deze wel kinderloos moesten blijven, passeerden de revue. Vaak bleef
men inwonen bij de ouders 'tot die uit de tijd waren' om dan verder te leven onder benamingen als 'de zusters', 'de dames' of'de erven'. De ontstellende balans van deze inventarisatie leverde op, dat 'het hart van Etten dood was', waarbij bege:rig toekijkende jongere
neven en nichten zich slechts afvroegen hoe de erfenis geregeld zou zijn. Conclusie van het
verhaal was dat Etten geen elan kende en boers in zijn opvattingen was. Ook de middenstand kende diezelfde mentaliteit. Bij de weinige gezinnen waar wel nieuw bloed te constateren was, trokken de kinderen vaak weg na hun middelbare studie in Breda. De enige
academisch gevormden op het dorp waren gemeentesecretaris Leyten en Mol zelf en daar-

om onderhield hij contacten binnen de beweging Tong Brabant om de studiezin te activeren
en de achterstand weg te werken. Doorstuderen betekende in die dagen in Etten dat men
naar het seminarie ging.63 Door deze analyses kreeg Mol een beter inzicht in de vraag hoe

de structuur van zijn dorp in elkaar stak, kennis die hem weldra een beslissende voorsprong zou geven op vele collegae.
Kloss zou onbedoeld nog verder van invloed zijn op het leven van Mol. Ianuari I922
kondigde hij aan later dat jaar naar Amsterdam te zullen gaan om het Nederlandse artsen-

diploma te behalen, waarmee hij onbewust ook bij Mol veranderingen in gang zette. Hals
over kop moest kort nadien op een avond een vrouw in levensgevaar met 'de Overland',

59 WT, 53,54.
60 VWI 55,56.
61 WT, 67.

62 WT, 56,57.
63 VI/T, 57-65.
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want ziekenauto's waren er nog niet, naar de Leuvenaarstraat in Breda gebracht worden,
waar gelukkig Dr. Bijnen aanwezig bleek. Na afloop van de geslaagde operatie inviteerde
Bijnen de beide mannen voor een borrel in zijn vol antiek staande huis en maakte hij nader
kennis met de welbespraakte en alles over kunst wetende Wener. Van het een kwam het

ander want kort daarop werden ze via Bijnen geinviteerd bij de familie Klep-Van den
Biesen, aangezien de heer des huizes in zijn fraaie huis aan de Baronielaan eveneens als een
gerenommeerd kunstkenner door het leven ging. Klep was de vermogende directeur van
de ijzergieterij de Ema en had onder de katholieken in Breda een goede naam vanwege de
donaties van zijn vader aan de R.K. Volksbond. De maatschappelijke achting voor deze

familie steeg nog meer in die kringen toen Klep sr. de kachels van het Bondsgebouw gratis
liet vernikkelen.64 Bij de socialisten in die stad werd overigens aanzienlijk koeler over deze
industrieel geoordeeld, waarbij vaak verwezen werd naar een staking in I 908 vanwege de
slechte arbeidsomstandigheden.65 De vrouw des huizes bleek een zus te zijn van de deken
van Etten en in het eerste gesprek liet ze meteen al uitkomen dat ze via haar broer al veel
lof over de ondernemende, jonge dokter vernomen had en wist van zijn in aanbouw zijnde
Weense kamer in dat prachtige pand. Zij kon amper haar nieuwsgierigheid bedwingen om
al dat fraais zelf te mogen aanschouwen. Door de loop van dit gesprek raakte de inbreng
van de 'vriend des huizes' en kunstkenner Bijnen reeds bij deze eerste ontmoeting op de
achtergrond. Onder het mom van een bezoek aan haar broer stond mevrouw Klep dan ook
binnen de kortste keren voor de deur in Etten. Of het geheel in scBne werd gezet of niet en
of zelfs zijn goede vriend Kloss daarin nog een rol speelde, laat Mol in zijn persoonlijke
memoires in het midden. Feit was wel dat de kunst steeds verder uit beeld geraakte en Mol
de bezoeken steeds aangenamer begon te vinden door de aanwezigheid van de twee zusjes
van Klep, Stefanie en Leonie. Met name laatstgenoemde, een jaar jonger dan hijzelf, trok
zijn bijzondere aandacht. Via tennisbaan, schaats- en fietstochten werd het op een carnavalsbal in Concordia in maart I 922 'vaste verkering'. Het tempo werd er goed ingehouden
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(privt-collectie Fran Mol)
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want reeds op tweede paasdag was de officiale verloving een feit, waarna het huwelijk
werd gesloten op 29 augustus 12922. Het bruiloftsfeest in Villa Maria, haar ouderlijk huis,
betekende een einde en een begin. Kloss trok naar Amsterdam en was inmiddels het
Nederlands zo goed machtig dat hij binnen een jaar het artsexamen succesvol afrondde.

Voor de jonggehuwden had hij niettemin een indrukwekkende erfenis achtergelaten.
Door zijn bemiddeling waren alle meubelstukken voor de Weense kamer in Oostenrijk

door handwerkers kunstzinnig vervaardigd en per trein bezorgd. Ook het interieur van het
hele huis was in dezelfde stijl aangepast. Kloss voegde een bijzondere dimensie toe aan het

leven van Mol en omgekeerd zal dat ook wel het geval geweest zijn. 66

3.4 Eigen gezin en dorpsperikelen (1922 - 1940)
Van Mols vrouw Leonie moet de omschakeling van Breda naar Etten toch wel aanpassing
gevraagd hebben. De mentaliteit van de mensen op een dorp was anders dan in een stad en

het fraaie huis had bijvoorbeeld nog niet het comfort van centrale verwarming of aansluiting op de waterleiding zoals zij gewend was. Op hun huwelijksreis merkten de jonge
echtelieden in Verona voor het eerst iets van een nieuw fenomeen dat Europa nog in een
ijzeren greep zou krijgen. Daar zagen zij in zwarte uniformen gestoken mannen marcheren
als teken van het opkomende fascisme. 6/
Bezien we de jaren van Mol van I922 tot aan de Tweede Wereldoorlog dan kunnen

in positieve zin de uitbreiding van zijn gezin en de bloei van zijn huisartsenpraktijk gememoreerd worden. Nadat in I923 Jail geboren was, baarde zijn echtgenote nog acht
kinderen, van wie twee meis jes.68 Mol was een druk bezette dokter, maar trok er desalniettemin in de schaarse vrije tijd met de kinderen op uit. Er werden veel wandelingen in de

natuur gemaakt. Verscheidene keren bracht het gezin de vakantie in het buitenland door.
Hij was ook een geboren verteller.69 De inrichting van het huis en de tuin was kindvriendelijk. Voor ziln kinderen was Mol liefdevol, maar ook rechtvaardig en een enkele keer
streng indien correctie noodzakelijk was. Duidelijk trachtten de ouders hun kinderen
normen en waarden bij te brengen. De opvoeding was doelgericht: de kinderen waren
aardig, netjes aan tafel, zorgvuldig in woordgebruik, maar zeker zelfbewust. Ofschoon de
oudste maar vier jaar in leeftijd met de assistente verschilde werd zij altijd keurig met
'juffrouw' aangesproken. Ook Mol en zijn vrouw spraken haar steeds zo aan.m In huis werd
geen dialect gesproken. Alle kinderen gingen na de lagere school naar kostschool, omdat
er in Etten geen voortgezet onderwiis was. Een goede opleiding stond bij het echtpaar Mol
voorop en alle kinderen zouden later een academische studie afronden. Vier van hen

64 Laenen, 'De opkomst van de katholieke arbeidersbeweging', 23,24.
65 Ten Teije, De opkomst van het socialisme, 177.

66 VVT, 68-73.

67 WT, 74,75.
Zie bijlage I voor een overzicht van de kinderen van het echtpaar Mol-Klep.
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69 1/1/1-, 113.

70 Interview met mevr. Riinders-Dekkers.
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zouden in de voetsporen treden van hun vader en werden

arts.71 Wel hadden de meeste
kinderen het gevoel eigenlijk pas als volwaardige gesprekspartner bij hun vader mee te tellen tegen de tijd dat hun studie afgerond werd." Ook op andere wijze bleek de discipline:
hoe koud het ook was, de kinderen sliepen altijd met open ramen en alles blonk steeds als
een spiegel. Dagelijks stond er fruit op tafel, maar om hun enige soberheid bij te brengen

kregen de kinderen hun eerste boterham altijd zonder beleg. In het gezin heette dat een
'boterham met niets'." Relatief werden de kinderen Mol zuinig opgevoed, ofschoon het
een welgesteld gezin was, zeker in de verhoudingen van Etten in die dagen. 7A
Het gezin Mol werd gekenmerkt door een uiterst efficiente organisatie met vaste rol-

len. De dokter deed praktijk en vergaderde als bestuurder eindeloos veel. Zijn echtgenote
was de organisatorische spil in huis die aan de medewerkenden dagelijks opdrachten gaf

zodat alles soepel draaide. Daardoor ontlastte zij haar man in hoge mate. Naast de doktersassistente waren er nog permanent een 'boven'- en 'beneden'-dienstbode in huis, alsmede
een tuinman."' Leonie Mol-Klep ontwikkelde zich tot een grote steun voor haar echtgenoot. Het huwelijk maakte een liefdevolle en degelijke indruk: twee partners die elkaar

door dik en dun steunden. Menigeen zag het zelfs als een modelhuwelijk.,6 Mevrouw Mol
was buitengewoon aardig en ondersteunend voor haar medewerkers. WeI beklaagden
enkelen van hen zich erover dat de familie Mol bepaald geen overdadige salarissen uitbetaalde.77 Overigens werd er op het dorp nog wel eens opgemerkt dat het geen kunst was

om doktersvrouw te spelen met zoveel personeel. De drukte in het gezin bracht mee dat de
dienstboden in huis een belangrijk deel van verzorging en opvoeding van de kinderen voor
hun rekening namen. Iongste zoon Laurens herinnert zich dat hij door deze meisjes vaak
voorgelezen werd en naar bed gebracht. Regelmatig zat hij in de avonduren alleen in de
keuken als in de Weense kamer visite ontvangen werd./8 Ofschoon op het dorp tegen het
doktersgezin werd opgekeken, ervoeren veel klasgenootjes van de kinderen dat dit ver
schil wegviel als ze eenmaal binnen waren. Het ging er gezellig aan toe en op verjaardagen

liet de dokter zich ook altijd even zien: Op de sfeer in huis was in alles de verfijnde
invloed te merken van het onderwijs dat mevrouw Mol op een Franse kostschool genoten
had. Dit was vooral merkbaar bij de veelvuldig gehouden diners aan huis, die uitblonken
door hun perfectie. Blinkend tafelzilver. zorgvuldige gekozen kristallen glazen, damasten
tafellakens en in stemmig zwart geklede en van een kroontje voorziene meisies die opdienden, gaven een feestelijke sfeer aan zo'n diner bij kaarslicht, waar het er toch gemoe-

delijk aan toeging. Veel grote persoonlijkheden uit de Nederlandse volksgezondheid, de
politiek en het culturele leven hebben aan die diners deelgenomen.
Mol was zeker een sociaal bewogen iemand die niet in rangen en standen dacht. In
situaties waarvan hij wist dat een patient het niet kon betalen, zei hij vaak tegen zijn
assistente maar geen rekening te sturen.81 Het kwam voor dat plotsklaps de linnenplank
voor het beddengoed of zijn eigen plank met ondergoed leeg was, omdat hij dat aan
iemand gegeven had die het hard nodig had. Over dat soort zaken werd echter niet gesproken. Net zo min repte Mol over de inkomsten die zijn echtgenote jaarlijks ontving via
8()

een winstdeling met de Etna. Met name door deze revenuen kon het echtpaar zijn kinderen
laten studeren. De praktijk leverde, zeker vddr de oorlog, niet zo gek veel op, gegeven het
grote aandeel armlastigen die hun rekeningen toch niet konden betalen. Mol hanteerde
een verschillend
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tarievenstelsel voor zijn patienten. Een welgestelde boer kreeg een

rekening van bijvoorbeeld tweehonderd gulden voor zijn assistentie bij een bevalling;
arme mensen betaalden vijf gulden. Een soort solidariteitsheffing avant la lettre.
Overigens werden de rekeningen vaak door zijn kinderen aan huis bezorgd om op de porti
te besparen.82 Menige kinderziel maakte de arts gelukkig omdat hij met de kermis nog wel
83

eens gratis kaartjes voor de mallemolen aan de Ettense jeugd uitdeelde.
Velen in de directe omgeving van Mol spraken hun verbazing uit over

zijn enorme
werklust en het tempo dat hij er op nahield. Een efficiente werkwijze en een ijzeren gestel
maakten dit mogelijk. Rust gunde hij zich vrijwel nooit. Bovendien beschikte hij over een
fenomenaal geheugen.HS' De Ettense gemeenschap kende Mol als een goed katholiek.
Jarenlang was hij in Etten voorzitter van de Katholieke Actie:5 In tegenstelling tot zijn
vrouw en kinderen zat hij altijd halverwege de kerk onder het beeld van de H. Rochus.
Mocht hij opgeroepen worden, dan kon hij onopvallend de kerk verlaten. Dat er tegen de
arts op het dorp opgekeken werd, bleek uit het feit dat de plaatsen in de Sint-Lambertuskerk bij opbod verpacht werden, maar dat niemand over het zeker niet hoge bod van Mol
durfde te gaan.86 Dagelijks behoorden de mis en in de avonduren het rozenhoedje tot de
gewoonten van het gezin. Principieel katholiek als hij was, had Mol niettemin oog voor
andersdenkenden. Hij was 66n van de drijvende krachten achter het cadeau namens de
buurt bij het zilveren ambtsjubileum van de bescheiden dominee Dijkman van de kleine
protestantse schare.87 Voor de meeste geestelilken had Mol achting en met kapelaan
Verbunt en de pastoor van St. Willebrord, Bastiaansen, kon hij het uitstekend vinden. Vaak

werkten deze pastoor en de dokter samen, onder meer na vechtpartijen en bij de daarop
volgende verslaglegging naar het Gerechtshof. Regelmatig stemden ze op elkaar af wat
de beste oplossing voor een gezin in problemen zou kunnen zijn.88 De bewogen pastoor
van St. Willebrord hield het doopboek bij en vermeldde tevens alle bijnamen om de ingewikkelde familierelaties op het dorp te kunnen blijven ontwarren. 89

71 Interview met Laurens Mol.
72 Interviews met Frans en Tonja Mol.
73 'Het leven van Mientje Luyten. '
74 Interviews met Frans en Tonja Mol.

75 Interview met mevr. Rijnders-Dekkers.
76 Interviews met Van Esch, Smulders en mevr. Rijnders-Dekkers.
77 Interviews met Van Esch, mevr. de Steur-Bekers en mevr. Rijnders-Dekkers. Daar tegenover stond dat juist
artsen, die waarnamen voor Mol, stelden dat hij zeker niet krenterig was.

78 Interview met Laurens Mol.
79 Interview met groep te Etten op 2 - 11 - 2000.
80 Interview met Smulders.
81 Interview mevr. de Steur-Bekers.

82 Interviews met Frans en Tonja Mol.
83 Interview met mevr. A. Gobbens.
84 Interviews met mevr. Riinders-Dekkers, Josten, Jansen, Smulders en Frans Mol.
85 Interview met Van Esch.

86 Gesprek met A. Hendriks
87 VW, 138.
88 Telefonisch ge3prek met Brouwers.
89 VI/T, 148.

I 09

Mol had zeker waardering voor de humor, beminnelijkheid en beschaving van deken Van
den Biesen, maar zou het steeds slechter kunnen vinden met diens ideeen. Tussen deze
twee invloedrijke Ettenaren zou zich een herhaling gaan voordoen van de situatie die zich
in Kruisland enige decennia eerder tussen pastoor Hopmans en zijn vader had afgespeeld.
Mol zag in de deken een man die de vooruitgang blokkeerde, wiens houding was als die
van de herder tegenover zijn volgzame kudde. Geobsedeerd door gedachten dat alle seksualiteit vies was, werd door toedoen van de deken reeds op de kleuterschool gestart met een
tegenoffensief, waarna ook in de daaropvolgende fasen dit kwaad met kracht bestreden
werd. Op alle terreinen waarbij de scheiding der seksen maar gerealiseerd kon worden
sloeg de geestelijk leidsman toe. Zo kwamen er twee patronaatsgebouwen, gescheiden

door een zware muur. Zijn dwangidee kreeg uiteindelijk zijn bekroning toen bij de bouw
van een nieuwe fietsenstalling naast de kerk er een aparte kwam voor damesfietsen. De
gesegregeerde stalling werd een bron van hilariteit op het dorp, die nog groter werd toen

De Telegraaf deze klerikale overbezorgdheid ridiculiseerde. Regelmatig verkeerde Mol dan
ook in contramine met deze geestelijke wiens invloed als voorzitter van het kerkbestuur,

katholieke jongensschool en het Sint-Elisabethgasthuis groot was. Mol
was verbijsterd toen de deken hem vertelde dat hij alle boeken van de schoolbibliotheek
de pas gestichte

had laten verbranden, zodat jongeren niet de smaak van het lezen te pakken konden krijgen

en zo ook geen slechte boeken in Breda zouden halen. De ironische toon in de memoires
van Mol is echter amper meer te onderdrukken bij de beschrijving van wat zich afspeelde
in het Sint-Elisabethgasthuis, overigens voornamelijk een tehuis voor oude lieden. Het

iarenlang vreedzaam beslapen huwelijksbed bestond opeens niet meer bij intrede in dit
gasthuis, want de mannen gingen linea recta naar de mannenafdeling en de vrouwen werden meteen doorgestuurd naar de vrouwenzaal. Volgens deze harteloze regel was zelfs

zoiets als een weekendhuwelijk volslagen onbespreekbaar. Behalve van de geestelijke
voorzitter die op dit gebied volgens Mol volslagen incompetent was, hoefde van de andere

regenten in hun 'his master voice'-houding ook niets verwacht te worden. Zo zat zijn
vriend, notaris I. Peters, er minder op grond van zijn deskundigheid maar meer uit de overweging dat dit bij zijn status hoorde en toonde hij zich niet overmatig actief. Ook met de
pastoor van Leur ging het flink mis. Deze was het een doorn in het oog dat Mol in zijn dorp
praktizeerde, hetgeen niet spoorde met zijn opvattingen over Leur waar hij heer en meester
was. De ongezonde

rivaliteit tussen

de beide

gemeenschappen lag aan dit denken ten

grondslag. Toen de geruchten echter te gortig werden, belde Mol aan op de pastorie en
werd zeer boos toen pastoor Dekkers meende alles te moeten bagatelliseren en hem ging

tutoyeren. Achteraf gaf Mol toe dat het we] een beetje naief van hem was zo uit te pakken
tegen een oude dorpspastoor die waarschijnlijk nog nooit was tegengesproken. Zich be-

roepend op zijn jeugdige leeftijd vond hij de inmenging van geestelijken in zaken
waarmee ze eigenlijk niets van doen hadden, niettemin ergerlijk 90
Ook de vooroorlogse samenwerking met de gemeente was een moeizame en liep
met name vast in de persoonlijke verhouding met burgemeester Beretta. Ofschoon de burge-

meester in hun kennismakingsgesprek een kanttekening zette bij de vraag of Mol wel
gemeentearts kon worden, werd deze in die hoedanigheid in I9: 8 toch benoemd." Hun
karakters en opvattingen over wat op het dorp mogelijk was, liepen echter te ver uiteen
om tot goede samenwerking te komen. Hun relatie is waarschijnlijk mede gekleurd door
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een zaak waarbij Mol zowel medelijden als ergernis voor Beretta en zijn vrouw voelde. In

het begin van zijn Ettense iaren werd Mol door de burgemeester veel te laat bij het ziekbed
geroepen van diens stamhouder Wim, die een acute blindedarmontsteking had. Ook de
toegesnelde Cartier van Dissel kon in het kleine Ettense gasthuis niets meer uitrichten en

ontstak in woede over zoveel onbenul. Eigenwijsheid en zuinigheid waren de oorzaak van
de dood van de jongen, die te voorkomen was geweest.w Opmerkingen van Beretta tegen
de gemeenteraad als 'Mijne Heren, luister nu eens wat ik besloten heb', vielen uitermate
slecht bij Mol. Bij de lethargie van het vooroorlogse Etten paste dat er vrijwel nooit iets

besloten werd en de raad bestond dan ook uit 'jaknikkers' die enkel voor het eigen standsbelang te porren waren.93 Mol was de onberijdbaarheid van de zandwegen in voor- en

najaar een doorn in het oog, maar zijn diverse verzoeken op het gemeentehuis voor verbetering daarvan brachten nooit enige reactie teweeg. Vaak moest hij met zijn motor door
boeren met een paard uit de sloot gehaald worden. Toen Monseigneur Poels in Breda een

lezing kwam geven over sociale woningbouw, nam Mol de burgemeester in zijn Overland
hier mee naar toe. Van enige wijziging van beleid was echter niets te merken.94 In venijnige

opmerkingen dat'de burgemeester altijd precies de prijs wist van een ei en een liter melk'
kapittelde hij diens krenterigheid en dat hij 'het als oud zeekapitein tot burgemeester maar
niet tot burgervader had geschopt', schreef Mol zijn gevoel van machteloosheid van zich
af. Mol had in elk geval een hogere dunk van de echtgenote van Beretta. Als voorzitster van
de plaatselijke

vereniging die zich voor de zuigelingenzorg inspande, leverde zij in zijn

ogen wel een verdienstelijke maatschappelijke bijdrage. Overigens zal Beretta zich in kleine
kring waarschijnlijk even weinig lovend over de 'lastige dokter' uitgelaten hebben, want

tegenspel was ook hij niet gewend. Over diens opvolger H. Hamilton, burgemeester van
I930 tot I946, liet Mol zich minder uitgesproken uit. Waarschijnlijk had hij het min of
95
meer opgegeven dat van de zijde van de gemeente iets positiefs verwacht mocht worden.
Zowel met deken Van den Biesen als met de burgemeester zat Mol jarenlang in

het bestuur van de lokale kruisvereniging. Hoe verschillend men ook over elkaar dacht,
als bestuur zou men zich steeds als een gesloten front zonder tegenstellingen aan de

bevolking presenteren.

3.5 Mol als huisarts
Als gemeentearts kreeg Mol vrijwel alle ziektegevallen onder de armen doorgespeeld,
omdat hij lange tijd de enige arts was in Etten en de omringende kerkdorpen. Uitzondering
hierop vormde de kern Leur waar Mol een uitstekende relatie onderhield met zijn collega

90 VW, 136-139.
91
RAWB, Archief gemeente Etten-Leur 1810-1935, Verslag toestand der gemeente aan het Staatstoezicht voor
de Volksgezondheid over het jaar 1918; bijlage behandelde stukken in de raad; inv.no. 900
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Giesbers die Bosman opgevolgd was. Regelmatig namen ze voor elkaar waar. Voor Mol
werd deze mogelijkheid tot vervangen steeds belangrijker aangezien zijn bestuurlijke acti-

viteiten alleen maar toenamen, zeker nadat hij in I923 voorzitter was geworden van de
Bredase Diocesane Bond van het Wit Gele Kruis. Eveneens een waardevolle aanvulling
voor Mol was dat de jonge arts Pierre van der Kar zich in Prinsenbeek vestigde. Deze
dokter werd in 925 zijn zwager door het huwelijk met zijn jongste zus Angelien Enige
verschuiving in patientenbestand vond ook plaats met de komst van de arts Van
Dortmund in I 928 in Hoeven.96 Overigens waren er in de jaren twintig en dertig nog maar
erg weinig gezondheidsvoorzieningen op het platteland. In I936 schreef de Gemeente

Etten en Leur aan de Inspecteur der Volksgezondheid dat Mol en Giesbers de apotheekhoudende gemeentelijke geneesheren waren, die ook belast waren met de doodschouw.
Aan deze korte opsomming werden Me j. J.C.E. Brouwers, vroedvrouw, en I. van Vleuten,
drogist, toegevoegd:' Deze overzichtelijke infrastructuur op volksgezondheidsgebied zou
in de jaren nadien uitgebreid worden met de arts Hoek en tandarts Braat. 98
Mol zag kansen toen gesproken werd over een nieuw ziekenpaviljoen in de tuin van
het Gasthuis en een betere huisvesting voor de bejaarden. Toen hij vervolgens direct door
het bestuur van het Sint-Elisabethgasthuis benaderd werd, zorgde hi j dat er bouwplannen
kwamen. Tot zijn teleurstelling moest hij van deken Van den Biesen vernemen dat deze

schipbreuk hadden geleden in het College van Regenten. Een meerderheid ervan meende
dat voorrang moest worden gegeven aan de bouw van een boerderij, zodat de ouderen wat
licht werk zouden kunnen blijven doen. Mol gaf hierop het gedenkwaardige antwoord dat

blijkbaar beter een koe dan een patiint in het Gasthuis kon zijn.
Zijn praktijk floreerde echter en er was niemand in Etten en wijde omgeving die de
dokter niet kende.'°° Als medicus was hij een vertrouwenspersoon voor veel mensen die
je

99

hun hart zo nu en dan bij hem konden uitstorten, zeker in de crisisjaren. Bij burenruzies,
geschillen bij erfenissen of verlovingsperikelen werd de dokter geacht een oplossing te
hebben. In de arcadische omgeving rondom Etten wist niemand beter dan hij welke schril-

dikwijls achter de gevels van de huizen verscholen lag.
Perfectionist als hij was had Mol zijn praktijk uitstekend georganiseerd.'01 Daarbij
had hij het vermogen zijn tijd doelgericht te besteden. Vroedvrouwen had hij een aantal
]e armoede

handelingen aangeleerd die zij zelf konden doen en dezen haalden hem er pas bij op strikte indicatie. Op het gebied van de verloskunde was Mol zeer bedreven. Hij schrok er niet
voor terug om bij stuit- en dwarsliggingen en vernauwde bekkens toch zelf de bevalling te
doen. Ook medische ingrepen deed Mol zelf, zoals het behandelen van gebroken ledematen
met gips, het chirurgisch verwijderen van goedaardige gezwellen en het hechten van uitgebreide verwondingen. Vele jaren heeft hij in goede codperatie met de specialisten Cartier
van Dissel en nadien Karthaus geassisteerd bij operaties in het Gasthuis. Albert Smulders,
die in I946 voor Mol waarnam, slaat de kwaliteiten van Mol als huisarts en de wijze waar
op deze met zijn patienten omging, hoog aan. Zeker voor die tijd werkte hij vanuit een
brede therapeutische basis, had zijn eigen ideeen over poeders en drankjes en had al een

degelijk opgezet kaartsysteem per patient.'°' Zoals hij in I 9I 7 Rina als apothekersassistente

opleidde, deed hij dit nadien met alle krachten die na haar kwamen. Speciale vooropleidingen waren er in die tijd nog niet. Corrie Bekers, assistente van I 929 tot I934, volgde Rosa Stagl op en herinnert zich de rustige maar efficiante wijze waarmee Mol haar ver-

II2

trouwd maakte met wat in een plattelandspraktijk van haar verwacht werd. Haar viel
steeds op hoe hij met een paar zinnen mensen op hun gemak kon stellen. Vooral voor
kinderen was hij erg aardig. los Menige assistente heeft zich 's ochtends angstig afgevraagd
hoe die bomvolle spreekkamer leeg zou raken, zeker indien de dokter vrijwel de hele nacht
104
ook nog was weggeroepen, maar het loste zich altijd weer op.
Onder zijn patienten genoot Mol een goede reputatie, maar men keek wel tegen hem
op. Zijn rijzige gestalte versterkte dat gevoel. Hij was bepaald niet flauw en zachtzinnig uitgevallen. Nu werd dit ook nog weI in de hand gewerkt door het feit dat je vddr de oorlog

bij een lichtere blessure (bijvoorbeeld een schaafwond) niet naar een arts ging maar naar
het Wit Gele Kruis. De zwaardere gevallen kwamen sowieso bij een huisarts terecht. En die
was op zijn beurt wel wat gewend. Zo trok Mol ontstoken tanden, wat zonder verdoving en
uitleg gebeurde. Niettemin straalde zijn optreden medische deskundigheid uit. Hi j regelde
de kerkdorpen kon menig jongere aan het geluid van de motor reeds
onderscheidenof dievan Molof vande veearts was. Voor de rest had niemand zo'n voertuig.

altijd van alles. Op

Een enkele keer werd hij in de wintermaanden nog wel eens met een arreslee gesignaleerd,
indien ander vervoer niet mogeliJk was. 105
Vooralin St. Willebrord werd Mol ervaren als een sociaal voelend mens die belang-

stelling had voor de persoonlijke omstandigheden van zijn patienten. Vrijwel alle dorpelingen hadden hem dan ook als dokter. Mol was begripvol, maar schuwde ook de andere
kant niet. Indien dorpelingen een aantal keren weigerden zijn advies op te volgen, liet hij
niet na ze in niet mis te verstane bewoordingen toe te spreken. Zo aten veel mensen veel te
vet. In glasheldere taal liet de dokter dan weten dat ze moesten overstappen op een ander
voedingspatroon. Correct doch streng was zi in optreden, maar niemand keek daarvan op.
De dorpelingen ervoeren gedrevenheid bij de arts, wat mede veroorzaakt werd doordat hij

in I926 met een aantal middenstanders het initiatief nam hier een afdeling van het Wit
Gele Kruis op te richten. Velen werden lid en het werk stond in aanzien.'06
Ook zijn betekenis voor de tbc-bestrijding werd hoog geacht. Mil zorgde ervoor dat
in menig achtertuintje een barakje kwam te staan waarin de patient kon kuren of dat een
dakkapel gebouwd werd zodat de zieke meer (zon)licht op de slaapkamer kreeg. De sociale
antenne van Mol zorgde er ook voor dat hij vaak verborgen talenten naar voren kon halen.

96 VW, 91, 92.

97 GAEL 1936-1949, Lijst van in de gemeente aanwezige geneeskundigen von 3 tebruari 1936,
Volksgezondheid, inv.no. 571.
98

GAEL 1936-1949, Lijst van

in de gemeente aanwezige genekundigen,

gezonden oon

Geneeskundig

Infpecteur te Nijmegen op 6 februari 1942, Volksgezondheid, inv.no. 571.

99 VVT, 98,99.
100 Ofschoon er geen officiele stukken en dossiers meer bestaan, is dit ditidelijk af te leiden uit gesprekken met

oud-patienten. Ook hel hierna volgende in de tekst verwijst nadrukkelilk naar deze

gesprekken.

101 Interview met Jansen.

102 Interview met Smulder3.
103 Interview met mevr. de Steur-Bekers.

104 Interview met mevr. Rijnders-Dekkers.
105 Telefonisch

interview met J. de Regt.

106 Telefonisch

interview met

N. Brouwers.
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De verbouwde praktijkruimte in huize De Linden naar een ontwerp van binnenhuisarchitect Berkowitz uit

Amsterdam in 1936 (privd-collectie Frans Mol)

Zo wilde Eva Gobbens baker worden maar

ze mocht niet van thuis. Haar moeder vond dat
ze 'niet de rommel van een ander moest gaan opruimen'. Toen Mol haar vanwege ziekte
aan huis opzocht, kwam ze hierover met de arts in gesprek. Meteen meldde deze haar aan

bij de commissie voor kraamhulp voor een net gestarte cursus in Breda. Haar moeder durfde
de arts niet tegen te spreken.
In zijn praktijk liep Mol ook tegen specifieke problemen aan. In I936 voerde Mol
lange tijd correspondentie met het anatomisch-embryologisch instituut van de
Universiteit van Groningen. Mol had bij bepaalde families in St. Willebrord een aantal
keren geconstateerd dat men een klauwachtige hand en zes vingers had. Vermeld instituut
had interesse om hiernaar genetisch en antropologisch onderzoek te doen. Karakteristiek
voor de communicatielijnen van die dagen is, dat burgemeester Hamilton in een brief aan
het instituut verwees naar pastoor Bastiaansen, die op zijn beurt meedeelde dat Mol in het
bezit was van een aantal rdntgenfoto's en samenwerking op dit terrein zou waarderen. Mol
heeft nog even overwogen op dit onderwerp te promoveren, maar de gigantische tijdsdruk
van de praktijk en bestuurlijke beslommeringen hebben tot gevolg gehad dat dit idee nooit
1(}/

gerealiseerd werd.

108

3.6 Oorlogsjaren
Indringend raakte Mol op Io mei I 9.'to betrokken bij het bombardement op Etten.109 Zijn
echtgenote zat reeds met de jongere kinderen uit veiligheidsoverwegingen in het kleuterII4

huis bij Rijsbergen. Op die vrildagochtend was de sirene plotseling gaan loeien en las burgemeester Hamilton de oorlogsproclamatie voor op het bordes van het gemeentehuis.
Terugkerend uit Breda zag Mol vanuit ziin auto die voormiddag een eskader vliegtuigen.
110

Hij zette er zelfs zijn auto ter hoogte van het Liesbos voor stil. Veronderstellend dat die
onderweg naar Engeland waren, sloeg hem de schrik om het hart toen hij zag dat deze hun
brisantbommen boven Etten afwierpen. Toen Mol een paar minuten later aankwam op de
Markt in Etten was het daar een complete chaos. Op nog geen 50 meter van zijn eigen huis
was een bom ingeslagen. Het huis van notaris Peters was van zijn dak beroofd. De eerste
balans was vijftien doden en veel ernstig gewonden. Met een assistent spoedde Mol zich

naar het Gasthuis om daar te redden wat er nog te redden was. Op blinden die van huizen

gerukt waren, in vloerkleden en gordijnen werden de doden door EHBO'ers het lijkenhuis
binnengebracht. Gewonden werden binnengesleept, evenals losse ledematen. Door de aanblik van dit alles viel de assistent flauw Geschokt ervoer Mol de dood van dorpsbewoners,
die op het lawaai dat ze hadden gehoord buiten waren gaan kijken. Het meest bizarre

moment was toen hij een vloerkleed opensloeg waarin het afgerukte hoofd van zijn vriend
de notaris lag. Mol opereerde tot laat in de avond aan een stuk door. Veel Ettenaren hadden
inmiddels onderdak gezocht op de Haansberg of de Klappenberg.'" Mol sliep in de nacht

van Io op I I mei in Etten. Met de zoon van de notaris, luffrouw Tilly, twee dienstboden en
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'Etten in puin,' schreef Mol bil deze

foto.

De afgebeelde personen kwamen bij het bombardement van mei 1940

te overlijden (privd-collectie Frans Mol)

107 Interview met mevr. Gobbens.
108 GAEL 7936-1949,Afwijkingen duim St. Willebrord, brief van gemeente aan dr. Straer te Groningen, 2.1.5.1,
Volksgezondheid, inv.no. 573; interview met Frans Mol.
1()9 In een brief aaii twee van zijn kinderen op ki,3t5(·hool legde Mol een aantal zaken vast. In de/e paragraal

wordt veelvuldig uit deze brief geciteerd
110 Broof en Hendrikx, tr heerschte, 31
111 Broos en Hendrikx, Er h('erschte, 34.
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de assistent moesten ze die nacht ijlings het bed verlaten om dekking te zoeken in de
speciaal gegraven loopgraaf in de tuin. Geregeld dreunde de grond onder het mitrailleur

vuur en toen om r uur

's

nachts een Franse wagen door een bom getroffen werd, was de

hele lucht fel rood gekleurd. Mol slaagde erin voor de ernstig gewonden, onder wie
mevrouw Peters, een onderkomen in Mariahof te regelen. Bij een daaropvolgend bombar
dement op zondag n mei werd een deel van de huizen van de Markt in puin gelegd. Weer
moest Mol met zijn personeel wegtrekken omdat het te riskant werd. Hij verbleef een
nacht voor een bevalling in Sprundel en ging met angst op dinsdag opnieuw kijken in
Etten. De ravage was enorm maar wonderlijk genoeg had zijn huis enkel glasschade
's avonds naar zijn vrouw wilde terugkeren die naar de Klappenberg
uitgeweken was, ontplofte een Duitse tank op een Franse mijn. Weer vielen er twee doden
en twaalf gewonden. Opnieuw stond Mol tot diep in de nacht in het Gasthuis te opereren.

geleden. Toen hij

Van de gewonden overleed nog 66n persoon. Op 22 mei stierf de echtgenote van notaris

Peters in het ziekenhuis van Tilburg. In een brief, bedoeld om zijn op kostschool
verblijvende kinderen gerust te stellen dat het gezin niets overkomen was, somde Mol
niettemin vele personen op die door deze 'ramp over Etten' het leven lieten en beschreef
wat er aan plunderingen en berovingen had plaats gevonden. Velen werden dakloos.

Nadat de rust op het dorp was weergekeerd, verwonderde Mol zich erover hoe
gemakkelijk de bevolking zich liet paaien door de voorgewende vriendelijkheid van de
Duitsers. De doden waren nog maar amper begraven of men stond al enthousiast te
applaudisseren bij een muziekkorps of organiseerde kaartavonden met 'de moffen'.
Overigens had de arts de indruk dat Etten zich daarbij niet onderscheidde van andere plaatsen in Nederland. Niettemin kwamen er met name uit de iongeren lieden naar voren die
zich dapper teweer zouden stellen in het verzet."i
Mol voelde wel aan dat het voorlopig afgelopen zou zijn met de vakanties met het
gezin in het buitenland. In de nabijheid van Etten werd daarom gezocht naar een zomer
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4 maart 1941. Mc)1 viert met /ijn geziti /ijii vilfentwilitigiarig jubileurn al, art (prive-collectie Fran% Mol)
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verblijf met speelgelegenheid voor de kinderen. Aan de Koekoekstraat op

de Klappenberg

kocht hij een perceel; het was een idyllische plek waar bos en heide elkaar afwisselden.
Met wethouder P. Luykx vond een welwillend gesprek plaats en binnen twee weken was er

in juli I 940 een akkoord van

de gemeente. In een Memorie van

Toelichting werd erbij

opgemerkt'dat het perceel voor de gemeente geen bijzondere betekenis had maar wel voor
den kooper'"S Blijkbaar kleefden er toch ook wel voordelen aan de niet altijd kritische
houding van het gemeentebestuur. Het nieuw gebouwde huis De Koekoek zou van even
grote betekenis worden voor het gezin als het statige pand De Linden dat aangehouden
werd. Niet alleen vierde de dokter op De Koekoek in augustus I 942 Zijn zilveren ambtsjubileum en twintigjarig huwelijksfeest, waarbij alle gasten in Brabants kostuum aan een
Brabantse koffietafel aanzaten, maar de plek was ook geschikt voor clandestiene activiteiten. Velen hebben er ondergedoken gezeten en ook Mol zelf heeft wel eens een wenk gekregen om zich daar maar een paar dagen 'koest' te houden. Toen de bezetter alle vergaderingen verboden had, heeft de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis er in het geheim
111

vergaderd

Met het verharden van de tegenstellingen tussen de Duitsers en het Nederlandse verzet werd het steeds moeilijker vergaderingen bijeen te roepen. Vele daarvan geschiedden

dan ook in het geheim, omdat de bezetter met argusogen naar alles spiedde waarover hij
niet de baas was.'15 Ofschoon hij zich daar niet op liet voorstaan, was Mol actief in het verzet. Louis Jansen was een van de personen die tijdens de oorlog bij Mol ondergedoken heeft
gezeten. Via diens zonen Frans en Jan, die beiden in Nijmegen waren ondergedoken, kwam
hij met Mol in contact. lansen gaf zelf leiding aan een knokploeg. Ruimte was er in overvloed want de meeste kinderen waren uithuizig. In de oorlogsjaren zwierf Jansen voor zijn
verzetsactiviteiten veel door Nederland. Als hij in de buurt van Etten was, kreeg hij altijd
onderdak bij het echtpaar Mol en kon hi j blijven zo lang hij wou om op krachten te komen.
Mol liep daarbij risico, want het huisvesten van een verzetsman kon tot deportatie leiden.lit Ingaand op een verzoek van Medisch Contact honoreerde Mol de oproep tot artsenverzet om in staking te gaan."' De drie medici die werkzaam waren in Etten en Leur lieten
een zelfde brief aan de burgemeester van deze gemeente uitgaan. Zij deelden mee dat zij

hun bevoegdheid van arts hadden neergelegd en verzochten aan te geven wat de gemeente
nu van hen wenste. Nog diezelfde dag kreeg Mol met zijn Iokale collegae het verzoek van
burgemeester Hamilton om 'rekening houdend met de omstandigheden en beperkingen
die de nieuwe tijd oplegde, toch hun verplichtingen jegens de Gemeente te blijven voortzetten.'118 Tijdens de oorlog werd Mol gebeld door de President van de Nederlandse

112 WT, 161
113

GAEL 1936-1949, brief van Mol aan college van B. en W., d.d. 22 juli 1942 en raadsbesluit en Memorie van

Toelichting d.d. 25 juli 1942; Bijlagen, 3.2, stuk 97; perceel de Klappenberg.
114 WT, 160-163.

115 WT, 166.
116 Interview met Jan5en.
117
118

De Vries, Geschiedenis van het verzet, 51.

Archief gemeente Etten-Leur 1936-1949, brieven van G.J. Hoek, C. Mol en F. Giesbers d.d. 25 maart 1943

en antwoord van gemeentebestuur d.d. 26 maart
de bemepsaanduiding door artsen, inv.no. 592

1943, Stukken betreffende het niet langer gebruiken van

II7

Artsenkamer, de arts C.C.A. Croin. Deze deelde hem mee dat hij de huisarts wenste te
benoemen tot Gouwleider van de Artsenkamer voor het district Zuid. Mol antwoordde

kort: 'Ik wens daarop niet in te gaan. Dag mijnheer!' en legde op. Het voorval heeft verder
geen gevolgen gehad, maar Mol liep met deze belediging van een vertegenwoordiger van
de nationaal-socialisten een behoorlijk risico."4 Rond dolle dinsdag was de naam van de

Ettense huisarts zelfs doorgedrongen tot de regering in ballingschap in Londen.
Verzetslieden die naar bevrijd gebied in Belgie wilden doorstoten, moesten zich bij hem op
De Koekoek melden voor nadere instructies."° Ofschoon Mol in zijn memoires later geen
enkele toespeling daarop maakt, lijkt zijn werk in het verzet mede bepaald te hebben dat

hij na de Tweede Wereldoorlog nog een totaal nieuwe carriie re opbouwde. In het hoofdstuk
over de politicus Mol zal hierop dieper ingegaan worden.
Ofschoon de gever anoniem wenste te blijven, zullen velen uit de kleine gemeenschap wel begrepen hebben dat het dokter Mol was, die aan de Lambertuskerk een nieuwe

klok schonk. Dankbaar dat zijn gezin ongeschonden de oorlog had overleefd, stelde hij dit
gebaarin I947·
171
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De door Mol in 1947 aan de Sint-1.ambertusparochie geschonken klok (priv6-collectie Frans Mol)

3.7 De naoorlogse jaren (1945-1972)
De oorlog zou uiteindelijk als een duidelijke cesuur in de carrilre van Mol fungeren. Kort
na de oorlog werd hem gevraagd toe te treden tot de volksvertegenwoordiging. Waar-

schijnlijk droeg de grotere afstand die daarvan het gevolg was er toe bij, dat hij zich minder
ging ergeren aan het veelal passieve leven in zijn gemeente. Diezelfde gemeente mocht
zich ten langen leste in een veel positievere ontwikkeling gaan verheugen. In de geschriften
II8

van Mol verdween de zure toon over politiek onvermogen en het gemis aan visie bij de
gemeente en maakte plaats voor een veel positiever geluid. De geleidelijke verandering in
de Ettense samenleving bleek onder meer uit het feit dat men over voortgezet onderwijs
ging beschikken. In 950 werd een huishoudschool geopend, aangezien de reeds bestaande

Withof die werd geleid door de zusters franciscanessen van de congregatie der
Penitenten Recollectinen vrijwel alleen door interne leerlingen op de kostschool bezocht
werd. Het overduidelijk katholieke karakter bleek overigens nog steeds uit het feit dat bij
de nieuw gestichte school de deken van Etten, Th. van den Bom, de voorzittershamer
hanteerde en het totale docentenkorps uit slechts twee leken en verder tien religieuzen en
aan het

twee priesters bestond. U,
Hoewel Mol was voorgespiegeld dat het lidmaatschap van de Tweede Kamer maar
twee middagen per week zou vergen, bleek dit al spoedig een utopie. Hij zocht daarom een

waarnemer en vond die in de persoon van Albert Smulders. Helaas werd deze genoodzaakt
al binnen een jaar te vertrekken, omdat zijn schoonvader door ziekte gedwongen zijn prak
tijk moest staken.121 Weer moest Mol naar een nieuwe waarnemer uitkijken. Die diende

zich aan in de persoon van Andrd Hermans. De overdracht aan Hermans is uiteindelijk
teleurstellend verlopen, waarbij Mol zich op onaangename wijze voor een fait accompli
gesteld voelde. Uiteindelijk werd de praktijk in zijn geheel aan Hermans overgedragen, terwijl het de bedoeling was dat deze in de familie zou blijven en na diens afstuderen op zoon
Frans zou overgaan. Mol beschouwde het als een van de weinige zwarte bladzijden in zijn
leven.'14 Op I 5 augustus I954 startte zijn zoon Frans zijn vrije vestiging in het ouderlijk
huis De Linden aan de Ettense Markt. Mol ging zelf in zijn buitenhuis De Koekoek wonen.

Lange tijd had dit gefungeerd als onderdak voor onderduikers, vluchtelingen, gerepatri125
eerden uit Indie en slachtoffers van de watersnoodramp in I953·
Waarschijnlijk is het vooral de verdienste geweest van een nieuw type burgemeester
met grotere managementvaardigheden dat Etten en Leur omhooggestuwd werd in de
naoorlogse periode. Met de drie burgemeesters die Mol na de oorlog meemaakte, had hij
een uitstekende verstandhouding en werden zaken zorgvuldig vooraf doorgesproken en
geregisseerd. zonodig met een glas wijn. Als eerste kwam mn dr. Charles van Rooy in I 946.

Onder zijn tot I952 durende leiding werd de gemeente aangewezen als kerngemeente in
het industrialisatiebeleid van de regering. Het was de periode dat de gemeente door gedegen
sociaal-economisch onderzoek tegen het licht werd gehouden.'26 Onweerlegbaar werden de
zwakke kanten in de structuur van de samenleving aangetoond. Datgene wat de als eenling
vechtende dokter Mol steeds had geconstateerd, werd nu door wetenschappers onbarm-

hartig op papier gezet. De hoogste werkloosheidscijfers van het land, veel forensenverkeen

119

'De Klokken', z.i

120 Suykerbuyk, 'Na dolle dinsdag', 14, 15.
121 Vroom, Waar de k/okken /uid(d)en, 50.

122 Godrie-van Gils, 'Van koftbereid,ter', 28-29.
123 Interview met Smulders.

124 Interview met Frans Mol.
125 1/V/,163.
126 Rapport van Schreurs over St. Willebrord, van Schonhage (1948) en ETIN-rapport (1950).
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een onrendabele sociaal-economische structuur, een lage onderwijsgraad van de be-

volking, pauperisme en asociale gezinnen waren een paar van de steekwoorden die aangaven
dat de gemeente in een vrijwel hopeloze positie verkeerde. De passieve houding van zowel
de gemeente als de bevolking zou eerst door een soort Marshallplan doorbroken moeten
worden en plaats moeten maken voor ondernemingszin. 12' Door het aantrekken van

industrie zou het vliegwiel op gang kunnen komen, waarbij verder gekeken diende te worden dan de traditionele industriecentra die Noord-Brabant van oudsher kende. 1/11

Ofschoon tot I950 de sociaal-economische situatie buitengewoon zwak bleef, is het toch
de verdienste van deze burgervader geweest dat er een kentering in het denken kwam.
Inmiddels was een felle discussie ontbrand over een correctie van de gemeentegrenzen,
waarin Mol zich overigens niet onbetuigd zou laten (zie paragraaf 8.6).'14 Niettemin gaf
Van Rooy helder zijn gedachten weer toen hij in een afscheidsinterview meldde dat 'deze
regio' met Emmen tot de noodgebieden van het land behoorde.
De doorbraak kwam met de komst van burgemeester Jan R Godwaldtin 1952, die de
zaak energiek voortzette en erin slaagde Tornado en andere
grote bedrijven naar Etten te
halen. De komst van nieuwe zakenlieden en personeel zou binnen degemeente echterook
nieuwe behoeften op sociaal-cultureel gebied meebrengen. De burgemeester benaderde
Mol om leiding te geven aan het cre0ren van een nieuw sociaal-cultureel centrum, omdat

de dokter voor alle bevolkingsgroepen acceptabel was."0 Qua accommodatie was de toestand binnen de gemeente hopeloos. Tot dat moment werden
filmvoorstellingen in een
rokerig cafizaaltje gegeven, toneel vond plaats in het patronaatsgebouw. met gescheiden
voorstellingen voor mannen en vrouwen, en zowel het jeugdwerk, de bibliotheek, de oud-

heidkundige vereniging als de standsorganisaties kampten met een groot ruimtetekort.
Het gemeentebestuur, de burgemeester voorop, vond dat het initiatief in de eerste plaats
van particuliere zijde diende te komen, maar was bereid krachtig te steunen. Voorts
moesten alle relevante partijen er zo nauw mogelijk bij betrokken worden. Naar alle waarschijnlijkheid was die opzet al onderwerp van ampele discussie tussen burgemeester en
dokter geweest. December I953 werd een Stichtingsbestuur geformeerd dat zorg diende te
dragen voor de oprichting en exploitatie van een dergelijk gebouw. Mol werd voorzitter, de
burgemeester fungeerde als afgevaardigde voor de gemeente en secretaris werd A.J. van

Esch, directeur van het Arbeidsbureau."' Uitgangspunt was om de bevolking zo nauw
mogelijk bij het initiatief te betrekken. Dit geschiedde zowel door de groeiende groep
andersdenkenden aan zich te binden die zich met de industrie hier vestigden als door de
standsorganisaties erbij te betrekken. Dat het ernst was, bleek een paar weken na de
oprichtingsvergadering toen de minister van Maatschappelijk Werk. mr. EI. van Thiel, partij
genoot van Mol, schri ftelijk op de hoogte werd gesteld. Er werd een verband gelegd met het
ETIN-rapport, waardoor de gemeente haar goede wil toonde om de opgelopen achterstand
op pedagogisch, maatschappelijk en cultureel terrein in te lopen via een 'ontspanningsgebouw'. B. en W deden er al een eerste voorlopige berekening bij en maakten deze extra

aantrekkelijk doorte melden dat de industrie voornemens was een deel van de financiering
voor haar rekening te nemen. 'Dat soort brieven uit Etten waren ze niet gewend in Den
Haag. Met enige regelmaat bleef de

stichting brieven naar het departement schriiven en
overleg voeren met ambtenaren om de zaak warm te houden. Het duo Mol-Godwaldt, met
de industrieel Van Voorden als'Dritte im Bunde'.liep echter al spoedig tegen tal van weer-

I 20

standen aan. Departementale scheidslijnen maakten er een ingewikkelde doolhof van, het

bleef moeilijk in Leur enig enthousiasme voor het initiatief los te maken en ook de vraag
over de confessionele grondslag begon zich, in het van origine katholieke Etten, meer

nadrukkelijk te stellen. Mol toog erop af en overlegde met de geestelijkheid, de industritle
kring en met alle overheidslagen. waarmee men van doen had. Iii
In I 956 deed zich los van het sociaal-cultureel centrum een ontwikkeling voor, die
zeer welgemeend is geweest van de zijde van de gemeente, maar die haar tegelijkertijd ook
wel van pas kwam. Bekend was dat Mol zijn kamerlidmaatschap zou neerleggen. aangezien

hij het als gepensioneerde wat rustiger aan wilde gaan doen.'34 Het ereburgerschap in I956
voor Mol was het eerste dat de gemeente aan een ingezetene verleende. 'Uitzonderlijke
90
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ETIN-rapport Etten en Leur, 69,70.

128 Graat, De industriale ontwikkeling, 14.
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kabinetschef van de commissaris van de koningin 29 oktober 1957, dossier

de Nobelaer 1953-1959, inv.no. 1.856.113.
P. Bekers namens het jeugdwerk; E. van Voorden namens de Hervormden en
de industrie; W. Luykx namens de N.C.B.; M. Aerts namens de K.A.B.; L. de Bruin namens de Middenstand
en A.A.R Ferket, schoolarts.
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De overige leden waren: S.
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GAIL 1950-1959, Brief aan de minister van Maatschappelijk werk 20 januari 1954, dossier de Nobelaer 19531959, inv.no. 1.856.113.

133 GAEL,

laarverslag stichting de Nobelaer, 1958-1962.

134 VW, 168.
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verdiensten op sociaal en medisch gebied jegens de Gemeente Etten en Leur,' luidde het
unanieme besluit van de gemeenteraad.11.' Ongetwijfeld heeft de gemeenschap een eerbewijs
aan haar kundige dokter en kamerlid willen afgeven, maar met name
burgemeester
Godwaldt zal goed aangevoeld hebben dat men hem nog dikwijls nodig zou hebben in tal

van kwesties. Door hem het ereburgerschap aan te bieden werd Mol ook enigszins verplicht
zijn kennis en omvangrijke netwerk ten dienste van'de goede zaak' beschikbaar te stellen. 136

Door statutenwijziging in I957 kreeg de naamstelling van het te bouwen sociaalcultureel centrum meer aardse allures en ging men door als Stichting de Nobelaer. De
argumentatie was dat de eerdere stichtingsnaam Hoger Leven te vaag was, maar niet
uitgesloten moet worden dat sporen van het beginnend deconfessionaliseringproces in
een snel veranderende gemeente hier hun schaduwen vooruit wierpen. In datzelfde jaar
kwam de langverwachte beschikking van het Departement van Maatschappelijk werk af;
men kon starten en de eerste schop ging de grond in. Op I 5 november 958 opende staatssecretaris R.G.A. H8ppener van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de gloednieuwe,
volgestroomde accommodatie. Hij feliciteerde de promotors van het culturele leven in
deze gemeente namens de regering en stond speciaal stil bij de figuur van Mol die zich in
dit geval als voorzitter, maar ook op tal van andere terreinen, had ingespannen voor de

verheffing van de mens. 13' In een fraaie begeleidende brochure, speciaal gedrukt voor deze
hoogtijdag, betoogde Mol dat welvaartsvermeerdering gepaard diende te gaan met de

ontplooiing van de mens in geestelijk, cultureel en religieus opzicht. 158
Via een huis-aan-huiskrant werd de bevolking zo nauw mogelijk bij het initiatief
betrokken, omdat De Nobelaer zich een plaats moest verwerven in het hart van de bevolking. Het centrum werd gezien als een plaats voor volksontwikkeling. ", Inmiddels
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(foto

Sturm, Streekarchief Wejt-Brabant)

waren competente lieden de bestuurlijke rijen komen versterken. wat aantoonde dat de
gemeente in hoog tempo aan het veranderen was. In het jaarverslag over 1959 had de toegewiide secretaris Van Esch een halve pagina nodig om te memoreren wie allemaal het

nieuwe centrum waren komen bezoeken. Naast vele gemeentebesturen kwamen zelfs
deputaties uit India en Ceylon hier poolshoogte nemen.'411
Voor rust was echter geen plek en energiek werd door het stichtingsbestuur aan de
verdere uitbouw gewerkt. Mol moet zich in deze discussies in zijn element gevoeld hebben, want ze sloten naadloos aan op zijn brede visie op de mens, waarin welzijnsbeleving
een prominente plaats innam. Zeer veel bestekken, begrotingen en vormen van overleg
waren aan de orde van dag, maar ook nu zouden zich teleurstellingen voordoen. Liep het

niet goed iii vergaderingen dan kon Mol daarvan overigens zichtbaar uit zijn humeur
raken. Tussentijds fungeerde Mol als voorzitter namens de burgerij van een erecomitd, dat
in I 960 het afscheid van Godwaldt begeleidde. Deze verruilde Etten en Leur voor
Roosendaal, waar men met enige bewondering had gadegeslagen wat deze burgemeester

letterlijk van de grond had gekregen. Overigens bracht het ereburgerschap van Mol vaak
mee dat hij naar voren geschoven werd. Bij de opening van een nieuwe vleugel van het
' II
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84 het afscheid van burgemeester Godwaldt op 14 januari 1960 biedt Mol een ( adeau aan namens de

burgerij

(loto Storm, Streekarchief We',t-Brabant)
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gemeentehuis of de installatie van het nieuwe carillon werd 'de dokter' erbij betrokken, die
dan niet alleen als decoratie wenste te fungeren maar ook actief meedacht en -handelde."'
Een snel veranderende samenleving bracht wederom mee dat het Sociaal-cultureel
Centrum aanpassing behoefde. In r965 schreef het Stichtingsbestuur aan architect

Koldeweij dat men in de 'Nobelaer nieuwe still' de Levensschool, de school voor
Amateuristische Kunstbeoefening, de Bibliotheek en de L.O.M.-school, zij het tijdelijk,
wilde huisvesten. Wederom was overleg met de top van het departement over de financiering noodzakelijk. Ofschoon A. Oderkerk een kundig burgemeester was, die veel subsidies
uit het vuur sleepte, had hij geen rechtstreekse entree tot de minister. Aangezien Mol en
minister dr. M. Klompi elkaar goed kenden, zorgde de dokter ervoor dat een gesprek op het
departement tot stand kwam.'4100k deze verbouwing werd gerealiseerd en nu was het op
5 september I970 de Minister van C.R.M. zelf die de nieuwbouw officieel opende.
11,

Nu Mol tegen de tachtig liep, werd De Koekoek toch wel erg groot voor hem en zijn
vrouw. Bovendien waren de mensen die hen jaren geholpen hadden, zelf ook op leeftild.

Ook werd Mols gezichtsvermogen steeds beperkter, waadoor hij mensen niet meer herkende. Mol nam afscheid in november I 972, op een feest waar 'tout Etten' present was in
de hem zo vertrouwde Nobelaer.
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vergezeld van burgemeester A. Oderkerk en Mol treedl mevrouw dr. Marga KlompO, minister van Cultuur,

Re( reatie en Maabihappellik weltijn op 5 september 19/0 de hernieuwde Nobelaer binnen voor de officiele
opening. Op de achtergrond de bij diezelfde gelegenheid onthulde pla5tiek, Pegasus verbeeldend, hi,t paard
dat ziln vleugels itit41aat en daarmee de opgang •,ynibc}li',eert die Etten-Leur definitief lieeft ingezet (uit: BN/

di, Stern, /-9- 1970, prive-ccillectie 1-rans Mol)
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3.8 Etten-Leur in 1970
Etten en Leur was ingrijpend veranderd, het had zelfs een metamorfose ondergaan. Tussen
de twee plaatsnamen was inmiddels in I968 een streepje komen staan zodat de gemeente
voor eens en voor altijd als 66n geheel naar buiten zou optreden. Burgemeester Oderkerk
zei in zijn rede tot de raad over I 970 dat ondanks de stagnatie in de vestiging van industrifle
nieuwbouw elders, zijn gemeente in de laatste tien jaar een vervijfvoudiging daarvan te
zien had gegeven. De gigantische veranderingen in de structuur van de gemeente misten
hun invloed op de mentaliteit en aard van de bevolkingniet. De trage bevolkingsgroei van
het begin van de eeuw, waarbij Etten en Leur in IgIo nog 7700 inwoners telde, was omge

zet in een explosieve toename. In de periode I955-I970 groeide de bevolking snel door de
aantrekkende industrie, zodat in I 970 de twintigduizendste inwoner werd ingeschreven."6 Voor de aard van het werk van de bevolking had dit evenzeer zijn consequenties.
Van een agrarisch-ambachtelijke samenleving vdcir de oorlog werd Etten-Leur een
industrieel-dienstverlenende. De grootste verschuiving zat in de sterke uitbreiding van de

dienstverlenende sector, die in I 930 nog maar een paar procent bedroeg maar nu opliep tot
4I °6. Het percentage in de land- en tuinbouw tewerkgestelden was rond I 970 gedaald tot
ongeveer Io% (40% in I930). Daarentegen steeg het percentage in de nijverheid (bouw-

nijverheid, industrie en ambachten) tussen 1947 en I 968 van 3 I naar 47·1'16 Leverde het
vooroorlogse Etten en Leur tot aan I95O enkel lager schoolonderwijs, nadien veranderde
dit in sneltreinvaart. Anno I 970 had men de beschikking over een rijk scala aan vormen
van voortgezet onderwijs, diverse vormen van beroeps- en buitengewoon onderwijs alsmede een Pedagogische Academie. De gemeente gaf subsidie aan een diversiteit van vor
mende, recreatieve en culturele instanties, waarbij De Nobelaer niet de minst begunstigde
was.

1,1/

In religieus opzicht waren de cijfers minder drastisch veranderd, wat blijkt als men
die van I920 vergelijkt met de naoorlogse (zie tabel 3.5)· Het percentage katholieken daalde
vooral na I 955· toen door het industrialisatieproces velen van buiten de gemeente zich
hier vestigden. De groepering protestanten groeide door deze import, zij het niet spectaculair. Het meest in het oog springend waren degenen die aangaven een andere of geen religie
aan te hangen. Ofschoon ietwat minder dan tevoren was Etten-Leur op I januari I 97 I nog

duidelijk 66n katholieke gemeenschap. Zoals in de hele samenleving speelden onderhuids
echter reeds andere mechanismen. In I957 gaf de deken van Etten opdracht aan het
Katholiek-Sociaal Kerkelijk Instituut in Den Haag onderzoek te doen naar het zondags-

141 Interview met PeeterJ Weem.

142 Interview met josten.
143 GAEL, laarvenlag stichting de Nobelder 1970.
144 WT, 195.
145 Indien de grenscorrectie van 1953 hierbii betrokken wordt, waarbij het Etteli5e deel van St. Willebrcird naar
Rucphen Ring, gepaard gaand met een verlie van 13()0 per•,onen, niag zell% van een verdrievoudiging iii
zestig jaar g proken worden-bron Villa, jaarverslag
146 Jaarverslag gemeente Etten-Leur 1970, IV en 16.

1970

Gemeente

Etten-Leur.

147 Jaarverslag gemeente Etten-leur 197(), 27-33.
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Tabel 3.5 Bevolkingssamenstelling Etten en Leur naar godsdienst (I920*I97I)

Godsdienst

I

920

I955

I

970

I97I

Totaal rooms-katholieken 8258 96.5% II758 95.9% I7505 88.9% I7939 88,0%
Totaal protestanten
Andere gezindten
Geen godsdienst

Totaal bevolking

43I 3,5% II30 5,7% I204 5,9%

284

3.390

4

0, I %

37

4

0, I

%

34

8550 I 00%

0.390

46 I

2,390

495 2,490

0,3%

602

3,I%

742 3,7%

I 2260 I00%

I 96g8

I00% 20380 I00% I
(bron: Idarverslag gemeente Ellen-Leur 1970, VilIC)

misbezoek. E6n van de conclusies was dat met het wegvallen van de gesloten en meer
traditionele gemeenschap in de arbeidersklasse de druk was weggenomen om regelmatig
de zondagsplicht te vervullen. Reeds toen waren de eerste scheuren in het hechte katho
lieke bolwerk te ontwaren en diende de ontkerkelijking zich aan. Velen waren in naam
nog wel katholiek, maar amper of niet meer praktiserend.'m Dat de mentaliteit ook in
ruimer opzicht was veranderd, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in I 970 het protestants-

christelijk centrum De Baai het Wit Gele Kruis in zijn accommodatie opnam. Een
groeiende oecumene was binnen de gemeenschap op gang gekomen.
Stond Mol bij zijn start in de Ettense samenleving op enige goed bedoelde maar weinig
effect sorterende initiatieven van het particulier initiatief na, nog volstrekt alleen op
volksgezondheidsgebied, ook op dit terrein had zich een aardverschuiving voltrokken
toen hij de gemeente in I972 verliet. Een groot aantal huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andersoortige dienstverleners op medisch en welziinsgebied stond de gemeenschap ten dienste. Goed geoutilleerde ziekenhuizen in de nabijheid en een adequaat
verzekeringswezen hadden ook op dit punt een transformatie op gang gebracht.

3.9 Samenvatting
Gedurende meer dan een halve eeuw heeft Mol zich ingespannen om de bevolking van
Etten te verheffen. Van het stille, dommelende boerendorp dat hi j in IgI 7 aantrof, was bij

zijn vertrek weinig meer te herkennen. De kleinere ambachtelijke bedrijfies bestonden al
lang niet meer, maar Etten-Leur keek fier om zich heen. Een arme, agrarische samenleving was veranderd in een industrifle en dienstverlenende. Uit dit hoofdstuk kan
geconcludeerd worden dat de betekenis van Mol voor Etten en de kerkdorpen van grote
importantie was. Als huisarts genoot hij een voortreffelijke reputatie en het vertrouwen
van de hele gemeenschap Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat dit type

'hoogst verdienstelijke dokter' op veel plaatsen op het Brabantse platteland te zien was in
de vcidroorlogse jaren. Daarom moeten zijn activiteiten voor de plaatselijke

Kruisvereniging in dit onderzoek betrokken worden om de vraag te kunnen beantwoorden, of hij een fundamentele invloed uitoefendeopde mentaliteit van de bevolking. In het
I26

volgende hoofdstuk wordt daarop dieper ingegaan.
Na de oorlog behoefde hij minder te soleren dan hij als arts voor de oorlog had
moeten doen. Door een goede samenwerking met prominente inwoners en een zelf-

bewuster gemeentebestuur van Etten en Leur kwamen zijn specifieke vaardigheid van
onderhandelaar en zijn uitgebreide relatienet toen volledig tot hun recht. Mol overschreed
daarbij als medicus de traditionele gezondheidsgrenzen, zodat een voorziening als
De Nobelaer mede door ziin invloed tot stand kon komen.

1,18 KASKI-rapcirt, Net zondaqimishezork.
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Twee medeoprichters

:

deken J. van den Biesen en burgemeester

r

J. Beretta (resp. privd-collectie Franf Mol

1-Zi

en Gemeentearchief Etten-Leur)

De ontwikkeling
van het Wit Gele Kruis
in Etten
4
In dit vierde en het volgende hoofdstuk staan de activiteiten van Mol met betrekking tot
het Kruiswerk centraal. Spoedig na zijn start als huisarts raakte hij betrokken bij de ont
wikkelingen daarvan op lokaal niveau in Etten en nadien ook bij die op diocesaan en nationaal niveau. De werkzaamheden die Mol verrichtte ten behoeve van het Kruiswerk nemen
een centrale plaats in binnen zijn maatschappelijke carri ,re. Weinigen was het gegeven
zich in dit land gedurende zo lange tijd zo intensief met de Kruisbeweging bezig te houden.

Voor de inhoud van het vierde en vijfde hoofdstuk brengt dit mee dat een keuze uit de verscheidenheid aan rollen op de verschillende niveaus onvermijdelijk is. Met name die rol-

len worden naar voor gehaald, die het meest kenmerkend voor hem zijn geweest. Het lokale gebeuren in Etten krijgt hierdoor een centrale plaats, omdat zijn activiteiten binnen
deze gemeenschap een relevant vertrekpunt vormen voor zijn totale werk binnen het

Kruiswerk. In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe dit werk zich op plaatselijk niveau ontplooide en wat de specifieke inbreng van Mol daarin was. Op het eind van het hoofdstuk
zal een vergelijking gemaakt worden met andere dorpen van vergelijkbare grootte in
Noord-Brabant. Daarna komen in het vijfde hoofdstuk het diocesane, het provinciale en

het nationale niveau van het Kruiswerk aan bod.

4.1 Start in Etten
In IgIB raakte Mol verzeild bij het Kruiswerk. De oprichting van Kruisverenigingen op
katholieke grondslag hing als het ware in de lucht. In het eerste hoofdstuk werd reeds aangegeven dat deze ontwikkeling in Noord-Brabant laat op gang kwam en sterk beinvloed
werd door de bisschoppen van Den Bosch en Breda. In West-Brabant waren het onder meer

pastoor A. van den Noord van Hoogerheide en de speciaal door Mgr. Hopmans voor deze

ontwikkeling aangestelde kanunnik A. Asselbergs, die de lijnen uitzetten. Door toedoen
van de arts L.Gribling zag in 19 I 6 in Oudenbosch de eerste vereniging op katholieke
grondslag het levenslicht. Spoedig volgden Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen in
dit deel van de provincie. De bisschoppelijke missive was echter overduidelijk: 'Zorg dat
het uit handen blijft van de neutralen!" Bisschop Hopmans stond een duidelijk isolatio-

1

Gribling, V#ftiq jaar mt Ge/e Krui3, 23-26.
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nistische strategic voor ogen en over een interconfessionele organisatie zoals die in
Limburg opgericht was, viel niet te praten.'
In een plattelandsgemeente als Roosendaal bleek het in die dagen moeilijk voor de
lagere en middenklassen bepaalde vernieuwingen op gang te brengen, omdat vrijwel ieder

initiatief in de kiem gesmoord werd door de hogere standen. De onverwachte steun die
men kreeg van de katholieke kerk, die bezig was met de opbouw van een sterk netwerk
van organisaties op terreinen als armenzorg, vakbondswezen en onderwijs, was in deze
plaats voldoende om tot de oprichting van een Kruisvereniging te komen.'
De wijze waarop Mol tot het Kruiswerk in Etten toetrad. zou nadien model staan
voor de wijze waarop in tal van plaatsen in het Zuiden afdelingen van het Wit Gele Kruis
tot stand kwamen: door een initiatief van een geestelijke die de plaatselijke huisarts erbij
betrok. 1

Kapelaan C. Verbunt van de Sint-Lambertuskerk en de jonge dokter lagen elkaar wel
waarschijnlijk heeft dit informele contact ertoe bijgedragen dat zij met enthousiasme
startten met iets waarvan ze geen idee hadden waar het zou uitkomen. De kapelaan was op
pad gestuurd door zijn superieur, de pas in Etten aangestelde deken Van den Biesen. Mol
wist uberhaupt niet wat een Wit Gele Kruisvereniging behelsde en zei tegen de kapelaan
het daarom lastig te vinden de oprichting op zich te nemen. De geestelijke liet zich echter
niet zo makkelijk van de wijs brengen en merkte iets op over'een Rode Kruis in vredestijd
voor katholieken.' Hij voegde er de suggestie aan toe maar eens te rade gaan bij dokter
Gribling in Oudenbosch. In een eerste kennismaking met deze pionier heeft diens idealisme grote indruk gemaakt op Mol.6 De jonge huisarts had na ruim een hal f jaar praktijkervaring wel in de gaten, dat hij als eenling ook weinig kon uitrichten tegen de vooringenomen verhalen van bakers en onwetende moeders en dat tbc- en zuigelingensterfte
alleen dan met succes aangepakt zouden kunnen worden, indien een krachtige organisatie
het voortouw nam. 6
Op 9 mei IgI 8 werd door een voorlopig bestuur een vergadering in het patronaatsgebouw bijeengeroepen. Na een paar inleidende woorden gaf kapelaan Verbunt het woord
aan de 'katholieke, jonge dokter', zoals hij Mol aankondigde. Diens eerste verhaal was een
en

succes en de vele opgekomen Ettenaren leken meteen doordrongen van het nut van de

nieuwe organisatie. Enigszins gemanipuleerd werd er weI, want na de inleiding van Mol
kon men door het opsteken van zijn vinger kenbaar maken geen lid te willen warden, hetgeen niemand deed (of durfde). Ter plekke meldden zich 88 aanwezigen als lid aan. Meteen
hierna werd het voorlopige in een definitief bestuur omgezet, waarbij ook niemand het

waagde de voortvarende priester tegen te spreken, die zelf tot geestelijk adviseur benoemd

werd.' Mol zou later wel een kanttekening plaatsen bij de niet al te democratische procedure die erin resulteerde dat hij tot voorzitter werd gebombardeerd. aangezien de overige
bestuursleden helemaal geen notie hadden van wijk- en ziekenverpleging. Hierdoor werd
hij van medebestuursleden voorzien, van wie hij met sommigen maar moeizaam zou kun-

neIl samenwerken. De kans om een nieuwe organisatie op te tuigen prevaleerde echter en

hij aanvaardde het voorzitterschap.8
Mol werd omringd met de volgende dorpsnotabelen: M. van Nispen (secretaris) en
C. van Ierssel (penningmeester) als bestuurs]eden en burgemeester I. Beretta en notaris
1. Peters als gewone leden. Aangezien kapelaan Verbunt reeds in het jaar daarop Etten
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verliet, werd diens plaats toen ingenomen door deken Van den Biesen, in alle stukken steevast met 'De Zeereerwaarde adviseur' aangeduid. Met deze samenstelling was men ervan
verzekerd dat men een aantal vooraanstaanden aan de bestuurstafel had, die op achting
van de dorpsbewoners konden rekenen en vrijwel nooit zouden worden tegengesproken.
Maar er speelden ook andere belangen mee. In de burgemeester was de lokale overheid
gepersonifieerd, in wier dienst Mol was aangesteld als gemeentearts voor de armen. Door
zijn aanwezigheid kon Beretta, in de bestuursstukken veelal met 'commissaris' aangeduid,

nauwgezet de discussies volgen omtrent de noodzaak en de hoogte van subsidies. De aanwezigheid van een geestelijke was logisch, aangezien kapelaan Verbunt de initiatiefnemer
was en de parochiegrenzen samenvielen met die van de nieuwe Wit Gele Kruisvereniging.
Nog meer zat de geestelijke echter aan tafel om erop toe te zien dat de katholieke idealen

daadwerkelijk nageleefd werden. Het Sint-Elisabethgasthuis werd bestuurd door een
college van regenten, van wie drie leden (de deken, Peters en Van Nispen) tevens deel
uitmaakten van de Wit Gele Kruisvereniging. Deze cumulatie van functies van steeds
dezelfde personen was ook te zien bij het armenbestuur en bij de Vincentiusvereniging.4
Deken Van den Biesen was voorzitter van het Sint-Elisabethgasthuis waardoor weliswaar

samenwerking en afstemming gecreeerd konden worden, maar uiteraard ook een element
van controle een rol kon gaan spelen. De vertrekpunten van de arts en de geestelijke liepen
uiteen. Ging het Mol puur om sociale hygiene en volksgezondheid, voor de deken lag het
primaat elders. Deze kreeg zijn richtlijnen van de bisschop van Breda, die in IgI8 schreef
'te hopen door de medewerking van de geestelijken tot verdergaande vertakking van afde

lingen van het Wit Gele Kruis in het diocees te komen.' Bisschop Hopmans stelde ook 'dat
de godsdienstig-zedelijke belangen behartigd moesten

worden waar bij de verpleging van
het lichaam vooral het zielenheil bevorderd moest worden der leden.'0 Zoals voor vrijwel
alle geestelijken in die tijd gold ook voor deken Van den Biesen dat de volksgezondheidsbelangen niet voorop stonden, maar dat die een middel waren om het lekenapostolaat en
de emancipatie van het katholieke volksdeel te bevorderen." Mol zag deze tegenstelling in

en is er in zijn kennismakingsgesprek met Gribling, die immers in IgI 4 zijn eerste poging
door diocesane tegenstand schipbreuk zag lijden. ongetwijfeld op geattendeerd. Hoewel
Gribling en Mol principieel katholiek en sociaal bewogen waren, speelde een gevoel van

bestuurlijk pragmatisme hen parten. Aangezien vrijwel iedereen in dit gewest katholiek

2
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4

Querido, De wit g('le Wam, 82.
(I,orMe, 80 k]ar Kruiwereniging Roosendaal, 9, 10.
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was, zou het beter zijn met steun van de kerk gezondheidsvernieuwingen door te voeren
dan eindeloos tegen dit oppermachtige instituut op te boksen en niets te bereiken.
Na de succesvolle oprichtingsvergadering attendeerde kapelaan Verbunt de gelovigen

de zondag erna nog eens vanaf de preekstoel op het belang van het lidmaatschap van de
nieuwe vereniging. In het blad van de NCB, het Boerenkrantje, waarachter Verbunt de stille maar drijvende kracht was, werd de speech van Mol afgedrukt. Hiermee werden meteen
twee belangrijke communicatiekanalen genoemd die tot ver na de Tweede Wereldoorlog

benut zouden worden om berichten vanuit de lokale vereniging onder de bevolking te verspreiden. De speech van Mol zou in brochurevorm uitgegeven worden in het kader van de
I2

ledenwerving
Mol had zich in korte tijd de materie eigen gemaakt, waarbij hij door de reeds Ianger
ingevoerde Gribling op literatuur en inzichten geattendeerd werd. Gribling kende persoonlijk de hoofdinspecteur der boerenleenbanken, mr. L.N. Deckers uit Eindhoven. Deze
Was in IgI 2 gepromoveerd in de sociale en politieke wetenschappen op een proefschrift
Noord-Brabantse zandgronden. Het volstrekt ontbreken van geneeskundige hulp op het Brabantse platteland en de volslagen ontoereiken
de hygiene werden hier voor het eerst binnen een wetenschappelijke context helder en
meedogenloos aan de kaak gesteld. "

onder de titel De landbouwers van

de

Brochure van 1918

In de brochure van Mol werden veel van de zaken aangestipt die door Deckers reeds
beschreven waren. Of de gemiddelde inwoner van Etten met enkel lagere school de verwijzingen naar het Romeinse tijdperk en de filosoo f Nietsche in de rede van Mol op waarde
heeft weten te schatten, lijkt twijfelachtig. Het feit echter, dat het de dokter was die dit
beweerde, is waarschijnlijk voor het merendeel reden geweest om alles voetstoots aan te
nemen. Aangezien de brochure een klaroenstoot was die decennialang de agenda van het

lokale Kruiswerk zou bepalen, lijkt het zinvol stil te staan bij dit eerste geschrift.
Reeds in zijn openingszin legde Mol een duidelijk verband tussen de zegeningen
van het christendom en de moderne geneeskunde en betoogde hij dat de verzorging van
zieken een vorm van naastenliefde was. Juist in 'ons goede Brabant' was die geest van

naastenliefde nog springlevend aanwezig en waren de mensen, in tegenstelling tot de
inwoners van de grote steden, bereid offers voor elkaar te brengen en elkaar te steunen.
Maar Brabant had naast zijn naastenliefde toch ook zijn nadrukkelijke keerzijde, omdat

hulp en middelen ontbraken om op een professionele wijze het lijden te verzachten.
Volgens de inleider diende het Wit Gele Kruis daarom in Etten op een vijftal terreinen
actief te worden: bevordering der algemene volksgezondheid, verpleging van de zieken,
bestrijding der tuberculose als volksziekte. verpleging van kraamvrouwen en bescherming van zuigelingen.
Bij de eerste doelstelling was het van belang de bevolking via voorlichting hygiene
bij te brengen, opdat deze niet alleen aan haar gezondheid herinnerd zou worden op het
moment dat daarmee iets fout was. Ingeroeste gewoonten zouden op de helling moeten,
waarbij een betere lichaamsverzorging centraal stond. Structureel zou het nodige door de
overheid in gang gezet moeten worden, waarbij Mol onder meer aan riolering en ontsmetting dacht. Daar waar de eenling weinig kon, zou een vereniging iuist meer invloed
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kunnen uitoefenen. Licht, lucht en water waren kernbegrippen die nog veelvuldig zouden
terugkeren in zijn denken.
Bij de tweede doelstelling, de verpleging der zieken. maakte hij eerst een hoffelijke

opmerking in de richting van het Gasthuis over de hulp die daar geboden werd. Niet ieder
een kon daar echter opgenomen worden en vaak was het een nadeel, dat de zieke van het
thuisfront gescheiden was. Met de instelling van een goed geoutil]eerd magazijn en met
steun van een deskundige wijkverpleegster zou de patient thuis beter verpleegd kunnen
worden. Resoluut stuurde de dokter al aan op de oplossing van een probleem door te stellen
dat wie eenmaal een dergelijke vorm van verpleging had meegemaakt, deze niet meer zou
willen missen. De laatste twijfel werd meteen weggenomen doordat dit toekomstideaal
van ziekenverzorging elders aansloeg, kortom: Etten kon niet achterblijven.
Ook de derde doelstelling, de tbc-bestrijding, diende krachtig aangepakt te worden.
Een achtste van de Nederlanders stierf op dat moment aan deze ziekte. Voorlichting over
en onderzoek naar deze besmettelijke ziekte waren broodnodig. Voor de minvermogenden

dienden aparte regelingen te komen.
Over de twee laatste terreinen, kraamverzorging en zuigelingenzorg, merkte Mol op,

dat de zuigelingensterfte in Noord-Brabant de hoogste was van Nederland. Deze was zelfs
twee keer zo hoog als in het economisch zwakker geachte Drenthe, een feit dat door hem

als'een regelrechte schande voor Zuid-Nederland' gekwalificeerd werd. Ondoelmatige voeding was in tweederde van de gevallen dE oorzaak. Niet geheel vrij van demagogie ver-

klaarde hij, dat het hoge geboortecijfer in dit gewest door dit hoge sterftecijfer vrijwel
teniet werd gedaan en hij vroeg zich af wat dit niet aan stemmen kostte voor de toekomst
van de katholieke partij in Brabant. Scherp stelde hij de grote onwetendheid van de massa
aan de kaak en de verkeerde voorlichting die allerhande quasi-deskundigen gaven. Hij
hield zijn gehoor bij de les door te melden, dat in I9I I tijdens een warme zomer 7200 kinderen beneden het jaar overleden. De snaar opzoekend waarvoor zijn auditorium gevoelig
was, betoogde hij dat deze Bethlehemse kindermoord amper een punt van discussie was
geweest. Was een zelfde aantal echter omgekomen in onze veestapel, zo ging hi j voort, dan
was er sprake geweest van een nationale ramp en het aantal daaruit voortvloeiende

commissies was dan niet te tellen geweest. Systematisch onderricht, moedercursussen, het
aanleren van reinheid en het bewerkstelligen van een andere mentaliteit streden om voorrang om de zuigelingensterfte aan te pakken.

Voorwaarde om dit alles van de grond te krijgen was, dat allen meewerkten om dit
'heerlijke sociale werk' van de grond te krijgen in de vorm van een eigen Wit Gele
Kruisvereniging, waarbij Mol tenslotte afsloot met de voorspelling dat de ingebrachte contributies het tienvoudige aan rente zouden opleveren.
1·1
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De eerste jaren
Met deze visie liet Mol in Etten een totaal ander geluid over volksgezondheidszaken horen
dan men gewend was. Om oorzaken had zich hier nooit iemand bekommerd. Zonder die
term overigens te gebruiken werd het 'voor allen, door allen' krachtig in zijn rede uiteen-

solidariteit moest de zaak omhoog stuwen. Moeiteloos won hij het vertrouwen van
de dorpelingen en ook voor de clerus was er geen enkele aanleiding aanstoot te nemen aan
zijn inleiding. De combinatie van een enthousiaste kapelaan als propagandist en de desgezet;

kundige jonge arts stond er garant voor dat binnen het jaar reeds bijna vierhonderd gezinnen als lid werden ingeschreven.
I5

Op basis van gegevens van zusterverenigingen werden statuten en een huishoude-

lijk reglement uitgewerkt en koninklijke goedkeuring aangevraagd (op I juli I9IB verkregen), alsmede een contributieregeling opgesteld. Naar rato van inkomen, op basis van de
hoofdelijke omslag per bewoner, zouden bijdragen geind worden waardoor de armste

bevolkingsgroepen zich ook zouden kunnen aansluiten. Tot een inkomen van 750 gulden
op jaarbasis betaalde men vijftig cent contributie per jaar, de categorie met een jaarinkomen tot I 200 gulden diende een gulden te betalen, waarna het bedrag verhoudings-

gewijs verder opliep.
Nog in de maand van de oprichtingsvergadering liet de secretaris een brief uitgaan
aan het regentencollege van het R.K. Gasthuis te Breda met het verzoek in aanmerking te

komen voor het huren van het pand wijk A no. 27. een oud huis je aan de Stationsstraat. De
nodige herstellingen zouden door de afdeling in eigen beheer en voor eigen kosten
worden uitgevoerd. 16 Reeds in de junivergadering deelde de secretaris de positieve reactie
van moeder overste, zuster Ignatia, mee. Het R.K. Gasthuis in Breda beschikte in die periode
over veel vermogen." Nadat in november van dat jaar ook de bisschop van Breda zijn

instemming had gegeven, kon met de verbouwing gestart worden. Reeds toen voorzag Mol
dat'dit wijkgebouwtje' veel te klein en beperkt in zijn mogelijkheden zou zi j n. 18 Gegeven de
forse bouwkosten werd verder maar afgezien van het opzetten van een aantal ziekenbarakken voor 'de meest erbarmelijke gevallen.' Om de kosten zo veel mogelijk te drukken
bedong Mol een korting van twintig procent voor de materialen in het magazijn. Een aantal dames werd benaderd om het linnengoed kosteloos te vermaken.
1g

Eveneens in dit eerste jaar bekrachtigde de bisschop een contract waardoor de afdeling Etten zich voor de periode van zes jaar verzekerd wist van een wijkzuster, een
religieuze van de congregatie der franciscanessen te Breda. De eerste wijkverpleegkundige,
zuster Nicolina, volgde een cursus over de bestrijding van tuberculose in Roosendaal. Zij
mocht zich echter enkel te voet of per rijtuig voortbewegen, zodat MoI persoonlijk bij
Mgr. Hopmans dispensatie moest gaan vragen voor het per fiets bezoeken van patienten.
Na veertien dagen bedenktijd van de prelaat werd deze toestemming ontvangen.
2()

Ondanks de forse aanloopkosten verliep het eerste jaar positief. Extra inkomsten
werden verkregen doordat een subsidieverzoek bij de gemeente en bij het armenbestuur elk
honderdvijftig gulden opleverden. Daarnaast ontving men met enige regelmaat donaties van

rijkere parochianen. larenlang zou de secretaris melding maken van deze weldoeners. Dit
betrof overleden parochianen, die door de wijkzuster afgelegd werden, waarvoor een bijdrage
doorberekend werd. Aan inkomsten werd dat eerste jaar in totaal een bedrag van 1587

gulden gegenereerd, waar een bedrag van I 279 gulden aan uitgaven tegenover stond. Dat de
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oprichting van de afdeling duidelijk in een behoefte voorzag, bleek uit het feit dat de wijkzuster het eerste jaar reeds I608 bezoeken aan huis aflegde en dat zij ook nog eens 598 pati
enten in het Gasthuis behandelde. Verder werden I02 verpleegartikelen in bruikleen meegegeven. In bijlage III zijn cijfers opgenomen orntrent de verrichtingen van het Wit Gele
Kruis te Etten in de periode dat Mol daar bestuurli jk actief was.
Etten sloot zich als afdeling aan bij de diocesane Federatie van het Wit Gele Kruis te
Breda. waarvoor Mol en Van Nispen tot afgevaardigden werden benoemd. Tevens werd

aansluiting gezocht bij zowel de Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding van de
tuberculose (NCV) als bij haar Brabantse pendant in wording." Na de Eerste Wereldoorlog
steeg het aantal overledenen aan deze volksziekte weer sterk, met Noord-Brabant als koploper in negatieve zin. De concentratie van grote groepen gevluchte Belgen in kampen
zorgde mede voor deze ongunstige cijfers in de provincie. Mol onderkende de grote gevaren
van deze ziekte en was binnen het bestuur degene die het best met de subsidieverhoudingen
op de hoogte was. Het zou een jaarlijks terugkerend probleem binnen het bestuur worden,

collectanten te vinden die het zogenaamde Emmabloempje aan de man moesten brengen
om voor dit doel geld in te zamelen. 22

augustus I 9 I9 vond na het lof van drie uur de eerste jaarvergadering
plaats voor 65 aanwezigen. Na de opening met de christelijke groet waarmee Mol altijd
begon en ook alle vergaderingen afsloot, werd het jaarverslag voorgelezen. Tot tweemaal
Op zondag

3

toe werd dit onderbroken voor instemmend applaus. Kapelaan Verbunt stelde dat de aanzuigende werking van de vereniging meebracht dat een steeds groter beroep werd gedaan
op de verplegingsmaterialen. 'Dieptreurig' noemde deze priester het, dat Ettenaren nog
steeds beweerden niet van het Wit Gele Kruis gehoord te hebben en er pas een beroep op
deden, wanneer zich een ziekte in het gezin voordeed. Het bestuur had het voornemen pas
ondersteuning te bieden wanneer men gedurende een bepaalde periode lid was. Dit pro-

bleem zou echter nog eindeloos vaak aan de bestuurstafel terugkeren. Verbunt werd in

november I9I9 tot pastoor benoemd in Clinge. Hij werd met warme woorden uitgeluid.
Mol stak uitbundig de loftrompet over de dienstdoende religieuze wijkverpleegkundige en
de zusters bij wie men te gast was.23 Elkaar uitbundig prijzen was een vri j gewoon ritueel.
Secretaris Van Nispen betindigde in zijn geestdrift een jaarverslag zelfs met de woorden:
'Alzijdig beminde zuster, zet dit werk voort, tot bevrediging uwer eigenen edelen driften en

tot steun en dank van de zieken onzer parochie. /4
In de loop van I920 kwam eindelijk het gebouw tegenover de pastorie klaar, waarin
de verpleegkundige 'de behoeftigen ontving, verpleegde en van artikelen voor thuis-

15 AW(IKEL, Notulenboek 1918-1923, Joarverflag 1918-juli 1919.
16

AWGKEL, kopieboek uitgaande correspondentie 1918-1940, brief 31-5-1918.
17 ABB, Etten, Sint-Elisabethgasthuis, inv. no 2.203.213.1; doos 83.

18 VW, 41.
19 AWGKEL, Notulenboek 1918-1923, Jaarvers/aq 1918-juli 1919.

20

De l ambertusk/okken, 19-8-1967.

21 AWC,KEL, Notulenboek 1918-1923, Jaarverflag 1918- juli 1919.

22 AWGKEL, Notulenboek 1918-1923, Algemene ledenvergadering, \9-3- 1922.
23 AWGKEL, Notillenboek 1918-1923, Algemene Ledenvergadering, 3-8- 1919.
24 AW(,KEL, Notulenboek 1924-1933, jaorverilag 1926.
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M. van Nispen, toegewijd secretaris van 1918 lot 1948
„.'

(privO-collectie lamilie Van Nispen, Ftten)

verpleging voorzag.' In de verslagen placht Van Nispen voortaan meer over'de kliniek' te
spreken dan over 'het magazijn'.16 Op plichtsgetrouwe wijze zou deze secretaris zich ruim
dertig jaar belangeloos voor de afdeling inspannen zonder ooit te mankeren. Schriften wer
den door hem volgeschreven in een fraai handschrift en zorgvuldig Nederlands. Alle brieven
schreef hij over in een kopieboek. Blijkbaar was het gebruikmaken van een schrij fmachine met
carbon niet aan hem besteed, een methode waartoe omringende kruisverenigingen spoedig

overgingen. In zijn geschriften was steeds betrokkenheid te onderkennen bij de groei en
bloei van de afdeling, waarbij hij zijn bewondering voor met name de voorzitter niet onder
stoelen of banken stak. Deze was overigens ook niet te beroerd om op gezette tijden zijn

waardering voor de nijvere secretaris publiekelijk te benadrukken. Uit enige bewaard gebleven
summiere memo's van Mol aan Van Nispen blijken echter de werkelilke verhoudingen. Aan
de hand van een paar steekwoorden verstrekte de arts opdracht om het gebouw te laten repareren of brieven voor uitzending te schrijven. Ofschoon Mol en de secretaris dezelfde status
als bestuurslid hadden, was de

praktijk er veeleer een van 'opdrachtgever en uitvoerder'.
Mol werd vaak tijdens een vergadering voor een spoedgeval weggeroepen. De dis-

cussie werd dan gestaakt en weer opgepakt als hij terug was. Van meet af aan was de arts

de spil om wie alles draaide. Hij voerde beleid uit en delegeerde taken aan de wijkverpleegkundige of een ander bestuurslid. Hij was de man met het overzicht die wist wat
er op het dorp en elders speelde. Als gemeentearts was hij het die besliste of men in aanmerking kwam voor zorg of steun. Het bestuur was tijdens het interbellum van zijn visie

afhankelijk wat het besluit betrof of iemand naar een sanatorium of tehuis verwezen diende
te worden. Ook over de aanschaf van materialen hakte hij knopen door. Weliswaar werd
alles in goed overleg en met een inbreng van eenieder besproken, maar na lezing van de
verslaglegging van decennia kan zich slechts idn conclusie opdringen: de dokter besliste!
Bij de bespreking van een bepaalde casuistiek gaf men aan het eind van de discussie vrijweI altijd'blanco volmacht' aan de dokter die het maar moest afwerken. )h
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4.2 Doorstart in de jaren twintig en dertig
De vereniging was voorspoedig uit de startblokken gekomen. Dat gedurende de periode tot
aan de Tweede Wereldoorlog vele kinderziekten en tegenvallers zich in het ontwikke-

lingsproces zouden voordoen, nam niet weg dat het ledental zou groeien, het werk zich
zou uitbreiden en de bevolking het nut van de lokale vereniging op waarde zou weten te

schatten. Met zijn openingsrede in I 9I 8 gaf Mol reeds aan hoe dit werk tot ontwikkeling
diende te komen. waarbij hij een vi j ftal terreinen benoemde. In deze paragraaf zullen deze
als leidraad fungeren bii de indeling in subparagrafen. Eraan vooraf gaat een subparagraaf
over de besognes aan de bestuurstafel. Erachter volgt een subparagraaf over nieuwe ont-

wikkelingen.

Ontwikkelingen aan de bestuurstafel
Zelfs op terreinen waar Mol minder competent was, zoals de financien, was zijn invloed
vaak nog doorslaggevend. Interessant is de vraag hoe de andere bestuursleden zich daarbij

gevoeld hebben. Indien we de verslaglegging mogen geloven, dienden zich eigenlijk weinig conflicten aan en werd alles in pais en vree besloten. Tot op zekere hoogte zal dit beeld

ook wel in overeenstemming met de feiten zijn geweest: inhoudelijk had Mol een zodanige
voorsprong, dat de overigen weinig moeite deden hem hierin te evenaren en men accepteerde zijn natuurlijke overwicht. Ook deken Van den Biesen zou hem bij een aantal
gelegenheden lovend toespreken, daarbij ruiterlijk toegevend, dat Mol de spil was om wie
alles draaide." Of zich daadwerkelijk problemen hebben voorgedaan tussen Mol en de

overige bestuursleden is vrijwel niet meer te achterhalen. De notulist ging bij zaken waar
zich mogelijk conflicten voordeden niet verder dan op te merken dat 'hier een ferme dis
cussie ontbrandde,' maar hij laat de kritische lezer in het ongewisse over de aard ervan en
over de vraag wie de tegenspelers waren Waarschijnlijk wilde de secretaris dat het bestuur

koste wat kost eensgezind naar buiten optrad, omdat het niet mocht voorkomen dat de
dorpelingen erachter zouden komen dat de notabelen in ruzieachtige sfeer met elkaar verkeerden. Toch voelden met name de burgemeester en de deken zich nog weI eens in het
defensief gedrongen, indien Mol de hoge sterftecijfers bij zuigelingen binnen de gemeente
aan de kaak stelde. Maar al te graag beweerden beiden dat de situatie hier zeker niet
slechter was dan in andere dorpen in de provincie en dat hooguit het tot Etten behorende

deel van St. Willebrord zich in negatieve zin onderscheidde.28 In het volgende hoofdstuk
zal met behulp van tabel 5.3 aangetoond worden dat de medicus gelijk had met te wijzen
op het verontrustend hoge percentage, maar dat Beretta en Van den Biesen eveneens met

recht konden beweren dat het elders nog slechter was. Soms zette de deken kanttekeningen bij een 'kladberekening' (conceptbegroting) of bij de grote hoeveelheid uit te lenen

25 AWGKEL, Notulenboek 1918-1923, jacirverslog 1921.
26 AWGKEL, Notulenboek 1918-1923, Verf fog bestuurs vergadering, 5-5-1921.
27 AWC,KEL, Notulenboek 1924-1933, Algemene Ledenvergadering, 1-3 1925.
28 AWGKEL, Notillenboek 1924-1933, Ver,lag bestuurwergadering, 21-9-1927
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materialen, maartot grote beleidsveranderingen leiddedit niet. Er was verschil vaninzicht
toen Mol er voorstander van bleek te zijn dat een tandarts in het wijkgebouw spreekuur
zou gaan houden. Mol moest in zijn praktijk te vaak kiezen en tanden trekken, waarvan
met enige voorzorg en plomberen best nog wel iets te maken was geweest. Aanvankelijk
zette de deken zich tegen dit spreekuur schrap, aangezien hii het wijkgebouw als 'een

verlengstuk van het klooster' zag, waar immers de religieuze zuster haar meeste tijd doorbracht. Toch vond men elkaar vrij eenvoudig en tandarts Hamer uit Breda kon een dag per

week praktijk gaan uitoefenen.14 Wel werd in een uitgaande brief aangetekend dat de
spreekuren van hem en van de zuster niet mochten samenvallen en niet al te vriendelijk
werd nog eraan toegevoegd dat op enigerlei hulp niet gerekend behoefde te worden.
Problemen zouden zich niet voordoen. Tamelijk rimpelloos voltrok zich het bestuurs-

it}

gebeuren van de lokale afdeling. Waarschijnlijk heeft Mol met zijn kritiek in zijn memoires
op zowel de burgemeester als de deken erop willen wijzen dat zij met name de exponenten

waren van het gemis aan initiatief in Etten. Zolang de heren Mol echter feitelijk binnen de
lokale afdeling niets in de weg legden, was men hoffelijk voor elkaar. In de praktijk was

men ook op elkaar aangewezen. Zo leverde de samenwerking met het Sint-Elisabethgasthuis binnen de beide bestuurlijke colleges haar voordelen op, omdat het contract over
de huurovereenkomst voor de verbouwing van het magazijn het voordeligst was af te sluiten
met het Regentencollege van dit huis. Op deze wijze oefende men controle op elkaar uit

maar was men over en weer ook van elkaar afhankelijk.
Zuster Fermina was inmiddels de eerste religieuze komen aflossen. In de jaren
nadien wisselden de religieuze verpleegsters elkaar in Etten in zo'n hoog tempo af dat het

bestuur zich genoodzaakt zag daarover correspondentie te voeren met de overste der
congregatie. Al te veel te eisen kon men echter niet, want de religieuzen waren uiteraard

lucratief aangezien

ze

slechts een schijntje ter vergoeding vroegen.

Het bestuur werd in I92I uitgebreid met

de

11

directeur van de zuivelfabriek,

IJ. Terwisscha van Scheltinga, de aanstaande zwager van Mol. Ook een dame, mevrouw
E. Leyten-van den Donk, nam in het bestuur zitting." De trouw waarmee men deel van het

bestuur bleef uitmaken, zou opmerkelijk blijken te zijn. Zeker even opmerkelijk was de
diversiteit aan onderwerpen die aan de orde kwamen binnen de bestuursvergaderingen.
Alles dat maar enigszins de afdeling regardeerde, was onderwerp van gesprek, waarbij het
niet alleen om contributieheffingen of bouwplannen ging, maar ook om de aanschaf van
artikelen, de noodzaak van een gabardinejas voor de wijkzuster of de te groot geachte

invloed van reclame voor een bepaald type ledikant. Over personen werd zonder voorbehoud gesproken, zeker als het ging om de financiele situatie van een gezin en de afdeling

geacht werd bij te springen.

Vanaf I922 werd het een steeds nijpender probleem dat de subsidiekraan van overheden aangedraaid werd." Ook de gemeente zou in later jaren kortingen gaan toepassen,

zekertoen in I926 in Leur een afdeling opgericht werd die eveneens subsidie aanvroeg. In
deze gemeenschap waren het de Sint-Vincentiusvereniging en pastoor Dekkers die als ani
mators voor dit initiatief fungeerden." Ook in de kerkdorpen rondom Etten kwam het tot

oprichting van nieuwe afdelingen. In St. Willebrord was Mot een van deinitiatiefnemers."

I 38

Huisvestingsperikelen

In het voorjaar van I923 leidde een bepaald punt op de bestuursagenda tot een discussie,
die nadien nog vaak zou terugkeren. Ongetwijfeld was ze voorgekookt binnen de boezem
van het Regentencollege van het Sint-Elisabethgasthuis, waarvan een aantal bestuursleden

van de Wit Gele Kruis-afdeling eveneens deel uitmaakte. Het Regentencollege wilde een
ziekenafdeling gaan bouwen en hoopte door de participatie van de Kruisvereniging de
kosten te kunnen beperken. Ook Mol was hiervoor geporteerd. maar uiteindelijk ketste
het plan af en leverde het een confrontatie tussen Mol en de deken op zoals die in paragraaf
3.4 reeds beschreven werd. Wel werd drie jaar later de wenselijkheid om de kliniek annex

magazijn uit te breiden weer actueel, toen zich de kans voordeed om het aangrenzende
pand van varkensslager Van der Made aan te kopen.'6 Weer werd besloten een schriftelijk
voorstel aan het Regentencollege te doen om tot aankoop over te gaan, waarbij de bereidheid werd uitgesproken van de zijde van de plaatselijke Kruisvereniging vijf procent rente
te zullen vergoeden over de aankoop- en herstelkosten. Opmerkelijk was dat de drie aanwezige bestuursleden van de Kruisorganisatie, die eveneens deel uitmaakten van het
Regentencollege, niet ter plekke reageerden maar graag in de andere setting nog eens van
gedachte wilden wisselen over dit probleem." Reeds in de daaropvolgende vergadering
werd de instemming door het Regentencollege betuigd en voor de lening van drieduizend

gulden gaf het bestuur aan Mol en de secretaris groen licht om met architect Oomen een
plan van uitvoering op zich te nemen.38 In I 927 werd de uitbreiding gerealiseerd. Het bleef

stil rondom dit thema tot I93 I, toen zich wederom de noodzaak voor nieuwe huisvesting
aandiende. De reden hiervan was dat de afdeling volledig uit haar jas gegroeid was, omdat

de ontwikkeling die de verschillende werkterreinen doormaakten een steeds groter app81
19
op verpleegkundigen en accommodatie deed.
In overleg met het Regentencollege werd besloten de verbouwing te starten en ging
het bestuur van het Wit Gele Kruis 'volgaarne akkoord met I0% der lasten te dragen.

,·10

Aldus geschiedde. maar twee jaar later kwamen alweer bouwtekeningen op de bestuurstafel.

Aanleiding was nu de planning van een consultatiebureau voor zuigelingen (zie ook paragraaf 4·2). Aanvankelijk toonde het Regentencollege zich minder toeschietelijk om het
grootste deel van de financiering op zich te nemen, maar Mol slaagde er met zijn over-

redingskracht in dat de verbouwing gerealiseerd zou worden. Met een financiele injectie

29

AWGKEL, Notulenboek 1918-1923, Verflag bestuursvergadering, 19 \1

1922.

30 AWGKEL Kopieboek uitgaande correspondentie 1918-1940, brief aan Hamer, 15- 1- 1923
31 AWGKEL, Notulenboek 1918-1913, Jaarverslag 1920.
32 AWGKEL, Notulenboek 1918-1923, Algemene l edenvergadering, 21-2-1921.
33 AWGKEL, Notulenboek 1918-1923, Jacirverslag 1922.
34 AWGKEL, Notulenboek afdeling Leur 1926-1954, Oprichtingfvergodering, 12-11- 1926.

35 AWGKEL, Notulenboek afdeling Etten 1924-1933, Verslag bestuunvergodering, 19-11- 1925; mededeling
C. Brouwers te Sint Willebrord.
36 11/7,41.

37

AWGKIL, Notulenboek 1924-1933, Ver ,log betuursvergadering, 2-9-9- 1926.
38 AWGKEI, Notulenboek 1924-1933, Vet',log be,tuursvergadering, 11-11- 1976.
59 AWGK[I, Notulenboek 1924- 1933, Ver,/ag bc,3tuursvergadering, 3-2-1931.
40 AWGKEI Notulenboek 1924- 1933, Vf'rs/ag bestuurivergadering, 20-6-1931.
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door een contributieverhoging, midden in de crisistijd nog wel, kreeg hij het
Regentencollege vanhet Gasthuis zover, dat zeals voornaamste financierbleven fungeren.

Wel bleek dat de bestuursleden 'met twee petten' op het allemaal knap ingewikkeld
vonden om in deze verstrengeling van belangen keuzen te maken. Tegen een redelijke
rentevergoeding zou het Gasthuis wederom voorfinancieren.
Deze verbouwing heeft echter nooit p]aatsgevonden, omdat Mol in oktober I933
weer een nieuwe bestuursvariant op tafel legde en totale nieuwbouw ter sprake bracht.
Vocht en verzakkingen waren nu het grote euvel en aangezien het net gestarte zuigelingenbureau goed aansloeg, vond eigentijdse huisvesting, indien financieel haalbaar, een gewillig oor bij het bestuur. Mol zou, zijn oude liefde voor de bouwkunde weer oppakkend, een
plan opstellen en contact opnemen met architect Oomen.4' Vele vergaderingen werden
wederom aan bestekken besteed en steeds waren de financien het knelpunt. Dat de nieuwbouw er toch kwam had drie redenen. Om te beginnen droegen de Ettenaren ondanks de
malaise van de crisisjaren 'hun' kruisvereniging blijkbaar toch een warm hart toe, want
voor het eerst in de geschiedenis werd meer dan tweeduizend gulden aan contributies
geind. In de tweede plaats moest de massale toeloop naar het consultatiebureau in de
ouderwetse huisvesting onder wel erg primitieve omstandigheden plaatsvinden. De derde
1I

reden was dat het Regentencollege van het Gasthuis zich opmerkelijk coOperatief toonde
en met een financieringsvoorwaarde van 2,5 % aan rentevergoeding de mogelijkheid tot

nieuwbouw veiligstelde. 11
Waarom de gereserveerde houding van het Regentencollege ten aanzien van de verbouwing plotsklaps omsloeg in een positieve, is op basis van de verslagen niet te achter
halen. Heeft angst om voor conservatief aangezien te worden bij de Regenten een rol
gespeeld of werden zi j in gesprekken onder vier ogen door Mol over de streep getrokken?

Weliswaar moesten budgetten nog een aantal keren naar beneden bijgesteld worden en de
O
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De trots van de Etten•,e a fdeling: het wijkgebouw dan de Stat ion 5,,trd at, geopend in 1935. dat lang model heetl
ge(,tdan voor andere plaatf,en (foto Jos Martens, 10-8-1994)
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'speldjesactie', bestemd om het Nationale Secretariaat van het Wit Gele Kruis te steunen,
werd 66n keer ten gunste van de eigen afdeling benut."
De aanbesteding vond in augustus I934 plaats en reeds op 6 ianuari I935 kon tot de

officille opening en inzegening overgegaan worden. Mol was bij die gelegenheid zo sportief in een kort historisch perspectief dank uit te brengen aan het Regentencollege en aan
deken Van den Biesen in het bijzonder, omdat in alle huisvestingsperikelen vanaf het eerste uur het Gasthuis de helpende hand had toegestoken:9 Tijdens de bouw dreigde de
raming overigens nog aanzienlijk overschreden te worden. Door een gift van het Regentencollege van zeshonderd gulden en eenzelfde bedrag van een anonieme schenker werden
deze tekorten 'als door een Godsgeschenk'. aldus Mol, eenvoudig vereffend. 16

Een model-organisatie met zijn complicerende factoren
De hoogte van de contributie kwam steeds weer in de vergaderingen aan bod. Lang werd
dan ook gesleuteld aan een systeem dat contributieheffing naar draagkracht diende te
brengen. In de jaarvergadering van I927 werd dit punt bediscussieerd. Meer welgestelden
betoogden dat zij onevenredig hoog aangeslagen werden, maar vrij gemakkelijk kreeg Mol
adhesie uit de zaal voor een zekere begunstiging van de zwakkeren." Om de gehele Ettense

gemeenschap lid te maken besloot het bestuur wijkmeesters aan te stellen. Zij maakten

propaganda voor de vereniging en incasseerden de maandelijkse contributies. Deze opzet
werkte goed want het aantal leden steeg in I 927 van 604 naar 72 I.48,Heel Etten lid' en'een
model-organisatie op het gebied van de gezondheidszorg' waren de van zelfvertrouwen
getuigende slogans die vaak herhaald werden.49 Bijlage III laat zien dat er tijdens de crisisjaren een zeker verloop was onder de leden; meer kapitaalkrachtige leden sprongen dan

nog wel eens bij om de financiering van de afdeling rond te krijgen.
Op het eind van de jaren twintig ijverden de twee diocesane bonden van het Wit
Gele Kruis in Noord-Brabant ervoor tot een Provinciale Bond te komen. Met trots repte de
secretaris in zijn bestuursverslagen erover, dat dit mede door de belangrijke inbreng van de
Ettense voorzitter gerealiseerd werd.'°Iedere vergadering werd de correspondentie van het
Bondsbureau geagendeerd en besproken. In deze periode legde voor de eerste maal een

bestuurslid ziin functie neer. In 930 bedankte burgemeester Beretta na een commissariaat
van twaalf jaar, aangezien hij ook zijn functie bij de gemeente neerlegde. Wethouder
P.

Luykx volgde hem namens de gemeente op.

51

41 AWGKEl, Notulenboek 1924-1933, Verslag bestuursvergodering, 25-6-1933.
42 AWGKE 1., Notulenboek 1924- 1933, Verslag bestuursvergadering, 30-10-1933.
43 AWGKEL, Notulenboek 1934-1945, Verslag bestuursvergadering, 20-6-1934.
44 AWGKEl., Notulenboek 193,1-1945, Venlag bestuursvergodering. 29-7-1934.
45 AWGKFI_, Notulenboek 1934-1945, Vers/ag opening nieuwe con.sultatiebur(,au (,n w#kgebouw, 6-1-1935.
46 De 'anonieme' schenker bleek C. Boot te ziin, die ook bij de oprichtingsvergadering in 1918 reeds een donatie
had gedaan.
47 AWGKEL, Notulenboek 1924-1933, Algemene Ledenvergodering

1926.

48 AWGKEL, Notulenboek 1924-1933, joarverfloq 192Z
49 AWGKFI., Notulenboek 1924-1933, Jacirver,,laq

1926.

SO AWGKEL, Notulenboek 1924- 1933, Vers/ag bestuurivergadering, 14-10- 1929.

51 AWGKEL, Notulenboek 1914-1933, jaarverflaq

1930.
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Met de omringende Kruisverenigingen op de andere kerkdorpen werd constructief samen-

gewerkt. Vaak hielp Etten de andere afdelingen door tijdelijk een wijkverpleegkundige

ter beschikking te stellen of toe te staan dat verpleegartikelen in bruikleen werden
1)/

afgenomen.
Met gepaste trots maakte Van Nispen er melding van, dat Mol in I937 benoemd was
tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zijn staat van dienst ten behoeve het Wit Gele

Kruis op diverse niveaus was mede aanleiding geweest hem te decoreren. In gezwollen
woorden repte de secretaris bij deze gelegenheid nog eens over'deze katholieke burcht,
tot doel had te voorkomen, te genezen en de evenmensch in liefde te genegen. M

die

Bevordering der algemene gezondheid
Vanaf het eerste uur van het ontstaan van de lokale vereniging heeft het bestuur ervoor

geijverd via voorlichting de ergste vooroordelen bij de bevolking wegte werken en het nut
van hygienische maatregelen aan te leren. Het meeste uitvoerende werk werd door de
zusters gedaan in persoonlijke contacten, maar vanaf het begin van de jaren twintig werd
ook meer accent gelegd op het benaderen van groepen. Over de door Mol voorgeschreven
ditten die de extreem zware voeding met veel pap moesten vervangen, merkte menigeen

in die beginjaren op, dat'dat goed voor de varkens was.' Het moet de ionge arts wel eens erg
moeilijk zijn gevallen te strijden tegen zoveel fatalisme en achterlijkheid. Door de armoede
en afwezigheid van verzekeringen werd vaak veel te laat een beroep op hem gedaan.
4,1

Tot alles wat er in Etten en omgeving mis was, behoorde ook de kwaliteit van het
drinkwater. De meeste autochtonen dronken en gebruikten water uit een put. Aangezien
die op veel boerderijen echter in de buurt van een mestvaalt stond, kwam het aftreksel van
de mest volgens de wet van de communicerende vaten in het putwater terecht. Veelal was
dit bruinig van kleur met een veel te hoog lood- en ijzergehalte. Loodtoxicaties bij zuige-

lingen kwamen dan ook geregeld voor. Een van de weinige structurele inspanningen die
burgemeester Beretta zich getroost heeft met betrekking tot de volksgezondheid was.
aldus Mol, de aansluiting van Etten op de drinkwatervoorziening van West-Brabant. Het
pompstation in Seppe, geopend in I924, stelde de Ettenaren in staat hun huizen op het

waterleidingnet te laten aansluiten.e Bij de vele reserves die Mol had bij de slagvaardigheid van de gemeente kon hij toch niet tegenspreken dat deze hier de zaak energiek aanpakte en dat een grote verbetering in allerlei gezinnen gerealiseerd werd. Dat het nog minstens twee generaties zou duren voordat douches en badgelegenheid in huizen aanwezig
waren en ook daadwerkelijk werden gebruikt, doet aan deze verbetering niets af. 56

Verpleging der zieken
Vaak was het een grote ramp als 66n van de gezinsleden door ziekte getroffen werd.
Ziekenverpleging was dan ook het allereerste werkterrein van de Kruisverenigingen. Het
curatieve werk van de wijkverpleegkundige bestond vooral erin om de zieken thuis te verplegen, te wassen, hun verband te vernieuwen en hun temperatuur op te nenien. 5/

Nauwgezet registreerde Van Nispen elk jaar in zijn jaarverslag de bezoeken die de patiin
ten bij de kliniek hadden afgelegd en de bezoeken van de verpleegkundigen aan huis.
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Ofschoon er weI wat fluctuaties in die cij fers te onderkennen zijn, duidden zij erop dat van
de Ettense afdeling van het Wit Gele Kruis druk gebruik werd gemaakt. Ook de uitleen van

diverse producten liep als een trein en na twee jaar stopte de secretaris dan ook met zijn

opsomming van aantallen slopen, hemdjes, washanden, ledikanten, verbandartikelen,
ziekenstoelen en windkussens, omdat de lijst schier eindeloos was. Vrijwel jaarlijks zou
Van Nispen opmerken, dat achterde nuchterheid van deze cijfers een grote betrokkenheid
in charitatieve zin schuilging, die in stilte verricht werd maar de Ettense gemeenschap ten
goede kwam. Door vermindering van subsidies werden in 1922 weliswaar minder artikelen
uitgeleend, maar ging men meer nadruk leggen op grotere artikelen zoals bijvoorbeeld
ledikanten en zuurstofapparaten. In het praktische werk ging men zich in de zorg meer
toeleggen op ontsmettingen van huizen en kinderuitzending.
Evenals elders in Noord-Brabant werkten ook in Etten de wijkzusters onder de volledige
58

verantwoordelijkheid van een arts. De hoofdvereiste was, dat slechts 'brave, zedelijkgodsdienstig' opgevoede vrouwen tot dit werk konden worden toegelaten. Nooit mocht de
verzorging van de zie] uit het oog verloren worden.W Overigens hebben deze religieuze
wijkzusters lange tijd het Kruiswerk op het Brabantse platteland mogelijk gemaakt, omdat
zij 'de wassende stroom van menselijk lijden' in goede banen probeerden te leiden. Het
bestuur was dan ook trots op 'zijn zusterkens', die alle uithoeken van Etten kenden.60 Naast
het verplegen van zieken thuis en het bijstaan van de dokter was het ook een belangrijke
taak van de wijkverpleegkundige via gezondheidsvoorlichting het hygienisch inzicht bij
patienten te vergroten. Met name in crisissituaties was men daar ontvankelijk voor."' De
grote afstanden die de verpleegkundigen dienden af te leggen op het platteland brachten
het bestuur ertoe eind jaren dertig de religieuze zusters van een solex te voorzien. 62

Tbc-bestrijding
De vrees voor tuberculose zat diep. Inmiddels waren de statuten van de lokale vereniging
in I 92 I zodanig aangepast dat men naast het uitoefenen van de wijkverpleging ook de tbc-

bestrijding op zich kon nemen. Vooruitlopend op deze statutenwijziging werd in oktober
I920 een verzoek aan de Rijksoverheid gehonoreerd en werd een bedrag van 650 gulden in
het vooruitzicht gesteld voor de verzorging van patienten alsmede een bedrag van 56 i gulden

'ter schraging in de levensbehoefte van financieel minder sterke patitnten,' voor die tijd

52 AWGKEt., Notulenboek 1934-1945, Verslog be•tuurwergadering, 31-7- 1939.
53 AWGKEL, Notulenboek 1934-1945, laarvenlag 89.

54 Door Mol Ingesproken band, 2.
55 N.V. Waterleidingmaatschappil, Gedenkbc,rk Drinkit'atervoorziening, 14-16.

56 VVT, 89

5/ Minen-fpomelee, Het M/it Gele Kruis, 82.
58
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hoge bedragen.63 Secretaris Van Nispen hield er iaarlijks uitgebreide correspondentie op
na om in aanmerking te komen voor de daartoe bestemde subsidies. Een voorbeeld uit het

jaarverslag over I 924 laat zien hoe men zich in Etten als afdeling bezighield met de
gevreesde ziekte:

'Voor wat de Tbc-afdeeling betreft, bracht onze zuster

Iooo

huisbezoeken, 56 artike-

len gingen in bruikleen rond, waaronder ledikanten. Van onze vier lighallen werd
het gehele jaar een druk gebruik gemaakt. Het zuurstofapparaat werd 3 maal in
bruikleen afgestaan. Vier van onze patienten werden uitgezonden naar sanatoria,
twee daarvan kwamen met gewenscht resultaat terug naar huis terwijl er thans nog
twee verpleging genieten. Negen maal ging het afgelopen jaar een patient ter
behandeling naar de Finsen-inrichting te Rotterdam en tweemaal werdt er tot

ontsmetting overgegaan van woningen. Met name het lijf- en beddengoed kregen
daarbij een extra behandeling.'
Een belangrijk onderdeel van dit werk was het opsporen van patienten en het attenderen
op besmettingsgevaar. De verpleging van de zieken kon thuis geschieden door lijders te
isoleren van de rest van het gezin. Daarvoor waren speciale ligtenten beschikbaar, die ach
ter het woonhuis geplaatst konden worden en die een zodanige draaiconstructie hadden
dat de patient uit de wind bleef, maar wei volop via open ramen van de frisse lucht kon
profiteren.'" Overigens zou de irritatie over beschadigde en niet op tijd teruggebrachte
ligtenten de bestuursdiscussie meer overheersen dan hun heilzame werking.bs Voor de
reparatie maar ook voor andersoortige, kleinere klussen werd nogal eens een beroep
gedaan op de solidariteit van de lokale middenstand, die geacht werd dit voor een
minimaal bedrag te doen. 6h
Net als in I922 vormde een vol patronaatsgebouw het decor van de algemene ledenvergadering van I926, waar de propagandafilm Achter de wolken schiint de zon vertoond
werd, die overtbc handelde. De komst van meer dan driehonderd bezoekers toonde aan dat
de angst voor de ziekte onder de bevolking groot was.w De financitle krapte waarmee het

bestuur voortdurend te maken had, bracht mee, dat bij gebleken noodzaak van uitzending
naar sanatoria zowel langdurig gesproken werd over de noodzaak als over de verdeling van
de lasten. De gemeentelijke armenkas, een mogelijke ziektekostenverzekering, bijdragen
van de Provinciale Bond voor TBC waren enkele van de mogelijkheden om de kosten voor

de afdeling zo laag mogelijk te houden:a In de tweede helft van de jaren dertig zou het vergaren van de nodige gelden voor uitzending steeds problematischer worden. Zowel notaris
Peters als Mol deden een gift van honderd gulden en later zouden ook de deken en de par-

ticulier C. Boot eenzelfde bedrag schenken om een bepaalde uitzending naar een sanatorium

mogelijk te maken. Voor de plaatselijke afdeling was in de crisisjaren een bedrag van I 800
gulden op iaarbasis voor verplegingskosten in de sanatoria voor Ettense patienten een ver
( l}

mogen.
Het aan de man brengen van het Emmabloempie, de jaarlijkse collecte voor de tbc-

bestrijding, bleef elk jaar op problemen stuiten omdat niemand er voor voelde langs de
deur te gaan collecteren. Uiteindelijk, na veel aandrang, deden onder meer de Katholiek
Jong Volwassenen. de Boerinnenbond. de plaatselijke EHBO-afdeling en de dames van de

Sint-Elisabethvereniging dit werk in de jaren dertig. Het is niet onwaarschijnlijk dat een
meerderheid binnen het bestuur de jaarlijks terugkerende discussie over de organisatie
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van de collecte weI eens wilde overslaan, maar voor Mol was het niet doen houden daarvan onbespreekbaar.

Verpleging van kraamvrouwen en zuigelingenbescherming
Rond I 920 waren de ziekenverpleging, de uitleen van materialen en de start van de tbcvoorlichting behoorlijk op de rails gezet, dus werd het tijd nieuwe zaken te starten. De
bescherming van zuigelingen en een betere begeleiding van kraamvrouwen werden de
volgende actiepunten van het bestuun 'De hoge zuigelingensterfte, die het Zuiden ten
schande maakte en die het Roomse volk aangewreven werd, zou -koste wat kost- weggewerkt moeten worden en het lag op de weg van het Wit Gele Kruis, als Roomsche organi

satie, dit te doen,' schreef Mol in een brochure voor de diocesane Federatie van het bisdom
m

Complicerende factor was, dat het religieuze wijkverpleegkundigen
verboden was hulp te bieden bij de bevalling aan het kraambed en dat -in tegenstelling tot de
tbc-bestrijding- de rijksoverheid middelen noch een duidelijk omlijnd apparaat aanbood. Dit
Breda.

stuk ter verbetering van de gezondheidszorg moest hoofdzakelijk op eigen kracht en met
eigen financiele middelen aangepakt worden. Kraambedinfectie kwam vaak voon
Kraamvrouwen werden geinfecteerd door het gebruik van verplegingsartikelen die niet ontsmet waren en door bakers die de hygienische voorschriften niet in acht namen. Het niet
n

geschoold zijn van bakers zorgde nog lange tijd voor aanzienlijke problemen op dit gebied.
In I 920 hield Mol in Etten voor een veertigtal dames een propagandabespreking,

waarin hij aan de hand van praktische voorbeelden vertelde wat men zoal preventief kon
doen. Er dienden moedercursussen gestart te worden en een Comite te komen van dames
die preventieve huisbezoeken aflegden. Deze dames zouden niet als'indringsters' bekeken
mogen worden. iets wat in Oudenbosch was gebeurd, maar zouden mede door hun opvoeding via voorlichting'de aanval' moeten inzetten op de hoge sterftecijfers onder zuige
lingen." Uit deze bespreking kwam de Elisabethvereniging naar voren, een gezelschap van

voornamelijk we]gestelde dames die bezoeken aflegden bij de kraamvrouwen en hun pasgeboren baby's. Met een opklapbare weegschaal toog men op pad. Groeide de zuigeling
niet snel genoeg, dan werd dat aan de dokter doorgegeven. De binnen het bestuur
benoemde mevrouw Leijten ging over de uitdeelkas. waarbij met name de armen in aanmerking konden komen voor luiers, borstrokken, lakens, slopen, enzovoort." In de daar
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opvolgende jaren zou het bestuur van de Elisabethvereniging steeds gezamenlijk met het
Wit Gele Kruis van Etten de jaarvergaderingen houden, altijd op zondag na het lof.

Door dit soort initiatieven mocht het thema zich in een groeiende belangstelling
verheugen, zodat in I924 een cursus voor moeders en meisjes aangekondigd kon worden
voor niet minder dan tachtig dames.74 Toen zich een bescheiden positief saldo binnen de
afdeling aftekende, pleitte Mol ervoor een reserve aan te leggen om een kraamverpleegster
aan te stellen in plaats van een tweede wijkverpleegkundige. Er zouden nog wel de nodige
jaren overheen gaan voordat dit gerealiseerd werd, maar ook op dit terrein wilde de medicus

laten staan voor met name de kleinere plaatsen. Zijn gedachten
toen
reeds
uit
naar
een consultatiebureau. Dit gevoel werd zeker nog versterkt toen
gingen
de afdeling Etten model

in het jaar 927 landelijk het thema 'Moeder en kind' centraal gesteld werd. De zichtbare
resultaten op streekniveau hiervan waren dat Roosendaal en Steenbergen 'de gelukkige
bezitters' van zo'n bureau zouden worden.75 Inmiddels verschenen er weer brochures over

dit onderwerp om de aandacht van het publiek te vergroten. Helder staat de denkwijze van
die jaren verwoord in Het groeiende leven, waarin de arts A.W. Ausems stelde dat'wij te handelen hebben naar Gods beeld en gelijkenis, het huwelijk een instandhouding is van het
,/6
geslacht en het persoonlijk geluk der echtgenoten hieraan ondergeschikt is.
In september I93 I gaf Mol aan binnen het bestuur akkoord te zijn met de benoe-

ming van mejuffrouw Jeanne Brouwers om een nieuwe kraamdienst te starten. Deze verloskundige op het dorp zou tegen een vergoeding van vijfhonderd gulden per jaar als
kraamverzorgster per I januari I932 in dienst treden van de lokale Kruisvereniging.
Hieraan ging een publiciteitsoffensief vooraf. Daarbij werd ook de Elisabethvereniging
ingeschakeld, aangezien de dames van die vereniging de mentaliteit van de bevolking goed
aanvoelden." De kraamverzorgingsdienst zou zelf echter een couveusekindje blijken te
zijn. De inzet van bestuur en van mejuffrouw Brouwers bleek niet toereikend om het

initiatief van de grond te krijgen. Er kwamen weinig deelnemers op af en binnen de kortste
keren heerste er bezorgdheid binnen het bestuur over de hoge kosten.78 In goed overleg
met mejuffrouw Brouwers werd dan ook afgesproken de dienst per I april I 933 te staken.
Etten werd wederom verplicht een beroep te doen op de ouderwetse baken hetgeen voor
met name Mol een gruwel geweest moet zijn.

Tegelijkertijd werd echter een oude wens weer gelanceerd: Mol wees opnieuw op de
mogelijkheden van een consultatiebureau. Van Provinciale Staten had hij de toezegging
dat men I 25 gulden wilde subsidieren indien de gemeente een zelfde bedrag zou bijvoegen. Een nog bescheiden reserve van de lokale vereniging en een contributieverhoging

zouden de financiering veilig moeten stel]en. Voorts had hij zijn zwager, dokter Pierre van
der Kar uit Prinsenbeek. reeds bereid gevonden deze nieuwe dienst te gaan leiden. In een

gloedvol betoog droeg Mol er in de jaarvergadering zorg voor dat de contributieverhoging
er doorheen kwam, die naast de start van het consultatiebureau ook de aanstelling van een
tweede wijkzuster mogelijk maakte. Het thuis wegen van zuigelingen door dames van de

Elisabethvereniging zou hierdoor tot het verleden gaan behoren en worden overgenomen
door huisbezoeken van wijkverpleegkundigen.19 Op

2

augustus I 933 werd het consultatie-

bureau geopend in het oude wijkgebouw. Mol benadrukte bij die gelegenheid, dat alleen
'de onderrichting der moeders' een blijvende bijdrage zou kunnen verlenen tot het keren
van de nog altijd hoge zuigelingensterfte in Etten en omgeving. Uit zijn oproep aan af-
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delingen om met plaatselijke medici en autoriteiten te gaan overleggen om dit allerbelangrijkste werk op het platteland op gang te krijgen, valt af te leiden dat daaraan op veel
80
dorpen volstrekt nog niet gedacht werd.
Met de komst van het consultatiebureau was een belangwekkende voorziening
gecreeerd in Etten, hoewel het nog schortte aan de outillage. Ook hierin zou de plaatselijke

afdeling echter voorop gaan lopen, aangezien die de beschikking kreeg over een gloednieuw wijkgebouw dat in I935 geopend werd.
Een enorme stap in de goede richting was gezet en de moeders, die het consultatiebureau bezochten of die een bezoek aan huis kregen, werden vanaf nu van goede voor-

lichting voorzien en hun baby's werden zorgvuldig medisch onderzocht. Daarmee was het
probleem van de prenatale zorg nog niet opgelost. Op basis van gegevens van mejuffrouw
Brouwers lanceerde Mol op de iaarvergadering in I935 het idee ook een consultatiebureau
voor zwangere vrouwen te starten.m Mejuffouw Brouwers had een overzicht gemaakt

waarin de bevallingen van de laatste twee jaar binnen de gemeente beschreven waren en
dat op een opmerkelijk hoog aantal afwijkingen duidde. Met name onder de 'kleine
boerenstand', waar veel van de zwangere vrouwen 'tot op het laatst' zware arbeid bleven

verrichten, en bij veel arbeidersgezinnen, bleken die afwijkingen verhoudingsgewijs veel
meer voor te komen dan in andere milieus. 82
Binnen het bestuur bestond waardering voor de vele voorlichting die Mej. Brouwers
aan
aanstaande moeders gaf. Dat de hele dienst toch zo moeilijk van de grond kwam,
gratis
was met name het gevolg van het feit dat de eisen aan kraamverzorgsters van overheidsbakers en
wege niet gereglementeerd werden. De plaatsingsbureaus, met gediplomeerde
goed geinstrueerde kraamverzorgsters, bleken in de steden een uitkomst te zijn maar mislukten veelal op het platteland. Zo ook in Etten. Het zou nog tot I 942 duren eer een
Commissie inzake de Kraamzorg via een Herzieningsrapport structurele veranderingen op

gang bracht:' Als vrijwillige kracht bleef mejuffrouw Brouwers echter de haar toegedachte
taak vervullen en zodoende kon Etten door haar inbreng toch van een volwaardige afdeling 'Moederschapszorg' spreken. Uit een brief van haar hand voor het iaarverslag een
citaat:

'In I937 werd het Consultatiebureau voor Zwangeren door 97 moeders bezocht, die
zich een o f meerdere keren voor onderzoek aanmeldden In totaal werden I 35 consulten afgegeven. Hoewel dit aantal behoorlijk is te noemen, kan er toch, gegeven

het geboortecijfer van 260 in

deze gemeente, een veel ruimer gebruik worden
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gemaakt van deze nuttige voorziening. Om het bezoek aan het Bureau voor
Moederschapszorg te bevorderen is m.i. nodig dat naast een goed begrepen eigenbelang van de aanstaande moeder, deze door haar verloskundige op het bureau hier,8.1
op wordt opmerkzaam gemaakt.
Duidelijk wordt hiermee ge'illustreerd dat ondanks vooruitgang noch de meeste zwangere
vrouwen, noch hun bakers openstonden voor nieuwe ideeen.

Zo nu en dan rees er nog wel spanning tussen de voorzitter en de deken. Volgens Van
den Biesen gaf de leider van het Consultatiebureau, Van der Kar, te veel adviezen aan moe-

ders, waarbij het een ingeslopen gewoonte werd dat de kosten op de Elisabethvereniging
verhaald werden. Mol suste de zaak en stelde dat de zaak inderdaad in betere banen geleid
diende te worden, maar toonde tegelijkertijd begrip voor deze categorie van mensen die als
eerste de dupe waren van de overal heersende crisis en werkloosheid. Naast de kosten-

verhoging die door de deken geconstateerd werd, lijkt minstens zo sterk een rol gespeeld
te hebben, dat de dames van zijn vereniging geleidelijk door wijkverpleegkundigen van
het consultatiebureau naar het tweede plan gedrongen werden. 85

Nieuwe ontwikkelingen
Hiervoor werd geconstateerd dat de openingsrede van Mol in IgI 8 de blauwdruk was om
de daarin genoemde werkterreinen tot diensten binnen de eigen afdeling uit te bouwen.
Dit was een proces van vallen en opstaan, waarin permanent een gevecht geleverd moest
worden om met beperkte financiele middelen toch het grote aantal wensen te vervullen.
Met inzet van veler krachten, een gestage uitbouw van het ledental en inzicht welke
financieringsbronnen er landelijk waren, slaagde het bestuur hierin niettemin. In de
vooroorlogse periode deed zich een aantal ontwikkelingen voor die door Mol in IgI8 niet
genoemd werden, maar wel degelijk de agenda van het bestuur en de werkzaamheden van
de zusters beheersten.

Zo kreeg uitzending vanaf het midden van de iaren

twintig een

steeds dominanter

plaats op de bestuursagenda, waarmee veelal de

verwijzing van tbc-patienten naar sanatoria
bedoeld werd. Begin jaren dertig kwam de verwijzing van kleuters naar een eigen koloniehuis erbij. Mol zou een belangrijke rol vervullen bij de totstandkoming van de Krabbebossen. De zogenaamde 'steentjesactie', een campagne voor financiele middelen voor de
bouw, bracht het bestuur tot het besluit om I 50 gulden te schenken. 86

Op de bestuursvergaderingen werden regelmatig de uitzendingen vanuit Etten
besproken. Zeker in de tweede helft van de jaren dertig geschiedde dit nog indringenden
omdat het steeds moeilijker werd voor de afdeling de benodigde financien te vergaren.
Vrijwel alle bestuursleden schonken toen een bedrag van honderd gulden.8, Het hoge aan

tal uitzendingen en de nieuwbouw van het consultatiebureau zorgden er niettemin voor
dat de Ettense afdeling in I936 voor het eerst met een nadelig saldo afsloot.88 Om de steeds
meer geld vragende voorzieningen toch mogelijk te maken, werd maar weer het wapen
van een contributieverhoging in stelling gebracht.
Ook kregen de gedachten vorm om tot een eigen EHBO-afdeling te komen, in aansluiting op de discussie zoals die elders in het land plaatsvond. Reeds in I 930 werd de kans
op oorlog zodanig ingeschat dat bescherming van de bevolking tegen aanvallen uit de
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lucht en het mogelijk gebruik van gifgassen steeds meer benadrukt werd.84 De algemene
ledenvergadering van 937 werd in het kader van dit onderwerp geplaatst. Burgemeester
Hamilton hield toen de leden voor dat, naast de risico's van een mogelijke oorlog, de noodzaak van een dergelijke voorziening onderstreept werd door ongevallen in het bedrijf en
aan huis. De gevaren die het snel uitbreidend snelverkeer met zich meebracht, maakten
deze voorziening extra noodzakelijk. In deze vergadering werd besloten dat de EHBO als
onderafdeling van het Wit Gele Kruis, afdeling Etten, verder zou gaan.90 Dokter G. Hoek,

die zich juist in Etten gevestigd had, werd tot leider van de EHBO-cursus benoemd en
91
tevens tot medisch adviseur van het bestuur van de Wit Gele Kruisafdeling.

Mol attendeerde v86r de oorlog het bestuur van de afdeling Etten met enige regelmaat op ontwikkelingen die nadien pas tot volle wasdom zouden komen. Geregeld informeerde hij zijn medebestuursleden over de noodzaak van een adequaat verzekeringsstelsel, de Gebrekkigenzorg (gehandicapten) en de Geestelijke Volksgezondheid:' Het
Etten van die dagen was echter te klein om hiervoor speciale voorzieningen te cretren.

Maar voor andere zaken was Etten zeker niet te klein. 'We staan vooraan in het gelid van
de Wit Gele Kruis-beweging.' wist de secretaris te melden, waarbij hij doelde op het vele

werk dat verricht werd binnen de katholieke gezondheidszorg en op de inkomsten die in
I939 tot een bedrag van ruim 5500 gulden gestegen waren. Zeker had Van Nispen bij die
uitspraak ook in het achterhoofd de nationale en zelfs internationale belangstelling die de
afdeling Etten ten deel viel." Het nieuwe wijkgebouw werd trots getoond aan een
Belgische delegatie en de bouwtekeningen ervan hadden zelfs model gestaan op een
expositie in Parijs over sociale hygiene waaraan Mol had deelgenomen.94

Voorts stond het wijkgebouw centraal in de propagandafilm Zonnelied van de
Nationale Federatie het Wit Gele Kruis. De film werd op locatie in Etten gefilmd. Vanwege
het beperkte budget vormden dorpsbewoners voor een belangrijk deel de cast. Mol zelf
speelde de rol van pastoor, omdat de aangewezen acteur voor die rol niet was komen opdagen.
Ofschoon nergens zo genoemd, lijkt de film het verhaal van Mol zelf te zijn geworden. Niet
alleen de opnames in het woonhuis van Mol versterken dit beeld, maar het hele script van
de film verwijst sprekend naar de situatie die Mol in I9I 7 aantrof. Er zijn tal van hygienische
mistoestanden in een dorp, waar een jonge arts zich juist gevestigd heeft. Met name een
ouderwetse baker en een molenaar zitten hem dwars, laatstgenoemde omdat zijn vrouw
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aan tuberculose is overleden, waarvan'de moderne tijd' de schuld krijgt. Als er uiteindelijk

een afdeling van het Wit Gele Kruis komt met een eigen wijkverpleegkundige en later een
eigen wijkgebouw, keert uiteindelijk alles zich ten goede en geven de conservatieve krachten
in de samenleving zich langzaam maar zeker gewonnen.
Bij het uitbreken van de oorlog had men in Etten het gevoel over een modelorganisatie te beschikken, waar vrijwel iedere p]aats van die grootte jaloers op kon zijn.
Hoe rebel dit gevoel was, zal op het eind van dit hoofdstuk beantwoord worden. Op het
eind van de jaren dertig was het in figuur 4. I weergegeven schema op de Kruisvereniging

in Etten van toepassing.

Het opzetten van een bloedtransfusiedienst en de afwezigheid van dokter Hoek vanwege de mobilisatie in I939 waren tekenen dat het gevaar, dat al jaren in de lucht hing,
steeds dichterbij kwam.95

Figuur 4·I Organisatorisch schema Wit Gele Kruis Etten in I94O
Algemene ledenvergadering

Bestuur

Wijkverpleging

Tbc-bestrijding

Prenatale

Consultatiebureau

zorg

voor zuigelingen

EHBO

4.3 Oorlogsjaren
Het jaar I940 zou in de annalen van de afdeling geboekstaafd worden als'rampjaar'. Naast
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog doelde de secretaris daarbij nog meer op twee
overleden bestuursleden, voor wie hij in zijn jaarverslag een In Memoriam schreef.
Behalve notaris Peters, die in mei I940 omkwam bij het bombardement op Etten, overleed
ook deken Van den Biesen in december van hetzelfde jaar. Ook oud-burgemeester Beretta
kwam dat jaar in Den Haag te overlijden. 'Deze medeoprichters, bezield met liefde voor de

beginselen van onze beweging, zijn wij veel verplicht,' noteerde Van Nispen. Hun opvolgers werden deken Th. van den Bom die Van den Biesen was opgevolgd in de Sint-

Lambertusparochie en meteen ook weer tot Geestelijk Adviseur werd benoemd en M.

Wijngaarts, afkomstig uit 66n van de standenorganisaties. Laatstgenoemde was benaderd
omdat men nadrukkelijker een dwarsdoorsnede uit alle lagen van de bevolking aan de
bestuurstafel wenste te hebben. 96
De EHBO-afdeling gaf voortreffelijke ondersteuning tijdens de droevige meidagen
van 1 940 en'de gehele bevolking had een voortreffelijk stukje Wit Gele Kruiswerk opgebracht

door te steunen voor wie dat nodig was,' aldus de voorzitter. Hij doelde daarbij met name
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op de boeren die de vele vluchtelingen

uit Etten onderdak hadden geboden.'" Door de nieuwe

verhoudingen die de bezettingstijd meebracht, veranderde vrijwel alles. Met voldoening
zou Mol later overigens constateren dat de overheveling van het Kruiswerk naar de
Volksdienst volledig mislukte.48 De standvastige houding van zowel de Provinciale Bond
als de Nationale Federatie zou tijdens de bezetting een geweldige steun in de rug betekenen
om op plaatselijk niveau te redden wat er te redden viel.44 De weinige vergaderingen die
nog doorgang vonden, begonnen om I 6.00 uur. zodat men niet met de verduisteringsvoorschriften te maken had. Steeds vonden deze plaats in het Gasthuis, omdat ze daar het
minst in het oog liepen. Samenkomsten waren toen al lang door de Duitsers verboden. De
laatste algemene ledenvergadering tijdens de bezetting werd in I94·I gehouden. Van
Nispen vroeg daarvoor speciale toestemming bij de Procureur-generaal van het

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.'°
Met het voortduren van de oorlog werden de uitgaande brieven van de secretaris
alarmerender, omdat het de wijkverpleegkundigen bijna onmogelijk werd gemaakt naar
behoren te werken. Aan behoorlijke fietsbanden was na verloop van tijd niet meer te
komen en door het ontbreken van brandstof kon men de motorfietsen niet meer gebruiken
en was het wijkgebouw amper meer op temperatuur te houden.
De jaren

twintig

1()1

en dertig werden al gekenmerkt door gebrek aan financiele

middelen. maar tijdens de oorlog zou dit probleem voor de plaatselijke afdeling nog veel
groter worden en een behoorlijk niveau van gezondheidszorg onmogelijk maken. De mistre
begon al toen een reorganisatie van de Noord-Brabantse Vereniging tot bestrijding der TBC
in I 940 aan het licht bracht dat de financiele situatie niet rooskleurig was. hetgeen de uitzendingen vanuit Etten naar sanatoria er niet makkelijker op maakte. Een legaat van drieduizend gulden van een overleden weldoener leek nog enige adempauze te schenken.
maar in het vervolg van de oorlog zouden de kosten voor verwijzingen van tbc-patienten
dermate oplopen dat dit voor het bestuur een vrijwel onbeheersbare post werd.'02 Met
name de slappe houding van het Burgerlijk Armenbestuur werd debet geacht aan de financiele perikelen van de Kruisvereniging. Mol ging nog eens praten met het Armenbestuur.'05 Even gloorde er hoop na

dit gesprek, maar de vreugde werd snel getemperd toen

Gedeputeerde Staten hun instemming onthielden. Daar bovenop kwam nog een nieuwe,
gevoelige financiale aderlating, aangezien het bestuur verplicht werd de binnen zijn organisatie
werkzame verpleegkundigen te verzekeren tegen pensioen en invaliditeit. Het Zieken-

fondsbesluit van november I94·I lag mede aan deze beslissing ten grondslag. Het volstrekt

95 AW(,KEL, Notulenboek 1934-1945, Vcrs/ag bestuursvirqadering, 30- 11-1939.
96 AWC,KEL, Notulenboek 1934-1945, laarvenlag 1940.

AWGKEL, Notulenboek 1934-1945, Algemene ledenvergadering, 6-4-1941.
98 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, Algemene ledenvergadering, 13-11
97

1945.

99 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, Rede Mol bii 30 jarig bestaan, 1948.
100 AWGKEL, Notulenboek 1934-1945, Uitgamide brief aari gerec htshof, 15 maart
101

1941.

AWGKEl., uitgaande (cirrespondentie, Brieven aan Di'vtributk,dienft in / tten; R#kfkolenbureau in Roosendaa/,
17 juli 1944.

102 AWGKE[ , Notulenboek 1954-1945, Vet·f lag bestuum·ergadering, 22-10 1940.
1(33 AWGKEl., Notulenboek 19.54-1945, Verstag bet,tuursvergadering, 14-5- 1941.
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sociale karakter van deze maatregel werd door niemand binnen het bestuur bestreden.

1()4

Een extra probleem in de tbc-kwestie was het feit dat de sanatoria overvol raakten en

het gevaar van directe besmetting door patienten in eigen omgeving toenam. Op kosten van
deafdeling Etten werd in maart I942 besloten, dat wegens plaatsgebrek twee patienten naar
ziekenhuizen in Roosendaal en Breda gestuurd moesten worden.106 De afstemming tussen
het Armenfonds en het Uitzendfonds kwam maar niet tot stand en het jaar I 942 ZOU besloten
worden met een tekort van ruim achthonderd gulden. De belangrijkste oorzaak was, dat de
afdeling de kosten voor uitzending voor tachtig procent zelf had moeten dragen."*' Pas in

I943 stemde de gemeente, in casu het Armenbestuur, ermee in 66nderde van deze kosten
mee te betalen. De oorlogsellende had toen echter al veel slachtoffers gemaakt en -geheel

tegen de aard van de penningmeester in- werd ook dit jaar afgesloten met een tekort van
ruini zeshonderd gulden. De ellende die Mol in zijn directe omgeving zag, stimuleerde hem
ertoe zich sterk te maken voor een noodsanatorium in Noord-Brabant.

De oorlog had weI als neveneffect dat het ledental aanzienlijk groeide. 7uist in deze
barre tijden is er nog meer behoefte aan een gezondheidsorganisatie als het Wit Gele
Kruis,' zo schreef de afdelingssecretaris die er duidelijk moeite mee had dat het 25-jarig
bestaan niet openlijk gevierd kon worden.'01 Ziekten die verband hielden met de schaarste
aan zeep en andere ontsmettingsmiddelen, dienden zich aan. In duizendvoud werd door de
plaatselijke afdeling een vlugschrift over vlektyfus en luizen onder de bevolking ver-

spreid.'00 Met de gemeente werd bekeken hoe gezinshulp in huis gefinancierd kon worden

en ondanks de krappe middelen maakte het bestuur voor
Gezinszorg 250 gulden vrij 09

deze voorloper van de latere

Met de kraamhulp ging het precies hetzelfde als v r de oorlog. Mejuffrouw
Brouwers bleef welwillend haar diensten aanbieden en binnen het bestuur rouleerden
mooie blauwdrukken die aangaven hoe in de praktijk gewerkt zou moeten worden, maar
'alles bleef hangen op de centen.'"0 In het laatste oorlogsjaar liep het aantal bezoeken aan
bet bureau voor prenataal onderzoek sterk terug, hetgeen ook voor de andere diensten
gold. Vaak was het gebouw onverwarmd en daardoor ongeschikt voor onderzoek. Het wijk-

gebouw werd op het eind van de oorlog door de Duitsers gevorderd. Op het consultatiebureau voor zuigelingen deed zich een verandering voor. Dokter Van der Kar droeg dit
werk over aan een nieuwe Districtskinderarts, mejuffrouw H. van Niekerk. De invloed van
het Bondsbureau in Tilburg werd op het platteland steeds meer merkbaar en de huisarts

werd dan ook tegen een 'arts van Tilburg' ingeruild.

1ll

Rampen bleven de plaatselijke Kruisvereniging tijdens de oorlog bespaard en binnen
de marges van haar mogelijkheden kon ze veel goed werk voor de zieken en gewonden

doen. 'Gehavend doch niet gebroken' kwam de Ettense afdeling dan ook uit de Tweede
Wereldoorlog te voorschijn."' Van de Elisabethvereniging zou na de oorlog weinig meer
vernomen worden. Blijkbaar was haar verdienstelijk werk ten behoeve van de zuigelingen
zorg niet langer nodig, nu professionalisering langzaam maar zeker oprukte. Het was niet
de enige zaak waaruit zou blijken dat de bezettingstijd als een scherpe cesuur zou fungeren tussen de voor- en naoorlogse periode.

I 52

4.4 De naoorlogse periode (1945-1966)
Personele wisselingen
Na de korte vreugde van de bevrijding in het najaar van I 944 dienden zich overduidelijk
de grauwe consequenties van het oorlogsgeweld aan. De oorlog kostte aan 230.000

Nederlanders het leven.'15 Ofschoon de ontberingen van de hongerwinter aan het Zuiden
voorbijgingen, betaalde ook Etten een hoge prijs: er was een groot verlies aan mensen

levens en veel materiele schade. Onopgeloste problemen als de kraamzorg en de steeds
maar uitbreidende aanwas van tbc-patienten vroegen om een oplossing, aldus Mol tijdens de
eerste algemene ledenvergadering. Bovendien dienden zich vele besmettelijke ziekten aan.
Zo was er een sterke uitbreiding van lijders aan geslachtsziekten."4 Nieuw elan was nodig
om deze complexe gezondheidsproblemen te overwinnen, waarbij zich tegelijkertijd nog
een paar gecompliceerde vraagstukken aandienden.
In de eerste vergadering na de bevrijding moest Mol melden, dat de Congregatie der

in Breda hem meegedeeld had niet langer voor religieuze krachten
zorg te kunnen dragen. Het bestuur werd verplicht uit te kijken naar leken."4 Drie weken
later werden de dames Eykemans en Pepping reeds voorgedragen en door het bestuur
Zusters aan de Haagdijk

benoemd. Hierdoor nioest het bestuur wederom zijn toevlucht nemen tot de beproefde
methodiek van een contributieverhoging, aangezien de leken veel duurder waren dan de
religieuzen.116 Ook deze lekenverpleegkundigen en hun opvolgsters zouden

in Etten snel

tot vertrouwde personages uitgroeien. Het verschil met de vooroorlogse tijd was dat de
wijkverpleegkundigen vrijwel alle bestuursvergaderingen bijwoonden en ook een grotere
inbreng hadden. Voorts werkten zij niet alleen vanuit het wijkgebouw, maar gingen ze er
ook permanent wonen. Dit vereiste wederom een verbouwing, hetgeen weer overleg en
afstemming met het Regentencollege nodig maakte. De afdeling ontving drieduizend gulden
11/
terug van een in I 934 geleverde som en het Gasthuis droeg zorg voor de verbouwing.

Niet alleen op de werkvloer maar ook binnen het bestuur vonden veranderingen
plaats. Allereerst kondigde Van Nispen, bijna zeventig jaar oud, aan dat het tiid werd naar

een vervanger voor het secretariaat uit te zien. Kort nadien bedankten ook Van Ierssel als

104 AWGKEL Notulenboek 1934-1945, Verslag bestuursvergadering, 30- 1-1942.
105 AWGKEL, Notulenboek 1934-1945, Verslag bestuursvergadering, 18-3- 1942.
106 AWGKEL, Notulenboek 1934- 1945, Jacirverslag 1942.

107 AWGKEL, Notulenboek 1934-1945, Jaarverslag

1943.

1()8 AW(,KEL, Notulenboek 1934-1945, Verslag bestuursvergadering, 29-5-1942.
109 AWC, KEL, Notillenboek 1934-1945, Verslag bewuursvergadering, 8-9- 194.5.
110 AWC, KEL, Notulenboek 1934-1945, Vers/aq bestuurs vergadc'ring, 4-7-1941.

lil AWGKEL, Notulenboek 1934-1945, Jaorverslag

1944.

112 AWGKEL, Notulenboek 1945-1951, Rede Mol bii 30 jarig bestaan,
113 Duynstee en Bo mans, Het kabinet Scherinerhorn-Drees, \3.

1948.

114 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, Algemene ledenvergadering, 23-12-1945.
115 AWGKEL, Notulenboek niaart 1945-1951, Verslag be,tuur,vergodering, 1-3- 1945.
116 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, Verslag bestuursvergadering, 26-3- 1945.
117 AWGKEL, Notulenboek niaart 1945-1951, laarvers/ag 1946.
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De eerste leken-verpleegkundigen Eykemans (tweede van links) en Pepping (uiterst rechts) van de Ettense

Kruisvereniging kort na de oorlog. De andere dames ziin van de Sint-Elisabethvereniging, die toen nog actief
was. (prive-collectie mevr. W. van Reijen-Roels)

penningmeester en Luykx als lid. Bij het dertigjarig bestaan van de afdeling in I948 zouden
Van Nispen en van Ierssel tot erelid benoemd worden.118 Als enige van het eerste uur bleef
Mol aan, waarbij allerlei landelijke besognes en het kamerlidmaatschap hem niet tot andere
gedachten brachten. In zijn overweging om door te gaan speelde mee dat hij naast zijn pro-

vinciale en nationale Wit Gele Kruiscontacten voeling wilde houden met wat aan de basis
leefde. Mol werd op de feestvergadering naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van
vele zijden lovend toegesproken waarbi j zijn grote stuwkracht geprezen werd. Na de
opvoering van de Wit Gele Kruisrevue die door het toneelgezelschap Geestbeschaving
opgevoerd werd, permitteerde het bestuur zich voor de eerste maal in zijn historie de luxe
uit te gaan eten. m
Tandarts A. Braat was inmiddels Van Nispen opgevolgd en het penningmeesterschap
ging over op het zittende bestuurslid A. Janssen. Dat het werk als secretaris bepaald geen

sinecure was, bleek uit het feit dat Braat het slechts drie jaar volhield. De secretarisfunctie
gaf een zodanige administratieve rompslomp, dat dit voor een vrijwilliger niet meer te

combineren was met een drukke baan. De opvolger van Braat was M. Aerts. 1'0 In 1947
waren de nieuwe burgemeester, mr.dr. Ch.I.M.A. van Rooy en A. Hendrikx namens de NCB
versterken. Uit deze keuze bleek dat men enerzijds nog steeds graag
eennotabele zagbinnen het bestuur, maardat het van de andere kant ook van belang werd
gevonden vertegenwoordigers uit de standsorganisaties op te nemen. Bij dit laatste dient
de gelederen komen

zeker niet uit het oog verloren te worden dat de vele contributieverhogingen kort na
de oorlog draagvlak onder de bevolking nodig maakten."' Het jaar I946 gaf zelfs twee
contributieverhogingen te zien. Effectief was het wel, want de inkomsten werden bijna
verdrievoudigd ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar en de ledenwinst ging
gewoon door. G. Hoek was inmiddels teruggetreden als medisch adviseur en in die
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Burgemeester dr. Ch. van Rooy, bestuurslid van
de plaatselijke afdeling van 1946 -1952

(Gemeentearchief Etten-leur)

hoedanigheid kwamen de artsen A. Hermans en L.I. Delbaere. w Later, in I 954, zou Frans.
de tweede zoon van Mol, in dezelfde functie aan het bestuur worden toegevoegd.
Er veranderde veel. De zorgvuldig opgestelde overzichten in de ontwikkelingen van
het werk stonden nu meer niet in cijfers opgesomd zoals Van Nispen dit decennialang had
gedaan, maar konden via de verslagen van de Provinciale Bond teruggezocht worden.
Nuchtere besluitenlijstjes waarin de besproken onderwerpen afgevinkt werden, vervingen

uitgebreide bestuursverslagen. Ofschoon de invloed van Mol op het geheel nog groot
bleef, was zijn almacht van vddr de oorlog voorbij. De eenmanspositie als arts die hij zolang
binnen de gemeenschap had bekleed, was verleden tijd. Een nieuwe generatie medische
de

adviseurs en bestuursleden als A. van Dijck, C. van Poppel en M. Peeters Weem boden ook
meer tegenspel. Halverwege de iaren vijftig werd een dagelijks bestuur gecreferd, dat maande-

lijks vergaderde en waarvan Mol niet langer deel uitmaakte. Een belangrijk deel van de besluitvorming kwam bij dit college te liggen, ofschoon men toch graag op de voorzitter terugviel

wanneer een vraagstuk complex was. Ook het vrijwilligerskarakter van het bestuurderzijn kwam onder druk te staan. In 195 I werd besloten bepaalde tegemoetkomingen toe te
kennen aan de secretaris en de penningmeesten"'Tweejaar later werd het besluit genomen
een

administratieve kracht aan te stellen. M. Aerts ging deze functie vervullen.u'

117 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, laorverflog 1946.
118 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, Rede Mol bij 30 jarig bestaan, 1948.

119 AWGK[ 4 Notulenboek maart 1945-1951, Verflag bestuurwergadering, 19-9 1949.
120 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, Bestuursverslagen, M)-3-1948 en 8-12-1949.
121
AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, A/ge/nenc, k'dc,rivergadering, 21-12-194/.
122 AWGKEL, Notulenboek maart 1945-1951, Verslag bestuurwergadering, 28-7- 1949.

123 AWGKLL, Notulenboek madrt 1945-1951, Venlag bestuunvergadering, 25- \
124 AWGKIL, Notulenboek april 1951-1954, Verslag bejtuursvergadering, 12-11

1951.
1953.
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Wijkgebouwen
De discussie omtrent de noodzaak van verbouwingen aan het wijkgebouw diende zich
weer aan in I953· De sterke industrialisatie en daarmee gepaard gaande bevolkings-

toename van Etten leidden ertoe dat het in I 947 verbouwde gebouw al weerte klein was. 125

Uiteraard bracht deze discussie mee dat wederom de bekende rituele dansen met het
Regentencollege opgevoerd moesten worden, maar men kwam er ditmaal opvallend vlot

uit. Op een speciaal ingelaste vergadering tussen de delegaties van beide organisaties bood
deken Van den Bom plotsklaps het gebouw te koop aan. Binnen een paar minuten was
men het eens over de prijs van I 6.000 gulden en bleek veel over en weer praten, soms
gepaard gaand met het nodige wantrouwen, van het ene moment op het andere geschiedenis geworden. LM,
Toen nieuwbouw enige jaren later niet realiseerbaar bleek, gingen op instigatie van
burgemeester Godwaldt de gedachten er naar uit om een tweede wijkgebouw te openen in

Etten-Zuid, waar veel nieuwbouw gepleegd werd en ook een nieuwe parochie gesticht was.
Daarbij had de burgervader de Kerkwerven-Zuid op het oog."' In die zin is ook gehandeld.
In 1958 werdhet bestaande wijkgebouw aangepast."R Van de zijde van de Provinciale Bond

werd eveneens nieuwbouw wenselijk geacht met de optie om hierin een kraamcentrum
en Medisch Opvoedkundig Bureau onder te brengen. Deze vorm van adhesie zal door de

voorzitter van deze Bond (Mol zelf) geen strobreed in de weg gelegd zijn."" Van betekenis
was zeker ook de sterk verbeterde relatie met het gemeentebestuur dat er eer mee inlegde
eigentijdse voorzieningen aan haar burgers te kunnen aanbieden. Door een semipermanent gebouw werd de periode naar nieuwbouw overbrugd. Ook toen zou het nog
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opening van het wilkgebouw op de Kerkwerve in 1-tten-Luid waarin ook een kraamcentrum zat.

Vc)oraati st,idn twee kleitikinderen van Mol (privO-collectie FranA Mol)
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'De bol van Mol' in brons, bij die gelegenheid onthuld (foto Piet Mijzen-streekachief Z.)

uiteindelijk dit tweede wijkgebouw gerealiseerd was. In de
jaarvergadering van I963 kwam er flink tegendruk vanuit de leden omdat nieuwbouw
een aantal jaren vergen voordat

contributieverhoging gepaard ging, maar mede dankzij de overredingskracht
van de voorzitter bereikte het bestuur wederom het beoogde doel. Een contributieverhoging van maar liefst vijftig procent voor I 964 was het gevolg en het gebouw kon aanMol zelf schonk een mozaiek ter verfraaiing van het nieuwe
besteed worden.
Gezondheidscentrum dat in de loop van I964 voor het publiek opengesteld werd.
steeds met

It()
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Katholicisme
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde Etten sterk, mede door de snel opkomende
industrialisatie. Door dit proces kwamen ook meer niet-katholieken binnen de gemeente
wonen. Ofschoon aan dit gegeven betrekkelijk weinig aandacht besteed werd binnen de
vergaderingen, maakte Mol er toch een opmerking over op een Algemene Ledenvergadering: 'Nog steeds zijn we een sociale vereniging, die van de Christelijke gedachte
uitgaat, dat we elkanders lasten hebben te dragen.' Niet-katholieken konden lid worden

125 AW(iKEL, Boek met iaarversldgen 1951-1956, jacirverjlag 1952/1955.

126 AWGKEL, Map met notulen, befluitenlijst, divene brieven

1949-1966, Bespreking tu3sen het

Regentencollege en delegatie van het W (, Kruis,12-10-1954.
12/ AWGKEL., Map met notulen, etc. 1949-1966, Vers/ag bettuursvergodcring, 2-5- 1958.
128 AWGKEL, Map met notulen, etc. 1949-1966, Algemene k'derive,rgack,ring, 5()-5-1958.
179 AWGKEL, Map met notulen, etc. 1949-1966, Verlkig bestuurswrgadering, 24-11- 1959.

13() AWGKEL, Map met notulen, etc. 1949-1966, Buitengewone Algemene ledenvergadering, 15-10- 1963.
1
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Interview met Peeter Weem.
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maar kregen dan de status van 'hospitant-lid: 132 Zeker in de beginjaren na de oorlog werden protestanten minder gemakkelijk lid van de katholieke kruisvereniging, hetgeen Mol
tot deze woorden geinspireerd kan hebben. Hoewel de grenzen van de lokale

Kruisvereniging vanaf het begin in 1918 samenvielen met die van de Lambertusparochie,
leidde de oprichting van een tweede parochie in Etten in de jaren zestig tot geen enkele
discussie over dit onderwerp. Wel bleef de geestelijk adviseur gewoon aan de lokale vereniging verbonden, zoals dat overigens overal in Noord-Brabant gebruikelijk was. Na
deken Van den Bom werd deze functie vervuld door deken Koopmans (vanaf I954), die op

ziin beurt door pastoor Soffers (1957) werd afgelost. Mol pleitte ervoor de veranderende
samenstelling van de bevolking ook herkenbaar te maken in de bestuurssamenstelling.
Toen mevrouw Leyten zich in I965 niet meer herkiesbaar stelde, werd zij binnen het
bestuur opgevolgd door mevrouw Barnhaard, die protestant was."' Ook een pleidooi in de
rondvraag van een Algemene Ledenvergadering halverwege de jaren zestig om een nietkatholiek wijkverpleegkundige van het Groene Kruis aan te stellen, wijst op veranderingen
binnen de Ettense gemeenschap. 134

tedenwerving
Eindeloos veel energie stak het bestuur in beschouwingen over de hoogte van de contributie. De inkomsten van de leden waren onontbeerlijk om het werk van de Ettense
afdeling mogelijk te maken, waarvan verbouwingen en de honorering van nieuw aan te
trekken medewerkers een belangrijk deel uitmaakten. Zeker bij Mol had deze discussie een

ideologische lading, aangezien vrijwel niemand in het land het particulier initiatief zo
koesterde als eerstverantwoordelijke voor de opzet en de uitvoering van de gezondheidszorg. Tot begin laren zestig betekende dit bij hem: in katholiek beheer. Weliswaar waren

aanvullende subsidies van overheidswege noodzakelijk, maar over de verantwoordelijkheid was met hem geen discussie mogelijk: die lag bij het bestuur dat in opdracht van de
Algemene Ledenvergadering handelde. Een vuistregel binnen het Ettense bestuur was, dat
ongeveer 66nderde van de inkomsten door de leden diende te worden opgebracht om
zodoende te voorkomen'dat men door de overheid weggedrukt werd.'135

Ledenwerving bleef een thema waarin het bestuur veel energie stak en 'Heel Etten
lid' bleef dan ook een strijdvaardige leuze waar naartoe gewerkt werd. Het tijdrovende
incasseren van de contributies via boden had als voordeel dat het bestuur goed geinformeerd
werd hoe bepaalde maatregelen ervaren werden door de Ettenaren. De Ettense afdeling
genoot veel krediet bij de bevolking want iedere contributieaanpassing werd geaccepteerd,

al ging dat soms met gemor gepaard. Met een zelfbewust 'In Etten doen we meer voor de
leden' pareerde het bestuur deze kritische kanttekeningen.
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Halverwege de jaren vijftig gingen de gedachten er naar uit om het aan inkomen
gerelateerde stelsel los te laten en een uniforme betalingsregeling voor alle gezinnen in te
stellen. Als rechtvaardiging voor dit standpunt werd aangevoerd dat door de verbetering
van de economische toestand de meest schrijnende sociale toestanden achter de rug
waren.11' De vrees dat deze maatregel veel leden zou kosten, bleek ongegrond. Enige jaren
later werd leden ook de mogelijkheid geboden giraal te betalen. 138
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Wijkverpleegkunde en kraamzorg
Kort na de oorlog werd het wijkgebouw verbouwd en werden er ook zes douchecellen in
aangebracht. Dit gaf aan dat er aan de hygienische faciliteiten bij menigeen aan huis nog
weI het een en ander schortte. De bevolking deed een steeds groeiend beroep op de wijkverpleegkundigen. 139 Zowel het bezoek aan de kliniek als de verpleegkundige bezoeken
aan huis stegen in I 948 sterk ten opzichte van vorige jaren en ook de hoeveelheid uit-

geleende verpleegkundige artikelen liet een opmerkelijke stijging zien (zie bijlage III). Met
de overgang naar leken werd het bestuur ook met de neus op de feiten gedrukt inzake col-

lectieve verplichtingen en salarissen. Voor de verpleegkundigen werd een pensioensverzekering afgesloten. Toen bleek dat een van de zusters minder verdiende dan haar collega's
in de omliggende dorpen, werd haar salaris in positieve zin aangepast. 140 Waarschijnlijk op

het spoor gezet door Mol bracht de schoolarts A. Ferket in, graag een consultatiebureau
voor peuters te willen starten op zaterdag. Longitudinale begeleiding van zuigeling tot aan

het eind van de schooltijd was het oogmerk. Niet dan na moeizaam overleg kwam het
bureau tot stand, waarvoor eerst scepsis bij de Inspectie voor de Volksgezondheid overwonnen moest worden. De wijkverpleegkundigen gaven in eigen kring eveneens blijk van
een gereserveerde houding, aangezien het hun in feite aan tijd ontbrak om de kinderen op
zaterdag op te vangen. Later ontstonden irritaties tussen Ferket en de verpleegkundigen
over de wijze waarop hoofdluis bestreden diende te worden. 142 Enige jaren later werd het
141

peuterbureau in stilte opgeheven.
Het zuigelingenbureau mocht zich wel in een gestage groei verheugen en was
inmiddels uitgegroeid tot een volkomen geaccepteerde voorziening voor de Ettense bevol
king. Een extra impuls werd verkregen door een busdienst in te zetten om de moeders van

plaatsen toch in de gelegenheid te stellen naar het consultatiebureau te
vermeende misbruik
van de bus vormden in de daaropvolgende periode nog vaak een punt van irritatie binnen
de afgelegen

komen. 141 De toename van de daarmee gepaard gaande kosten en het

bestuursvergaderingen.
Gemakkelijk maakten de bestuursleden en de wijkverpleegkundigen het elkaar niet

altijd. Was schaarste aan gediplomeerde krachten reeds een handicap, een langdurig conflict tussen twee wijkzusters en het op noodlottige wijze verongelukken van een verpleeg-
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kundige in het verkeer dupeerden een tijdlang de voortgang van de werkzaamheden.
Niettemin blijft. ondanks deze tegenslagen, in het algemeen het beeld overeind van goede
114

samenwerking tussen bestuur en verpleegkundigen, die steeds nieuwe werkterreinen aangereikt kregen. In 955 werd een pleidooi gehouden voor een derde wijkverpleegkundige,
acht jaar later voerde men dezelfde discussie over de aanstelling van een vijfde. 11$

Kraamzorg
Aanvankelijk verliep ook de ontwikkeling van de kraamzorg moeizaam, het voortreffelijke werk van Mejuffrouw Brouwers ten spijt. Nog steeds kregen slechts I o.000 van de
30.000 vrouwen in Noord-Brabant behoorlijke kraamhulp tijdens de voorgeschreven tien
dagen. Om de aandacht voor het probleem vast te houden werd een speciale vergadering
bijeengeroepen voor de afdelingen uit de omgeving (district I 5), waarop de arts I.Verbeeck,

voorzitter van de provinciale commissie voor moederschapszorg, de problematiek in kaart
bracht. Zijn betoog kwam erop neer dat er regionale kraambureaus moesten komen onder
leiding van een kraamverpleegster-docente, waarop de aanstaande moeder een beroep kon
· · ·
doen. 11{,
Het initiatief
ontving een warm onthaal, maar het bleek moeilijk een geschikte
leidster-docente te vinden. Aangezien de honorering aan de karige kant was, zochten
slechts weinig meisjes een carrilere in dit beroeB"' Na de nodige provinciale reorganisaties
op dit terrein werd in I 949 besloten in Etten met een eigen inschrijfbureau te starten.

Lastig bleek, dat de gevestigde bakers wel bereid waren via dit bureau hun medewerking
148
te verlenen maar, vrijgevestigd als ze waren, geen enkele controle en sturing wensten.
Een belangrijke stoot in de goede richting was de landelijke beslissing van het college
van Rijksbemiddelaars in I 950• waardoor de salarisschalen van kraamverzorgenden en

wijkverpleegkundigen opgewaardeerd werden. De druk op de kraamverzorgenden nam
nadien onevenredig toe, aangezien aanstaande moeders van deze tiendaagse hulp steeds
meer gebruik gingen maken.'" Toch zou in de daaropvolgende jaren het onderwerp
minder prominent op de bestuursagenda prijken. Blijkbaar had men van lieverlee een

voorziening gecreeerd die aansloeg bij de bevolking, betaalbaar was en een fundamentele
verbetering in het voorzieningenpatroon van Etten betekende. Vanuit de in formatie waar-

over hij als vertegenwoordiger voor de Nederlandse regering in de Wereldgezondheidsorganisatie beschikte, kon Mol in I 955 mededelen dat Nederland de laagste zuigelingensterftecijfers van de wereld had. In diezelfde Algemene Ledenvergadering voegde hij hieraan toe dat, meer specifiek voor Etten, een bloeiend kraamcentrum operationeel was.

De gemeente had hieraan zijn medewerking verleend. De inktzwarte cijfers van de
zuigelingensterfte waren voor Zuid-Nederland definitief verleden tijd. 150

Tbc-bestrijding
De eerste tien jaar na de oorlog zou de bestri iding van tbc nog veel aandacht vragen van het
bestuur van de afdeling Etten. Met name de oorlog had een drastische toename te zien
gegeven. die nog lang nawerkte. In paragraaf 6.2 zal beschreven worden hoe Mol met enige

initiatiefnemers bewerkstelligde dat het noodsanitorium De Klokkenberg in de provincie
tot stand kwam. Uiteraard diende in de eigen gemeenschap een dergelijke voorziening ook
gedragen te worden en onder meer burgemeester mr.dr. Ch. van Rooy was bereid mede zijn
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naam te geven aan dit initiatief. Een succesvolle loterij en de organisatie van een motorcross brachten in Etten de benodigde revenuen op voor het noodsanitorium. Etten pakte
de boodschap goed op en steunde massaal door I 3.000 gulden bijeen te brengen.
Met de komst van dit noodsanatorium was het volgende actiepunt om mensen tegen
151

de gevaren van besmetting en daaruit voortvloeiende ziektekosten behoorlijk te verzekeren.

Deze discussie werd al tijdens de Tweede Wereldoorlog gevoerd. maar was toen in het slop
geraakt. In I 946 werd voor de leden van het Wit Gele Kruis een collectieve verzekering
afgesloten, maar door het voortdurend veranderen van zowel de risicodekking als de
rijksvoorschriften bleef de situatie onhelder.15' In december I 949 besloot het bestuur de

collectieve verzekering weer op te zeggen, aangezien de meeste leden toch reeds via hun
particuliere verzekering of ziekenfonds tegen de risico's van tbc gedekt waren. Via
een circulaire werden de niet-verzekerden geattendeerd op de mogelijkheden zich aan te

sluiten bij het Algemeen Ziekenfonds Breda en Omstreken. De vrijkomende gelden werden
besteed aan het op handen zijnde tbc-bevolkingsonderzoek in 1950 in Etten. 153
Zo goed mogelijk informeerde men de bevolking omtrent het belang van dit onderzoek. De standsorganisaties werden ingeschakeld en men verspreidde berichten via de
pers, waaronder de huis aan huisbladen. Ook de preekstoel was weer, als vanouds, onderdeel van de propagandamachine. Een Algemene Ledenvergadering werd een maand

voor het tbc-onderzoek gehouden, waarbij dr. 1.A.J.M. Kirch, directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant, als gastspreker was uitgenodigd. Aangezien op het
platteland het contact tussen mens en dier innig was, dienden beide in de bestrijding van
deze ziekte betrokken te worden,

waarmee de komst van Kirch

verklaard werd. In I 950

was in Noord-Brabant 30,8°/0 van de onderzochte rundveebedrijven tuberculosevrij; het
landelijk gemiddelde lag toen reeds op 62,50/0.'44 'Door de gehele bevolking te laten foto

graferen,' zoals het in het verslag genoemd werd, was het mogelijk ziektegevallen vroegtijdig
op te sporen. Snelle behandeling werd daardoor mogelijk en op deze wijze kwam men

'besmettingshaarden' op het spoon Deelname door de gehele bevolking was daartoe voorwaarde. Naast een rOntgenfoto van de borst behoorde ook inenting tot het bestrijdingsplan.M Niets werd aan het toeval overgelaten en een netwerk van propagandisten legde vlak
voor het onderzoek nog bezoeken af bi j die gezinnen die zich nog niet ingeschreven hadden.
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Ondanks deze professioneel ogende campagne zouden de gemeente en het Wit Gele Kruis

met elkaar in botsing komen. Burgemeester Van Rooy verscheen zelfs niet op de speciaal
daarvoor ingelaste vergadering, maar liet dit over aan een van zijn ambtenaren. Deze werd
door een furieuze Mol overdonderd, omdat de gemeente circulaires had laten verspreiden
onder de bevolking zonder het Wit Gele Kruis daar in te kennen. Bij de arts was dit volstrekt
verkeerd gevallen. De arme ambtenaar kreeg een tirade over zich heen'dat dit nu weer zo een

typisch voorbeeld was waarbij de overheid probeerde het particulier initiatief volledig weg te
cijferen.' Reconstructie leerde dat de Stichting Opsporing Tuberculoselijders (SOTU), de met

de uitvoering van het onderzoek belaste organisatie, in andere plaatsen steeds afspraken met
de plaatselijke huisartsen en de geestelijkheid had gemaakt, hetgeen overal afdoende functioneerde. Etten was echter op een laat tijdstip ingevallen voor een gemeente die zich terug

getrokken had en de benodigde communicatie had hier daarom enkel tussen deze stichting
en het gemeentebestuur plaatsgevonden. 157 Aangezien Van Rooy vier dagen van tevoren

nog brieven had laten uitgaan aan de standsorganisaties en de geestelijkheid, waarin nogmaals om ondersteuning werd verzocht en waarin de samenwerking met het Wit Gele

Kruis genoemd werd, heeft het er sterk de schijn van dat de burgemeester niet op het
gewin van de gemeente uit was, maardat het hier veel meer ging om een overgevoeligheid
van Mol.8" Van Rooy was een positief meedenkend bestuurder binnen het Wit Gele Kruis
en eigenlijk waren er tussen de Kruisvereniging en de gemeente nog nooit zulke duideli jke

afspraken over de financien gemaakt als op dat moment. De hele aanvaring lijkt dan ook
meer te berusten op een ongelukkige communicatiefout dan op opzet.
Feit was dat voorzitter Mol het er niet bij liet zitten. Twee dagen later ontvingen alle

leden een circulaire thuis waarin de visie van het Wit Gele Kruis vermeld stond en hoe
men op de dag zel f de reeds betaalde kosten van de gemeente kon terugkrijgen. De tragiek

van het verhaal school er in dat Mol decennialang de lokale overheid volstrekte passiviteit
verweet, maardat ereen binnenbrand uitbrak overde vraag wie de regierol mocht opeisen
toen de gemeente de haar toegedachte rol daadwerkeliik oppakte. Het onderzoek werd uiteindelijk een succes en zou nog een aantal keren plaatsvinden in Etten. Van Rooy bleef tot

aan zijn overplaatsing als burgemeester naar Venlo in I952 nog wel bestuurslid van het
Wit Gele Kruis, maar zou niet meer in de vergaderingen komen opdagen.
De bestuurlijke Ettense perikelen ten spijt zouden de ingezette instrumenten en verbeterde behandelmethoden tot een opzienbarend succes leiden. In I 957 meldde Mol dat
tbcr vrijwel geheel bedwongen was ofschoon alertheid geboden bleef voor de laatste

besmettingshaarden.m

Nieuwe werkvelden
Ook in de naoorlogse periode zou Mol crop toezien dat veel van de Iandelijk spelende ontwikkelingen opgenomen werden in het zorgaanbod van de Kruisvereniging in Etten. Nog
steeds stcind het de voorzitter roor ogen de eigen afdeling als proefpolder te laten dienen.

waarin de haalbaarheid van nieuwe t,ntwikkelingen getoetst werd. Of de wi ikverpleeg
kundigen steeds even gelukkig waren met al die nieuwe aandachtsgebieden lijkt twijfelachtig. want in de rerslagen werd nogal eens gesproken over overbelasting.w ()ngetwi i feld

heeft de pragmatische voorzitter geredeneerd dat uitbreiding van activiteiten c,ok
162

mogelijkheden schiep om het aantal medewerkers op te voeren, die voor een belangrijk
deel uit de Rijksmiddelen gefinancierd werden.
De Schoolartsendienst was een aangelegenheid van de samenwerkende gemeenten
Zundert, Rijsbergen, Etten en Leur, Rucphen, Hoeven en Prinsenbeek, waar Mol als
medicus was toegevoegd aan een gezelschap van burgemeesters. In brede kringen van het
Wit Gele Kruis was het een diep gekoesterde wens dit werk onder te brengen onder regie
van de eigen organisatie.
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De eerste gedachten omtrent de noodzaak van gezinszorg bestonden bij Mol reeds in
Indien de moeder doorziekte of welke reden dan ook (psychische defecten,

de jaren dertig.

a-sociaal gedrag) niet in staat was het huishouden naar behoren te voeren, diende een gezinsverzorgster professionele hulp te leveren. Met name de samenwerking op lokaal en nationaal

niveau moest met het Kruiswerk goed geregeld zijn.167 larenlang maakte de plaatselijke afdeling

dan ook geld over naar de gezinszorg. In I956 besloot het bestuur, op verzoek van de gezins
zorg om een vast subsidiebedrag, jaarlijks 750 gulden over te maken na overlegging van een
161
begroting en jaarrekening. Nadien werd vrijwel niet meer over het onderwerp gesproken.
Ook op het terrein van de geestelijke volksgezondheid streefde Mol ernaar voorzieningen te scheppen binnen de lokale afdeling van 'het wit geel'. zoa]s de

Kruisvereniging informeel vaak aangeduid werd. In de Algemene Ledenvergadering van
I952 deelde hij mee, dat in Etten een Schoolpsychologische dienst van start zou gaan.
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Ook de komst van een Medisch Opvoedkundig Bureau werd meermalen in vergaderingen
als wens geuit, maar zou nooit gerealiseerd worden.05 WeI dienden zich andere aan-

dachtsgebieden aan. In I955 werd in Etten een reumaonderzoek gehouden dat volgens de
notulist als 'zeer geslaagd' beschouwd mocht worden. 1(>6 In I96I stond het belang van
schooltandverzorging op de agenda.16, De actualiteit steeds zoekend en pogend verbindingen
te leggen met nieuwe aandachtsgebieden kwamen in de jaren zestig ook kankerbestrijding, bejaardenzorg en zorg voor lichamelijk gehandicapten op de bestuursagenda voor.
Het Wit Gele Kruis in Etten wenste in niets achter te blijven. Overigens had de EHBO-afde-
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ling zich in de jaren vijftig verzelfstandigd en afgescheiden van de lokale afdeling. 169
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4.5 Afscheid
Ten overstaan van een volle foyer in De Nobelaer nam Mol op de Algemene Leden·
vergadering in december I 966 afscheid van de plaatselijke afdeling. Ofschoon hij bij eerdere gelegenheden altijd dergelijke festiviteiten had pogen af te houden, waarbij hij stelde
dat het om de zaak ging en niet om de persoon, kwam hij er nu niet onopgemerkt vanaf.

Door vice-voorzitter Van Poppel werd hii toegesproken en gewezen op zijn ongelofelijke
staat van dienst. De mede-oprichter van het allereerste uur werd tot erevoorzitter
benoemd. Een eindeloze stoet van bestuursleden en verpleegkundigen had hij aan zich
voorbij zien gaan. Enkel mevrouw Leyten kon met een bestuurslidmaatschap van 45 jaar

bij hem in de buurt blijven. Voor de laatste keer sprak Mol de vergadering toe, waarbij hij
refereerde aan de wijze waarop men in Ig I 8 in een'krot' gestart was (waar Van Nispen nog
plechtig had geschreven over het 'pand' wijk A. no. 27· jh) om het op te nemen tegen
zuigelingensterfte en tbc in de bittere armoede van die tijd. Geleidelijk was men er toch in
geslaagd beide te overwinnen om zich heden ten dage geplaatst te zien tegenover tal van

welvaartsziekten. Het moet de scheidende voorzitter deugd hebben gedaan. dat vanuit de
vergadering een lans werd gebroken om meer aandacht te gaan schenken aan de buitenlandse werknemers, die in steeds groter getale in het sterk industrialiserende Etten neerstreken.
17()

Mol heeft de vijftig jaar naar alle waarschijnlijkheid bewust niet willen 'vol' maken.
Door burgemeester Oderkerk was hij er reeds op geattendeerd dat het gemeentebestuur
het wenselijk vond dat de Kruisverenigingen van 'Etten' en van 'Leur' zouden fuseren, hetgeen in I 968 ook geschiedde. Met zijn inmiddels gevorderde leeftiid van 74 jaar heeft hij
waarschijnlijk geen sta-in-de-weg willen zijn in de van oudsher tamelijk broze relatie
tussen de twee dorpen. Over het laatste jaar dat onder zijn voorzitterschap stond, meldde

het jaarverslag over i 966:
'dat het aantal leden inmiddels was opgelopen tot ruim 2700. De vier wijkverpleeg-

kundigen legden 396I bezoeken aan huis af en ontvingen in de twee wijkgebouwen
3275 personen op het spreekuur. Van het uitleenmagazijn werd door 489 gezinnen
gebruik gemaakt die 881 artikelen leenden. Qua tbc-bestrijding had men I8 gezinnen onder controle. Aan 27 leden werd de laatste hulp verleend. De dienst kinderhygiene (vroeger met zuigelingenbureau aangeduid) kende 337 zuigelingen als

ingeschrevenen, waaraan 2367 huisbezoeken werden besteed en 33 6 consulten op
het consultatiebureau verstrekt werden. Bij het onder dezelfde dienst fungerende

peuterbureau stonden 580 peuters ingeschreven, waarvoor I 364 controles door de
wijkverpleegkundigen aan huis afgelegd werden. De dienst kraamzorg verleende
aan I 66 gezinnen interne kraamhulp en bij 94 gezinnen wijkkraamhulp. Door het
stoppen van de Rijkssubsidie voor de interne kraamhulp, die als te kostbaar werd
ervaren, kampte de dienst met grote problemen. Een nieuwe loot aan de stam was
de bejaardenzorg. Niet minder dan 500 bezoeken waren door de verpleegkundigen

aan huis bij de bejaarden afgelegd, zoals men ze nog zonder schroom noemde, die
ongeveer I 2% van de bevolking uitmaakten.'
Er worden plannen aangekondigd om

gymnastiek voor deze groep te organiseren.

Als aparte activiteiten worden voorts de geestelijke gezondheidszorg, de preventieve
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gezondheidszorg en de reuma- en kankerbestrijding genoemd, zonder dat die overigens
inhoudelijk en getalsmatig omschreven worden. Bovenstaande opsomming laat zien dat
de oud-voorzitter, op een leeftijd gekomen die hij graag aanduidde als le printemps de la vieillesse, met een gerust hart het roer aan anderen kon overlaten. Figuur 4.2 toont het

organisatorisch schema van de afdeling in I966.

Figuur 4.2 Organisatorisch schema van het Wit Gele Kruis, afdeling Etten in 12966
Algemene ledenvergadering
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1/() AWGKEL, Map met notulen, etc, Algemene ledenvergadering, december 1966.
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4.6 Was Etten beter dan andere Brabantse Kruisverenigingen?
Afgaande op de reacties in de verslaglegging over'het wit geel' in Etten was men daar fier
op zijn Kruisvereniging gedurende de periode dat Mol voorzitter was. Niettemin lijkt het
zinvol de vraag onder ogen te zien of dit zelfvertrouwen op feiten gebaseerd is of meer een

beleving was van bestuursleden die dat op hun beurt op andere leden via jaarvergaderingen
en mededelingen in de media overdroegen. Door drie dorpen in Noord-Brabant te vergelij-

ken, waarbij sprake is van ongeveer gelijke startcondities, kan wellicht een aantal zaken
boven tafel komen die bevestigen of logenstraffen dat Etten boven het maaiveld uitstak.
Gekozen is voor Goirle en Gemert als vergelijkingsmateriaal.in De drie plaatsen liggen in

verschillende streken van Noord-Brabant, waren van vergelijkbare grootte en in alle drie
bestond relatief veel armoede rond de eeuwwisseling. Het werk van een afdeling van het

Wit Gele Kruis startte

er ongeveer

gelijktijdig.

Goirle lag onder de rook van Tilburg en beschikte over slechts weinig gezondheidsvoorzieningen. Een ziekenzaaltje dat beheerd werd door de Zusters van Liefde en een
gemeentearts vormden het gehele zorgaanbod. Op initiatief van de pastoor werd in I922
een afdeling van het Wit Gele Kruis gestart. De sterftecijfers, en die van zuigelingen in het
bijzonder, lagen in dit dorp fors boven het provinciale gemiddelde, dat op zijn beurt het
172

hoogste van het land was.
In Gemert bestond lange tijd een bekrompen mentaliteit bij de bestuurlijk verant-

woordelijken en bij de bevolking. Ook hier waren de gezondheidszorgvoorzieningen van
een zeer primitie f niveau. Het is met name de verdienste van de in IgI 5 aangestelde
pastoor L. Poell geweest dat er in I9I6 een lokale afdeling van het Wit Gele Kruis werd
opgericht. Deze pastoor had reeds ervaring opgedaan als bestuurslid bij het in I 903
opgerichte Groene Kruis in Eindhoven, waaruit bleek dat hij vrij gemakkelijk over de
eng religieuze aspecten van die tijd heen kon stappen. Met niet minder dan 42 adviseur-

schappen op het dorp was het deze dynamische geestelijke wel toevertrouwd om de
sterftecijfers bij zuigelingen te laten dalen bij een bevolking die voor een groot deel uit
arbeiders bestond. 17,

Tabel 4.I Ledenaantallen van het Wit Gele Kruis

Gemert

ledental Etten

8oo

7 I7

642

850

6oo

905

045

9IS

III3

laar

ledental Goirle

I935
I

940

I

945

I

I

950

II55

I955

1540

Ig60

I

3 I-I 2-I 966

ledental

560

I930

(bron: Jaarboeken Provinciale Bond Wit Gele Kruis)
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in Goirle, Gemert en Etten

I

980

II80

276

I 285

I553

I928

800

27I5

I

Evenals in Etten zou de Kruisvereniging in de andere twee dorpen het vertrouwen van de

bevolking weten te winnen, wat af te lezen valt uit de gestage groei van het aantal leden.
De ontwikkeling van het ledentalis vanaf I935 inzichtelijk gemaakt (zie tabel 4.I). Op het
eerste zicht lijkt de afdeling Etten de duidelijkste groei te zien te geven. Van de drie was zij
in I935 nog de kleinste, ruim dertig jaar later was zij veruit de grootste. Het krachtige,
naoorlogse industrialisatiebeleid bracht hier een sterke groei van het aantalleden met zich
mee. Aangezien niet precies bekend is hoe de verhouding was tussen de contribuant en het

aantal gezinsleden dat eveneens lid was. is de nodige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van deze cijfers. Indien het absolute aantal inwoners per gemeente hierbij betrokken wordt, waarbij we als peiljaar I 966 nemen. komen echter andere verhoudingen in
beeld. Op die datum telde Goirle I0532 inwoners (I8,4% der gezinshoofden was lid).
Gemert I 4·087 inwoners (I 2,7% was lid) en Etten en Leur I8.075 inwoners (I 4,9%). Naast
het feit dat in deze laatste telling ook de gemeenschap Leur betrokken is, en niet alleen de

Kruisvereniging Etten die Mol altijd bestuurd had, laten de percentages uitkomen, met alle
voorbehoud dat hiervoor reeds gemaakt werd, dat Etten en Leur qua ledengroei weinig
afweek van de twee andere plaatsen.
Relevant is de vraag, in welke mate de lokale afdelingen erin slaagden gelden te vergaren om het werk mogelijk te maken, hetgeen immers op een vorm van acceptatie duidt.
In Goirle leidde de hoogte van de contributie nog wel eens tot felle discussies, waartegen

niet moeilijk over moest doen, want diegenen die
nu klaagden, smeten met geld op de kermis. Geprobeerd werd de afdelingskas te ver
de pastoor echter inbracht dat men daar

sterken door ook gemeentesubsidie aan te vragen. In I 926 besloot het gemeentebestuur
dat jaar een subsidiebedrag van 250 gulden te voteren voor het net opgerichte consultatie-

bureau. Dit door

de

kinderarts

J

Keijzer geleide bureau stond onder een apart bestuur.

maar was alleen toegankelijk voor de leden van het Wit Gele Kruis. Tot aan de oorlog zou
de gemeente echter met minimale bedragen van enige tientjes per jaar voor de plaatseliike

afdeling over de brug blijven komen.'" De subsidiebijdrage van de gemeente Gemert was
in de jaren twintig nooit hoger dan enige honderden guldens, maar werd met de komst van
de energieke burgemeester J. Phaf in I 930 meteen opgetrokken tot duizend gulden.v' Invloed-

rijke personen als burgemeesters en pastoors waren op de Brabantse dorpen vaak in hoge
mate verantwoordelijk voor zowel het beleid als de wijze, waarop geld voor het Wit Gele
Kruis werd binnengehaald.
Mol verweet in zijn latere memoires de gemeente Etten en Leur voor de Tweede
Wereldoorlog een passieve houding en een schraperig beleid inzake het meefinancieren
van de plaatseliike afdeling. Er is echter weinig reden om te veronderstellen dat het er op
andere dorpen veel beter aan toeging. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Provinciale
Bond van het Wit Gele Kruis via zijn jaarboeken de inkomsten van de plaatselijke afdelingen

171 I en belangrijke reden mor (19 keu/(' van

deze tMee dori)en is het feit, dat lokale hhtorici aldclar ec'n

p<iging c),idertiomen hebben de ontwikkeling van de RezondheidAzorg in hun genieenschap te besc hrijven,
1/2 V,iii Fy( k, Van de 111('q, 1 5-5 1.

173 Iheleli, / ambert Poe//, 120, ·121.
174 \'elli (,114 e.a., / (91 ni/%sic,, 14-22.

175 Van de Kimmed,ide-Beekniati,, Van p ",thui\, ·42.
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Tabel 4.2 Contributiehoogte (CH) en -inkomsten (CD in drie gemeenten (in guldens)
laar

Gemert

Goirle

Etten

CH CI CH CI

CH
CI

5-20

7768

5-I 5

6836

7,20-25

I955

5-20

8922

8-I 5

II7I9

7,20-24

I 229I

I 960

10-20

I69 I 8

18643

I 2

2 I995

I

950

II363

I 966

I 7

30967

14

26065

I 8

I

1

47873

(bron: Jaarboeken provinciale Bond Wit gele kruis)
geregistreerd, hetgeen vergelijking mogelijk maakt (zie tabel 4.2). In alle drie de plaatsen is

duidelijk stijgende lijn in inkomsten waarneembaar. Gegeven de verschillen in ledentallen lijken de drie plaatsen elkaar niet zoveel te ontlopen. Etten sloeg de beter gesitueerden het hoogst aan in de jaren vijftig en Goirle voerde als laatste een uniform contributie-

een

bedrag per gezin in.

De relatie met de gemeente als subsidient kan op basis van deze cijfers zichtbaar
gemaakt worden (zie tabel 4.3)· Ofschoon wel enige fluctuaties zichtbaar zijn en soms de
gemeentesubsidie kleiner werd, afgezet tegen het bedrag van ontvangen contributies. kan
toch de conclusie uit deze cijfers helder zijn. Op alle drie plaatsen gingen de gemeentebesturen het belang van de lokale afdeling steeds duidelijker onderkennen en maakten ze
dit door steeds hogere subsidiebijdragen kenbaar. Halverwege de jaren zestig bedroegen
deze percentages in Goirle en Gemert bijna 80% van de gehele begroting van de plaatselijke afdeling. Niet alleen in Etten, maar blijkbaar op veel plaatsen was het klimaat ten

opzichte van het particulier initiatief drastisch ten faveure van de lokale afdeling van het

Wit Gele Kruis veranderd. De Ettense vuistregel, dat 66nderde deel der inkomsten door
contributie gewaarborgd diende te zijn, was nog steeds intact.
Tabel 4.3 Medefinanciering (subsidie) door drie gemeenten en percentage, afgezet
tegen de ontvangen contributie (in guldens)

laar

Goirle
subsidie

I

95

I 800

Gemert

percentage
23

subsidie

Etten

percentage

2370

35

subsidie

I

percentage

2492

22
4I

'955

I 800

20

5 I 20

46

5209

1960

6000

37

7565

4I

I 2703

58

32396

68

I966

24042

78

20383

78

(bron: Iaarboeken provinciale Bond Wit gele kruis)

De tot nu toe gepresenteerde cgfers ]everen geen bewils voor de gedachte dat de afdeling
Etten boven die in de twee andere gemeenten uitstak. Er zal naar andere zaken gekeken
moeten worden om die stelling te onderbouwen. Net als de Kruisvereniging Etten kenden
ook die van Gemert en Goirle betere en slechtere tiiden, maar ook in die beide dorpen
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tekende zich geleidelijk een versterking van de werksoort af. Kenmerkend voor Goirle was
dat men vanaf het begin probeerde de standsorganisaties bij het bestuur te betrekken. Een
succes werd het niet, want de vertegenwoordiger namens de arbeiders kwam in vilf jaar

slechts drie keer opdagen en werd nadien niet meer opgevolgd. Wel werd steeds iemand
namens de boerenstand afgevaardigd. Tegenkandidaten werden door de leden nooit voorgedragen.'t" Met de komst van de EHBO binnen de afdeling Etten op het eind van de jaren

dertig kwam daar voor het eerst de vertegenwoordiging namens de standsorganisaties op
gang. Dit soon besturen bleef toch iets in zich houden van een regentencollege van notabelen
dat over de nodige dwarsverbindingen beschikte met het Armenbestuur, de Vincentiusvereniging, de Elisabethvereniging, het Gasthuis en andere organisaties. Gemert onder
scheidde zich van de andere twee dorpen doordat men daar veel eerder (in I 936) afscheid
nam van de religieuze zusters."' In Etten en Goirle geschiedde dat pas tien jaar later.

Vergelijking van thuisbezoeken, bezoeken aan de kliniek, consulten aan tbcpatienten, het uitlenen van materiaal, moedercursussen, het afleggen van doden en andere
zaken leveren weinig grote verschillen tussen de drie plaatsen op. Soms vertonen de aan
geleverde cijfers moeilijk te verklaren pieken, gevolgd door grote dalen. Na de oorlog valt

te constateren dat zich in Gemert en Goirle, evenals in Etten, nieuwe werkterreinen aandienden. De samenwerking met de gemeentelijke schoolartsendienst vroeg steeds meer

aandacht en ook het knelpunt van een goed gereguleerde kraamzorg bleef overal veel
energie eisen. De invloed vanuit het Bondsbureau in Tilburg werd na de oorlog overal
sterker en zo konden districtskraambureaus opgericht worden. Nieuwe werkterreinen
werden de reuma- en kankerbestrilding, die extra aandacht vroegen. Ook de bejaarden
problematiek en aspecten van de geestelijke gezondheidszorg kwamen Ila de oorlog op het
Brabantse platteland dichter binnen het vizier van de plaatselijke afdeling. 1/8

Indrukwekkende verschillen deden zich tussen de drie plaatsen niet voor. Etten was
zelfs relatief laat toen men in de jaren dertig met zijn consultatiebureau voor zuigelingen
startte. In Goirle was men hiermee reeds in I926 begonnen en Gemert was Goirle in I924
hierin zelfs voorafgegaan.'m Opmerkelijk daarbij was in Gemert hoe de progressieve pastoor
Poell korte metten maakte met preutsheid en zedigheid en de grootste propagandist voor

borstvoeding werd. 18' Kwam in Etten het consultatiebureau relatief laat tot stand, het
omgekeerde gold voor de prenatale zorg. Reeds vanaf I935 werd het vrijwillige werk van

mejuffrouw Brouwers gepresenteerd als een apart onderdeel van de Ettense Kruis
vereniging waar aan aanstaande moeders preventieve voorlichting gegeven werd. Deze
prenatale voorlichting bestond niet in de twee andere dorpen. tenzij men de wat conservatief aandoende activiteiten van damescomitds daaronder wil laten vallen. Ook met een
peuterbureau kwam de afdeling Etten kort na de oorlog eerder op de markt dan de twee
andere dorpen, maar aangezien het na een paar jaar ook weer opgeheven werd, kan dit
moeilijk als een memorabele daad beschouwd worden.

176 Van Gils e.a.. ten

mis jie, 16,1/.

1/1 Van de Kimmenade-Beekmails, Van pesthuis, 114
178 Van (,ilf e.a., Fen mis5/('. 57-58.
179 Vdn Gils e.a., 19; Van de Kimmenade-Beekman , 107,108.
180 \/an de Kimniendde-Beekmans, Van pesthuis, 110- 112.
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Op basis van dit soort ontwikkelingen in het werk, afgezet tegen het tijdstip waarop ze
operationeel werden, is niet staande te houden dat de afdeling Etten met kop en schouders

boven de rest van de Brabantse plattelandsdorpen uitstak. Toch moet dit gevoel van fier
heid bij de verder vrij bescheiden Ettenaren ergens zijn oorzaak hebben gehad op basis

waarvan men meende te kunnen stellen een modelorganisatie te zijn en in het voorste
gelid mee te marcheren binnen de Wit Gele Kruisbeweging.
Twee redenen lijken aangevoerd te kunnen worden om dit gevoel van zelfvertrouwen
te verklaren. Allereerst was daar het punt van de accommodatie. Reeds in I935 slaagde het
bestuur van de Ettense afdeling erin een wijkgebouw neer te zetten dat toonaangevend
was in die tijd. Het gloednieuwe gebouw werd door velen bezocht, ook vanuit het buiten-

land, en vormde een deel van het decor voor de in Etten opgenomen film Zonnelied Groot
was het contrast van dit gloednieuwe wijkgebouw met de wijze waarop veel andere plaatsen in de provincie gehuisvest waren. 1n een aantal dorpen zou men later moeten bekennen dat het maar droevig gesteld was met het wijkgebouw. In Goirle startte men met het

consultatiebureau in de burgerzaal van het gemeentehuis; na de oorlog hield men spreekuur in een cafiE en pas in I 960 kreeg men de beschikking over een eigentijds wijkgebouw
dat door Mol als Brabantse Bondsvoorzitter officieel geopend werd.181 Ook Gemert kende
zijn beperkingen. In het patronaatsgebouw werd in I 924 onder primitieve omstandigheden het consultatiebureau voor zuigelingen gestart en tot ver na de oorlog dienden de

wijkverpleegkundigen in een bijgebouw van het plaatselijke ziekenhuis te werken onder
condities die de spot dreven met elk inzicht in hygiene en volksgezondheid. 181
Maar meer nog dan door de goede faciliteiten via een fraai wijkgebouw, nadien nog
herhaaldelijk verbouwd, en de openstelling van een modern Gezondheidscentrum in I964
zal het vertrouwen van de leden in het plaatselijke Wit Gele Kruis waarschijnlijk gewonnen
zijn door de persoon van de voorzitter van de Ettense afdeling. Vele leden hadden dokter
Mol nog meegemaakt als huisarts. Nadien had hij een reputatie opgebouwd door de grote
hoeveelheid functies die hij in Etten en daarbuiten bekleedde. Deze faam werd nog ver
sterkt omdat hij bovendien nog lid van de Tweede Kamer was. Wat hij in al die bestuurslagen en commissies deed, zullen weinigen hebben kunnen vertellen, maar het gaf wel een
veilig gevoel, dat zo iemand de Kruisvereniging van het eigen dorp aanvoerde.

181

Van GiA e.a., / (,n mi%vic 58-60.

182 Van de Kimmenade-Beekmanf, Van pe5thuii, 154,155.
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Het Wit Gele Kruis
op provinciaal en
nationaal niveau

5

In het vorige hoofdstuk werd de ontwikkeling geschetst van de plaatselijke Kruis
vereniging in Etten, waarop Mol een grote invloed uitoefende. In dit hoofdstuk wordt
onderzocht wat de rol van Mol was op de bovenlokale niveaus. Vrijwel vanaf het eerste uur
was hij zowel bij het provinciale als bij het nationale niveau betrokken. Bekeken wordt of
die invloed groot en medebepalend was voor de koers die de organisaties volgden.

Aangezien Mol vrijwel zijn hele bestuurlijke carri6re met drie niveaus verbonden was,
noopt ook dit hoofdstuk tot het maken van keuzen. Een zekere compensatie voor deze
onvolledigheid wordt geboden door in de hierna volgende hoofdstukken nader in te gaan

op buiten het Kruiswerk gelegen instituties waarbij Mol betrokken was. In dit hoofdstuk
is geen scherpe scheiding aangehouden tussen het provinciale en landelijke niveau.
Ofschoon de Provinciale Bond en de Nationale Federatie verschillende rechtspersonen
waren die - uiteraard - op een andere schaalgrootte werkten, is toch voor de beschrijving

binnen Edn hoofdstuk gekozen omdat ze elkaar over en weer beinvloedden. Door dit
hoofdstuk loopt mede als rode draad de vraag of het katholieke volksdeel eigen organisaties wenste en wat dat voor consequenties had voor de relatie met de overheid.

5.1 Bestuurlijke en overige functies op diocesaan, provinciaal en
landelijk niveau tot 1940
Oprichting van de Bredase diocesane bond, eerste jaren
Toen Mol in het voorjaar van IgI 8 door kapelaan C. Verbunt gevraagd werd zijn medewerking te verlenen aan een plaatselijke Kruisvereniging, betekende dit de start van een
levenswerk. Mol zou nadien in een overvloed aan bestuursfuncties, commissies en overlegvormen terechtkomen. Het is zinnig een aantal belangrijke functies de revue te laten

inzichtelijk wordt waar hi j in het Wit Gele Kruis op verschillende niveaus
stond. Vrijwel vanaf zijn aantreden als huisarts in Etten moet Mol zich actief opgesteld
hebben, want R.N.M. Eijkel, Inspecteur voor de Volksgezondheid in Gelderland, NoordBrabant en Limburg (een oude bekende uit zijn studieperiode in Amsterdam) kwam hem
passeren, zodat

al in dat eerste jaar, I 917, tegen.' In het vorige hoofdstuk zagen we dat Mol ter voorbereiding van de oprichtingsvergadering in Etten contact opnam met de in Oudenbosch

'

1

Eijkel, Gedenkboek V#/entwintig jaar kathotieke yezondheid,zorg; 55.
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woonachtige dokter I.L.B. Gribling, die hem wegwijs maakte in de ontwikkelingen van dat
moment. Blijkbaar heeft het meteen geklikt tussen beide mannen, want Mol zou nadien
met respect blijven spreken over deze pionier in het diocees Breda. Deze waardering was
zo groot omdat Gribling zich niet beperkte tot constateringen, maar daadwerkelijk naar
oplossingen zocht en daarbij poogde zo systematisch mogelijk te werk te gaan. Ondanks

zijn drukke praktijk verscheen in I 920 van zijn hand een uitvoerig document dat inging
op de hoge zuigelingensterfte in Noord-Brabant. Hierin stond Gribling een langdurige
begeleiding van aanstaande moeders voor vanaf het moment van zwanger worden tot het
einde van de zuigelingenperiode. Ook een eigen katholieke vroedvrouwenschool was
onderdeel van zijn streven.'
Al in Ig I 6 was een commissie onder voorzitterschap van Gribling ge'installeerd

om het pad te effenen voor het Wit Gele Kruis in het diocees Breda.3 Nog voordat de
oprichtingsvergadering van g mei I9I8 in Etten plaatsvond. werd deze afdeling in wording
met tien andere afdelingen uit het diocees Breda op I 6 april van datzelfde jaar bij bisschop
Hopmans ontboden, waarbij deze overging tot de oprichting van de Diocesane Federatie.
Naast een aantal lokale afdelingen maakten ook de R.K. Vereniging tot bescherming van
zuigelingen uit Breda en de R.K. Zeeuws-Vlaamse Vereniging tot bestrijding der tuberculose deel uit van de oprichtingsvergadering. Gribling werd voorzitter, kapelaan Verbunt
en Mol vertegenwoordigden de Ettense afdeling in oprichting.4 Mol nam actief deel aan de

vergaderingen van de Algemene Raad van deze federatie en trad op I 8 november I 9 Ig toe
tot het bestuur.

In het Bredase diocees schoten de afdelingen aanvankelijk als paddestoelen uit de
grond. ofschoon een tekort aan religieuze wijkverpleegkundigen spoedig de oprichting
van afdelingen in de dorpen zou belemmeren. Bovenmeester lan Mol werd in Kruisland in
september I919 tot voorzitter van een nieuwe afdeling benoemd, maar was wegens ver-

huizing reeds afgetreden bij de eerste officiele ledenvergadering waar zijn zoon een lezing
hield over de zuigelingenproblematiek.5 De turbulente ontwikkeling was er verantwoordelijk voor, dat reeds in IgIg besloten werd een algemeen secretariaat voor administratie
en propaganda op te richten.6

Toen Gribling in 1924 in Delft ging wonen, volgde Mol hem als voorzitter op. In de
tussenliggende jaren zochten de beide Brabantse diocesane federaties naar verdergaande
samenwerking met de Provinciale Noord-Brabantse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose en zat Mol interdiocesane commissies voon die ijverden om tot een provinciale
ontsmettingsdienst te komen en het ziekenvervoer beter te organiseren.2 Reeds in I9I9
besloten de beide Brabantse interdiocesane commissies als provinciaal orgaan te fungeren.8

Oprichting Nationale Federatie, een centraal bureau in 1935
De oprichting van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis kan met name op het conto
geschreven worden van de voorzitters van de diocesane verenigingen van Den Bosch en
Breda, Van der Heijden en Mol en de latere secretaris, kapelaan Kitslaar uit Berghem.
Kitslaar werd in de beginjaren als de ziel van de Wit Gele Kruisbeweging beschouwd. Hij
zag deze vorm van gezondheidszorg als een middel om lekenapostolaat te bedrijven. 'Het
mosterdzaadie had in zich tot een machtige boom uit te groeien en noodzakelijk was daarom dat het Wit Gele Kruis voor katholiek Nederland de organisatie werd op het gebied van
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volksgezondheid en ziekenverpleging,' aldus de energieke geesteliike." Na tal van in het
geheim gehouden voorgesprekken vond op Io juli I923 in Utrecht de oprichtingsvergadering
plaats. Het bisdom Roermond ontbrak, maar de overige vier diocesane federaties waren
present. Vanaf I925 zou ook het Limburgse Groene Kruis als volwaardige partner aan het

werk van de Nationale Federatie deelnemen. Voor het diocees Breda waren baron van
Oldeneel tot Oldenzeel en Mol de afgevaardigden. De oprichting mag gerust als de vrucht
van de samenwerking van de beide diocesane federaties in Noord-Brabant gezien worden.
Naast de wens van bestuurlijke afstemming lag toch een tamelijk defensieve redenering
aan de oprichting van de Nationale Federatie mede ten grondslag, omdat driekwart van de
enquttrices voor het tbc-onderzoek tot het socialistische kamp behoorde. Voorts wenste
men een beter contact met de rijksoverheid die zich na de Eerste Wereldoorlog meer met
i0
de organisatie van de gezondheidszorg begon te bemoeien.

Niet alleen binnen de veilige beschutting van de katholieke veste steeg de ster van
Mol snel vanaf de tweede helft van de jaren twintig. Op een congres van het Groene Kruis
toonde hij zich een begenadigd spreker die inging op de vraag, welke consequenties de

huisarts in zijn werk diende te trekken in relatie met de sociale geneeskunde." In I929 trad
Mol toe tot het bestuur van de Nationale Federatie. Nog datzelfde jaar werd hij met Nolet

en Gribling in een commissie benoemd, die zich intensief zou gaan bezighouden met de
uitbouw van de Nationale Federatie. De snelle ontwikkeling van het werk, de veranderende
arbeidsindeling en de moeilijkheid om het werk gefinancierd te krijgen waren hiervan de
oorzaak. Het grootste probleem dat zich bij deze herbezinning aandiende, was echter een
juiste afstemming te krijgen tussen de onder de invloed van de bisschoppen staande diocesane federaties en de zich in een stroomversnelling bevindende provinciale bonden. Met
uitzondering van het diocees Roermond waar de provinciegrenzen dezelfde waren als die

van het bisdom, was het overal een bonte lappendeken. Noord-Brabant had twee diocesen
en in de twee bisdommen boven de grote rivieren moest gepoogd worden het werk op de

activiteiten van negen provinciale bonden af te stemmen. Nog in I934 liet de aartsbisschop van Utrecht weten de noodzaak van een nationaal verband niet in te zien en de
bestaande kerkelijke indeling voor te staan. Het Wit Gele Kruis wilde echter in aanmerking komen voor provinciale en rijkssteun, die alleen werd toegekend aan provinciaal
georganiseerde diensten zoals de tbc-bestrijding. de bestrijding van geslachtsziekten, de

2

Gribling, 'Flet vroedvrouwenstuk in Noord-Brabant'

3

Gribling, Viiftig jaar Wit Gele Kruis,

4

RANB,

5

laarverslagen 1918-1932, jaarverflag over 1918, inv. No. 1.
Kruisvereniging te Krui land, Notulenboek, Verflaq installatie voorlopig bestuur, 5eptember

28-30.

Provinciale Noord-Brabantw Kruisverenigingen en hun Rechtsvoorgangers, code
1919;

114.08,
Algemene

l edenvfrgadering, 20-7-1920.
6

RANB, Provinciale Noord-Brabantse Kruisverenigingen en hun Rechtsvoorgangers, code 114.08, joorverslag

/9/9, inv.no. 1.

/
8
9

Gribling, Vijftig jaar Wit Gele Kruis,
Querido, De wit ge/e v/am, 89.

52-60.

Gribling, V#ftig jaar 11/it Gele Kruis, 64 68.

10 Querido, De wit gele vlam, 89-95.
11 Mol, R.K. Artsenblad 1930, 'De sociak taak van den huisarti', 360-372.
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gezondheidsdiensten en de provinciaal georganiseerde diensten van de Inspectie. Deze gelden werden enkel aan de provinciale bonden overgemaakt die ook voor verantwoording

hadden zorg te dragen. De rijksoverheid wilde hierdoor een grotere uniformiteit binnen
het werk bevorderen en had zo ook een instrument in handen, waardoor samenwerking

met 'de neutralen' min of meer opgelegd kon worden. Bij de provinciale bonden ontstond
een tegengestelde reactie ten opzichte van de bisschoppen, namelijk een streven naar een
zo groot mogeliike zelfstandigheid. Het liefst zag men de diocesane federaties maar geheel
opgeheven. Na eindeloos veel discussie kwam halverwege de jaren dertig een compromis
uit de bus waarbii zowel de diocesane federaties als de provinciale bonden in de bestuurs-

lichamen van de Nationale Federatie werden erkend. De in I 929 ingestelde commissie
motiveerde dat met te stellen dat 'bij herhaling gebleken was dat de zeer gewaardeerde en
daadwerkelijke steun van de bisschoppen onmisbaar was bij de ontwikkeling van het
werk.' De invloed van Mol op dit proces was groot. Uit een brief van zijn hand van 2 janu-

ari I 93 I blijkt, dat hij in feite de belangrijkste architect was van het gewenste centraal
bureau voor de landelijke uitbouw van het werk. Daarom is het goed te citeren uit dit
'belangrijkste vooroorlogse document', zoals Querido de brief kenmerkte:
'Zonder iets van de toekomstmogelijkheden van een centraal bureau der kathoIieke gezondheidszorg in de weg te stellen, meent de commissie van drie dat het
thans op de weg ligt van het Nationale Wit Gele Kruis over te gaan tot de oprich-

ting van een eigen, zo goed mogelijk geoutilleerd Nationale Wit Gele Kruis
bureau binnen de financiele mogelijkheden.'
Na de taak van dit bureau omschreven te hebben. vervolgde Mol met:

'Kortom, er mag niets ontbreken waaraan, welke der samenstellende delen van
het Wit Gele Kruis organisme ook behoefte kunnen hebben bij het uitvoeren
hunner taak, of wat van dienst kan zijn bij het uitgeven van propagandawerken.'
Mol stelde dat de leider wellicht het beste een 'rechtskundige' zou kunnen zijn, die ook het
secretariaat van de R.K. Artsenvereniging op zich zou kunnen nemen. Voorts werd aangedrongen op het aantrekken van een medicus als fulltime functionaris, die de functie van
inspecteur zou moeten vervullen en die door persoonlijk contact de banden met de Wit

Gele Kruisorganen in het gehele land zou onderhouden. Hij voegde hieraan toe, dat deze
arts naast en boven de algemene secretaris als de meer deskundige leider van het secretariaat
zou fungeren. Na de Tweede Wereldoorlog zou Mol zelf een aantal iaren de functie van
medisch adviseur vervullen.
12

Als vestigingsplaatsen voor het Nationaal Bureau kwamen Nijmegen, Den Haag en
Utrecht in aanmerking waarbij ten slotte voor de laatste stad gekozen werd. Tal van

landelijke studiecommissies zoals voor ziekenverzorging, hygiene voor moeder en kind,
geestelijke volksgezondheid, opleidingen, pers en propaganda en samenwerking met
katholieke en neutrale organisaties kwamen met de oprichting tot stand.11 Met de benoeming van de iurist I. de Vreezein 935 werdeen daadwerkelijke start gemaakt met het
federatieve bureau. Gezocht werd naareen voorzitterdie landelijkinvloed zoukunnen uitoefenen. De voorzitter van de Bossche federatie R van der Heijden en de Limburgse arts
L. van de Meerendonk werden als toegewijde werkers gezien, maarop het bestuurlijke vlak

misten zij toch het gewenste niveau. Vanaf I929 onderhield de Nationale Federatie reeds
contacten met de Rooms Katholieke Staatspartij, dieeronder meerin uitmondden dat men
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binnen de partijraad een adviserend ]idmaatschap verwierf en jhr.mr. Charles Ruijs de
Beerenbrouck toetrad tot het bestuur van de Nationale Federatie. Aangezien de commissie
van drie met betrekking tot het voorzitterschap iemand wenste, naar wiens stem
geluisterd werd tot in regeringskringen toe, lag het voor de hand dat Ruijs de Beerenbrouck
hiervoor gepolst werd. Toen deze toezegde, haalde men wel ongeveer het hoogst bereikbare binnen, want deze oprichter van het Limburgse Groene Kruis had op zijn palmares
staan dat hij de eerste katholieke premier van het land was, alsmede driemaal minister,
minister van Staat en voorzitter van de Tweede Kamer. Ruijs stierfin I935 reeds acht maanden na zijn benoeming, maar in de persoon van mr. T.1 Verschuur, die zeven jaar minister
van Economische Zaken was geweest, volgde een andere politieke zwaargewicht van
katholieke signatuur. Met De Vreeze als leidinggevende secretaris en deze voorzitters aan

het roer kon de Nationale Federatie aan een opmars beginnen, waardoor zij een niet meer
weg te cij feren onderdeel van de nationale gezondheidszorg zou worden."

Ontwikkelingen in Noord-Brabant
Vanaf de oprichting van de diocesane federaties in Noord Brabant tekende zich

een gestage

groei van het werk af. In I924 werd door beide diocesane federaties samen met het Groene
Kruis in Noord-Brabant een Commissie ter bestrijding van de zuigelingensterfte in Noord
Brabant gestart, in I927 omgedoopt tot 'Commissie voor de hygiene van het kind'. Mol die
secretaris werd, zou er jarenlang bij de provincie op aandringen hiervoor extra geld ter beschikking te stellen. Goed onderhandelaar als hij van nature was, zou hij zijn invloed voor hetzelfde
doel ook spoedig bij de landelijke overheid en het latere Profylaxefonds laten gelden. 15

Tabel 5·I Het Wit Gele Kruis in het bisdom Breda in cijfers (IgIS-I925)
Iaar

Afdelingen

Leden

W.V.

's*

W.V.'s*

met

Afgelegde bezoeken

Tbc-diploma
I9I8
IgI9

I920

I 2

I6

25

5909
792 I

I0402

II
I 8

I

452 I 2

24

8

70000
7 I000

I92 I

3 I

I3ooO

28

IO

I92 2

3 3

I 3000

28

I 6

I 923

3 5

I 3500

I 924

42

I 925

46

I 926

50

I4000
I 9000

33425

I

3 I

IB

37
54

58ISI

75000

25

80000

30

I 3 2014

' WV. = wijkverpleegkundige
(bron: Jubileumboekle diocesane Federatie Breda, I9I 61926)

12 Querido, De wit ge/e v/am, 99-106.
13 RANB, De Provinciale Noord-Brabantse Kruisverenigingen en hun Rechtsvoorgangers, 1919-1990, inv.code.
114.08, Nationale Federatie Wit Gele Kruis en Nationale Kruisvereniging, inv.no. \21.
14 Querido, De wit gele viani, 98-104.

15 Wilnen-Sponselee, Het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant, 60-62.
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In I 926 werd het tweede lustrum van de diocesane Federatie Breda gevierd, waarbij blijkbaar de installatie van de voorbereidingscommissie in I9I6 als officitle startdatum genomen
werd. Het bestuur gaf een wapenschouw over de vorderingen van het werk. Een dergelijk
congres was in die dagen nog echt 'van katholieken voor katholieken', hetgeen Rogier zou

betitelen als een vorm van 'Kulturkampfkatholicisme waarbij een vorm van minder
waardigheid zich compenseerde in een triomfroes.'16 Ofschoon de cijfers hier en daar wel op
sterk afgeronde getallen uitkwamen, mede veroorzaakt doordat een aantal afdelingen naliet
cijfers op te geven, tekende zich een sterke groei op alle fronten af (zie tabel 5.I). Het aantal

afdelingen verviervoudigde, evenals het aantal door de wijkverpleegkundigen afgelegde
bezoeken. In een periode van in feite acht jaar werd het aantal leden drie keer zo groot en
kwamen er veel meer professionals om het werk uit te voeren.

Tabel 5·2 Het Wit Gele Kruis in het bisdom Breda in cijfers (I925 en I932)
Afdelingen

Leden

I925

46

Igooo

54

I932

68

33526

87

Jaar

W.V.

's'

W.V.'s*

met

Afgelegde bezoeken

Tbc-diploma
30

47

I 320I4

236966

' WV. = wijkverpleegkundige
(bron: Iaarboekje diocesane Federatie Breda I932)
In 21932 werd voor de laatste maal door de diocesane Federatie te Breda een iaarboekje uitgebracht. Dat het met de ontwikkeling van het werk in dit westelijke deel van Noord-

Brabant en Zeeuws-Vlaanderen crescendo ging, blijkt indien bovenstaande gegevens afgezet worden tegen die van I932 (zie tabel 5.2). Binnen een tijdsbestek van zeven jaar ver-

dubbelde bijna het aantal aan huis gebrachte bezoeken. De uitspraak dat 'het Wit Gele
Kruis dan ook in de harten der bevolking wortelde,' was geen loze propagandapraat maar
gefundeerd op feiten. Het aantal gediplomeerde verpleegkundigen steeg van 30 naar 47

Wat niet uit deze cijfers af te leiden valt, is het feit dat in I 932 ook een groot aantal gediplomeerde kraamverzorgenden erbij opgeteld mocht worden. Ook op tal van andere terreinen werd duidelijk vooruitgang geboekt. Steeds meer middelen werden bijeengebracht
om het werk mogelijk te maken, het aantal consultatiebureaus en moedercursussen vertoonde een stijgende lijn en ook de uitgeleende verpleegartikelen en opbrengsten uit collectes voor de tbc-bestrijding lieten een duidelijk opwaartse curve zien."
Tegenover de schandvlek van eind negentiende en begin twintigste eeuw, de hoge
zuigelingensterfte in 'het diepe Zuiden'. werd aanzienlijke terreinwinst geboekt. Toch was
in de periode I9,9-I 923 in Noord-Brabant de sterfte van zuigelingen beneden het jaar nog

altijd de hoogste van het land (Io,79%). met Limburg als tweede (Io,36). Hiermee zat men
bijna twee keer zo hoog als de rest van het land (5,69%). Tabel 5.3 toont de verschuivingen
in de zuigelingensterfte in een aantal Noord-Brabantse gemeenten. In alle plaatsen is een
duidelijk neergaande lijn constateerbaar en in I 932 lagen Breda, Bergen op Zoom en
Tilburg reeds beneden het landelijk gemiddelde. 's-Hertogenbosch bleef hierop echter
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Tabel 5.3 Percentage zuigelingensterfte binnen het jaar in een aantal plaatsen in
Noord-Brabant
I 909-I 9 I 3

IgI4-I9I8

IgI91923

Breda

I4,05

II,76

8,II

5,85

2,98

Bergen op Zoom

I

5'7I

I 2,08

7,75

5,37

4,16

Tilburg

Gemeente

I924-I 928

I 932'

4,40

I5'25

12.69

9,06

Eindhoven

I6,5I

I 4,47

II,36

7,74

Roosendaal

I

2,90

II,90

8,09

7,03

5,04

Den Bosch

I 6,04

I

3'07

Io,88

8,75

6,33

Helmond

I 4,08

IO,44

8,07

5'48

9,24

9,37

8,92

5,6g

5,82

20,69

IS,90

Etten ca.

II,II

I

Nederland

IO,43

4,79

4,63

· De cijfers in de kolom I932 komen uit: Jaarboekie van de diocesane Federatie Breda I 932 I

(bron: Brochures Ned. Bond tot bescherming van zuigelingen, I924 en I 929)

Tabel 5.4 Percentage zuigelingensterfte binnen het jaar in een aantal andere plaatsen in Noord-Brabant en in Limburg
Gemeente

I 909-I I 3

I924-I928

Rucphen

I

I I,00

3'7I

I 2,95

6,05

I4,73

9,I 3

I

6,54

6,20

Hoeven

I8,38

9,63

N. Vossemeer

2

I,39

9,77

Ossendrecht

2

I,43

9, I 3

Heesch

22,45

I4,58

Herpen

2I,32

I 6,94

Maarheeze

I8,92

I4,69

Kerkrade (L)

23'90

.6,26

Rijsbergen
Oudenbosch
Zevenbergen

Grevenbicht (L)

20,83

20,3 I

(bron: Brochure Ned. Bond tot bescherming van zuigelingen, I 929)

16 Querido, De wit gete Wom, 117
17 RANB, De Provinciale Noord-Brabantse Kruisvereniging en hun rechtsvoorgangerf 1916-1990,

114.08,

Jaarverslagen 1932-1988, Jaarboek diocesanc /-(,deratie Breda, 1932.
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weer achter. Etten ca. nam een middenpositie in binnen Noord-Brabant, maar liet steeds
gunstiger cijfers zien dan bijvoorbeeld Helmond. Opmerkelijk was wel dat in Etten ca. in

de periode IgIg-I923 een lager percentage te constateren viel dan in de daarop volgende
periode I924-I928. Ditzelfde fenomeen deed
zich overigens ook landelijk voor.
Interessant is de gemeente Etten en Leur te verge]ijken met een aanta] omringende
gemeenten en met plaatsen in Limburg, waar de zuigelingensterfte disproportioneel hoog
was (zie tabel 5.4)· Het bestuur van De Bond verspreidde deze cijfers en gaf aan gemeenten,

met verhoudingsgewijze veel gestorven zuigelingen, het percentage in een rode kleur aan,
hopend daarmee de lokale autoriteiten wakker te schudden. Itt De cijfers illustreren dat met

uitzondering van het I.imburgse Grevenbicht, overal vooruitgang werd geboekt. Toch was
halverwege de jaren twintig de situatie in veel kleinere plaatsen in met name Oost-Brabant
en Limburg alarmerend. Ofschoon Mol in zijn memoires tamelijk hard afgaf op de situatie

in Etten en omliggende kerkdorpen, laten deze cijfers zien dat op veel plaatsen elders op
het platteland de zaak nog schrijnender was.
Vddr de Tweede Wereldoorlog kende Noord Brabant drie grote
gezondheidszorg
organisaties: de Kruisorganisaties, de Vereniging tot Bestrijding der TB.C. en de Provinciale
Commissie voor de hygiene van het kind. De voorzitter van de Bossche Federatie, Pius van
der Heijden, en Mol maakten van bovengenoemde drie organisaties steeds deel uit van het
Dagelijks Bestuur. Bij de viering van het twaalfenhal f jarig bestaan van beide Federaties op

29 november I929 werd de Provinciale Bond'Het Noord-Brabantsche Wit Gele Kruis' opgericht. Men verkreeg daardoor een betere onderhandelingspositie bij de Provinciale Staten.
Nog geschiedde het meeste werk binnen de diocesane federaties, maar de Provinciale Bond
ging steeds meer een belangrijke taak vervullen via commissies voor moederschapzorg,

kinderhygiene, propaganda, wijkverpleging en vanaf I 936 voor geestelijke volksgezondheid." Niet Van der Heijden van de diocesane Bossche Federatie doch Mol was de feest.=
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Bij de herdeviking van her twaalleneenhalijarig bejtaan in 1929 van de Bossche Federatie werd die in een feeste
lijke bijeenk(,nig samengevoegd met de Federatie van het Wit Gele Kruis in het diocee% Breda. De oprichting van

de Provinc.idle Bond van het Noord-Brabdnbc, Wit Gele Kruis wcij daarmee een leit. Toch zou het lic,g tot 1939
duren m}rdat de heide dioc ewlie botiden c)phielden te bestaan en de Provinciale Bond niet langer een schijn
bond wa5. Ac hter de bestuurstdfel Litten
v.1.n.r.: Van den Meerendonk, Witk,x, Mol, minister W,rxchuur, Mgr.

Diepen, de ((immissaris der Koningin, mr. dr. A. van Rijckevor•,el, de burgemee ter van Den Bcach, Van Lanschot,

Van der I kgilpti, pastoor Kilslaar en As„elbergf. (Wadprchief '3-liertogenbo h)
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redenaar ten overstaan van een gehoor, waarvan ook de bisschop van Den Bosch en
minister Verschuur decl uitmaakten. Het godsdienstige aspect eiste een centrale rol in deze
rede op. De Brabantse katholieke medici dienden meer bij het plaatselijk werk betrokken
te worden en een godsdienstdiploma werd als eis gesteld aan alle lekenverpleegsters.

Steeds meer zou de lekenverpleegkundige haar rol gaan opeisen, maar nooit zou zij het20
zelfde kunnen bieden als de religieuze verpleegkundige, aldus Mot.
Begin jaren dertig werd het koloniehuis De Krabbebossen opgericht, waarvan Van der
Heijden wederom de voorzittershamer oppakte en Mol het secretariaat ging vervullen. Op

cruciale posten kwam daardoor een belangrijk deel van de gezondheidszorg in NoordBrabant in handen van een paar mensen:1 Deze kleine bestuurlijke elite met haar uitgebreid netwerk kon tot in regeringskringen haar stem laten doorklinken, waarbij met name

Mol zich sterk maakte voor het belang van een Brabantse identiteit. Aangezien men
decennialang op een bestuurlijke post bleef zitten, kwamen er ook vrijwel geen tegengeluiden.22 De stelling van Wijnen-Sponselee is, dat de voormannen van de Kruisbeweging
weinig oppositie ondervonden en zelfs een zekere machtsstrategie konden toepassen om
in de gezinnen binnen te dringen. Daartegenover dient echter gesteld te worden dat met
name op het platteland de nood op hygienisch gebied onbeschrijfelijk groot was. De vraag
was wie daarvoor dan wel verantwoordelijkheid zou hebben genomen, indien deze voor-

mannen het niet opgepakt hadden. Binnen de democratische kanalen van het Wit Gele
Kruis bestond zeker wel de mogelijkheid om andere geluiden te laten horen, maar men liet
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Veel zorg werd besteed aan de opzet van kraamcentra. Hier een bezoek in Oosterhout in 1948 (priv6-collectie
Frans Mol)

18 Brochure Ned. Bond Bescherming der zuigelingen, 1929,1,2.
19

ABB, 1-let Wit Gele Kruis in het bisdom Breda; inv.no 2.421.37, Statuten en feestvergadering te den Bosch,.

29-11-1929.

20 RANB, De Provinciale Noord-Brabantse Kruisverenigingen en hun Rechtsvoorgangers, inv.code

114.08;

Dagblad von Noord-Brobant, 29-11-1929, inv.no. 153.

21

Wilnen-Sponselee, Het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant, 124.

22

Wijnen-Sponselee, 1-let Wit Gele Kruis in Noord-Brobont, 161.
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het uitzetten van de koers maar al te graag aan zijn voormannen over. Hun collega-huisartsen

namen ook geen voortrekkersrol op zich. Integendeel, vaak moesten Van der Heijden en
Mol hen juist overtuigen, want velen bezagen de komst van een wijkverpleegkundige op
het platteland nog met argusogen. Reeds voor de oorlog spoedde Mol zich van de ene vergadering naar de andere, terwijl dit alles pro Deo geschiedde. De bevlogenheid voor een
goede zaak te strijden deed deze mannen over ontelbaar veel bestuurlijke hobbels heenstappen. Van der Heijden kwam daarbij de verdienste toe zijn schaarse vrije tijd te benutten

voor het schrijven van een proefschrift De zorg voor moeder en kind in Noord-Brabant
Na de pionierfase bleef de groei van het werk in de jaren dertig en veertig van het Wit
Gele Kruis zowel landelijk als in de provincie indrukwekkend. Gestaag
ging de opbouw
door en elke kleine gemeenschap in Brabant verwierf zijn eigen afdeling. Het voorbeeld
van de grote steden Eindhoven en Tilburg uit het begin van de jaren twintig kreeg zijn ver-

volg en een netwerk van consultatiebureaus voor zuigelingen verspreidde zich over het
land. Van der Kar startte er in I 93 3 in Etten mee en in hoog tempo verschenen ze nadien in
de West-Brabantse plattelandsgemeenten. Inmiddels was de voorzitter H.P. Matthee van de
afdeling Moerdijk in I934 tot secretaris van de diocesane federatie Den Bosch benoemd.
Net als Mol zou Matthee als secretaris zijn stempel drukken op zowel de Provinciale Bond
als de Nationale Federatie. 23

Steeds meer deed zich de behoefte gevoelen aan professionalisering van wijkverpleegkundigen en kraamverzorgenden en werd het werk van zijn imago 'liefdewerk,
oud papier' verlost. De nieuwe werkterreinen in de jaren dertig vereisten nieuwe deskundigheden binnen de organisatie die niet langer met de oorspronkelijke charitatieve gedachten
overeen kwamen. Van een vereniging voor ziekenverpleging veranderde het Wit Gele
Kruis steeds meer in'een algemene dienst van waakzaamheid' waarbij de katholieke ideo-

In Brabant heeft Mol zich met oneindig veel

bestekken van wijkgebouwen en de officiele

opening ervan beziggehouden. Hier ontvangt
hij de sleutel van 'pleegje' Marietje Oderkerk

., 4*

op 26 januari 1957

in Dussen.

(priva-ediectie Frans Mol)
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Het belang van goed onderwijs van verpleegkundigen onderkende Mol volledig. Bestuur en docenten
eerste verpleegkundigenopleiding Vronestein te Voorburg in 1948 (priv6-collectie Frans Mol)

logie geleidelijk werd ingewisseld voor meer wetenschappelijk, probleemoplossend denliepen in dit proces voorop. Het bestand aan verpleeg-

ken.14 De grote Brabantse steden

kundigen en kraamverzorgenden bestond hier inmiddels voor tachtig procent uit leken. Er
werd zelfs met enige minachting gesproken over de religieuze zusters die bij voortduring
van plaats wisselden en vrijwel geen van allen gediplomeerd waren.25 Toch bleef respect

voor wat de religieuze zusters onder vaak moeilijke omstandigheden hadden gepresteerd
op zijn plaats, hetgeen treffend door een afdelingssecretaris in I94.I werd verwoord.
Ongelofelijk veel hadden zij voor de lijdende mensheid gedaan, omdat zij het toch waren
'op wier kap' het gehele Wit Gele Kruiswerk was neergekomen.26 Wat al jaren in de lucht
hing, gebeurde dan toch in I939: het diocesane bureau in Breda ging over naar Tilburg en
fuseerde met dat van Den Bosch. H.R Corssmit,'Brabander van afkomst en geboorte', werd
benoemd tot directeur van de nu officieel erkende provinciale bond. Tegelijkertijd werd
geregeld dat de relatie met het episcopaat losser werd en hief men de beide diocesane federaties op.21 Hiermee kwam een eind aan het steeds door de Brabantse bisschoppen ingeno-

men standpunt, dat de behartiging van de 'godsdienst-zedelijke belangen' van de evenmens voorop moesten staan.28 De Brabantse bond was een feit en telde in haar oprichtingsjaar I 69 afdelingen. Een bekende rolverdeling kwam weer naar voren, waarbij Van der
Heijden voorzitter en Mol secretaris werd. Vaak was het bestuur een aangelegenheid van
notabelen, want in niet minder dan
voorzitter van het bestuur. 29

35

dorpen in Noord-Brabant was de burgemeester de

23 Jaarboek /934, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 15, 16.
24 Wilnen-Sponselee, Net Wit Gele Kruis in Noord-Brabant, 131.
25

Loonen, T#burgse Kruisvereniging, 48.

26 Witnen, Het Wit Gele Kruis in Oudenbosch, 39.
17

jaarboek1940, Provinciale Bond Wit Gele Kruls, 3.

28 Querido, De wit gele Wam, 106, wei kwamen er in beide diocesen nog contactcommissies tot stand, die tot
1958 jaarlijks overleg pleegden met de bisschoppen.

29 jaarboek /940, Provinciale Bond Wit Gele Kruis.
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5.2 Bestuurlijke functies op provinciaal en nationaal niveau (19401968)
Oorlogsjaren
Het Kruiswerk was voorbereid op het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Landelijk
had Mol in Katholieke Gezondheidszorg in de periode voorafgaand aan de bezetting aandacht
besteed aan mogelijke consequenties van deze 'apocalyptische wereldramp'.10 Verwonderlijk is dan ook de brief die na de Duitse invalin mei I940 uitging aan alle lokale afdelingen

in Noord-Brabant. Het schrijven was afl<:omstig van de voorzitters en secretarissen van de
Provinciale Bonden van het Wit Gele en van het Groene Kruis. Een precieze datum ontbrak. De brief die in overleg met de Inspectie voor de Volksgezondheid was geconcipieerd,
deed een app81 op de plaatselijke
afdelingen 'onverwijld het werk zo snel en zo energiek
mogelijk weer op te pakken en voort te zetten.' De brief was opmerkelijk omdat het voort-

bestaan van de Kruisverenigingen in het geding gebracht werd en de komende periode er
een zou worden van 'to be or not to be'. Dit was ongetwijfeld een verwijt aan de lethargie
van de vooroorlogse politieke verhoudingen en aan de ondoelmatige samenwerking
binnen de gezondheidszorg. Bepaald opvallend is de slotzin, waar de afzenders meldden:
'Wie weet, brengen de nieuwe tijden die we ingaan, nieuwe mogelijkheden:31 Uiteraard

kon men op dat moment de verschrikkingen van het nazidom niet bevroeden, anders zou
men niet zo lichtzinnig zijn fiat gegeven hebben aan deze curieuze zin. Niettemin dient
met name Verschuur, voorzitter van de Rooms Katholieke Staatspartij en tevens voorzitter
van de Nationale Federatie, erop aangekeken te worden dat hij, met andere katholieke poli-

tici, te lang vertrouwen had in een beleid waarbij'het nieuwe gezag' gehoorzaam tegemoet
32
getreden moest worden.

Wat voor het Kruiswerk in Etten gold, bleek op provinciaal en nationaal niveau met
het voortduren van de Tweede Wereldoorlog net zo goed op te gaan. Het werd door de moei-

lijke verbindingen en het gebrek aan voldoende middelen steeds lastiger het werk uit te voe
ren. Een complicerende factor was ook het toenemende aantal gevallen van difterie en tyfus.

Vooral in de grotere steden van Noord-Brabant ging de gezondheidssituatie van de bevolking

achteruit.ii Het periodiek Katholieke Gezondheidszorg werd door de bezetter verboden, maar
clandestien werd toch een gestencild blaadje Mededelingen onder de leden verspreid. De
ledentallen groeiden in Noord-Brabant in die jaren dikwijls met tien procent per jaar, het34
geen als een van de weinige positieve gevolgen van de benarde situatie gezien kan worden.
De merkwaardige brief van mei I 940 in Brabant buiten beschouwing gelaten, is de

houding van de Kruisverenigingen in het land tijdens het verzet buiten verdenking gebleven.
In april I 943 werd de Provinciale Kruisvereniging in Noord-Holland gedwongen I 30 joodse patienten in de steek te laten, maar onmiddellijk werd clandestien een joodse organisa-

tie met hetzelfde doel opgericht.i, De principiele houding van de bisschoppen, waarmee
korte en heldere lijnen onderhield, maakte het mogelijk een duidekoers
uit
te
zetten.
De leiding van het Kruiswerk werd zo in de gelegenheid gesteld
Iiike

de Nationale Federatie

aan te geven hoe zij vond dat de katholieke zorgvragers dienden te handelen. Een belang-

rijke factor was ook, dat met de Directeur-Generaal van het departement en met de
Inspectie voor de Volksgezondheid directe contacten bestonden, evenals met de
R.K. Artsenvereniging. Met name de Secretaris-Generaal van de Nationale Federatie,
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I. de Vreeze, zou een prominente rol innemen in het artsenverzet.46 De aanvankelijk teveel
op een beleid van accommodatie speculerende voorzitter van de Nationale Federatie,

Verschuur, kreeg het na zijn arrestatie zwaar te verduren en moest dit door zijn principiele
houding tegenover de bezetter uiteindelijk met de dood in een concentratiekamp
bekopen. De oorlog leverde als positief neveneffect op dat het overleg tussen de Nationale

Federatie Wit Gele Kruis en de Algemene Nederlandse Vereniging (ANV) Groene Kruis
krachtig gestimuleerd werd. Een gezamenlijk ingezette vertragingstactiek werkte effectief
en leverde op dat, met uitzondering van Noord-Holland, de provinciale Kruisverenigingen
het opgaan binnen de Nederlandse Volksdienst afwezen. Het duidelijke getreuzel beu, gaf
in de loop van I 942 de bezettende macht haar inlijvingspogingen op. Dit recht door zee
beleid aan de top zou in de naoorlogse periode veel goodwill opleveren en de acceptatie
van de nationale koepelorganisaties vergemakkelijken." Het Wit Gele Kruis zou betrek
kelijk ongeschonden uit de oorlog te voorschijn komen ofschoon materitle schade en het

verlies van mensenlevens te betreuren vielen. Ondanks de moeizame omstandigheden

kon het werk lokaal doorgang vinden.
Tijdens de bezetting werden beslissingen genomen, waarvan de consequenties de
gezondheidszorg in de naoorlogse periode indringend zouden beinvloeden. Zowel het

besluit om overal in het land schoolartsendiensten op te richten als het Ziekenfondsbesluit van I94I kwamen tot stand. Het Engelse Beveridge-rapport inspireerde de regering
in ballingschap tot de installatie van de commissie Van Rhijn, die aanbevelingen moest
doen voor het toekomstige sociale verzekeringenstelsel, waarbij de genees- en heelkundige
zorg inbegrepen werden. Curatieve gezondheidszorg werd een recht van elke burger,
waarvoor men niet langer afhankelijk was van de Armenwet.38 Met het rapport van deze

commissie werden in I945 nieuwe grondslagen gelegd voor de sociale zekerheid van ieder
individu.19 Op alle fronten in de samenleving waren vernieuwing, herstel en doorbraak de
desiderata. In hetzelfde jaar dat het Ziekenfondsbesluit werd ingevoerd, startte de Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst een discussie over de gewenste reorganisatie en
ordening van gezondheidszorgvoorzieningen." Voor het Wit Gele Kruis namen Veeger,
De Vreeze en Mol hieraan deel. Hier werd mede door toedoen van de vertegenwoordigers

van de Nationale Federatie het fundament gelegd voor een centrale Raad voor de

Volksgezondheid. die er in I956 uiteindelijk zou komen. 11

30 Mol, K.G. 1939, 'Wit Gele Kruif, en oorlog',134 en 151.
31 RANB, De Provinciale Noord-Brabantse Kruisverenigingen en hun Rechtsvoorgangers, inv.code 114.08,

Gecoinbineerde vergaderingen Wit Gele en Goene Kruis. /940-/965, inv.no.
32

120,

brief mei 1940.

Bornewasser, KVP. Herkom5t, 108-113.

33 Gribling, Vqftig jaar Wit Gele Kruis, 84.

34 laarboek /943, Provincidle Bond Wit Gele Kruis, 1/.
35 Pres jer, De ondergang, deel /,352.
36 De Vries, Medisch contact, 80-88.
37

VIa,>, Hu/pbetoon en afwering, 40-46.

38 Roebroek en Hertogh, D(' beschavende inv/oed, 226.
39 Hertogh, Geene wet, 282,283.
40 1-esten, 125 laar geneeskunft, 306.

41 Querido, De wit gele vlam, \29.
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Tegenover deze positieve ontwikkelingen stond echter, dat bij gebrek aan voldoende zeep
schurft hand over hand toenam en de geslachtsziekten in de provincie zorgwekkende pro-

porties aannamen. In I943 manifesteerdenzich al twintig maal zo veel gevallen als in I 939
zodat dit tot bijna tweeduizend in dit oorlogsjaar opliep." Mol liet zich over deze kwestie

niet onbetuigd en betoogde in contrastrijke taal 'dat door tewerkstelling, deportatie. concentratiekampen en inkwartiering tijdens de bezetting het aureool van het goede, dege-

lijke en godsdienstige Brabant van het hoofd was gerukt.' Dit had tot gevolg 'dat
Moederheil (het tehuis voor ongehuwde moeders in Breda, jh) te klein was geworden. hetgeen nodig maakte dat De Bocht in Tilburg moest worden ingesteld.'
Ook de tuberculosecijfers vertoonden een verontrustende stijging. Een nood
sanatorium werd gebouwd als voorloper naar een nieuw instituut op Brabantse bodem. Met
medewerking van vrijwel elke Brabander kon deze noodvoorziening er komen, aldus een
trotse bondsvoorzitter Mol tijdens zijn eerste rede voor de Algemene Ledenvergadering in
het bevrijde Zuiden. Met name doelde hij daarbij op de samenwerking met Brabants
Volksherstel." Een belangrijk moment in de loopbaan van Chris Mol was dat hijin I942 de

oudere Pius van der Heijden als voorzitter van de Provinciale Bond opvolgde.

/945- /968
Op 16 en 17 juni I945 hield Medisch Contact zijn eerste naoorlogse Algemene Ledenvergadering. De geest van vernieuwing waarde overal rond, want strijdvaardig werd opgeroepen tot een nieuwe Maatschappij waarin 'naast de behartiging van de artsenbelangen.

het werk in dienst van het volk gesteld diende te worden.' Mol was als gastspreker
gevraagd en presenteerde zijn 'Organisatieplan voor de Volksgezondheid'. In een door-

wrocht stuk trok hij alle registers open over de vraag hoe hij de toekomst van de sector zag,
waarbij hij het accent legde op het belang van sociale geneeskunde en preventie. De
Ziekenfondsen moesten worden teruggebracht tot wat ze zijns inziens behoorden te zijn,

nameliik verzekeringstechnisch administratieve instituten (en zeker geen machtige,
beleidsbepalende organisaties). Hij deed een indringend app81 om aan te sluiten bij de
geestesstromen onderde Nederlandse bevolking. Hiermee hield hij de weg open die hi j het
particulier initiatief toedacht. In ziin plan was een goed geoutilleerd departement voor de

Volksgezondheid opgenomen en diverse afstemmingsorganen op landelijk en provinciaal
niveau." Zoals Mol in I9I8 reeds ziin prioriteitenlijst uitschreef voor de toen op te richten

Kruisvereniging in Etten, zo deed hij dat nu voor het landelijk bestel. Zijn agenda was klaar
en in het openbaar verdedigd. Hij keerde echter na de bespreking van zijn plan gedesillusioneerd naar huis terug, want alle vooroorlogse verschillen van inzicht kwamen in de
daaropvolgende discussie onmiddellijk weer tot uitdrukking.# De angst voor beknotting
van de vrilheid van artsen door de overheid en de ziekenfondskwestie voerden daarin de

boventoon. Ic' Met de vernieuwing dienden zich meteen de restauratieve krachten weer
Jan. 1)e

behoefte aan ordening zou in het werk van Mol tot aan het eind van ziin bestuur

liike carritre cen prominente plaats blijven innemen. waarbii hij uiteraard het katholieke
Kruiswerk een centrale positie toedaclit.
Zo\\·el bii de Prorinciale Bond als bil de Nationale Federatie zou ziin toch al

11iet

geringe invloed alleen maar toenenien. \\..einig thema's ontsnapten aan ziin bestuurliike

aandacht en zeker door ziin hoofdredacteurschap van het landelijke periodiek Apitholicke
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In 1948 vierde de Nationale Federatie het zilveren jubileum. Prins Bernhard

wordt hier welkom geheten door

medisch adviseur Mol, voorzitter Van den Meerendonk en Secretaris-Generaal De Vreeze (prive-colledie Frans Mol)

Gezondheidszorg kon hij zijn mening tot in alle uithoeken van het land laten doorklinken.
Bovendien was hij ook de man die als gedelegeerde namens de Nederlandse Regering over

rijksgrenzen heentrok naar de conferenties van de Wereld Gezondheid Organisatie. In
de eigen provincie werd hij mede door zijn jaarlijkse redevoeringen tot de jaarlijkse
Bondsdag en zijn voorzitterschap van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid als 6dn
de

47
van de invloedrijkste figuren uit het maatschappelijk middenveld beschouwd.
Zonder daarop uit te zijn werd Mol in 1955 gevraagd voor de hoogste bestuurlijke
functie bij de Nationale Federatie. Voordat dit een feit werd, trok hij zich kort na de Tweede

Wereldoorlog als bestuurslid terug en werd hij tot medisch adviseur benoemd. Bij de
Nationale Federatie bestond dit desideratum van een medisch adviseur al vanaf I932 en
het was door hemzelf gecreeerd. Dit formele terugtrekken als bestuurslid zal weinig afgedaan hebben aan zijn bemoeienis met het werk van de Federatie. Oud-inspecteur voor de
Volksgezondheid Veeger werd in I 946 de nieuwe voorzitter. Na diens overlijden bekleedde
de Limburger Van den Meerendonk de functie. Blijkbaar zocht men niet meer naar kop-

stukken met ministerille achtergrond. Nodig was dit ook niet meer, want sinds I946 vertegenwoordigde Mol de KVP in de Tweede Kamer met een kwaliteitszetel voor het volksgezondheidsterrein. Bij de benoeming van Mol als voorzitter van de Nationale Federatie
deed zich nog een complicerende factor voor. Conform artikel IO van de statuten was dit

42 jaorboek 1943, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 52.

43 Jaarboek /945, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 17-19.
44

45
46
47

Mol, 'Organisatieplan voor de volksgezondheid, (rapport Mol)', Medisch Contact 1945,12-20.

Festen, 125 Jaar geneeskunst, 494.

Mol, 'Organisatieplan', 24-28.
Wouter , 'Uitgroei van de gezondheidszorg', 239.
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eigenlijk onverenigbaar met zijn voorzitterschap van de Brabantse Bond, maar daar werd
overheen gestapt. Mol zou de functie van voorzitter tot I968 blijven vervullen. Dat de
invloed vanuit de Noord-Brabantse Kruisvereniging onverminderd groot bleef, bleek uit
het feit dat E.M. Aussems die reeds een aantal jaren bij de Provinciale Bond als medisch
directeur fungeerde, Mol opvolgde als medisch adviseur van de Nationale Federatie. In de
jaren zestig werd Aussems als medisch adviseur bij de landelijke koepelorganisatie
opgevolgd door I.A.A. van der Horst, die eveneens medisch directeur was van de Brabantse
Provinciale Bond. 18

5.3 Een

belangrijke rol voor het particulier initiatief en varen onder

katholieke vlag
Zijn leven lang stond Mo] op de barricaden om de betekenis van het particulier initiatief te
onderstrepen. Deze gedrevenheid ging gepaard met het ideaal volledig gelijkwaardige
voorzieningen voor het katholieke volksdeel te realiseren. Dit streven van de Ettense huisarts dient bezien te worden tegen de achtergrond van datgene wat reeds in het eerste

hoofdstuk weergegeven werd. Vanaf 1870 vonden grote veranderingen in de Nederlandse
samenleving plaats onder invloed van het startende industrialisatieproces, waardoor het

politieke landschap ingrijpend veranderde. Geleidelijk verdwenen de conservatieven van
het toneel, terwijl de antirevolutionairen en de katholieken, hoewel deze laatsten aarzelend, zich steeds nadrukkelijker gingen manifesteren.49 Discussiepunt bleef steeds in
welke mate de Staat gerechtigd was te intervenieren. In zijn algemeenheid waren de confessionelen daar huiverig voor, zeker waar het de strijd om eigen onderwijs betrof.50 Met

betrekking tot de volksgezondheid was het nog een lange weg voordat nieuwe inzichten
de eenvoudige mensen bereikten. In de negentiende eeuw waren het met name de hygitnisten die tal van structurele matregelen bepleitten, maar daarbij tegen een muur van
onverschilligheid opbotsten. Al werd een zekere vooruitgang geboekt, onder meer door de
Gezondheidswet van I90I, waarbij Districtscommissies moesten toezien op gemeentelijk
beleid, toch ging het allemaal slechts traag vooruit. In het eerste kwart van de twintigste
eeuw kwam een inhaalmanoeuvre op gang. Men poogde zowel via het Thijmgenootschap
de wetenschappelijke achterstand in te halen als lotsverbetering te realiseren onder arbeiders uit het katholieke volksdeel.51 Enige priesters, een paar progressieve artsen en een
handjevol notabelen trokken als eersten de kar om de ziekenverpleging op het Brabantse
platteland op gang te helpen. Als 80-jarige heeft Mol aan het papier toevertrouwd hoe hij
als jong arts tegen de samenleving aankeek, zoals hij die in I9I 7 waarnam bij zijn start in
Etten en omgeving:

'Cultuur-historisch was het fin de si8cle een tijdperk, dat gekenmerkt werd door
kleinburgerlijkheid, schijnheiligheid en preutsheid. De situatie op het platteland van Brabant heeft met name de nadelige gevolgen van dit tijdsgewricht
ondergaan. Brabant was immers vanouds het land van weinig welvaart en achterlijkheid op alle gebied als gevolg van drie eeuwen onderdrukking en achterstelling als generaliteitsland. Het land van armoede, mede veroorzaakt door zijn
schrale bodem waarop de boeren moesten zwoegen en desondanks nauwelijks
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de kost konden

verdienen voor hun vaak grote gezinnen.

Wat de godsdienst betreft was het volk van Brabant trouw gebleven aan geloof
en kerk. Bij de eerste poging tot zijn emancipatie voelde het zich gesteund door
het herstel der Hierarchie waardoor in onze provincie twee bisschopzetels en
twee seminaria kwamen. De 'Priesterroepingen' werden hierdoor sterk geani-

meerd, temeer omdat andere studiemogelijkheden ontbraken. Maar omdat het
economisch herstel uitbleef en de welstand gering was, bleef het onderwijs

gebrekkig, het levenspeil laag, de geneeskundige zorg beperkt, de zuigelingensterfte hoog; allemaal redenen die'Den Haag' en de noorderlingen van'boven de
,52
Moerdijk' geringschattend deden neerzien op het donkere Zuiden.
Ofschoon voortschrijdend inzicht later zou aantonen, dat de achterstand van NoordBrabant minder groot was ten opzichte van andere gewesten dan toen algemeen verondersteld werd, liet deze analyse duidelijk uitkomen hoe Mol dacht bij de start van zijn

loopbaan. Al snel had de jonge arts in de gaten, dat alleen via volksopvoeding de lethargie
bij de bevolking te doorbreken was en op het terrein van hygitne en thuisverpleging zaken
een wijze
aangeleerd konden worden. Een van de geinterviewden karakteriseerde Mol op
die ook overeenkomt met een kenschets uit gesprekken met anderen en met de analyse

van andere bronnen:
'Mol was een volksgezondheidsman pur sang, duidelijk ook een emancipator die
opkwam voor het katholieke volksdeel. Deze wenste hij een goede volksgezondheid en welzijn toe volgens de nieuwste inzichten en mogelijkheden binnen de
samenleving. Vanuit een diepe sociale bewogenheid had hij, die als huisarts
decennialang de noden van zeer nabij waargenomen had, het beste voor met het
welzijn van deze grote bevolkingsgroep. Begiftigd met een helder verstand en

mede gepolijst door zijn lange politieke ervaring was hij iemand die intuitief
,53
aanvoelde wat wel en niet haalbaar was.
Mol was een man van de grote lijnen die het opnam voor het katholieke volksdeel dat,
zeker op het platteland van Noord-Brabant, op achterstand lag. Verrassend is die keuze niet,

want principieel katholiek opgevoed, maakten Mol en de weinige academici van Brabantse
komaf zich in die dagen sterk om deze provincie te verheffen en de studiezin in het eigen
gewest aan te wakkeren.w De omgeving van Mol binnen het Wit Gele Kruis bestond in zijn
beginperiode uit priesters en katholieke artsen, die het belang van lekenapostolaat in deze
nieuwe werksoort volledig onderkenden. Was het jeugdige onervarenheid die tot gevolg
had, dat Molin zijn eerste vergadering bij de diocesane federatie Breda op I 8 april IgI8 nog
de mening vertolkte dat leerlingverpleegkundigen het best in neutrale ziekenhuizen ophun deskundigheid
geleid konden worden? Hij wees daarbij op het feit dat roomse studenten
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49 Te Velde. 'Van grondwet tot grondwet', 119-127.
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54 VW, 65.

ISg

toch ook op neutrale universiteiten dienden op te doen. Hij kreeg het over dit gevoelige
onderwerp zelfs aan de stok met de geestelijk adviseur van de net opgerichte federatie.
Deze pareerde zijn opmerking met de stelling, dat negentig procent van de meisjes in die
neutrale omgeving te gronde zou gaan. Het zielenheil en de katholieke eenheid waren

voorlopig de belangrijkste na te streven oogmerken.'* Het was de eerste en voorlopig ook
de laatste keer dat Mol een afwijkend standpunt innam over het katholieke karakter van
de organisatie. Nadien zou

hij lange tijd met kracht de bisschoppelijke directieven uitdragen.

De vooroorlogse strijd voor een volwaardige katholieke kruisorganisatie met een
overheid op afstand
Met het groeien van de rol van Mol in het Wit Gele Kruis zou hij steeds meer de pleitbezorger worden van de centrale rol van het particulier initiatief en van een overheid op
afstand. Niemand droeg met zoveel overtuiging als hij uit dat het hele veld van gezondheidszorg voor het katholieke volksdeel gevat moest worden in eigen organisaties en insti-

tuties. Daarbij vond hij dat het Wit Gele Kruis een overkoepelende organisatie moest ziin,
waaronder alle diensten hun plek moesten krijgen. Door deze opstelling konden aan-

varingen niet uitblijven. Toen de directeur L. Heijermans van de GGD te Amsterdam
beweerde geen particulier initiatief nodig te hebben om toch het vertrouwen van de bevol-

king te winnen, gaf Mol hem lik op stuk in Katholieke Gezondheidszorg
'... dat men op het platteland niet bijster geinteresseerd was in wat men in de
hoofdstad vond maar voegde daaraan toe toch wel benieuwd te ziin hoe bij de
opzet van het sociaal hygitnisch werk rekening werd gehouden in de zorg met
wat niet louter materieel was.'56
Duidelijk lag hieraan de immer sluimerende controverse tussen stad en platteland ten
grondslag. Mol fungeerde als spreekbuis van het vaak op het platteland bestaande gevoel,
dat veel inwoners van de grote steden materialisten waren die het hoogste geluk alleen

meenden te kunnen verwerven door uiterlijke, stoffeliike omstandigheden en niet door
het hogere. dat wil zeggen godsdienstig geinspireerde idealen." Maar minstens zo sterk

lijkt

wijze meegespeeld te hebben waarop krachtige socialistische wethouders als EM. Wibaut en S.R. de Miranda in de hoofdstad in het interbellum op tal van
terreinen vernieuwing aanbrachten, waaronder ook de gezondheidszorg. Met enige argwaan moest Mol constateren dat onder leiding van de succesvolle Heijermans de bevordering van de zuigelingenzorg hoog in het vaandel kwam en tal van medisch-hygianische
voorzieningen als bad- en wasinrichtingen en wijkverpleging voor de arbeidersbevolking
de succesvolle

gecreferd werden.58 Dit nu waren de paradepaardies die Mol juist voor de eigen organisatie

voor ogen had.

De strijdbaarheid van Mol voor de eigen, katholieke kruisorganisatie had als consequentie, dat de activiteiten en ook de contributies van de plaatselijke Kruisafdelingen
opgevoerd dienden te worden.w Niettemin was men voor de oorlog reeds in belangrijke
mate van overheidssubsidies afhankelijk, want toen het ministerie in 1933 aankondigde
een bezuiniging van tien procent te zullen toepassen, werd het departement terstond van

het heilloze van die korting op de hoogte gesteld met als gevolg dat die weerteruggedraaid
werd. De geestelijk adviseur van de Bossche Federatie, pastoor Kitslaar, gaf het ambivalente
standpunt van het Wit Gele Kruis treffend weer toen hij op de jaarvergadering van de

I 90

Nationale Federatie erop aandrong dat het werk financieel zelfstandig moest plaatsvinden,
maar dat de onmisbare steun van de overheid overigens in dank aanvaard werd.60
Uitgebreid werd in de vooroorlogse jaren kond gedaan van alles wat een bijdrage

inhield aan een allesomvattende koepel van roomse gezondheidszorg, zoals de oprichting
van een Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen, die nog als de ontbrekende schakel
werd gezien om te komen tot een Centraal Bureau Katholieke Gezondheidszorg. Het gevaar
van staatsinmenging werd daarbij breed uitgemeten.61 Overigens zou deze overkoepelende organisatie, die alle aspecten van de katholieke gezondheidszorg onder zich had, niet
tot stand komen. Door al deze discussies speelde de beduchtheid onder de katholieken dat
de rijksoverheid eigen gezondheidsvoorzieningen zou oprichten, waarbij men zou voorbij
gaan aan de onder de confessionelen levende wens voor eigen voorzieningen. Voorlopig
hadden de tegenstanders van grotere staatsparticipatie het tij mee. Net als in I 92 I Sneuveldeookin I933 een wetsontwerp Gezondheidsdiensten. Bepaald verrassend was dit niet,

Slotemaker de Bruine in zijn begroting
reeds dat zowel bij de Kruis- als de meer specifieke verenigingen, tezamen met de gemeentelijke diensten, de uitvoering in goede handen was. Het wetsontwerp was nota bene door

want vijf jaar daarvoor suggereerde minister

J.R.

opgesteld, maar diens opvolger, zijn partijgenoot
Verschuur, zou zich er bij de parlementaire behandeling in het daaropvolgende kabinet niet
sterk voor maken.61 Met dit, het particulier initiatief welgevallige, standpunt werd erkend, dat
de katholieke

minister

R Aalberse

de Kruisverenigingen een volwaardige partij vormden in het volksgezondheidsbeleid.
Inmiddels waren deze uitgegroeid tot machtige instellingen, die het vertrouwen hadden
van eenieder, en met name van de eigen geloofsgenoten. Door de overheid werd onderkend
dat de inzet van particulieren in tijd, toewijding en geld behouden moest blijven en dat
een vorm gecreterd diende te worden waardoor deze particuliere organisaties in goed
overleg en samenwerking met het onmisbare ambtelijke element tot een geheel gesmeed
werden. 65

Noodzaak van ordening zonder verlies aan katholieke identiteit
De Nederlandse gezondheidszorg was inmiddels uitgegroeid tot een grote, bonte lappendeken. waaraan telkens nieuwe organisaties en diensten werden toegevoegd. Weliswaar
was het behaaglijk warm onder die deken maar aan samenhang en afstemming ontbrak
het volledig.64 De behoefte aan ordening ging het Nederlandse gezondheidszorgdebat
steeds meer overheersen en Mol zou hieraan in woord en geschrift een bijdrage verlenen.
In I935 tradhij namens de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis toe tot de Commissie ter

55 Festen, 'De oorsprong van het WGK', 11,378, 379.

56 Mol, KG 193/, 'Samenwerking en rationalisatie", 131-133.

57 Van der Heijden, Gr#f ver/eden, 60.

58 Isratls en Mooy, Honderd jaar GG & GD in Amsterdam. 92-94
59 Mol, KG /932, 'Tijdseitien'. 220.
60 laorhoek /934, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 6, 1
61
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Ten Berge, 'De

noodzakelijkheid eener vereeniging van katholieke ziekenhuizen', 197, 198.

C.anne eter, Honderdvijttig joar gezondheidswet, \6\.

63 Cannegieter, Honderdvijftig jcior gezondheidswet, \61-181.
61 Neurdenburg, 'Wat is 11113 met de gezondheidswet', 214.
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bestudering van de organisatie der gezondheidszorg, die onder voorzitterschap stond van
hoofdinspecteur Eijkel van het Staatstoezicht en waaraan ook vertegenwoordigers van de
Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, de Nederlandse Vereni-

ging voor Sociale Geneeskunde en de ANV Het Groene Kruis deelnamen.65 Opdracht voor
de commissie was te bestuderen hoe de vele verschillende organisaties doelmatiger konden samenwerken en hun activiteiten beter op elkaar konden afstemmen. Vooral het contact tussen de afgevaardigde van het Groene Kruis, b Beijerman. en Mol zou in de naoorlogse periode een vruchtbare bodem blijken te zijn voor een gezamenlijk optrekken
tussen beide organisaties richting overheid.

Uiteraard was het geen toeval, dat hoofdredacteur Mol in deze kwestie het eigen
periodiek omstandig gebruikte en de ondersteunende mening van jhn Ch. Ruijs de
Beerenbrouck weergaf. Die vertolkte als zijn opinie dat de Staat vooral een subsidiaire en
voorwaardenscheppende taak had. De Kruisverenigingen waren er om inhoud te geven aan
de uitvoering van zorg en de behartiging van de belangen van de leden. De staatsman bedoelde
ongetwijfeld precies het omgekeerde van wat hij beweerde toen hij schreef: 'dank zij het

werk der Kruisvereenigingen staat Nederland aan de spits met betrekking tot de
algemeene sterfte, de sterfte aan tuberculose en de zuigelingensterfte.'66 Naast Ruijs werd
een verdedigingslinie opgetrokken, waarbij ontelbaar vele malen het belang van eigen,

katholieke voorzieningen benadrukt werd. Talrijke invloedriike personen in het katholieke
kamp van de gezondheidszorg letten er in Katholieke Gezondheidszorg op, dat de lezer steeds
dezelfde eensluidende informatie ontving. Maar uiteraard hield hoofdredacteur Mol zich zelf

allerminst gedeisd in Katholieke Gezondheidszorg. Ofschoon hij een overtuigd voorstander was van een 'overheid op afstand' en vond dat de ruimte gegeven moest worden aan
de vrije geestesstromen,

hield hij toch ook steeds een krachtig pleidooi voor een eigen minis-

terie van Volksgezondheid en stelde het feit aan de kaak dat er geen medici in de katholieke
kamerfractie zaten.67 Op alle terreinen maakte hii zich sterk om vernieuwing aan te brengen

en hij ijverde ervoor de geestelijke volksgezondheid en de schoolartsendiensten onder de
protectie van het Wit Gele Kruis te krijgen. Het hele werk had voor hem als principiele
achtergrond 'uitgeoefend te won;len vanuit een doorleefd geloof om zodoende een bijdrage
te verlenen aan de verbreiding van onze katholieke cultuur en de katholieke emancipatie'. 68

Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam de commissie Eijkel
met haarrapport en deaanbevelingen waren gunstig voor het particulierinitiatief. Erkend
werd, dat de Kruisorganisaties en de Verenigingen voor Tbc-bestrijding een vooraanstaande plaats dienden te blijven vervullen. Men zag het als een zwakte dat de ene streek
van het land een veel volwaardiger pakket van dienstverlening had dan de andere. De
gebrekkige samenwerking tussen organisaties diende bestreden te worden door 'middelpunten' te creeren, zodat een grotere efficiency in het werk bereikt kon worden. Daarbij
gingen de gedachten uit naar zowel Provinciale Raden als een Centrale Raad, waarde overheden en het particulierinitiatief elkaarkondentreffen om zaken op elkaaraf te stemmen.
Ook diende erbil wet een regeling te komen om districtsgewijze debenodigde afstemming
69

op gang te brengen.
De Vreeze liet naar aanleiding van het rapport van Eijkel cum suis weten, dat de
ordening van het gezondheidszorgveld op corporatieve basis diende te geschieden, waar-

bij hij de encycliek Quadragesimo Anno voor ogen had. Over staatsingrijpen viel bij de
Ig 2

Secretaris-Generaal van de Nationale Federatie niet te praten, maar met reeds gedachten

over de latere Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) in het achterhoofd meende deze
jurist toch een nauwere samenwerking tussen het particulier initiatief en de overheid te
ontwaren. 70

De eerste Provinciale Raad in het land
Ofschoon de oorlog de voortzetting van de intenties voor een betere samenwerking
vertraagd heeft, ging Mol met de zijnen zeker niet passief in de eigen provincie zitten
afwachten. Nog in I940 kwam in Noord-Brabant, door toedoen van het rapport Eijkel, een

voorlopige commissie onder voorzitterschap van Mol tot stand. Matthee werd secretaris.71
Overigens ontbraken de overheid (provincie en gemeenten), de verzekeraars en de intramurale zorg in deze eerste vorm van overleg, die in I94·I in een voorlopige Provinciale
Raad voor de Volksgezondheid werd omgezet./2 Niettemin zou deze Raad een voorloper
blijken te zijn voor de rest van Nederland, waar het subtiele spel over de verantwoordelijkheden tussen particulier initiatief en overheid tot grote hoogte zou stijgen. Noord-Brabant

werd opgedeeld in vier districten, die weer in twaalf onderdistricten onderverdeeld
werden. 73

Voorlopig kon Mol met een gerust hart zijn ordeningsplan voor Noord-Brabant
presenteren via Katholieke Gezondheidszorg. De voor hem zo wezenlijke confessionele basis
werd niet ter discussie gesteld en voor het katholieke Kruiswerk lagen er volop kansen in
het verschiet voor verdere ontwikkeling. De goede relatie met de Inspectie voor de
Volksgezondheid zou wel bewerkstelligen. dat het samenspel met de overheid tot een
bevredigende oplossing gebracht zou worden.

-14

Naoorlogse periode
Aan strijdbaarheid zou het Mol ook na de oorlog niet ontbreken. Zo uitte hij scherpe kritiek op de eerste naoorlogse minister-president Schermerhorn die in een radiotoespraak
van anderhalf uur slechts 66n zin aan Volksgezondheid besteedde. Verontwaardigd wees
hij op deze'stiefmoederlijke aandacht.AL Scherp veroordeelde hij het overheidsmonopolie
van het geneeskundig schooltoezicht, dat bij de gemeentelijke overheden lag. Maar ook
andere gevaren doemden op, want de gezondheidszorg binnen de bedrijven dreigde door
de bedrijfsorganen overgenomen te worden. Deze zaken doorkruisten volledig de intenties

65 Rapport van de Commissie ter bestudeering van de organisatie der gezondheidszorg, 1.
66 Ruijs de Beerenbrouck, 'Overheid en Kruisvereenigingen', 103.
67 Mol, KG /933, 'Regering, parlement en volksgezondheid', 122,123.
KG 19.38, 'Wensen voor de toekomst', 95-98.
69 Rapport van de Commissie ter bestudeering van de organisatie der gezondheidszorg, 1-XIV.

68 Mol,

70 De Vreeze, KG 1940, 'De weg naar de ordening', 137-139.
71
Gribling, V#ftig jaar Wit Gele Kruis, 81.
Wouters, 'Uitgroei van de gezondheidszorg', 240.
73 Mol, KG /941, 'Het Wit Gele Kruis in het zilver', 131, 132.
74 Mol, KG /940, 'Een concreet ordeningsplan', 195-200.
72
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van de georganiseerde katholieke gezondheidszorg.'6 Naast de vele ellende die de oorlog

had meegebracht, was de toename van de internationale contacten een van de weinige

positieve uitvloeisels. Door de oprichting van de Wereld Gezondheid Organisatie (WGO)
in I946 ontstond wereldwijd belangstelling voor gezondheid en ging men zich ook meer

in de organisatie van andere landen verdiepen. Over Belgie meldde Mol dat 'het daar gist
en woelt omtrent het vraagstuk van etatisme en dirigisme.' maar met name de ontwikke-

lingen in Engeland moeten hem lichtelijk verbijsterd hebben. Vol afschuw hield de bondsvoorzitter de toegestroomde Algemene Ledenvergadering van de Provinciale Bond in I948
voor:
'We hebben gezien hoe Engeland zich gestort heeft in het avontuur van een
Staatsgezondheidszorg door de Health Act -een nieuwe gezondheidswet- welke

toevallig in het Engels geschreven is, maar begrijpelijker zou klinken in HitlerDuits of Stalin-Russisch.'
Blijkbaar speelden de herinneringen aan het Nazi-tijdperk en de weerzin tegen de 'koude
oorlog' hem parten toen hij dit op papier zette. Wel behield hij zijn analytisch vermogen
en de hem kenmerkende nuchterheid, toen hij zijn gehoor voorhield dat het karakter van
de Nederlandse gezondheidszorg vaak tot chaotische organisatorische toestanden leidde.
'Kernpunt' was dat ongebonden liberalisme binnen de gezondheidszorg tot die situatie
had kunnen leiden en'keerpunt' diende de nieuwe gezondheidswet te worden, waarbij een
'geordende vrijheid' zou ontstaan tot profijt van allen." Het zou nog tot I 956 duren voor-

dat deze Gezondheidswet de Kamer passeerde.

Langzame afname van de confessionele basis
Ofschoon Mol een veel hoger tempo gewenst had, veranderde er na de oorlog toch het nodige.
Onopvallend nam de confessionele basis van het werk langzaam maar zekeraf. In I95O waren

de lekenverpleegkundigen (I 4I) voor het eerst in de geschiedenis van het Wit Gele Kruis

in Noord-Brabant getalsmatig in de meerderheid ten opzichte van de religieuzen (I 40). 78
Het Wit Gele Kruis voerde actie en er verschenen publicaties die getuigden van een
nieuwe en kritische vorm van maatschappelijk-geneeskundig denken. De inspiratie daarvoor kwam van de definitie van gezondheid in het Handvest van de Verenigde Naties
(I 948) en het in de Verenigde Staten ontwikkelde casework. Men ging meer accent leggen
bij de zelfstandigheid van de patient, waarbij de omringende maatschappelijke omgeving
steeds belangrijker werd geacht: Preventie won terrein en na een conferentie in Parijs in
I95 I kwam voor de eerste maal de term Health Education binnen de kolommen van
Katholieke Gezondheidszorg. De Vreeze vertaalde het tot hygienische uolksopuoeding.
Ofschoon De Vreeze en Mol nog de nodige kritiek op de overheid zouden blijven ventile-

8()

ren vanwege het niet tot stand komen van een eigen departement voor de
Volksgezondheid en er naar hun inzicht jaarlijks veel te weinig middelen voor het
Kruiswerk beschikbaar werden gesteld. veranderde de toonzetting toch langzaam in een
meer positieve. Uiteraard mocht bureaucratisering, die automatisch aan de overheden
maar nooit aan de eigen organisatie werd toegedacht, niet tot verstarring leiden maar de
noodzaak tot samenwerking tussen particulier initiatief en overheden werd nu toch meer

van harte onderschreven. Geregeld werden belangrijke passages uit de paragraaf
Volksgezondheid van het KVP-programma afgedrukt in Katholieke Gezondheidszorg, waarbij
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Nauwgeiet registreerde de Provinciale Bond in Noord-Brabant het aantal wilkverpleegkundigen. Steeds meer
gingen de religieu/en het afleggen ten opzichte van de leken. (uit: Jaarboek 1962 van de Provinciale Noord-

Brabant Bond van het Wit (,ele Kruis, 109)

pleidooien gehouden werden om de particuliere organisaties uit de publieke middelen te
financieren.m Strijdlustig verkondigde men dat het maar eens afgelopen moest zijn met de
opvatting dat de particuliere organisaties een gunst waren. Zij vormden immers een onlosmakelijk onderdeel van het gezondheidszorgbestel. Mol die toen voor de KVP in de
Tweede Kamer zat, drukte een duidelijk stempel op deze discussie. 82
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Langzaam maar zeker werd ook het oor naar andere meningen te luisteren gelegd. Zo nu

en dan kon het standpunt van de socialisten in Katholieke Gezondheidszorg

vernomen wor-

den en ook de om zijn deskundigheid geprezen staatssecretaris dr. R Muntendam werd nog
weI eens ten tonele gevoerd om het standpunt van de rijksoverheid te verwoorden. 81
Katholieke Gezondheidszorg fungeerde niet enkel meer om het eigen gelijk uit te dragen en

verontwaardigd te reageren op wat anderen dachten. Vanaf I 956 plaatste het blad interviews met personen vanuit de periferie, die interessante ontwikkelingen te melden hadden. Ofschoon het merendeel der geinterviewden tamelijk dicht in de buurt van het stand-

punt van de Nationale Federatie bleef, klonken zo nu en dan toch ook dissidente geluiden.

Een wethouder uit Eindhoven, die bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg voor de plaatselijke Kruisvereniging, meldde dat in zijn stad een belangrijk deel der bevolking niet

katholiek was en dat die groep net zo goed recht had op volwaardige zorg.84 Het katholi
cisme als inspirerende bron voor dit werk, door Mot decennialang bij diverse gelegenheden
met overtuiging verdedigd, kwam in de jaren vijftig steeds meer onder druk te staan.

Liefdevol werd aan het begin van dit decennium in Katholieke Gezondheidszorg nog a fscheid
genomen van de bisschop van Breda, Mgr. Petrus Hopmans, die met zijn collega uit het
Bossche diocees aan de basis had gestaan van de zegetocht van het Wit Gele Kruis door
heel Nederland.85 Onderhuids broeide het echter. Artikelen over de positie van de katho

lieke Kruisvereniging in het eigen periodiek duidden er reeds op, dat de levensbeschou
welijke basis niet meer voor iedereen zo vanzelfsprekend was. Steeds meer werd de pro-

fessionalisering van het werk het gezichtsbepalende uitgangspunt:6 In een spreekbeurt
van Mol in 1953 waren de vermaatschappelijking van de samenleving en de targets van de
WGO reeds meer richtsnoer voor het handelen van de Kruisvereniging dan de katholieke
identiteit:' Het Wit Gele Kruis was als emancipatoire beweging gestart om een achter-

stand bij het katholieke volksdeel goed te maken. doch halverwege de jaren vijftig viel er
eigenlijk weinig meer in te halen. De gezondheid van katholieken onderscheidde zich

amper meer van die van andere bevolkingsgroepen. Geestelijken als Ponsioen, Van
Wieringen, Fortmann en Marks voerden nog regelmatig het woord in Katholieke Gezondheids
zorg, maar bezigden een veel mildere toon dan in de vooroorlogse periode. De confessio-

nele grondslag voor het werk raakte steeds meer op de achtergrond en kwam hooguit bij
bepaalde ethische kwesties nog om de hoek kijken. Nationaal zag men zich vanaf ongeveer
I955 als een volksgezondheidsinstelling waarbij het katholieke karakter een ondergeschikte rol speelde.Im Niet langer stond de benoeming van kerkelijke hoogwaardigheids
bekleders in het middelpunt van de belangstelling binnen het eigen periodiek. maar veeleer de aanstelling van hoogleraren sociale geneeskunde en topfunctionarissen op het

departement. Over het katholicisme als richtsnoer werd bij Mol in de jaren zestig dan ook
weinig meer vernomen. Hij paste zich aan de veranderende maatschappelijke omstandig
heden aan en liepals bestuurder voorop wat betreft de samenwerking van de drie landelijk
opererende Kruisverenigingen. Een isolationistisch standpunt was ingeruild voor dat van

cooperatie met anderen.

Ook de nauw met de katholieke levensbeschouwing gerelateerde pleidooien van
Mot voor de volledige erkenning van het particulier initiatief in gezondheidsvraagstukken
kregen het steeds moeiliiker. Nu ging zich wreken dat ook uit eigen kring steeds meer kritiek kwam op de principes van de eigen organisatie. De boutade dat 'de heilige koe van de
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autonomie van de plaatselijke Kruisvereniging inmiddels broodmager was geworden en
aan slachten toe,' begon steeds luider te klinken. Rond I 960 werd stelling genomen in de
vraag of er nog levenskansen waren voor het lokale draagvlak. De tijd dat voor een spreker
het hele dorp uitrukte was voorbij. Afdelingsvergaderingen werden amper meer bezocht,
want de mensen kregen de noodzakelijke informatie toch wel via radio en de in opmars
zijnde televisie. De contributie werd niet zozeer meer als een vorm van solidariteit met

minder bedeelden gezien, maar als een verzekeringspremie waarbij men zijn recht kon
laten gelden indien daarvoor aanleiding bestond. 89
Opmerkelijk is dat de huisarts uit Etten veertig jaar lang streed voor zowel de katholieke basis van het Kruiswerk als het belang van het particulier initiatief. Hij deed dit met
een zodanig onwankelbaar geloof in de juistheid ervan, dat deze principes eerder op dogma's leken dan op een pragmatisch uitgangspunt. Nieuwe maatschappelijke omstandigheden brachten hem niettemin in de jaren zestig op andere gedachten. Op gevorderde leeftijd had de bestuurder Mol het vermogen zich aan de tijdsomstandigheden aan te passen. 90

5.4 Geestelijke Volksgezondheid
In de voorafgaande drie paragrafen werd duidelijk dat Mol zowel in als buiten het Wit Gele

Kruis een veelheid aan functies bekleedde. Toch zou hem tekort gedaan worden wanneer
zijn betrokkenheid bij de organisatie op de verschillende niveaus slechts tot deze bestuurlijke dimensie gereduceerd zou worden. Van nabij zag de medicus de noden van de arme
eenvoudige mensen uit Etten en omgeving en hij zocht van daaruit naar wegen die tot een
oplossing moesten leiden. Onvermoeibaar trok Mol alle registers open bij een grote diversiteit aan onderwerpen zoals propaganda en gezondheidsvoorlichting; kinderhygiene en

-uitzending; vorming en onderwijs; schoolgezondheidszorg; bedrijfsgezondheidszorg;
geestelijke volksgezondheid; chronisch zieken en revalidatie; gehandicapten en ouderen.
Met enige collega-artsen droeg hij in het begin van de jaren dertig veel bij aan de bijscholing

van kraamverzorgsters en wijkverpleegkundigen, zodat er in I 935 in het diocees Breda geen
enkele ongediplomeerde wijkverpleegkundige meer was. In het diocees 's-Hertogenbosch
was toen nog 35 procent ongediplomeerd: Met ministeriele beschikking was als 'novum

binnen de Wit Gele Kruisbeweging' onder auspicien van de Bredase Federatie gestart met
een opleiding van een jaar met een theoretisch en een praktijkgedeelte. Deze cursus was
verantwoordelijk voor de aanzienlijke verschillen tussen de beide diocesen.4,
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In het hiernavolgende zal 66n onderwerp geaccentueerd worden, waarmee Mol intensieve
bemoeienis had en dat model staat voor de wijze waarop hij zich ook beijverde op de
andere werkvelden.

Ontstaan van de geestelijke volksgezondheid in een verzuild landschap
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van deze werksoort weer te geven. daarvoor
zij verwezen naar andere literatuur. De organisatie van de ambulante geestelijke volksgezondheid kan niet los gezien worden van de geest van 'verzuiling' zoals die met name
vddr de Tweede Wereldoorlog in ons land overal merkbaar was. Dit impliceerde dat ook de
geestelijk gestoorde of de in zijn geestelijke gezondheidszorg bedreigde geloofsgenoot
in 'katholiek verband' geholpen moest worden. Als vanzelfsprekend uitgangspunt werd
daarbij genomen, dat het geloof nooit schadelijk kon zijn voor de geestelijke volks93
gezondheid maar, integendeel, een uiterst heilzame werking toegedacht werd.
De trend om gestichten voor krankzinnigen op te richten op confessionele basis was

reeds in de negentiende eeuw gezet. Tussen I 884 en I 925 werden door katholieke orden
zeven inrichtingen geopend. Naast de wens om dit binnen de'eigen kring' te regelen spee]de mee dat de overheid na I 880 weinig initiatieven op dit terrein ontwikkelde.44 De oor-

sprong van de 'moderne' beweging van de 'geestelijke hygiene' lag in de Verenigde Staten
en werd in de jaren twintig in ons land geintroduceerd door de Amsterdamse hoogleraar

in de psychiatrie K.H. Bouman. Weliswaar werd een Nederlandse Vereniging voor
Geestelijke Volksgezondheid in I 930 Opgericht, maar in het verzuilde Nederland van
die tijd was voor een dergelijke 'neutrale' federatie weinig eer te behalen. De drijvende

kracht achter de oprichting van een R.K. Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid was de katholieke psychiater C.I Kortenhorst, afdelingsgeneesheer van de
psychiatrische inrichting Voorburg te Vught. Kortenhorst was geinteresseerd in het zoeken naar mogelijkheden om geestelijke vormen van ongezondheid te voorkomen, zoals
armoede en gebreken en de gevolgen van onder meer drankmisbruik, criminaliteit,
zwakzinnigheid en andere lichamelijke en psychische stoornissen. Met name binnen het
in opkomst zijnde Wit Gele Kruis was er sympathie voor deze vorm van 'voorzorg'.
Progressieve artsen binnen de Kruisverenigingen beseften, dat behalve de daling van

zuigelingensterfte en de teruggang van besmettelijke ziekten ook dit nieuwe terrein een
waardevolle bijdrage zou kunnen leveren om de volksgezondheid op een hoger peil te
brengen door 'stoornissen' of 'misstanden' vroegtijdig te elimineren.95 Bovendien lag de
keuze voor samenwerking met het Wit Gele Kruis voor de hand, omdat het op het platteland vaak ontbrak aan behoorlijke voorzieningen en de steden er veel gemakkelijker in
zouden slagen verenigingen en commissies op te richten die zich met de geestelijke volks-

gezondheid zouden kunnen bezighouden. Rond I 930 was het Wit Gele Kruis vrijwel

overal in Brabant met een afdeling vertegenwoordigd. 96

Oprichting R.K. Charitatieve Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid
Op een door Mol geleide Algemene Ledenvergadering van de Bredase diocesane Bond te
Roosendaal hield Kortenhorst op 24 april I 930 een inleiding. Daarin bepleitte hij samenwerking tussen de R.K. Charitatieve Vereniging, die pas enige maanden later officieel opgericht zou warden, en het Wit Gele Kruis. Ongetwijfeld was het bij Mol niet aan dove-
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mansoren gezegd,'dat bij de voor- en nazorgdiensten de hulp van de wijkverpleegkundige
van het Wit Gele Kruis onontbeerlijk was. Van de wijkverpleegster als maatschappelijk

werkster zou een machtige invloed uitgaan op de huisgezinnen in het katholieke volksdeel.' Nog datzelfde jaar nam de Bredase diocesane federatie de geestelijke volksgezond-

heid op in haar programma. Mol liet zich de kans niet ontglippen om deze nieuwe loot in
lichamelijke en het geestelijke hier op

de eigen organisatie op te nemen, aangezien het

elkaar afgestemd konden worden. Dat paste voortreffelijk in zijn visie om de totaliteit van
zaken die met gezondheidszorg te maken hadden, onder te brengen onder de paraplu van
een breed georganiseerde katholieke organisatie voor de volksgezondheid. De variant om
de geestelijke volksgezondheid bij gemeentelijke diensten onder te brengen, zoals in

Amsterdam, was in zijn optiek onbespreekbaar, want het was niet aan overheidsorganisaties
om zich met kwesties als opvoeding, huwelijk, geslachtsleven en andere gevoelige zaken
in te laten.91 Ongetwijfeld heeft Mol deze Algemene Ledenvergadering bespoedigd omdat
vanuit de Gemeentelijke Geneeskundigen en Gezondheidsdienst (GG en GD) te Breda
vanaf eind I 929 een spreekuur voor consultatie werd gehouden door een medewerker van

Voorburg te Vught.98

Op I4 september I93 I trad Mol namens de Nationale Federatie toe tot het bestuur
van de R.K. Charitatieve Vereeniging en zat daar tussen katholieke prominenten als
mr. I.R.H. van Schaik, voorzitter van de Tweede Kamer, en de hoogleraren Hoogveld, Roels,
Carp, Pompe, Rutten en Duynstee CssR, van wie laatstgenoemde tevens als geestelijk

adviseur optrad. 99

Opmerkelijk was dat onder de protestanten en neutralen dit werk in de jaren dertig
aanvankelijk niet van de grond kwam. Groot was de scepsis in deze kringen om op wetenschappelijke basis te trachten psychische problemen aan te pakken. Het Ieidde slechts tot
lange en voornamelijk kritische beschouwingen. In tegenstelling tot het Wit Gele Kruis
bleef binnen het Friese Groene Kruis lange tijd de mening heersen dat het terrein van de
geestelijke volksgezondheid primair het aandachtsgebied behoorde te zijn van het aan een
Psychiatrische Inrichting verbonden Consultatiebureau. Deze tamelijk gereserveerde hou-

ding werd waarschijnlijk nog mede in de hand gewerkt doordat confessionele aspecten bij
de hulpverlening onderkend werden, iets waarvoor men beducht was geraakt na de komst
van vijf Wit Gele Kruisafdelingen in deze Noordelijke provincie.
Al spoedig zou blijken. dat er bij de samenwerking tussen de katholieke Kruisverenigingen en de R.K. Charitatieve Vereniging een complicerende factor Iag. De Kruis111'0

verenigingen beschouwden dit werk als een vorm van sociale gezondheidszorg dat onder
het Staatstoezicht van Volksgezondheid viel, dat vanaf I933 ressorteerde onder het
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ministerie van Sociale Zaken. De geestelijke gezondheidszorg daarentegen ressorteerde
onder het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten van het ministerie
van Binnen]andse Zaken. Behalve het feit dat een consultatiebureau voor voor- en nazorg
met twee Inspecties te maken zou krijgen, betekende deze competentiekwestie ook dat het

verkrijgen van overheidssubsidies extra bemoeilijkt werd.
Men opereerde zorgvuldig en zocht naar partijen en personen die het initiatief zouden kunnen helpen uitdragen. Van de ziide van de Rijksinspectie voor de Volksgezondheid
waaide de wind krachtig in de richting van het Wit Gele Kruis. Steeds was het Staatstoezicht
101

de ontwikkeling van het Kruiswerk positief gezind geweest en dat gold zeker ook toen de
huisarts L.A. Veeger tot de Inspectie toetrad voor Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.
Veeger richtte in Schalkwijk de eerste afdeling van het Wit Gele kruis 'boven de Moerdijk'

1(11

op en behoorde net als Mol in 923 tot de medeoprichters van de Nationale Federatie. Na
zijn indiensttreding bij de Inspectie bleef hij als adviseur nauw betrokken bij het werk van

het Wit Gele Kruis. Weliswaar op de achtergrond was zijn invloed groot bij pogingen om dit
nieuwe terrein waarmee geen ervaring bestond, in Noord-Brabant tot ontwikkeling te brengen. Veeger hield krachtige pleidooien om het nieuwe gebied onder te brengen bij de
Maatschappelijke Gezondheidszorg, waarbij hij zich er sterk voor maakte dat de voor- en

nazorg niet alleen krankzinnigen betrof maar ook achterlijken, moeilijk lerende kinderen
en psychopaten. Bij deze laatste groepen bestond niet zozeer behoefte aan psychiaters, maar

veelmeer aan pedagogen en sociaal werkers om oorzaken op te sporen. 103

Eindverantwoordelijkheid: bij het Wit Gele Kruis of bij de directie van Psychiatrische
Inrichtingen?
Op het congres Openbare Gezondheidszorg in I932 was geestelijke volksgezondheid een

van de centrale thema's. Korstenhorst ontvouwde hier een organisatieschema, in nauw

overleg met Veeger opgesteld. waarbij de Kruisverenigingen ertoe zouden overgaan
districtsconsultatiebureaus op te richten. De leiding van deze bureaus diende te liggen bij
een deskundige, een psycholoog-psychiater, die werd bijgestaan door de hulpkrachten van
het Kruiswerk, in casu de wijkverpleegkundigen. Deze werd een centrale rol toegedacht
aangezien 'zij zo dicht bij de bevolking stonden.'"M Steeds meer ging echter de vraag knellen

onder wiens verantwoordelijkheid de leider van een consultatiebureau diende te staan. 105
De gestichtartsen waren van mening dat deze leiding moest liggen bij de directie van een

Psychiatrische Inrichting, doch vonden de R.K. Charitatieve Vereniging en het Wit Gele
Kruis daarin volledig tegenover zich staan.

Als geen ander ijverde Mol ervoor dat de geestelijke volksgezondheid in het middelpunt van de belangstelling bleef staan en ongetwijfeld heeft hij er mede voor gezorgd dat
de tweede Wit Gele Kruisdag op 29 juni I933 te Utrecht volledig in het teken van dit onderwerp stond. 'Een uitgelezen schare van belangstellenden.' onder wie minister Slootemaker
de Bruine van Sociale Zaken, woonde de dag bij en maar al te graag citeerde Mol in het
eigen orgaan Zijne Excellentie die het hem zeer welgevallige standpunt had verwoord, dat
de geestelijke volksgezondheid vanuit het bredere standpunt van de sociale gezondheids-

zorg bezien moest worden en niet vanuit dat van de gestichtpsychiatrie.
In I93 I was in Noord-Brabant inmiddels een bescheiden start gemaakt met een spe11)6

ciaal consultatiebureau voor de jeugd, waarbij de nazorg voor leerlingen uit het buiten-
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gewoon lager onderwijs (BLO) centraal stond."" De leider van deze buitendienst, de arts
H.C.M. lansen, rapporteerde in Katholieke Gezondheidszorg ook met enige regelmaat over de
eerst opgedane ervaringen. Jansen die in dienst was van Voorburg, omschreef de nazorg als
sociaal-hygienisch werk en prees de samenwerking met de wijkverpleegkundigen, maar

repte met geen woord over mogelijke overheveling van zijn dienst naar het Wit Gele
Kruis.'08 Binnen de Provinciale Bond ging inmiddels geen vergadering meer voorbij of er
werd aandacht aan dit onderwerp besteed. Op energieke wilze bewerkte Mol sleutelfiguren, schreef hij talloze memoranda en gebruikte hij Katholieke Gezondheidszorg om zijn
ideetn te lanceren.'04 Op initiatief van de Noord-Brabantse Bond werd op 22 december
I933 in 's-Hertogenbosch een commissie voor de geestelijke volksgezondheid opgericht,
waarmee men een landelijke primeur had. Mol. die de vergadering voorzat, werd tot voor-

zitter van de commissie benoemd. Ook directeur

van Voorburg nam zitting in
de commissie, waarvan voorts een lid van Gedeputeerde Staten, een burgemeester en
pastoor Kitslaar deel gingen uitmaken. De Inspecteur voor de Volksgezondheid, de medicus
G. lanssens

I.G. Bantjes, werd adviseur en de griffier van GS werd belast met het secretariaat. Mol liet

er geen gras over groeien want in het daaropvolgend jaar kwam er een plan van zijn hand
hoe de voor- en nazorg geregeld moest worden. Ook stelde hij een begroting op, die door de

vergadering aanvaard werd. Wel had men Jansen, leider van de buitendienst. moeten overhalen zijn bezwaren te laten vallen om in dienst van de commissie te gaan werken. Een

positief advies van Directeur-Generaal Lietaert Peerbolte van Sociale Zaken droeg er ongetwilfeld toe bij, dat eind I934 een schrijven van GS ontvangen werd waarin stond dat'men
ingaande I januari I935 jaarlijks een bedrag tegemoet mocht zien voor de bestrijding van
de onkosten der voor- en nazorg van geesteszieken in deze provincie.' Voor I935 was dit
bedrag bepaald op twaalfduizend gulden. Met een nog te verwachten bedrag van het
Profylaxe fonds zou Noord-Brabant een organisatie kunnen krijgen 'die elke vergelijking
zou kunnen doorstaan,' aldus het jaarboek van de Provinciale Bond."0 Saillant was dat niet
zozeer de inhoud van het werk bij het Provinciebestuur doorslaggevend was, maar het
kostenaspect. Adviseurs van het Provinciebestuur hadden voorgerekend dat het kosten-

verhogend zou werken, indien iedere psychiatrische inrichting 'op eigen hout je' een
buitendienst zou opzetten. Vanuit die optiek kwam men graag bij het in hun ogen goed
uitgeruste, maar ook veel goedkopere Kruiswerk terecht.111

De noodlotstijding kwam echter spoedig, aangezien Binnenlandse Zaken waaronder
het 'krankzinnigenwezen' ressorteerde, weigerde goedkeuring te geven aan de voor dit
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1(12 Weliswaar zoil na drie jaar Noord-Brabant afvallen maar in de onderhavige kwestie bleef lijn invloed groot.

103 Wefthoff, Geestel#ke bevr#ders, 58.

104 Westhoff, Geefte/#ke bevr#den, 59.
105 Kortenhorst, 'Len probleem', 199,200
106 Mol, KG /933, 'Wit Gele Kruisdag', 170.

1(}7 Romme, Geeste/ilke g(yondheidgc)rg, 297-299.
108 Jan„en, 'Ervaringen omtrent het werk', 36,3/.
109 Willem•,en, De bc/ofte, 47.
11()

jaarboek /935, Provincidle Bond Wit Gele KruA, 56-58.

111 Weghoff, Gente/#ke bevroders, 10.5.

20I

doel uitgetrokken post op de provinciale begroting."1 Ofschoon de iaarboeken van de
Provinciale Bond uit die periode een andere voorstelling van zaken geven en veel meer
eensgezindheid ten toon spreiden dan er in feite was, laat de reconstructie van Westhoff
zien dat onder de oppervlakte een harde machtsstrijd speelde die tot deze fatale beslissing
leidde. Met name Voorburg -lees Janssens- was erop blijven hameren. dat de regeling voor
voor- en nazorg 'in eene hand' diende te blijven. Zijn voornaamste bezwaar gold, dat in de

nieuwe opzet 'de leider van de consultatiebureaus niet langer meer de leiding van de
geneesheer-directeur van Voorburg behoefde te aanvaarden.' Om uit de impasse te komen
werd een 'kleine commissie' benoemd, bestaande uit de leden Mol en Janssens. Veel tijd
had die commissie niet nodig gehad en het verslag, waarvan Mol de eindredactie voerde,
werd door Janssens zelfs als 'een knap stuk werk' gedefinieerd. Ook bij Gedeputeerde
Staten oogstte het stuk instemming en op basis daarvan werd het besluit genomen om de
buitendienst van Voorburg op te heffen en de nieuwe voor- en nazorgdienst onder auspicien van de provinciale commissie van het Wit Gele Kruis van start te laten gaan. Te

elfder ure heeft lanssens, daarbij ter zijde gestaan door I.M.H. Koenen, Inspecteur bij het
Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten en oud-medewerker van
Voorburg, met succes het volgen van het aanvankelijk door de directeur van Voorburg zo
geprezen voorstel van Mol kunnen verhinderen. Met behulp van Binnenlandse Zaken en

in zitting te blijven houden
in de Noord-Brabantse Provinciale Commissie (hij werd daar vice-voorzitter) onder wiens
auspicien het werk zou plaats vinden, maar werd hij bovendien betrokken bij de benoede hem welgezinde inspecteur slaagde lanssens er niet alleen

ming van de aan te stellen psychiater, die zelfs onder zijn leiding kwam te staan.
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Het jaar I935 gaf in feite een herhaling van zetten te zien, waarbij conferenties,
besprekingen en nieuwe regelingen wederom aan de orde van de dag waren. Weer kwamen
Provinciale Staten-nu op I 2 december I935- met de toezegging dat de Provinciale Commissie
voor Geestelijke Volksgezondheid een start mocht maken met haar activiteiten, waarbij
het bedrag tot en met I 940 was verhoogd tot zestienduizend gulden op jaarbasis.

Aangezien 'voor zee gekozen diende te worden maar nog geen kapitein aan boord was.'
werd met instemming van het College van Regenten over de Godshuizen en den

Algemeenen Arme te 's-Hertogenbosch, als bestuur van de Psychiatrische Inrichting
Voorburg, voorlopig de oude situatie gecontinueerd zodat lansen nog enige tijd leiding kon
blijven geven aan de buitendienst. Ook namens het Groene Kruis nam een vertegenwoordiger
in de provinciale commissie plaats, evenals een afgevaardigde voor de reclasseringsvereniging. Om het broze evenwicht niet verloren te laten gaan werd besloten naast de
Inspecteur voor de Volksgezondheid ook die voor het Krankzinnigenwezen als adviseur
aan de Provinciale Commissie toe te voegen.'14 Inmiddels was pastoor G.I. Suetens uit
Eindhoven aangewezen om de in het verkeer verongelukte pastoor Kitslaar op te volgen.
Mol, als voorzitter herbenoemd en als vertegenwoordiger van drie organisaties (de
diocesane federatie Breda, de Provinciale Bond en de R.K. Charitatieve Vereniging) zag tot

zijn voldoening, dat per I juni I936 het werk onder auspicien van 'zijn' commissie startte
met de benoeming van de psychiatrisch leider voor de dienst, dr. W Nuyens. Versterkt met
verpleegkundigen van het Wit Gele Kruis werden vanaf die datum onder het nieuwe regime
spreekuren georganiseerd op consultatiebureaus in Tilburg, Breda, Roosendaal, Eindhoven,
Oss, 's-Hertogenbosch en Helmond. In de zorg richtte men zich zowel op volwassenen als
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op kinderen. Voor deze laatste groepering werden psychologen en een sociaalpedagoog
aangetrokken. Men startte cursussen voor de bijscholing van wijkverpleegkundigen,
waarvoor een overweldigende belangstelling bestond.'15 Tot de aanvangsperikelen van
die eerste jaren behoorde het gegeven, dat veel zwakzinnige kinderen naar de Medisch
Opvoedkundig Bureaus doorgestuurd werden. Hierbij wreekte zich het feit dat een

netwerk van voorzieningen, dat wel aanwezig was in de grote stad, op het platteland
vrijwel geheel ontbrak. Men kon onder deze omstandigheden geen intensieve onderzoeksen behandelmethoden toepassen, laat staan selectief te werk te gaan naar probleemcategorieen.

Il6

Voorzichtige landelijke navolging
Hiervoor werd reeds aangegeven dat dit werk voor de geestelijke gezondheidszorg onder
andersdenkenden maar moeizaam van de grond kwam. Slechts de invloed van het
Prophylaxefonds gaf in deze kringen uiteindelijk de definitieve stoot in de goede richting.
In de onversneden verzuilde competitieretoriek van die tijd was van protestantse zijde
reeds aangegeven, dat men met ialoers oog bezag wat de machtige rooms-katholieke
Kruisorganisatie had teweegbracht. Maar ook bij de 'neutralen' van het Groene Kruis
bestond geruime tijd weinig behoefte zich sterk te maken voor dit nieuwe terrein. Toch
kwam de omkeer. De provinciale overheden, die onder katholieke invloed stonden, namen
het door het Wit Gele kruis gepropageerde model als uitgangspunt over.'17 In I 938 besloten
Provinciale Staten van Gelderland tot subsidiering van een ondersteuningsstructuur,
waarbij het leeuwendeel van het voorbereidende werk ook hier door het Wit Gele Kruis
geleverd werd. Wel was de situatie aanzienlijk gecompliceerder, omdat men niet met een
katholieke monocultuur te maken had zoals Noord-Brabant die kende. In I939 volgde
Limburg met een bedrag van IO.000 gulden dat voor de katholieke provinciale vereniging
'het Limburgse Groene Kruis' werd vrijgemaakt.'18 Instemmend kon Mol in I 938 in het
eigen orgaan zijn zoveelste artikel aan de geestelijke volksgezondheid wijden. Op het congres van de ANV Het Groene Kruis stond het thema thans op het programma, de
Katholieke Artsenvereniging ging het belang steeds meer onderkennen en een aanstaand
Kleutercongres zou eveneens aandacht aan dit onderwerp besteden. Het'Brabantse model'
werkte, want op taI van plaatsen kwam er uitbreiding van consultatiebureaus.

119

Ook na de Tweede Wereldoorlog zou Mol zich sterk blijven maken voor deze zaak.
Van zeer nabij maakte A. Leyten hem op dit terrein mee. Hij was een zoon van de vroegere
gemeentesecretaris van Etten en zijn moeder kwamen we reeds tegen als bestuurslid van
de lokale

Kruisvereniging. Na een verblijf in Nederlands-Indie vroeg Mol hem na diens

112 Jaarboek/935, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 58.

113 Westhoff, Geeste/#ke bew#ders, 66-69.
114 laarboek /936, Provinciale Bond Wit Gele Krui3,53,54.

115 Jaarboek /937, Provinciale Bond Wit Gele KruA, 59, 60.
116 Van der Grinten, De vorming van de ambulante GGZ, 104.

117 Van der Grinten, De vorming van de ambulante GGZ, 93,94.

118 Van der Grinten, De vorming van de ambulante GGZ, 105,106.
119 Mol, KG /938,'Geestelijke volksgezondheid', 67.
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terugkomst in Nederland de Provinciale Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg van het
Wit Gele - en het Groene Kruis verder uit te bouwen. Op I februari I 95I trad hij in dienst.

Aan deze baan zou hij zijn handen vol hebben; veelal moesten de burgemeesters warm
gemaakt worden en was het avondwerk om afdelingen te informeren. Mol fungeerde als
aanjagerende man met de vernieuwende ideeen. De arts hadzich een grote deskundigheid
op dit terrein eigen gemaakt en was terdege geinformeerd omtrent de ontwikkeling van de
Medisch Opvoedkundige Bureaus (MOB) en de Psychologische Diensten. Ofschoon NoordBrabant voor het particulier initiatief een pioniersrol op zich had genomen, was het ook in

deze provincie nog een vrijwel braakliggend terrein.wl Mol vroegzich steedsaf hoe milieukwesties of psychische conflicten bij mensen tot ontsporingen voor henzelf maar vaak ook
voor de maatschappij konden leiden. Detotstandkoming van het MOB te Breda isnaaralle

waarschijnlijkheid mede door hem gestimuleerd na een groot seksschandaal in Etten en
Leur. Nadat justitie deze zaak op het spoor was gekomen, wilde de kinderrechter nader
geinformeerd worden in welke mate kinderen psychisch geleden hadden aan de gevolgen
van incest.

1,

Mol was de man van de grote lijnen bij het opzetten van de geestelijke gezondheidszorg: de verdere invulling en het verwerven van de benodigde financiering liet hij aan de
medewerkers van de Provinciale Bond over. Het kostte veel inspanning om de geestelijke
gezondheidszorg in Noord-Brabant op de kaart te krijgen. Grotere, met name socialistisch
bestuurde steden elders in het land zagen meer het nut van deze werksoort in dan de meer
behoudenden krachten op het platteland. Daar stond vooral de vraag centraal wat men er nu
eigenlijk voor terugkreeg. Daarbij ging ook de kwestie spelen of je zoiets nu vanuit het
Bondsbureau te Tilburg moest gaan regelen of vanuit de grote steden. Een grote stad als

Eindhoven was er meer voor geporteerd om dit terrein in de eigen lokale situatie tot ontwikkeling te brengen. Tot aan zijn afscheid bij de Provinciale Bond in 963 bleef Mol voor-

zitter van de Provinciale Commissie voor Geestelijke Volksgezondheid. Op het Provinciaal
bureau was een uitgebreide dienst opgebouwd. Verspreid over de gehele provincie beschikte

het Kruiswerk over bureaus van waaruit MOB's, Schoolpsychologische Diensten, Sociaalpsychiatrische Diensten en Consultatiebureaus voor het gehandicapte kind hun ondersteuning en advies aanboden.'22 Het vliegwiel was in gang gezet en door anderen overgenomen.
Op het nationale niveau deed zich niettemin reeds aan het begin van de iaren vijftig
een verandering voor die Mol als teleurstellend ervaren moet hebben. Dr. A.I.H. Bartels
promoveerde in I 950 in Tilburg op een proefschrift over de visie van een katholiek op het
particulier initiatief in relatie tot de maatschappelijke gezondheidszorg. Daarmee verwoordde deze Iatere staatssecretaris ongeveer alles wat Mol welgevallig was. Deze binnen
de katholieke veste luid bejubelde academicus kon het in de praktijk van alledag echter
moeizaam vinden met zijn superieur bij de Nationale Federatie, De Vreeze. Als tweede
secretaris had Bartels geestelijke volksgezondheid als een van de taken in zijn pakket. Of

het nu kwam doordat de aard en vooral de omvang van het werk niet voldoende was voor
twee zo hoog gekwalificeerde krachten, of omdat Bartels moeite had met ondergeschikt
heid, feit is dat hij in de loop van 195 I ging uitzien naar een andere functie. De K.C.V.

(Katholieke Centrale voor Geestelijke Gezondheidszorg), opvolger van de vooroorlogse
'Charitatieve', benoemde Bartels toen tot directeur van een nieuw nationaa] bureau dat
zich met de organisatie en co8rdinatie van de praktische geestelijke gezondheidszorg ging
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bezighouden. Het verschil van inzicht tussen De Vreeze. die het standpunt verwoordde
van velen binnen het Wit Gele Kruis en de R.K. Artsenvereniging, en Bartels berustte met
name op de vraag wat de inbreng van de psychologie in deze diende te zijn. Leidende

katholieke artsen vonden deze veelal te zweverig. Mol en voorzitter Veeger van de
Nationale Federatie waren echter geporteerd voor de inbreng vanuit de psychologie en
stonden daarmee achter het uitgangspunt van Bartels."' Ofschoon Mol in Katholieke
Gezondheidszorg

over een verheugende ontwikkeling repte, waarbij hij meldde dat het

nieuwe zelfstandige bureau gehuisvest zou worden in het bureau van de Nationale
Federatie van het Wit Gele kruis, moet deze pennenvrucht door hem contre coeur op
papier gezet zijn."4 Weliswaar waren de katholieke belangen nog stevig verankerd binnen
de gezondheidszorg, maar de politieke strateeg heeft voorvoeld dat dit het begin was van
een verdere verwijdering van zijn grote doel: een algehele gezondheidszorg onder de paraplu van het Wit Gele kruis.

Mol had zich reeds lang uit het bestuurlijk circuit teruggetrokken toen staatssecretaris

I. Hendriks in I974 in zijn Structuurnota Gezondheidszorg

de term 'Regionaal Instituut
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG)' introduceerde. In I 982 werd op basis
hiervan een wettelijke regeling voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ)
ingevoerd."5 De rol van de Kruisverenigingen op dit terrein was toen definitief verleden tijd.

5.5 Voorzitter van de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis
Hoewel de omstandigheden niet erg gunstig leken voor feestelijkheden, vierde de
Provinciale Bond op 30 jUli I 94I onder grote belangstelling met 'Brabantse opgewektheid'
zijn zilveren jubileum in het Casino in Den Bosch. Naast de vele toespraken die bij dit soort
gelegenheden gewoon waren, werden als blijk van waardering voor hun inzet tegeltableaus geschonken aan de twee voormannen van de Bond, Van der Heijden en Mol. 126 In
datzelfde jaar droeg Van der Heijden de voorzitterhamer over aan Mol. Veel van de energie
van het Provinciaal Bureau werd in die periode gestoken in de bemiddeling om benzine,
fietsbanden en zelfs hoefijzers voor medewerkers te krijgen. 127

Zowel provinciaal als landelijk zou Mol zich in de naoorlogse periodetot grote hoogte opwerken binnen het katholieke Kruiswerk. Zijn grote netwerk en zijn gezag als eerste
katholieke arts die als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer kwam, gaven hem

aanzienlijke invloed."11 De pionier die in de vooroorlogse jaren zo veel ontwikkelingen op

120 Interview met Leyten.
171 Willemwn, De he/0/te, 89,90.
177 laarbock /964, Provinciale Bond Wit Gele Kruii, 84/age XV//-XX/, 882-889.
123

Westhoff, Gee lefij'ke bewijden, 158-161; interview met [-eenen.
'len katholiek nationaal bureau voor geegtelijke volksgezondheid", 111,112.

124 Mol, KG /952,

125 Romme, Geeste/#ke gezondheidfic}rg, 310.

176 jaorbork /941, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 52, 33.

127 Jaarbork /943, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 16,1Z
178 Wijnen-Sponselee, Het 1/1/it Gele Kruis in Noord Brabant, 162,163.
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een breed scala van terreinen in gang zette, zou, zeker in Noord-Brabant, in de naoorlogse

periode uitgroeien tot een gezaghebbend ideoloog binnen de gezondheidszorg.

Jaarlijkse openingsrede voor de Bondsdag
Met name door zijn jaarlijkse redevoeringen voor de Bondsdag, de Algemene
Ledenvergadering voor Noord-Brabantse bestuurders en medewerkers van het hele Wit
Gele kruis, slaagde Mol erin de gewenste marsroute voor de organisatie uit te zetten. Deze
Bondsdagen kregen extra cachet door de aanwezigheid van bisschoppen, de Commissaris
van de Koningin en andere topfiguren uit Brabant. Naast de bestuursverantwoordelijken
liepen daar ook de gewone plaatselijke bestuursleden en wijkverpleegkundigen rond. Het
gezag van Mol en -in iets mindere mate- Matthee was onomstreden en in zijn voormannen
zag menigeen de kracht en de glorie van de eigen zuil bevestigd.'19 Totdat hij voorzitter

werd van de Nationale Federatie zouden de toespraken van Mol steeds als openingsartikel

in het iaarboek van de Provinciale Bond opgenomen worden. Elk jaar behandelde Mol een
bepaald thema waarmee taI van ontwikkelingen in verband werden gebracht die voor het

werk van het Wit Gele Kruis van belang zouden kunnen zijn. In een lange redevoering
ging hij op I 4 juli I 954 in op de gevolgen van de industrialisatie voor Noord-Brabant,
waaruit hier een aantal citaten volgt. Voordat hij aan dit thema toekwam, ging hij eerst in
op een aantal ontwikkelingen, zoals de bejaardenzorg en de overbevolking. Over dit laatste sprak hij met amper verholen gram:

'...waarbij we ons vandaag zullen concretiseren tot ons eigen gewest, tot Brabant
dus. omdat we dan rekening kunnen houden met de feitelijke toestand, die we
van nabij kennen en te midden waarvan ons werk zich afspeelt. We kunnen het
dan de eigen kleur geven van dit katholieke land dat de winst van vele tien-

duizenden zuigelingenlevens, die gered werden door de gezondheidszorg, niet
wenste te offeren aan de kinderen-verslindende moloch van het Neomalthusianisme. Zijn -zeker relatief- nog altijd grote nataliteit is dan ook te zien als
het teken van zijn vitaliteit; van dezelfde levensdrang, waarmee het zich ont-

worstelde aan de achterstand van zijn eeuwenlange onderdrukking. Brabant
wilde en wil, Goddank ndg, zijn kinderen en zijn geloof behouden want het weet
dat daarin zijn kracht ligt.'

Hierna kwam stilaan het feitelijke onderwerp aan de orde, maar eerst wees hij er nog eens
op dat er gevaren op de loer lagen en vroeg hij zich af

'of Brabant wel zich zelf zou kunnen blijven...nu het in de overgang van generaliteitsland naar industrieland verkeert, ...in een overgang ook waarbij de laatste
hectaren schrale heidegrond ontgonnen zijn en naar nieuwe wegen gezocht
moet worden voor het bestaan van de 24 duizend, die er jaarlijks bijkomen en
van de vele duizenden, die iaarlijks werk zoeken...'

Vervolgens haalde Mol werk van Knuvelder aan om de verandering van mentaliteit te

beschrijven in de overgang van een agrarische naar een industriele samenleving. Professor
Oldendorff werd geciteerd toen ook Mol zich bezorgd afvroeg 'ofin deze sociale revolutie
de onvoorbereide mens van de oude en verouderde Brabantse levensstijl...zonder schade
deze overgang van een primitieve naar een moderne samenleving kan maken...'

Ongetwijfeld zouden, aldus
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de

Bondsvoorzitter, de zegeningen van het industrialisatie

proces groot zijn door welvaartsvermeerdering, maar hij plaatste kanttekeningen bij wat
dit ook in geestelijke en spirituele zin betekende. Zeker wees hij dit proces niet af, daar was

hij realist genoeg voor, maar de vraag diende gesteld te worden hoe het een bijdrage zou
kunnen leveren 'aan het geluk van ons volk en van onze Brabantse samenleving.' Mol
hoopte dat de industrialisatie een nieuwe levensorde zou brengen waarin de menselijke
waardigheid zich in positieve zin zou ontwikkelen. Ongetwijfeld had hij daarbij de grote
armoede en geestelijke ellende voor ogen die hij in de vooroorlogse iaren dagelijks om zich
heen had gezien. De inleider haalde bedrijfspsychologisch onderzoek bij Philips en

Hoogovens aan, waarin onderzocht werd wat de invIoed van het bedrijfsmilieu op de
geestelijke gezondheid was. De in de materie ingevoerde politicus legde een verband met

de kansen die de vierde industrialisatienota van het Ministerie van Economische Zaken
bood, waarna hij sociaal-psychologisch onderzoek aanhaalde waarbij ingegaan werd op de
remmende invloeden van arbeid op de menselijke ontwikkelingen. Gelukkig konden daar

uit onder meer de Verenigde Staten tegenovergesteld worden
die overtuigend hadden bewezen, dat door het wegnemen van remmingen wel degelijk
andere onderzoeksresultaten

een bijdrage aan de productiviteit en de menselijke ontplooiing geleverd werd. De volksvertegenwoordiger en de Brabander stonden in hem op, toen hij zich afvroeg waarom de

vele onderzoeksgelden op dit terrein van het departement totnogtoe volledig aan deze
Provincie voorbijgegaan waren. In zijn optiek was er maar 66n juiste aanpak die overigens
naadloos aansloot bij het Provinciaal Welvaartsplan. De Brabander diende opgevangen en
geholpen te worden 'in zijn eigen confessionele sfeer en door zijn eigen organisaties.' Zich
waarschijnlijk meer richtend tot zijn sociaal-democratische vrienden in Den Haag dan tot

het geduldig luisterende auditorium vdcir hem liet hij niet na op te merken dat

'Wie het bisschoppelijke mandement niet wil uitbuiten voor politieke agitatie
dn gewin, maar het poogt te verstaan als de geestelijke noodkreet van velen. die
niet meer een persoonlijk Christendom weten te beleven, die kan aanvoelen, dat
de herderlijke bezorgdheid, die er in tot uitdrukking komt vooral ook uitgaat
naar het nog katholieke Zuiden, dat op een keerpunt staat.'
Adstructie voor deze stelling gaf hij in de in zijn ogen dramatische cijfers van niet-

praktiserenden (zondags kerkbezoek, jh) in de grote steden van Noord-Brabant die soms
reeds vijftig procent bedroegen en waarbij 'de smeekbede' van de bisschoppen om 'een
bewust persoonlijk Christelijk leven' erop gericht was iemand niet ten onder te laten gaan

in een werkmilieu dat geen normen meer kende en in een organisatiemilieu dat slechts
was toegespitst op het humanistisch-materiele.
Echter, naast de toen reeds ingezette deconfessionalisering waren er ook nog andere

factoren verontrustend, zo hield hij de toehoorders voon Een onderzoek naar Begaafdheid
en Intelligentiespreiding in Nederland toonde aan dat 25% van de Nederlandse dienstplichtigen
afgekeurd werd wegens onvoldoende intelligentie en het was iuist dat deel van de manneliike
ieugd dat in de industrie zou worden te werk gesteld. Velen onder hen hadden reeds na vier

jaar het lager onderwijs verlaten en waren praktisch analfabeet. Een andere hoogleraar
(Langeveld, jh) aanhalend, vroeg Mol zich dan ook in gemoede af, of dit type iongeren niet

129 Interview met Takx en Taminiau.
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g€»oisseerd was en daardoor volstrekt niet meer toekwam aan

zijn cultuur-puberteit.

'...met een verlies van belangstelling voor het culturele, waardoor deze niet verder reikt dan het gewone. het alledaagse en wat nog erger is het triviale of het

sensationele; de abnormale en eenzijdige belangstelling voor wielrennen, film
en duivensport tegenover afkeer van lectuur, ontwikkelingsinstellingen en

dergelijke zijn er de tekenen van.'
Professor Snijders, bezig met onderzoek naar de onderwijsresultaten in het lager onderwijs
in Noord-Brabant, had reeds aanbevelingen gedaan over noodzakelijke aanpassingen in

het Nijverheidsonderwijs. Een andere hoogleraar, Van de Pol, had gezegd dat in het
Nijverheidsonderwijs niet alleen vakmensen opgeleid dienden te worden. maar een veel
groter accent op 'innerlijke emancipatie' gelegd moest worden. Deze hooggeleerde had
gesteld dat
'ook wij hier in het Zuiden nog heel wat in te halen hebben op het gebied van
smaak en goede beschaving, van aangeboren leiderschap, vlotheid van omgeving en ruimte van blik, van levensstijl en verantwoordelijkheidsbesef, beginsel

vastheid en degelijkheid.'
Analyse van dit soort verschijnselen op wetenschappelijke basis, de noodzaak van onderwiisvernieuwing en de oprichting van Medisch Opvoedkundige Bureaus, uiteraard binnen

Wit Gele Kruis verband, waren volgens de Bondsvoorzitter de daaruit voortvloeiende consequenties. Mol vond dat het plaatselijk werk -'de grondslag van onze mogelijkheden'-een
goede relatie met het bedrijfsleven diende op te bouwen en goede gezondheidsvoorzieningen

voor zijn personeel moest crelren en legde dat op zo'n manier aan de Algemene
Ledenvergadering voor dat ontsnappen amper mogelijk was. Hij wist ook hoe zo'n boodschap strategisch gebracht moest worden. Hij haalde de actualiteit erbij toen hij stelde dat
'de opening van enkele prachtige wijkgebouwen, die we kortelings mochten bijwonen in Oost-Brabant, ons ervan overtuigd heeft dat de plaatselijke afdelingen
begrepen hebben dat er iets in Brabant mis zou zijn, wanneer er alleen maar
moderne fabriekshallen zouden vernizen en de sociale gezondheidsvoorzieningen

zouden achterblijven in de toestand van vijfentwintig jaar geleden. Zulke
gezondheidsbedrilven zijn onmisbaar tussen de industriebedrijven en ook van

hieruit hulde aan

de gemeenten, die beide bevorderen.
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Uit gesprekken met toenmalige toehoorders bleek dat de zaal genoot van de presentatie
door zijn katholieke voorman. Menig verpleegkundige zou na zo'n speech opgetogen aan
haar bestuur rapporteren 'dat dokter Mol weer zo prachtig gesproken had en dat ze weer
zin had in haar werk.' In wezen moest Mol het puur van de inhoud van zijn verhaal hebben,
want aan de presentatie besteedde hij weinig zorg. Hij bracht zijn speech op tamelijk

monotone wijze.
Het is zinvol op deze plaats stil te staan bij deze overigens onvolledig weergegeven
iaarrede van I 954 Nadrukkelijk manifesteerde Mol zich nog halverwege de jaren vijftig als
l1I

een principieel katholiek, die zijn gehoor attendeerde op de gevaren van vervlakking bij
hen die niet langer hun kerkelijke plichten vervulden. Op dit katholiek zijn ging hij in
feite dieperin dan op de medische aspecten waarover hij amper sprak. Conform het standpunt van de R.K. Artsenvereniging uit die tijd was geboortebeperking ook voor Mol
onbespreekbaar. Zijn diepe overtuiging was dat, wilde Noord-Brabant niet hopeloos ont208

sporen, het katholicisme bij elk individu tot in alle porun diende door te dringen en ook

alle organisaties deze grondslag tot principieel uitgangspunt van hun werk moesten verheffen. Ofschoon Mol zeker openstond voor andersdenkenden (geregeld behoorde hij tot

die figuren die landelijk afstemming zochten met het Groene en Oranje-Groene Kruis),
was in deze lezing daarvan niets te merken. Het Brabantse Wit Gele kruis was een organi
satie van en voor katholieken en het was niet zijn primaire opdracht op deze plaats na te
gaan hoe het die ongeveer tien procent niet-katholieken in deze provincie verging.
Een ander opvallend aspect in

zijn lezing was

de zekere mate van

cultuur-

pessimisme waarmee Mol sprak, met name over personen uit de lagere sociale klassen.

Righart zou later aantonen dat diegenen, die in belangrijke mate in het interbellum
gevormd werden, een tamelijk reactionaire continuiteit met betrekking tot een gewenst
zedelijkheidsoffensief voorstonden. De keerzijde hiervan, die ook bij Mol te constateren
valt, was een klimaat waarin arbeidsrust, politieke stabiliteit en huiselijke geborgenheid
voor wenselijk werden gehouden." Voor een sociaal bewogen persoon als Mol zullen zijn

uitspraken over een laag I.0. ongetwijfeld op wetenschappelijke feiten gebaseerd geweest
zijn en geen andere bedoeling hebben gehad dan ook de arbeidersbevolking tot verheffing

te stimuleren. Toch dragen zijn sceptische kanttekeningen over de liefhebber van wielrennen en duivenmelken sporen in zich van minzaamheid en afstandelijkheid. Mol, die graag
bespiegelingen over de toekomst gaf, was overigens behendig genoeg om met deze zwart-

wit tekeningen een beeld te schetsen dat een rechtvaardiging vormde van zijn grootste
wens: de uitbouw van een wijd netwerk van geestelijke gezondheidsvoorzieningen onder
regie van de eigen Kruisorganisatie. Voor toch al niet gemakkelijk te overtuigen lokale
besturen van Kruisverenigingen en gemeentebesturen was het de kunst een beeldend verhaal neer te zetten, dat moeilijk te weerleggen viel. Zoals reeds geconstateerd, kwam de
medische professie van Mol maar ten dele in zijn verhaal te:rug. Hij kon het zich permitteren de witte artsenjas uit te trekken, want allang ging het primaire gevecht in NoordBrabant er niet meer om curatieve voorzieningen te crettren tegen tal van moeizaam te
bestrijden ziekten. Op het tijdstip dat hij het woord voerde in de Brabantse Bondsdag, stierf
in deze provincie in I953 2,53% van de levend geborenen vroegtijdig tegenover een landelijk percentage van 2,2 I. Ook op het punt van de andere grote kwelgeest van de eerste
decennia van de twintigste eeuw was er weinig verschil meer te zien met de rest van het
land. In datzelfde jaar kwarnen
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personen, zijnde O,92%0 van de Noord-Brabantse

bevolking, aan tbc te overlijden, zelfs een fractie onder het rijksgemiddelde van 0,93%0. 133
De kracht van Mol lag erin om zaken binnen een bredere context te zien dan de puur medische. Hoe logisch dat heden ten dage moge klinken, in die tijd vereiste het een visionaire

blik om medische aangelegenheden

te relateren aan economische en culturele zaken en

onderwijsvernieuwing.

130 Jaarboek 1954, Provinciale Bond Wit Gele Kruif, 48-59.
131 Interview met Jansen.
132 Righart, De einde/oze jaren zestig, 81.

133 Jaarboek /953, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 70, 71.
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Het Provinciaal bureau
In de periode van de wederopbouw veranderde Noord-Brabant ingrijpend en werden de
gevolgen van het industrialisatiebeleid merkbaar. Dit stelde eisen aan de besturen van de
plaatselijke verenigingen die Mol niet aflatend voorhield dat zij vanuit het subsidiariteitsbeginsel op ordelijke doch geleidelijke wijze inhoud moesten geven aan de idealen van het
Wit Gele Kruis. Naast het aspect van ledenbinding en daaraan gerelateerde contributieopbrengsten bleef dit in zijn ideologie van groot belang omdat, in tegenstelling tot de overheden, hieruit bleek dat men door de geinde inkomsten een dee] van de bevolking representeerde naar geestelijke stroming. Toch zou in het begin van de jaren vijftig de loka-

le autonomie een steeds knellender rol gaan spelen, aangezien de plaatselijke afdelingen
binnen grotere districten en provinciale diensten een deel van hun zeggingskracht
moesten afstaan. Mol hield hen voor dat een zekere mate van acceptatie van hogere leiding

niet impliceerde, dat de eigen lokale verantwoordelijkheid beknot werd. 'Ik dien' had zijns
inziens te maken met een charitatief uitgangspunt waarbij leiding en toezicht aanvaard
werden.

13,1

Dat de relatie in Noord-Brabant tussen de overheden en het particulier initiatief in
zijn algemeenheid soepel liep. had waarschijnlijk in belangrijke mate te maken met de

persoon van Mol zelf. Ofschoon hij als een territr kon knokken voor zijn principes bezat
hij ook de gave van de stille diplomatie en wist hij op een intelligente wijze zaken in zijn
richting te dirigeren. 135 Bovendien zaten binnen het Bondsbestuur zwaargewichten uit de
bankwereld, het bedrijfsleven, landeliike politici en medici, maar ook burgemeesters en
een lid van Gedeputeerde Staten. Vacatures werden steeds op basis van cooptatie aangevuld, waarbij invloed en katholiciteit de meest bepalende voorwaarden waren. In de top
kende men elkaar goed en werden tegenstellingen vrij gemakkelijk overbrugd. Betrekkelijk
eenvoudig wist men zaken op elkaar af te stemmen, waarbij de huisvesting van de

Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en de Vereniging voor TBC-bestrijding binnen
het bureau van de Provinciale Bond de lijnen kort maakte. Een nieuwe lichting professionals
op het Bondsbureau in Tilburg droeg er zorg voor, dat het standpunt van het bestuur niet
aan routines ten onder ging maar steeds aan de actualiteit getoetst werd.136 Toch behield

het Bondsbureau enige nepotistische trekjes. We zagen reeds dat de indoloog Leyten op

voordracht van Mol benoemd werd. Halverwege

de

jaren vijftig werd ook

A. Takx 'met behulp van een kruiwagen' als volontair aan een baan geholpen. Een nieuw
aan te stellen medewerker werd door Corssmit, de algemeen directeur, een verzekerings-

pakket voorgelegd. Ofschoon hierbij de schijn van gedwongen winkelnering werd gewekt,
temeer omdat de directeur rechtstreeks belang had als tussenpersoon bij het afsluiten van
het pakket, zat er ook wel enige logica in dit geheel. Alle kapitaal diende binnen de eigen
o f nauw daarmee verwante organisatie en zuil te blijven, waaraan toegevoegd kan worden
dat de Provinciale Bond een zorgvuldig arbeidsvoorwaardenbeleid creeerde voor de eigen
medewerkers. Het was zeker de verdienste van Mol en van Matthee dat de pleidooien op

het departement gehonoreerd werden en de salarissen halverwege de jaren vijftig tot een
behoorlijk niveau stegen. Als medeoprichter en gedurende lange tijd voorzitter van de

Onderlinge Nationale Verzekering tegen Onkosten van Ziekenhuis, verpleging en operatie
(zie paragraaf 6.3) droeg Mol er zorg voor dat medewerkers en wijkverpleegkundigen over
een goede ziektekostenverzekering gingen beschikken.
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Met zijn 'wetenschappelijk erudiete inslag', aldus de formulering van de historicus
Gribling. was Mol de onbetwiste leider van de Provinciale Bond en degene die voor een
sterke uitbouw en professionalisering zorgde. In de persoon van Corssmit beschikte hij
bovendien over een voortreffelijke aangever van ideeen, aangezien deze de nodige informatie en lijnen in de provincie had.138 Als Mol gesproken had, zweeg de rest van de
bestuursleden. Het vertrouwen in zijn capaciteiten was groot en niemand had behoefte
daar tegen in te gaan.'19 Onmiskenbaar had Mol charisma binnen het katholieke Kruiswerk
van na de oorlog, al zou daar elders over opgemerkt worden dat dit in Noord-Brabant aan
adoratie grensde.
Op een relatieve buitenstaander maakte deze naar binnen gerichte cultuur toch een
wat vreemde indruk. A.J. Swaak, afkomstig uit Utrecht, kende Noord-Brabant bij zijn
11()

komst als sociaal-geneeskundige amper en hij kon in het algemeen weinig waardering
opbrengen voor gezag en autoriteit. De hele Brabantse maatschappelijke structuur kwam
op hem over als een waarin lieden die in de top van de samenleving zaten, over en weer
van elkaar afhankelijk waren. Het bestuur van de Provinciale Kruisvereniging vormde in

zijn ogen hierop geen uitzondering, hetgeen nog versterkt werd door het feit dat twee
geestelijk adviseurs namens de twee episcopaten in deze provincie nog flink invloed op de
besluitvorming konden uitoefenen. Het verzekeringsaanbod van de algemeen directeur

kwam wonderlijk op hem over en Swaak prefereerde dan ook bij zijn benoeming de eigen
particuliere verzekering aan te houden. Toen hij bij een bezoek van een bisschop aan een
van de vele Wit Gele Kruisevenementen weigerde om in navolging van het bestuur diens
zegelring te kussen, leverde hem dat verwijtende blikken op, met name van Mol.
Ondanks wat feodale trekies zou het werk van het Provinciaal bureau na de oorlog
141

een enorme groei kennen. tot

uiting komend in een sterke uitbreiding van het ambtelijk

apparaat. Met de uitbouw van deze steeds groter en machtiger wordende organisatie was
het van belang, dat het contact met de afdelingen niet verloren ging. Vaak gaven bestuursleden en medewerkers van de Provinciale Bond acte de prdsence bij afdelingsvergaderingen
en in het begin van de jaren vijftig werd voor de Bondsvoorzitter een apart tweewekelijks

spreekuur ingeruimd. Als Bondsvoorzitter kreeg Mol ook de ruimte om aan een oude passie invulling te geven. Als jongen droomde hij er reeds van in de bouwkundige wereld aan
de slag te gaan. Honderden bestekken en blauwdrukken van Brabantse Wit Gele Kruisgebouwen. mede mogelijk gemaakt door gunstige overheidsbepalingen, zijn aan hem
112
voorgelegd en door hem van kanttekeningen voorzien.

134 Mol, KG

/95/, 'Schiet het plaatselijk werk tekort?', 66.

135 Interview met Jansen.
136 Interviews met Tamimiau en Swaak.

137 Interview met Takx.
138

Interview Taminiau.
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140 Interview met Leenen.
141 Interview met Swaak.

142 Interview met Mol in De
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Tussen de ambitieuze, maar van zijn hart geen moordkuil makende Swaak en het
Bondsbestuur gingen zich boeiende discussies voordoen. De jonge medicus weigerde con-

cepten voor medische tijdschriften aan het Bondsbestuur voor te leggen, waarbij hij zich

met succes op de vrijheid van meningsuiting beriep. Toch ging het bestuur niet in alle
zaken overstag. Zo weigerde het hem een door Amerikanen gepresenteerde sensitivitytraining te laten volgen, waarbij Mol als argument gebruikte dat hi j Swaak al voldoende

slim van zichzelf vond. Niettemin was Swaak de mening toegedaan dat Bondsvoorzitter
Mol open stond voor deskundigheid. De door Swaak geopperde structuur voor de sociaal
geneeskundige bureaus werd door Mol krachtig verdedigd en mee uitgedragen.
Rondom I 960 dreigde een nieuwe aanvaring. Nog steeds moesten de kinder-

hygifnisten van Noord-Brabant en Limburg, Swaak en H.RS. Verheggen, in het interprovinciaal overleg melden, dat hun provincies de hoogste sterftecijfers van zuigelingen
van Nederland hadden, al waren de verschillen inmiddels minimaal geworden. De zuide-

liike provincies kenden nog steeds grote, kinderrijke gezinnen. Discussies over geboortebeperking kwamen op gang maar werden nog fluisterend gevoerd. Swaak maakte de zaak
aanhangig. 'Hoe durft ie,' was de eerste reactie van het Bondsbestuur, dat vrijwel meteen
zijn hakken in het zand zette. De vergadering kwam er absoluut niet uit, maar Mol deed
aan het eind het voorstel dat Swaak de kwestie zou bespreken met de geestelijk adviseur
van de Provinciale Kruisvereniging (PKV), W van Helden. Of het nu de invloed geweest is

van een goed glas wijn, feit was in elk geval dat beide heren elkaar opvallend goed wisten
te vinden. Swaak had gesteld, dat een gezondheidszorgorganisatie niet zo maar haar wijk-

verpleegkundigen en kraamverzorgsters'in het wilde weg' naar grote gezinnen kon sturen
zonder hen met een minimum aan standaardinformatie uit te rusten. De Nederlandse
Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) propageerde in die tijd krachtig het gebruik
van voorbehoedsmiddelen. Zowel de bieder van hulpverlening als de ontvanger ervan
bleven in deze situatie in een vacuum hangen. Met name Mol toonde zich voor deze argu-

mentatie ontvankelijk. Er werd een soort tussenoplossing gecre0erd die voor beide partijen acceptabel was. Swaak gaf in die tijd boekjes uit onder eigen naam, waarbij hij onder
andere inging op zaken als gehoorstoornissen en gezichtsscherpte bij jongeren. De finan-

ciering hiervan geschiedde door de Provinciale Kruis Vereniging. In die zelfde serie zou a
titre personnel ook een publicatie volgen over geboortebeperking, die evenwel door Swaak

zelf gefinancierd werd. In de opleidingen van verpleegkundigen en kraamverzorgenden
kreeg het thema in de toekomst wel aandacht, hetgeen geaccepteerd werd door de PKV, zij
het niet onder haar auspicien. Toen bleek dat het Groene Kruis in Noord-Brabant de
brochure eveneens verspreidde en minder reserves toonde, raakten de scherpste kanten
van de kwestie af. Distributie onder gynaecologen, huisartsen en andere relevante intermediairs diende niet meer door Swaak uit eigen zak betaald te worden, maar de PKV nam

PKV overwoog haar naam
aan de brochure te verbinden. bleek Swaak de adressen van abortusklinieken in deze
deze kosten voor haar rekening. Toen bij een latere herdruk de

provincie eraan toegevoegd te hebben, hetgeen toen voor de Provinciale Bond weer reden
111
was zijn naam eraan te onthouden.
Toch was het zeker niet enkel kommer en kwel tussen de Bondsvoorzitter en zijn
provinciaal kinderhygienist. Swaak respecteerde Mol omdat deze met Banning en
Beijerman van de 1nspectie Volksgezondheid een uitstekende relatie onderhield, hetgeen
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zekerzijn positieve uitstraling op het werk had. Het is hoogstwaarschijnlijk aan de invloed
van Mol te danken dat deze in Noord-Brabant werkende protestanten een pauselijke
onderscheiding kregen. Banning schreef in een dankbrief aan de bisschop van Breda 'diep
geroerd te zijn dat het katholieke volksdeel zo achter en naast mij staat.'"' De totstandkoming van nieuwe diensten op het Bureau van het Wit Gele Kruis in Tilburg. zoals de
geestelijke volksgezondheid, chronisch zieken en ouderen was in belangrijke mate op het
conto van Mol te schrijven.'5 Tot zijn grote verdiensten behoorde zeker dat hij er steeds in
slaagde mensen in zijn omgeving voor zijn ideeen te winnen. Bij het afscheid van Mol van
146
de Provinciale Bond droeg Swaak een artikel aan Mol op, handelend over de kraamzorg.

Toch maakte Swaak de kanttekening, datalles wel diende te geschieden zoals Mol het voor
ogen had; indien het niet liep zoals de Bondsvoorzitter wou, verkrampte hij, iets waarvan
147
meer hooggeplaatste katholieken in die dagen 'last' hadden.

Op 23 november I963 nam de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis in een bijzondere bijeenkomst op luisterrijke wijze afscheid van Mol. Vice-voorzitter H. Festen uit
Oisterwijk werd zijn opvolger. Een jaar eerder had in een kranteninterview gestaan, dat de
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Van 1942 tot 1963 was Mol voorzitter van de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis. Hier leidt hij, voorafgaand

aan 14n afscheid, voor de laat5te maal de Bondsvergadering op 23 november 1963 in de Stad5schouwburg te
Tilburg (privd-collectie Frans Mol)

145 Interview niet Swaak.
144 ABB, Wit Gele Kruis en TBC-bestrilding 1941-1961, inv.no.2.421.15, Brief van C. Banning aan bisschop van
Breda, 29-9- 1956.

115 jaarboek /96,1, Provinciale Bond Wit Gele Kruis,/ /00/duuk over sociale gencrskunde, 64 -72.
146 Swaak, TO'dschnit voor sociale geneeskunde, 1963, 575-590.

147 Interview in('t fwaak.
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Provinciale Bond was uitgegroeid tot een organisatie met 220.000 leden. 400 wijkverpleegkundigen, 60 districtsverpleegkundigen en een staf van artsen, psychologen en psychiaters, een bedrijf met een iaarlijkse omzet van 3,5 miljoen gulden. De krant concludeerde dat Mol daaraan heel wat had bijgedragen.'48 Bij zijn afscheid werd Mol tot ere

voorzitter van de Bond benoemd en ontving hij uit handen van de Commissaris van de
Koningin, mr. dr. C.N.M. Kortmann, de provinciepenning in zilver. De Commissaris sprak
bij deze plechtigheid over 'de blinde ziener', daarbij zowel doelend op de altijd aanwezige
toekomstgerichte kijk op zaken van Mol als op zijn sterk teruglopend gezichtsvermogen.
Gedeputeerde Staten motiveerden de toekenning tot deze onderscheiding met de overweging, dat Mol in belangrijke mate had bijgedragen aan het welzijn van de inwoners van
de provincie en dat hij daarom de dankbaarheid van het provinciaal bestuur verdiende.
1,19
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Uit handen van de Commissaris der Koningin, mr. dr.

C.

kortmann ontvangt Mol bij zijn afscheid van de

Provinciale Bond de legpenning in zilver. Links op de eerste rij zit de opvolger van Mol bij de Provincidle Bond,
dr. 11. Festen (priva-collectie Frans Mol)

5.6. Activiteiten bij de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis
Voorzitter van de Nationale Federatie
Na bij de Nationale Federatie functies als bestuurslid en medisch adviseurbekleed te hebben,
volgde Mol in I955 Van de Meerendonk als voorzitter op. De leiding van de Nationale

Federatie was op dat moment nog steeds in handen van de in 1935 benoemde jurist
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I. de Vreeze. Men moet zich van dit Federatieve Bureau in de jaren vijftig overigens geen
overtrokken voorstellingen maken; de SG (Secretaris-Generaal) gaf leiding aan een bureau
van drie personen. Er werd dan ook opgemerkt dat het hier een Generaal zonder leger
betrof. Deze kwantitatieve beperking ten spijt was De Vreeze voor de organisatorische ontwikkeling van grote betekenis.m De relatie tussen Mol en De Vreeze was goed, ofschoon
beiden situaties wel zo nu en dan verschillend taxeerden. Zo hadden de toenmalige voorzitter Veeger en Mol omstreeks I950 een duidelijk andere taakopvatting voor tweede
secretaris Bartels in gedachte dan De Vreeze, wat ertoe leidde dat Bartels vrij snel de
Nationale Federatie verliet.
151

Mol ambieerde het voorzitterschap niet, want met de beeindiging van zijn kamerlidmaatschap in zicht overwoog hij het rustiger aan te gaan doen. Op het Nationaal Bureau
en binnen het bestuur vond men hem met al zijn ervaring echter de meest geschikte persoon. Veel keuzevrijheid gunde hij zich niet. Als katholiek voor een dergelijke functie
gevraagd, deed hij dat uit plichtsbesef. Tot aan zijn benoeming als voorzitter van de

Nationale Federatie was Mol toch vooral iemand die stond voor het belang van het
Brabantse Wit Gele Kruis, maar in zijn nieuwe hoedanigheid zou hij dit provinciale belang
achter zich laten. Met enige reserve begonnen groeide hij steeds meer in zijn nieuwe rol,

waarin hij ook steeds meer genoegen schepte. Als voorzitter zou Mol in zijn bestuursperiode tot I968 het meest met de in I 953 benoemde jurist H. Leenen te maken krijgen. De
betrokkenheid van De Vreeze bij de Nationale Federatie zou nadien geleidelijk afnemen,
temeer omdat hij Mol in I956 in de Tweede Kamer met een kwaliteitszetel voor volksgezondheid opvolgde.152 Toen De Vreeze in I 962 afscheid nam, doch als adviseur aan de
organisatie verbonden bleef, werd Leenen de nieuwe Secretaris-Generaal. In de daaropvolgende periode maakte Leenen zijn voorzitter intensief mee en had regelmatig met hem
vooroverleg, waaraan meestal ook Schlatmann, de penningmeester, deelnam. Vaak kwam
Leenen in die jaren op De Koekoek in Etten voor besprekingen. Tussen beide mannen
groeide naast een zakelijke ook een vriendschapsband waarop een leeftijdsverschil van

bijna veertig jaar blijkbaar geen invloed had.
Geleidelijk aan groeide de Nationale Federatie in de jaren vijftig en zestig naar een
sterke positie binnen het Volksgezondheidsbeleid in het land. Binnen het kader van dit
betoog is het zinvol op een aspect te wijzen dat op een duidelijk accentverschil wijst tussen
de neutrale en de katholieke Kruisorganisatie. Reeds voor de oorlog was duidelijk te zien
151

dat de landelijke koepel, de ANV het Groene Kruis een meer passieve rol bekleedde dan de
Nationale Federatie Wit Gele Kruis. Na de oorlog zou deze situatie amper veranderen.

Ofschoon de ANV meermalen statutenwijzigingen voorstelde om tot een meer slagvaardige

landelijke koepelorganisatie uit te groeien, slaagde men er niet in mandaat te krijgen van
de eigen provinciale verenigingen om met het Rijk over subsidievoorwaarden te onder-

148 De T#d 16
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153 Interview met Leenen.

2IS

handelen en bindende afspraken te maken. In Friesland werd de relatie met de ANV zelfs
als hoogst onbevredigend ervaren. <" Hierin tekende zich een verschil af met de katholieken. Daadwerkelijk hebben zich wel spanningen voorgedaan tussen de provinciale

verenigingen van het Wit Gele Kruis en

Nationale Federatie. Niettemin ademden alle
stukken een sfeer uit dat de te onderscheiden niveaus in redelijke gezamenlijkheid optrokken
de

naar een zelfde doel. Een verklarende factor in dat geheel was wellicht dat Noord-Brabant
de grootste inbreng had binnen de Nationale Federatie. Ongeveer eenderde van de

veruit

aan het Wit Gele Kruis verbonden werknemers was werkzaam in deze provincie en dezelfde
verhouding gold ook met betrekking tot het aantal wijkgebouwen. Was de invloed vanuit
het Zuiden getalsmatig reeds groot, dit werd nog versterkt door het feit dat de bestuurssamenstelling van de landelijke koepel vaak ook een duidelijk Brabantse inbreng had.

Zowel Van der Heijden als Mol waren lange tijd voorzitter van de Nationale Federatie en als
vertegenwoordigers van de grootste Provinciale Bond zullen zij ongetwijfeld eventuele

tegenstellingen overbrugd hebben. Ook de invloed van Matthee op zowel het provinciale
als het landelijke niveau mag groot geacht worden. De voorspoedige ontwikkeling van de
Nationale Federatie onder Leenen vond mede zijn basis in diens wetenschappeliike aspi-

raties en het feit dat medewerkers gestimuleerd werden in tal van commissies binnen
maar vooral buiten het katholieke Kruiswerk plaats te nemen.86 Leenen zelf beschikte
over een groot netwerk en vertegenwoordigde de Nationale Federatie in tal van verbanden.

Mol propageerde van harte dit soort functies en dwarsverbanden. Meermalen kreeg
Leenen als reactie op dit soort investeringen in den brede met enthousiasme te horen:
'Moet je doen! Daar word je wijzer van!"s '
In scherp contrast met de meerderheid van zijn collega-medici was Mol ervan door-

drongen, dat de gezondheid niet primair een medische aangelegenheid was, maar dat
binnen een multidisciplinaire benadering andere visies eveneens invloed hadden op een
in het maatschappelijke leven verankerde gezondheidszorg. Verrassend was deze opstelling niet. In feite behelsde ze de logische doortrekking van het gedachtegoed van de voor-

zitter, want in zijn pleidooien had hij zich al zijn hele leven sterk gemaakt voor een sterke
uitbouw van de sociale geneeskunde. Door een gunstigere subsidieregeling werden de
Kruisverenigingen geleidelijk in de gelegenheid gesteld hun staven uit te bouwen."' Men
bezon zich op de vraag wat de landeliike taken nu specifiek behelsden en vanaf Ig60 geraakte
de organisatie definitief in een stroomversnelling. In dat jaar werd de eerste professionele
health educator aangesteld in de sector maatschappelijke gezondheidszorg in dienst van het

Wit Gele kruis. Na het vertrek van De Vreeze legde Leenen een programma aan het bestuur
voor, waarvan devierbelangrijkste uitgangspunten waren: wetenschappelijke onderbouwing
van het beleid; het aangaan van functionele relaties met huisartsen, maatschappelijk werk,
geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen; uitbouw van opleiding en bijscholing en de

opbouw van een multidisciplinaire staf.'w Om deze zaken in de praktijk geeffectueerd te

krijgen werd de staf van de Nationale Federatie uitgebouwd met deskundigen op velerlei
terrein, zoals een verpleegster, een arts, een socioloog, een econoom, een psycholoog en
andere disciplines. Evenals De Vreeze voordien, zou Leenen in 1970 zijn wetenschappelijke
M

inspanningen gehonoreerd zien met een hoogleraarschap.
In deze sociaal-geneeskundige omgeving kon Mol veel van zijn ideeen kwijt. Als hij
vond dat iets diende te gebeuren, kon hi j zich daarvoor sterk maken. Net als in Brabant liet
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hij de organisatie en uitvoering aan anderen over. Als voorzitter had hij over veel zaken
een kritische mening en discussieerde daarover in ruime mate met zijn SG. Indien hij echter overtuigd was geraakt, droeg hij andermans standpunt loyaal uit. Zijn leeftijd vormde
lange tijd geen belemmering om zijn bijdragen op de toen veel gehouden congressen van
de Nationale Federatie te blijven leveren. Zij verrieden een levendig niveau van denken.
Wel was het tegenspel van de rest van het bestuur steviger dan hij in Noord-Brabant
gewend was, maar zijn eigen positie werd juist versterkt door deze kritische tegengeluiden.
Vaak bestond zijn rol in het stellen van vragen om verheldering. Het bestuur fungeerde
fiatterend als een Raad van Commissarissen. Graag maakte het bureau van de Nationale
Federatie gebruik van zijn kennis over het Haagse systeem, waar hij veel relaties had. Hij
kon geirriteerd raken over achterbakse spelletjes, net als De Vreeze overigens. Een tegenstander bestreed je, maar je haalde hem nooit onderuit. Fatsoensnormen stonden hoog in
zijn vaandel en op het bureau van de Nationale Federatie was men ervan doordrongen met

de voorzitter in zwaar weer terecht te zullen komen, indien bewust relevante informatie
achtergehouden werd.16° Tot op het laatst stond hij open voor nieuwe ideeen en opvattingen.
Veelal bracht dit met zich mee dat het bestaande, vaak door eigen toedoen mede tot stand
gebracht, weer op de schop moest.
Binnen het kader van deze studie zijn twee zaken van belang: de katholieke grond161

slag voor de organisatie en de relatie tussen overheid en particulier initiatief. Tot op het
eind van zijn leven is Mol een principieel en gelovig katholiek gebleven. Niettemin zou er
zich in zijn denken een fundamentele verandering voordoen. Reeds tijdens het nationale
congres van de Federatie in I 953 verwoordde Mol in zijn inleiding omstandig de noodzaak

van preventie, maar ging hij amper meer in op de levensbeschouwelijke grondslag. Met
name dit congres zou de geschiedenis ingaan met de conclusie dat samenwerking met
anderen benadrukt zou moeten worden. Daarbij doelde Mol zowel op een nauwere coape
ratie met huisartsen en het maatschappelijk werk als op een intensiever gezamenlijk
161
optrekken met de twee andere landeliike Kruisverenigingen. Leenen was de mening toegedaan, dat de confessionele grondslag van de Nationale Federatie vanaf zijn komst in I953

amper nog een rol van betekenis speelde.163 Door de invloed van het Tweede Vaticaans
Concilie maar ook door datgene wat hij in ontwikkelingslanden waarnam, ging Mol
anders tegen geloofskwesties aankijken. In zijn laatste jaar als voorzitter van de Nationale
Federatie kwam deze ommekeer in denken duidelijk aan de oppervlakte. Toen de Paus in
I 968 een verbod op anticonceptie uitvaardigde. werd het Wit Gele Kruis door de media om

154 Vlas,

Hulpbetoon en afwering, 229,130.

155 Leenen, Met het oog op,

12;

interview met Takx.

156 Interview met Leenen.
157 Mol, KG 1970, 'Bestuur en star, 351.
158 Leenen,

'Afscheid als SG', 358-362.

159 Mertens, 'Het multidisciplinair karakter', 350.
160 Interview met Leenen.
161 Leenen. Chr. Mo/, arts en pionier, 1-4.

162 Querido, De wit gele Wom, 173-176.
163 Leenen, /Wet het oog op, 8.
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een standpunt gevraagd. Als principieel

katholiek stond Mol aanvankelijk afwijzend
tegenover geboortebeperking, maar zijn SG overtuigde hem ervan dat in moedercursussen
regelmatig over geboortebeperking gesproken werd en dat districtsverpleegkundigen
kinderhygiene met een koffertje met voorbehoedmiddelen door het land trokken. Leenen
werkvloer niet in de kou kon laten staan en dat
nieuwe inzichten en een nieuwe visie voorwaarden waren om verder te werken. Hij vond
hierbij steun bij zijn voorzitten Ofschoon een enkel bestuurslid nog opmerkte dat het niet
mocht 'van Rome', verdedigde MoI met overtuiging dat de professionaliteit van de functiowas de mening toegedaan dat hij de

narissen de richtlijn moest zijn en dat Leenen als SG op die grond het standpunt van de
164
Heilige Vader kon afwijzen.

Ook op andere wijze bleek, dat zich bij Mol geleidelijk een verandering had voorgedaan met betrekking tot het confessione]e aspect. De opvolger van Mol als voorzitter bij
de Nationale Federatie, Prof.dr. A. Mertens, zou het laatste

artikel van zijn voorganger in

Katholieke Gezondheidszorg aanduiden als diens testament. In dit bewuste artikel met de

titel 'Samenwerking of fusie' pleitte Mol op subtiele doch nadrukkelijke wijze ervoor dat
de drie

landelijke Kruisverenigingen zouden gaan samenwerken, maar ook, dat op Iangere
de drijvende krachten
achter de ondertekening van de akte op 2 mei I967, waaruit de S.S.L.K. (Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen) ontstond. 165 Het was juist de katholiek Mol die
een geest van samenwerking bewerkstelligde, terwijl de grootste organisatie, de ANV het

tijd tot 66n organisatie zou worden overgegaan. Mol was een van

Groene Kruis, het langst tegen bleef. In Limburg juichte directeur-secretaris J Bremmers de
fusie toe, omdat zijn Provinciale Kruisvereniging daardoor eindelijk van de reeds uit I923
stammende dubbele contributieheffing verlost werd, die elk jaar tot veel vragen had geleid

bij het vaststellen van de begroting. Deze directeur, die uit ervaring kon spreken omdat hij

1
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Op 2 mei 1967 werd in Utrecht de acte ondertekend van de Samenwerkende Stichtingen Landelijke Kruisverenigingen. V.l.n.r.: dr. J. van der Spek (voortitter Oranie Groene Kruis), mr. A.J.W. van Gelder (voorzitter ANV

het Groene Kruis), notaris J.W.F. Swane en Mol (voorzitter Nationale Federatie WGK) (foto ANP, prive-collectie
Frans Mol)
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met beide landelijke instellingen van doen had, merkte op dat het Groene Kruis een
betere zorgverlening verstrekte, maar dat het Wit Gele Kruis op wetenschappelijk gebied
voor lag. 166 Op I januari I 974 werd de fusie van de zustervereniging het Groene Kruis met
de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis in Mols eigen Noord-Brabant een feit. Exact
66n jaar later werd de Nationale Kruisvereniging operationeel. 16,

Het andere actiepunt van Mol, een sterke rol voor het particulier initiatief met de
overheid op zo groot mogelijke afstand, bleek in de jaren zestig niet langer vol te houden.
Steeds meer werd het evident, dat met contributies, gemeente- en rijkssubsidies en nog wat
losse inkomsten hoegenaamd geen adequate dienstverlening kon worden opgebouwd.

Leenen was er daarom voorstander van dat het werk van de Kruisverenigingen mogelijk
zou worden gemaakt door de wettelijke ziektekostenverzekering, maar daar was een groot
deel van de organisatie mordicus op tegen. 168 In feite stelde voor Leenen het lidmaatschap

van een Kruisvereniging niet zo veel voor. Voor Mol was dat echter zo ongeveer heilig. De
Secretaris-Generaal zag zijn een kans schoon, toen minister Veldkamp wegens dreigende
tekorten op zijn departement hem telefonisch meedeelde dat de subsidie voor de kraam
zorg zou worden ingetrokken en zou worden ondergebracht bij de ziekenfondsverzekering. Tot op dat moment hing de kraamzorg als een molensteen om de nek van de
Kruisverenigingen. Leenen ging met het voorstel van de minister akkoord, maar deelde

mee dat dit binnen het Wit Gele Kruis op zeer grote weerstand zou stuiten. Onmiddellijk
hierna informeerde Leenen uitvoerig zijn voorzitter, die uiteindelijk ook instemde. Leenen
geeft toe dat hij met zijn inwilliging jegens Veldkamp wel op de rand van het haalbare
balanceerde. Waarschijnlijk heeft bij Mol de doorslag gegeven, dat hij ogenblikkelijk door
zijn SG bij de zaak betrokken werd en ook geen uitweg zag om de grote financiale problemen

bij de kraamzorg op te lossen. Principieel punt bleef voor hem dat ondanks deze
verandering de contributie niet in het geding kwam en de erkenning van het werk van het

particulier initiatief gehandhaafd bleef.
Overigens zou het nog tot het eind van de jaren zeventig duren voordat het werk van
de Kruisverenigingen onder de AWBZ gebracht zou zijn.169 Dat het dispuut met de rijksoverheid overigens nog geenszins was betindigd, blijkt overduidelijk uit een alinea in het
laatste onder de verantwoordelijkheid van Mol geschreven jaarverslag. De in dienst van
het Kruiswerk werkende artsen kregen in het algemeen minder betaald, wat zijn oorzaak
vond in een verschil in secundaire arbeidsvoorwaarden in vergelijking met de rechtspositie bij de overheid. In dat opzicht was de overheid een directe concurrent voor de

particuliere organisaties, zo luidde de conclusie.

1/(}

164 Interview met Leenen.
165

Mertens, 'Samen verder', 354,355.

166

Schrama, interview met

J.

Bremmers, KG 1972,406-407.

167 Wijnen-Sponselee, Het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant, 192.
168 Leenen, /Wet het oog op, 14.
169 Leenen, /Wet het oog op, 14,15.
170 joarvers/ag /964/1968, Nationale Federatie het Wit Gele Kruis, 10.
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Hoofdredacteur van Katholieke Gezondheidszorg
Vanaf het ontstaan van het tijdschrift Katholieke Gezondheidszorg is Mol betrokken geweest
bij dit periodiek. In de periode I92 I1929 was er een soort Intermediairenblad Het Wit Gele
Kruis geweest. In I 92 5 stond hierin de eerste publicatie van Mol die handelde over het toekomstige bureau van de Nationale Federatie. 17' Toch zouden er spoedig stemmen opgaan
om het blaadje (aldus typeerde Querido deze voorloper) forser en wetenschappelijker van
opzet te maken. Een commissie met Gribling, Ruijs de Beerenbrouck en Veeger zette zich
in I927 binnen het nationale verband aan het werk en verzocht Mol in het daaropvolgend

iaar de redactie op zich te nemen. Die had wel zijn bedenkingen, maar zwichtte uiteinde-

lijk voor de aandrang van alle zijden. U2
Parallel aan de ontwikkeling van het Wit Gele Kruis die met reuzenpassen voortschreed, zou Katholieke Gezondheidszorg zich van een nietig blaadje met verenigingsnieuws
ontplooien tot een professioneel blad voor het bestuurlijk en professioneel kader van het

katholieke Kruiswerk. Verrieden de eerste iaargangen nog dat het blad een coproductie
was van slechts enkele personen en hadden veel van de artikelen een duidelijk Brabantse
inslag, geleidelijk aan werd dat minder. De redactie bestond de eerste iaren uit Mol als
hoofdredacteur (Etten en Leur), R van der Heijden (arts, voorzitter van het Wit Gele Kruis
in 's-Hertogenbosch) en C. J. Terwisscha van Scheltinga (priester, Utrecht),18 zodat die
Brabantse overaccentuering vrij gemakkelijk te verklaren is. Januari 1930 werd de start
gemaakt met het nieuwe periodiek. In het allereerste nummer schreef de kersverse hoofdredacteur in fraai, maar niet altijd even toegankelijk Nederlands
'...het orgaan dient te weerspiegelen wat er omgaat aan wel en wee in het leven

dier organisatie en moet dan ook de weerklank geven aan alle stemmingen van
dat leven. Maar ook omgekeerd moet het orgaan zijn invloed uitoefenen op dat
leven, en moet de organisatie daarin bevriende leiding en gezaghebbende voorlichting zien en ook kunnen vinden, opdat zij in staat zij, bij de talrijk rijzende
problemen, door klaarheid van inzicht, -geboren uit de wrijving der meeningen
- en door juistheid van standpunt - gemeten met dat van anderen - haren
juisten levensgang te bepalen. Hieraan wordt toegevoegd dat de verscheidenheid
aan onderdelen binnen de Maatschappelijke Gezondheidszorg slechts in vruchtbare gedachtenwisseling tot een juist oordeel getransformeerd kunnen worden,
indien dit alles in het licht der Katholieke Maatschappijbeschouwing geschiedt,
hetgeen de hoge roeping is die de eigen pers heeft te vervullen...'
Katholieke Gezondheidszorg

wilde voorlichting geven aan allen binnen het katholieke

Kruiswerk, die op enigerlei wijze hierbij betrokken waren. Het was de spreekbuis die aangaf, hoe te hande]en en welke houding in te nemen bij de grote verscheidenheid van zich
aandienende kwesties.IIi Reeds na een half jaar gaf de redactie aan dat het aantal pagina's
van I6 naar 20 opgevoerd moest worden omdat 'teveel artikelen op de plank bleven ligeerste jaren was het redactieadres gelijk aan dat van Mol.
Met de komst in 935 van De Vreeze bij de Nationale Federatie kreeg zowel de orga
nisatie als het blad een krachtige impuls. Men koos voor een betere papiersoort en indeling.
gen.'179 De

Lettertype en lay out werden naar eigentijdse eisen aangepast. De Vreeze slaagde erin aande drukker, waarop Mol laconiek antwoordde dat je dit

zienlijk kortingen te bedingen bij
220

1/6
soort zaken nou eenmaal ook niet aan dokters moest overlaten.

Mol zou grote invloed op Katholieke Gezondheidszorg uitoefenen. Uit zijn pen zijn
zoveel artikelen gevloeid dat die gebundeld enkele boekdelen zouden vullen.177 Door het
stimuleren van andere redactieleden om te schrijven en het inviteren van deskundigen op
specifieke terreinen wist Mol met de zijnen te bewerkstelligen dat het aanvankelijk
amateuristisch aandoende blad uitgroeide tot een periodiek waarover staatssecretaris

Muntendam zou opmerken, dat het 'een van de meest gezaghebbende archieven op
,178

sociaal-hygienisch gebied in het land was.
Mol beschikte over een vaardige pen en wist op heldere wijze te vertolken wat er
leefde onder de katholieke achterban. Zijn journalistieke vaardigheden waren steeds een
geducht wapen om te strijden voor de door hem gewenste richting in de gezondheidszorg.
Met het hoofdredacteurschap werd hil binnen het Wit Gele Kruis definitief dn der voormannen. Zijn artikelen waren bij uitstek een middel om uiting te geven aan wat innerlijk

bij hem leefde. Vrijwel alle stukken waren doordrongen van liefde voor de 'beweging van
het Kruiswerk' (66n van zijn geliefde termen) en waarschijnlijk heeft hij intuitief aangevoeld, dat hij via dit medium ook een breder publiek van zijn stellingname kon doordringen. In een terugblik verwoordde De Vreeze dat als volgt:
"Mol met name beschikte over een onstuitbaar enthousiaste pen, die hij gebruikte om er de onmisbare kennis in te hameren bij eigen mensen en bij anderen.
...Vaak agerend voor de belangen van de volksgezondheid, waarvan velen zo bitter weinig snapten, vaak de zegeningen van de deskundigheden van de all
round-wijkverpleegkundige beschrijvend... brak hij niet aflatend een lans om
het Particulier Initiatief en de noodzakelijke subsidiering mogelijk te
maken...Uit Etten-Leur vloeide een niet aflatende stroom van artikelen, commentaren en teksten van voordrachten naar Utrecht, met de hand geschreven,
laat na terugkomst uit de praktijk geschreven of -dan was er rustig tijd voor- als
de hoofdredacteur met een gebroken been (de bergen in Zwitserland of de voor

een dokter op een motor gevaarlijke wegen rondom Etten waren er goed voor)
het bed moest houden. Mol was er voortdurend mee bezig, tot aan de drukproeven toe; soms zelfs zoveel, dat ook een goedmoedige chef van de drukkerij
'1/9
het er moeilijk mee had...
Ofschoon soms wat breedsprakig en belerend -een kenmerk van vrijwel alle artikelen in
medische bladen uit die tijd- maakte hij vaak in niet mis te verstane woorden kenbaar

171 Mol, Het Wit Ge/e Kruis /925, 'Het nieuwe Federatie Bureau', 36,37.
\71 Gribling Vijftig jaor Wit Gele Kruis, 71. 71.
173 Deze geestell Ike was ook nog ver weg familie van de schoonbroer van Mol en bestuurslid van de Ettense
afdeling van het Wit Gele Kruis, Ij. Terwisscha van Scheltinga.

174 Mol, KG /930,'Orgaan en organisatie', 4.
175 Mol, KG /930, 'Nogmaals Pro Domo', 105, 106.
176
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1935-1962', 556, 557.

\-eenen, Chr. Mol, arts en pionier, 4.

178

Muntendam, 'Toespraak in de vergadering van het WGK', 188,189.
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Vreeze, 'K.G.-herinneringen 1935-1962', 556.
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waarmee hij het wel en niet eens was. Met name vertegenwoordigers van de Rijksoverheid
mochten dit nog al eens ervaren. In een fel stuk hekelde hij kort na de oorlog het feit, dat
er geen arts kwam op Volksgezondheid en dat het departement zich enkel bezig hield 'met
gewichtige dienstzaken maar dat het land ten onder ging aan tbc, syfilis en verluizing.

'18{1

Anderzijds wist de hoofdredacteur zich ook subtiel en positief uit te drukken, maar dan
wel omtrent een hem welgevallige richting. Het vermogen om zijn gevoelens rijkelijk te
etaleren, zowel schriftelijk als in spreekbeurten, tekende reeds op jonge leeftijd de aankomende politicus. Wel verviel hij vrij veel in herhaling. Waarschijnlijk heeft de redactie
in de verschillende stadia en decennia steeds het frappez toujours voor ogen gehad, want
eindeloos vaak komen dezel fde thema's terug. Dit gevoel wordt nog eens versterkt doordat
de schrijvers met grote regelmaat naar elkaars stukken verwijzen, hetgeen overlapping in
de hand werkte. Vooral tussen Mol en De Vreeze is dit 'elkaar de bal toespelen' duidelijk te
constateren. Eindeloos waren Mols pleidooien voor meer en betere preventie. Bij al zijn

drukke werkzaamheden vond hij toch de tijd om tot reflectie te komen. Mol las veel en
citeerde in zijn geschriften een keur van wetenschappers van diverse pluimage alsmede
stukken van overheden, de Inspectie Volksgezondheid en aanpalende werksoorten. Ook
ziin contacten met het buitenland waren een bron van inspiratie, waaruit regelmatig
geput werd. De hoofdredacteur ondertekende zijn stukken vrijwel steeds met alleen zijn
achternaam. Soms werd zelfs die ingekort tot de letter 'M'. Na de oorlog zorgden een af-

wijkend lettertype en een speciaal kader, steeds op de derde pagina, voor nog meer herkenbaarheid van de bijdrage van de hoofdredacteur. Overigens zou niemand op het Bureau
van de Nationale Federatie het in zijn hoofd halen ook maar een letter in een concept van

Mol te wijzigen "1
Vanaf i950 ging het periodiek tevens fungeren als orgaan van de Katholieke Centrale
voor Geestelijke Volksgezondheid, het Nederlands Rooms Katholieke Huisvestingscomitd en
het Centrum Katholiek Medisch Opvoedkundige Bureaus. De inbreng van Leenen nam,
naast die van De Vreeze, sterk toe. Opmerkelijk was dat dit driemanschap, de ruggengraat
van het blad, nooit in een redactievergadering bijeenkwam en evenmin met een redactiestatuut werkte. Net als bij Mol hadden zij de liefde voor het schrijven in hun genen en aangezien men elkaar toch met grote regelmaat ontmoette, werd dit aspect tussen de vergader-

bedrijven door meegenomen. Deze informele werkwijze liep nimmer averij op, want een
blik op de kalender leerde betrokkenen dat ze weer aan de slag moesten. Persoonlijke binding
en het genoegen een blad te maken bleken een voldoende basis voor een goed product. 181

Geleidelijk maar nadrukkelijk veranderde het blad van karakter. Het congres van
I953 was het laatste dat nog integraal in Katholieke Gezondheidszorq verslagen werd. Nadien
beperkte men zich tot samenvattingen en werd de tekst van de lezingen en discussies in
aparte conferentierapporten uitgegeven. Steeds meer ging de redactie pogen het lezerspubliek te stimuleren en vanaf I 960 worden meer serieuze tegengeluiden binnen de

kolommen vernomen. Nieuwe medewerkers bij de Nationale Federatie als Pulles, Gielen,
Van Hameren, Stlipetie en anderen brachten nieuwe ideebn in en ook in Katholieke
Gezondheidszorg slaagde de Brabantse kinderhygitnist Swaak erin het hele Wit Gele Kruis
in beroering te brengen. Mertens en Trimbos namen vaak inhoudelijke beschouwingen

over hun vakgebied voor hun rekening. Ook de aan het dagblad De Tijdverbonden journalist
N. Schrama
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droeg mede zorg voor de profesionalisering van het blad. Ter ere van het
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't Is nog Keen week geleden, dat jullie 'n schone handdoek hebt gekregen!

Geleidelijk aan werd in Katholieke Gezondheidftorg pen lichtere toets aangeslagen, zoals deze

cartoons uit de

jaren zestig laten zien.

afscheid van Mol en Schlatmann van de Nationale Federatie in I968 werd een dubbelnummer uitgegeven.
In december I 972 kwam de laatste editie van Katholieke Gezondheidszorg van de pers,
aangezien de samenwerkende Kruisverenigingen besloten hadden een nieuw en gezamen-

lijk periodiek ten doop te houden: Maatschappelijke Gezondheidszorg. Het was een elegant
gebaar van de redactie de drie mannen die het blad gemaakt hadden nog een keer aan het
woord te laten. Bijna vanzelfsprekend werd het slotwoord aan de hoofdredacteur gegund.

Hij die in I930 het openingswoord had geschreven, keek, onder de titel 'Voor het laatst'
nog eenmaal terug. Ook in dit allerlaatste artikel zou nostalgie naar het verleden niet de
boventoon voeren, maar namen de noodzaak tot fusie en de toekomst van het Kruiswerk
een centrale plaats in bij de inmiddels tachtigjarige Mol.
Het aantal artikelen van Mol liep gedurende bijna veertig jaar tegen de vierhonderd.
Er zijn weinig onderwerpen in de gezondheidszorg te noemen, waarover hii niet ziin
1,t,

gedachten op papier zette. Bovendien maakte hij ook voor een langere periode deel uit van
de redacties van het R.K. Artsenblad en het Tijdschrift voor sociale geneeskunde. Achterin dit

boek bevindt zich een overzicht van zijn omvangriike oeuvre.

Afscheid van de Nationale rederatie
Ruim een halve eeuw nadat hi j in Etten bij de oprichtingsvergadering de toegestroomde
bevolking had toegesproken, nam Mol afscheid van de Nationale Federatie. Hij deed dat
samen met penningmeester Schlatmann op 4 oktober I968 in Esplanade in Utrecht. Op

180 Bretiknian, 'De Algenierie Vereniging voor $0(iale geneefkunde', 11.
mi Interview met Leenen.

leenen, 'Katholieke Gezondheid5zc}rg. MG7 iii tiid-schrift.'. 560.
183 Mol, KG /972, 'Voor het laatst', 562-56-7.
182
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JANUARI 1968

Geen hoofdartikelen meer van Dkt. Mol
C7P 1 januari 1958 begon dokter Mol, de hoofdredacteur van
Katholleke Gezondheidszorg, zijn maandelukse hoofdartikelen
te publiceren. Het waren niet zun eerste publicaties in dit
blad. Tlentallen en tientalien bydragen van zun hand zijn vanaf de
eerste Jaargang in Kathotieke Gezondheidszorg verschenen, doch
op 1 januan 1958 kregen zijn beschouwingen een maandelukse
regelmaat, 10 laar lang. Daaraan komt nu een einde. In 1968 stopt
deze

serie,

omdat dokter Mol

te

kennen heeft gegeven, dat dit hem

teveel van het goede werd. Jammer voor de lezers, want zun maindelijkse beschouwingen waren de moeite van het lezen volop waard.

Zun taak zal niet door *dn persoon kunnen worden overgenomen.
daar zullen er een tiental aan te pas moeten komen, hetgeen de-

monstreert, welke unieke rol dokter Mol 66k in Katholieke Gezondheidszorg heeft gespeeld. Een briljante productie heeft deze sterartikelenreeks opgeleverd. Dokter Mot heeft de gave centrale
problemen te signaleren en deze met een grote belezenheid, kennis
van zaken en eruditie voor de lezers te beschrijven. Zijn blik was
daarbu steeds gewend naar nieuwe horizonten en hij beperkte zich
niet tot het kruiswerk Hy is een volksgezondheidsman en zijn visie
op de kruisverenigingen moet in dat kader worden verstaan. Geen
man van geschiedenis, maar van toekomst. Geschiedenis is voor

hem van belang voorzover ze de ontwikkelingslun van de toekomst
laat zien. De lezer zal het thans zonder deze maandelijkse injecties
moeten doen. Dat dokter Mot niet meer in Katholieke Gezondheidszorg zal schruven. is daarmee niet gezegd. Een zo vruchtbare
pen leg je niet zo mar ineens neer en het ligt in de lijn. dat de
letter M. nog wei eens onder een artikel in Katholieke Gezondheidszorg zal staan. Maar niet meer met de regelmaat van de
afgelopen tien jaren.

Op de plaats, waar zijn Wommen verschenen, willen we hem van
harte danken voor zijn inspiratle en visie en voor het vele werk,
dat hy

in

deze tien jaren aan de hoofdartikelen heeft besteed. Een

zware taak. die hu op onnavolgbare wuze heeft vervuld.
Mr Dr H. Leenen.

Aankondiging van het afscheid van Mol als hoofdredacteur

dat moment waren 3.500.000 Nederlandse katholieken lid van het Wit Gele Kruis, overeenkomend met zeventig procent van dit bevolkingsdeel.184 Wellicht is de Ettense arts-

bestuurder edn inschattingsfout aan te rekenen en wel dat hij op deze bestuurlijke positie
te lang bleef zitten. Verknocht aan het bestuurlijke werk en genoegen scheppend in contacten met een jongere generatie schatte hij zijn eigen verouderingsproces wellicht toch

wat lichtzinnig in. Leenen zou later vertellen dat hij het de moeilijkste beslissing uit zijn
Wit Gele Kruis-periode had gevonden om zijn voorzitter te vertellen dat hi j beter kon stoppen met het voorzitterschap van de Nationale Federatie. Door zijn slechte gezichtsvermogen
raakte Mol steeds meer de regie in vergaderingen en zeker op grotere congressen kwijt.

Leenen, die Mol als een van zijn leermeesters beschouwde, had met de Ettense arts afgesproken dat hij het zou aankondigen indien het niet langer verantwoord was dat Mol de
Nationale Federatie voorzat. Met het klamme zweet in zijn handen zette Leenen zich aan
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1,'

Secretaris-Generaal Leenen overhandigt

namens de staf van de Nationale Federatie een
cadeau bij het afscheid van Mol op 4 oktober
1968 (prive-collectie Frans Mol)

deze onheilstijding, maar Mol stelde uiterst laconiek: 'Zo hadden we het afgesproken! Dan
stoppen we ermee.'83 Al te zwaar mogen we dit de toen vijfenzeventig jarige ook weer niet

aanrekenen, want het behoorde tot de gangbare opvattingen van die tijd dat ervaren
bestuurders als Matthee en Schlatmann tot ver in de tachtig bleven zitten. Op de dorpen

kwam het zelfs voor dat een negentigjarige het moment nog niet gekomen achtte zijn
bestuurszetel bij de Iokale afdeling op te geven. 186
Bij zijn groots opgezette afscheid werd de scheidende voorzitter de onderscheiding
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau toegekend. Zijn vroegere fractieleider Romme

las dit in de krant en schreef enige dagen later iedere keer met vaderlijke trots vervuld te
worden als 66n van de zijnen op hun waarde geschat werd. Tevens werd hem een speciaal
gebundelde verzameling van zijn artikelen aangeboden en werd het 'Dokter Chris Mol
fonds' ten doop gehouden. dat met name het werk van artsen in de Derde Wereld moest

gaan ondersteunen.8, Tot de sprekers behoorde de opvolger van Mol bij de NoordBrabantse Bond, Festen. Hij noemde Mol een nationaal figuur op het terrein van de
gezondheidszorg, doch vond een proefschrift een meer gepast kader dan een afscheidswoord om de betekenis van betrokkene zichtbaar te maken op de vele terreinen van het
I88
maatschappelijk leven waarop hij actief was.

184 Jaarvers/ag 1967/1968, Nationale Federatie het Wit Gele Kruis, 95.
185 Interview met Leenen.

186 Wijnen, Het Wit Gele Kruis in Oudenbosch, 47.
187 -/aarvers/ag /967/1968, Nationale Federatie het Wit Gele Kruis, 21.
188 Festen,

'Slotakkoord', 356.
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Bestuurlijke functies bij
andere organisaties 6
Als uitvloeisel van zijn werk als huisarts in Etten en zijn relaties met het Wit Gele Kruis op
de verschillende niveaus raakte Mol betrokken in een groot aantal besturen en overlegsituaties.' Bij zijn afscheid van de Nationale Federatie in I 968 werden de belangrijkste nog

dit imposante overzicht niet compleet is.2 Zo zijn de inzet
van Mol bij de politiek (KVP en Centrum voor Staatkundige Vorming), zijn langdurig
voorzitterschap van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant, zijn
eens gememoreerd, ofschoon

bemoeienis met de Landelijke Gezinszorg, het Nederlands Huisvestingscomit6 en de
Katholieke Centrale Vereniging voor de Volksgezondheid niet genoemd. Relevanter dan de
volledigheid van een dergelijk overzicht is echter de vraag, hoe MoI inhoud gaf aan een
volwaardige 'volksgezondheidszorg'. Om hierin inzicht te geven worden in dit hoofdstuk
drie functies nader bezien. Opmerkelijk is dat deze steeds als communicerende vaten in
verbinding stonden met het werk van het Wit Gele Kruis. Twee daarvan hadden een duidelijk provinciale inslag, ziin activiteiten bij een ziektekostenverzekeraar een nationale.

6.1 De Krabbebossen
Voorafgaande ontwikkelingen
Mol zou vanaf het eind van de jaren twintig betrokken raken bij het terrein van de kinderuitzending. Dit leidde ertoe dat in I933 De Krabbebossen, een instelling voor jongere

kinderen, met haar werkzaamheden kon starten. Alvorens hierop in te gaan is het noodzakelijk een aantal ontwikkelingen binnen de kleuterzorg te schetsen die aan de oprichting van dit kleutertehuis ten grondslag liggen.

I

lid van de Centrale

Raad voor de Volk gezondheid,

vke-vooriitter van het Preventiefonds

en

d13

ic}danig

voorzitter van de I eidse reumatologische kliniek, lid van de liekenfondsraad, lid van het Bestuur van de
I alideliike I luisartsen Vereniging, lid van het Dagelijks Beftuur van de Stic hting Samenwerkende Landelijke

Kruisverenigingen, lid van het Bestuur van de Sint-Radboudstichting en medeopric'hter van de Medische
faculteit in Nijmegen, lid van het bestuur van het Sanatorium en Aitmacentrum 'De Klokkenberg' te Breda,

voorzitler van het kleuterhitis 'De Krabbenbossen' te Rijsbergen, voortitter van de verpleegster,school
'Vronevtein' te Voorburg, lid van het Beftuur van de Noord-Brabantse Volkshogeschool te Oisterwijk, voorLitter van de Onderlinge Nationale Ver/ekeringen tegeii Ziekteko4ten, lid van de redactie van een drietal
tild,>chriften op medisch-preventief gebied, lid van de Nederlandse delegatie naar de A„semblde van de
1

Wereldgezondheid„organisatie in Geneve.
teenen, Chr. Mol, arts, pionier, 1-6.
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Een van de belangrijkste pijlers van het Kruiswerk rond de eeuwwisseling in Nederland
betrof de bestrijding van de hoge zuigelingensterfte. In Noord-Brabant werd echter waarneembaar, net als in de rest van het land, dat de geboekte successen met betrekking tot het
dalen van de sterftecijfers van de zuigelingen een keerzijde hadden. Alle aandacht en ener-

gie gingen naar het oprichten van zuigelingenbureaus en het organiseren van moedercursussen. Daarna viel er voor de 66n- tot zesjarigen echter een groot gat. Tot aan de

schoolplichtige leeftild van zes jaar gebeurde vanuit het oogpunt van hygienische voorzorg vrijwel niets. Vanuit de Inspectie voor de Volksgezondheid namen R.N.M. Eijkel, de

directeur van de GGD in Amsterdam, L. Heijermans, en de hoofdredacteur van het
Tijdschrift voor sociale geneeskunde C.1 Brenkman het voortouw. Zij wezen in dit tijdschrift
in I928 op de'grote gaping'.4 In hetzelfde nummer hield C.M. Mol, arts in Den Haag (geen
familie. jh), zijn lezers voor dat met name besmettelijke ziekten als mazelen, roodvonk,
kinkhoest en difterie qua sterftecijfers verhoudingsgewijze veel vaker voorkwamen in de
leeftijdscategorie 1-4 jaar dan bij zuigelingen (tot I jaar) en onder de 5-I 4-jarigen. Ofschoon
de meerderheid van de kinderen weer genas van deze besmettelijke ziekten, bleven ze toch
vaak verzwakt, bleek en bloedarm en waren ze een gemakkelijke prooi voor andere ziekten zoals bronchitis, influenza, longontsteking, griep en ingewandsziekten. Uitgebreid
ging de Hagenaar ook in op de meest voorkomende ziekte onder kleuters, de rachitis, beter
bekend als de Engelse ziekte. In de ernstigste gevallen leidde deze tot zware misvormingen
voor het hele leven. Met waggelende lijfjes, een te groot hoofd en kromme beentjes

moesten deze kinderen maar pogen zich staande te houden, waarbij ze dikwijls de spot van

de omgeving over zich heen kregen:
De kleuters kregen landelijk steeds meer aandacht en in I929 volgde een kleutercongres in Amsterdam, waar Chris Mol een van de deelnemers was. Hij stortte zich op het
onderwerp en bezocht voor zijn eigen inspiratie de hygiene-tentoonstelling in Dresden. In
Katholieke Gezondheidszorg wees hij erop, dat naast de door zijn Haagse naamgenoot geconstateerde gevaren van infectieziekten, statistisch er minstens zo veel kinderen omkwamen
door ongevallen op straat en in huis. Vaak onderkenden de moeders de risico's niet. Zoals
de moeder beter geinformeerd was geraakt over een juiste opvoeding van haar zuigeling,
zo moest naar de mening van Mol ook een goed georganiseerde kleuterzorg binnen Wit

Gele Kruisverband gerealiseerd worden.'
Vrijwel alles diende echter aan het eind van de jaren

twintig nog opgebouwd te wor-

den, want op het platteland bestond nog maar weinig aandacht voor de leefwereld van de
kleuter. In een tweetal artikelen in het Tijdschrift voor sociale geneeskunde attendeerde Mo]
op deze lacune. Hij beschreef de medisch-hygienische voorzorg en het geneeskundig

schooltoezicht op de bewaarschool, maar in feite kwam zijn artikel erop neer, dat het in
het voorbereidend onderwijs (bedoeld is: voorafgaand aan de lagere school, jh) hieraan volledig ontbrak. Onderwijsstatistieken van het CBS lieten zien, dat van drie-, vier- en vijfjarigen in I930 ongeveer driekwart niet op een bewaarschool zat. Vaak waren dat de situaties waar woningnood, het gebrek aan speelplaats, het buitenshuis werken van de moeder
en andere sociale omstandigheden het duidelijkst aan de orde waren. Maar voor de 250/0

van de kleuters die wel naar school ging, was eveneens op de kwaliteit van het gebodene
veel af te dingen. Op dit soort bewaarschoolties, met de nadruk op het eerste deel van dit

woord, ging het er vaak primitief aan toe. In Noord-Brabant waren het op de dorpen vaak
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'bidschoolties', waar nonnen de kleuters alleen vroomheid meegaven. Maar ook elders
in het land waren grote hiaten te constateren. Per leerkracht zat een onbeperkt aantal
leerlingen (soms tachtig h negentig) in een lokaal waarbij de wettelijk voorgeschreven
hoeveelheid van 3,6 kubieke meter lucht per kind door de hoogte en niet door het vloeroppervlak bereikt werd. Vrijwel overal ontbrak speelruimte, zowel binnen het gebouw in

de vorm van een apart speellokaal als daarbuiten in de vorm van een aanpalende kindertuin. Veel onderwijs werd gegeven in verouderde gebouwen die aan geen enkele eis van
hygiene voldeden. Mol tekende aan, dat van de 6786 leerkrachten in het land meer dan

veertig procent geen didactisch onderricht genoten had en bepleitte een actieve rol van de
overheid in deze. Geheel tegen zijn aard en denkwijze in richtte hij zich niet primair tot
het particulier initiatief. Te vaak had hij in de praktijk geconstateerd dat kwezels en niet
door kennis van zaken uitgeruste besturen niet tegen hun taak waren opgewassen. De
meeste bewaarscholen waren weinig meer dan opbergplaatsen om de kinderen een tijdje

koest te houden. Op de scholen waar de pedagogische inzichten van Frobel en Montessori

wel op een juiste wiize toegepast werden, hetgeen meestal het geval was in de grotere ste
den, was het noodzakelijk dat preventie en hygiene meer accent zouden krijgen. Geregelde
gymnastiekoefening, liefst in de open lucht, was een van zijn aanbevelingen.6 Nadrukkelijk

pleitte Mol ervoor, het medisch toezicht in het voorbereidend onderwijs te versterken en
hygitne een verplicht vak te laten worden in de opleiding van de 'bewaarschool-onderwij
zeres"
De toon was gezet. Vanuit een longitudinale begeleiding (permanente gezondheidskundige ondersteuning van jongeren van nul tot negentien jaar, jh) diende het Wit Gele
Kruis, en met deze organisatie elke instelling die daarin een taak had, het verwaarloosde
gebied van de kleuter serieus aan te pakken. Onder aanvoering van R van der Heijden en
Mol bezon de Provinciale Bond zich op de vraag hoe hieraan gestalte te geven. Bij een

bevolking die weldra de miljoenste bewoner zou verwelkomen, zo rekende Mol in
Katholieke Gezondheidszorg de lezer voor, kon en mocht het toch niet zijn, dat jaarlijks achthonderd kleuters aan Brabantse gezinnen ontvielen. 'Wie zelf kinderen had in de kleuterleeftijd, kon de pijn meevoelen van de Brabantse boer van wie het vierjarig kind van het
hart gescheurd werd.'8 Als concrete beleidsmaatregel binnen het Brabantse Wit Gele Kruis
werd in I932 de dienst kinderhygitne opgedeeld in de districten Breda, 's-Hertogenbosch
en Eindhoven en werden er drie consultatiebureaus voor kleuters geopend. Deze bevonden
zich in Breda, Veldhoven en Sint Oedenrode.'

3

tijkel, 'De hygienische verzorging', 33,34; Heijermans, 'Kleuterzorg, een grote gaping'. 54-36.

4

Mol C.M., 'Sociale voorzorg voor de kleuters', 28-33.
Mol, KG /93/, 'Kleuterzorg', 8-10.
Mc,1, TSG /932, 'Hygifnische voorzorg en medisch toezicht

5
6
7

I', 104-111.

Mol, 150 /9.32, 'Hygienische voorzorg en medisc h toezicht 11'. 19(1- 193.

8

Mol, KG /93/, 'Een R.K. Kleuterhuis', 255.

9

Jaarhoek /932, Provinciale Bond Wit Gele Krui5,6-8.
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Kinderuitzending
Mol beijverde zich om voorzieningen te creeren voor de meest zwakke kleuters en keek
goed om zich heen naar voorbeelden. Zo kwam hij terecht bij de zogeheten uitzending van
zwakke kinderen 'naar buiten'. In historisch perspectief bezien ontwikkelde de kinderuitzending zich in ons land als uitvloeisel van de industriele revolutie in de negentiende
eeuw. Het eerste

initiatief was reeds in I87 I genomen door de opening van het zeehospi-

tium in Zandvoort. Veelal beperkte het zich tot

de grotere steden met

industrie, waar

vandaan veel ondervoede en ziekelijke kinderen in dagopvang naar zee of een bosrijke
omgeving gestuurd werden om daar onder begeleiding weer wat aan te sterken.

Verhoudingsgewijze maakten lagere schoolkinderen van katholieke signatuur het minst

gebruik van dit koloniewerk. Gesteund door kringen uit het onderwijs zou dit 'vakantiekoloniewerk' in de grote steden in het Westen van het land een grote vlucht nemen. Mede
omdat men erin slaagde van rijkswege subsidie te krijgen, konden de verscheidene verenigingen met dit sociale werk in I 925 zeshonderdduizend verpleegdagen realiseren."' In
ons land kregen met name de reeds eerder genoemde Haagse schoolarts C.M. Mol met zijn

in I 9 I 9 opgerichte vereniging Naar het strand en de kinderarts Christine Bader bekend-

heid door dit werk.
In Brabant werd hoegenaamd niets op het gebied van de kinderuitzending ondernomen en het zal de Ettense huisarts danig geirriteerd hebben dat in nabij gelegen WestBrabantse dorpen huizen geexploiteerd werden door de Rotterdamse Vereniging voor een

Gezondheidskolonie. Nog ergerlijker zal hi j gevonden hebben dat in zijn eigen gemeente de
Haagse Vereniging de bosrijke omgeving van Leur had opgezocht en die van Dordrecht pied 1,
terre had gevonden in Etten." Daarom inviteerde het bestuur van de Bredase diocesane
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oi,der d,«u„dige I.iding
(archief De Krabbebiast·Ii)

Federatie in I928 mevrouw Bader om een inleiding over dit onderwerp te houden. 12 Het was
een geplande actie van Mol om deze aan de Inspectie voor de Volksgezondheid in Gelderland
verbonden kinderarts uit te nodigen, want vanaf dat moment maakte hij zich er sterk voor, dat

er in Brabant een voorziening zou komen waar de zwakke en ongezonde kleuters naar toe
konden om aan te sterken. Mol zorgde er voor, dat zijn collega-voorzitter van de Bossche diocesane Federatie, Van der Hei iden, de plannen vanaf het eerste uur mee ondersteunde.

In een algemene vergadering van de Provinciale Bond op I I november I 93 I lichtte
Mol een bestuursvoorstel toe, waarin de stichting, de exploitatie en het bouwplan van een
toekomstig kleuterhuis reeds verregaand uitgewerkt waren." Mol liet zich daarbij inspireren door datgene wat hij tijdens zijn Oostenrijkse jaren had gezien in kleutertehuizen en
Kindergarten. 14 In zijn opzet ging het vooral om zwakke, niet zieke kleuters, die, door sociale omstandigheden gedwongen, gedurende een periode van zes tot acht weken in een der-

gelijk kleutertehuis weer zouden kunnen aansterken. In dit geplande gezondheidsoord
kon het jonge kind naar lichaam en geest tot rust komen. Orde, rust en beweging, licht en
frisse lucht, zon en water, goede voeding, een verstandige opvoeding en een doelmatige
verzorging moesten een bijdrage leveren aan die beoogde verbetering van de gezondheid.

Het type kleuter dat voor het kleutertehuis in aanmerking kwam, was veelal nerveus.
bleek en slap, vaak ondervoed, vatbaar voor andere ziekten en het verkeerde vaak in een

tuberculeuze omgeving. Mol zag een belangrijke rol weggelegd voor de districtskinderarts
van het kleuterbureau van het Wit Gele Kruis, op wiens indicatie verwijzing naar het
tehuis zou plaatsvinden. Naast de gezondmaking van de kleuter had het kleutertehuis ook

een opvoedende taak. Het nog op te richten opleidingscentrum binnen het tehuis zou
hulpkrachten opleiden ten behoeve van de kleuterzorg.
In die dagen genoot het zoveel mogelijk in eigen beheer opleiden van medewerkers
hoge prioriteit.16 Ook in Noord-Brabant moesten model-kleuterschooltjes met tuintjes
IS

komen, zoals Mol die in de Drentse veenkolonien had gezien, en daarvoor moesten deskundige leidsters opgeleid worden.
1/

Start en periode tot aan de oorlog
Mol had grote invloed op het ontstaan en de verdere ontwikkeling van De Krabbebossen.
Zijn vriend, notaris I. Peters, passeerde de stichtingsakte op I 3 december I 93 I in Etten en
kort nadien, op 9 januari I932, vond de constituerende vergadering van het R.K. Kleuter-

10 Mol C.M., 'Sociale voorzorg voor de kleuters', 30.

11 Swankhuhen e.a., Bleekneusjes, 46; 173.

12 Mol, KG /9.51, 'Een R.K. Kleuterhui„ iii Noord-Brabant', 255; 2/8.
13 RANB, inv.code 114.08, Kinderuit,ending /933- /977, inv.nr 221, Deel van de bespreking over een op te rich-

ten Kleutertehuis bij de Proviticiale Bond.
14 De Maa„bode, 27 september 1958.
15 Mcil, KG /93/, 'Een R.K. Kleuterhuis iii Noord-Brabant', 255-2/8, 'Het R.K. Kleuterhuis de Krabbebos5chen",
262-263.
16 Mol, KG /930, 'Nieuwe wegen', 152,153.
17 Mcil, K(, 193/, 'Een R.K. Kleuterhili3 in Noord-Brabant', 264
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tehuis in Breda plaats. De nauwe verwevenheid met de diocesane federaties en de
Provinciale Noord-Brabantse Bond bleek overduidelijk uit de samenstelling. Van der
Heijden werd voorzitter, Mol secretaris en de uit Bergen op Zoom afkomstige industrieel
W Asselbergs nam het penningmeesterschap op zich. Deze personen bezetten dezelfde

functies binnen het bestuur van de Provinciale Bond. De nauwe verwevenheid zou blijken
uit het feit, dat tot ver in de jaren vijftig de iaarboeken van de Provinciale Bond uitvoerig

ingingen op ontwikkelingen van het kleutertehuis. Het jaarverslag van de stichting werd
hierin opgenomen. Voor een zo groot mogelijk draagvlak onder alle bevolkingslagen werden
aan het bestuur vertegenwoordigers toegevoegd vanuit de N.C.B.. de R.K. Middenstandsvereniging, het R.K. Werkliedenbond en een industrieel. Een van hen, A. van Rijen, maakte
bovendien deel uit van het college van Gedeputeerde Staten. 18
Dat het kleutertehuis Rijsbergen als locatie koos, was geen toeval. Toen Mol op een
zondagmiddag met zijn gezin aan het fietsen was, ontdekte hijeen stuk bosgrond van twee
hectare dat te koop werd aangeboden. De leden van de Provinciale Bond hadden hun toe-

stemming nog niet gegeven, maar het dagelijks bestuur was in zijn voortvarendheid alvast
maar overgegaan tot het kopen van het perceel. Spoedig nadien zou men een aangrenzend
terrein van tien hectare aankopen.'9 Ook op het bouwplan drukte Mol zijn stempel. Zelf

schiep hij een schetsplan, waaraan de laatste eisen van hygiene gesteld werden. Zijn neef
Frans Mol, architect te Breda, werkte dit bestek uit in een bouwplan. Veel accent werd
gelegd op licht en lucht, zoals glazen wanden die weggeschoven konden worden en mogelijkheden om te zonnebaden. Ronde hoeken en naadloze vloerbedekking moesten ervoor
zorgen dat optimale hygiene gewaarborgd werd. i°
Honderdduizend gulden was nodig om de exploitatie rond te krijgen. In de beide diocesane federaties in Noord-Brabant werden comites opgericht om gelden in te zamelen. In

de federatie van 's-Hertogenbosch nam de echtgenote van Van der Heijden de leiding op

zich. In de federatie van het bisdom Breda ontfermde een schoonzus van Mol, mejuffrouw
Antoinette Klep, zich over de geldinzameling." Mol speelde in op het gemoed van de lezers
van Katholieke Gezondheidszorg door te stellen, dat'wij, katholieken, ons erop mogen beroemen onuitputtelijk te zijn in het bijeenbrengen van giften voor onze kerkgebouwen.' Niet

bij alle afdelingen van het Brabantse Wit Gele Kruis liep de inzameling even vlot, want
geirriteerd schreef Mol kort nadien in Katholieke Gezondheidszorg dat het onbegrijpelijk was
dat soms tegenstand ondervonden werd waar medewerking verwacht mocht warden.
Het initiatief bleek in West-Brabant meer te leven dan in de rest van de provincie. Uit
een accountantsverklaring bleek achteraf, dat zelfs geen enkele afdeling uit de Bossche
22

federatie geld ingezameld had." Afgezien van de grotere afstand is een mogelijke verklaring, dat vrijwel gelijktijdig de Tilburgse kinderarts J. Keijzer een dergelijk initiatief had
genomen, waarvoor ook collectes gehouden werden en dat zou leiden tot het kleuter-

koloniehuis Kleuterheil in Goirle. In tegenstelling tot De Krabbebossen zou dit tehuis zich
beperken tot dagbehandeling.14 De afdeling Rijsbergen van het Wit Gele Kruis maakte een
gift van vijfhonderd gulden over, hetgeen tot discussie onder de leden leidde. Pastoor

Verbunt, oude bekende als medeoprichter van de Wit Gele Kruisafdeling in Etten, wimpelde
alle kritiek over het gulle gebaar echter af. Diegenen die duizend gulden of meer overmaakten, mochten zich stichter van het tehuis noemen en werden, indien zij dat wensten,
met initialen en vermelding van de woonplaats in Katholieke Gezondheidszorg vernoemd.
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Penningmeester Asselbergs en Mol stonden niet in het periodiek vermeld, hoewel beiden
een gift overmaakten. Beide Bondsbestuurders leenden bovendien nog een aanzienlijk
bedrag uit tegen rentevergoeding. 25

Eind I932 werd de bouwvergunning ontvangen en een bouwcommissie van drie
gevormd, waarvan Mol deel uitmaakte. Ruud Mol, zoontje van de dokter, metselde de eerste steen in. 'Tot heil van de Brabantsche kleuter. Rijsbergen, I 2 februari I933' luidde het
opschrift, waarmee de verbondenheid met de eigen provincie onderstreept werd. Aan
zuster A.M. (Aukje) Schaper werd de dagelijkse leiding toevertrouwd. Zij werd daarbij terzijde gestaan door de kinderdistrictsarts, mevr. M.A. (Marie-Anne) van Dijk. Op zondag 24
september 1933 vond de inzegening door Mgr. R Hopmans plaats. Hierna volgde de plech-

tige opening door de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, jhr. mr. dr. A. van
Rijckevorsel.'6 Het tehuis was het eerste in het land, dat dag- en nachtverpleging kende en
zich ook op kinderen van een en twee jaar richtte. Als zodanig werd het door de Centrale
Raad voor de Kinderuitzending erkend."

Als eindregisseur bemoeide Mol zich in de beginjaren met alles: werkwijze, inrichting van het nieuwe gebouw. acquisitie van gelden en een protocol dat bepaalde welk type
kleuter voor uitzending in aanmerking kwam. In zijn denken stond steeds voorop, dat het
katholieke volksdeel dezelfde voorzieningen moest hebben als de rest van de Nederlanders. Vanuit dit standpunt was het niet verwonderlijk, dat het net geopende kleuterhuis

doordesemd was van een sfeer van katholiciteit. Het overleggen van doopbewijzen van
leerling-kleuterverzorgers, gebedenboekjes voor de kleuters, het bouwen van de kapel

vormden slechts een paar van de voorbeelden van deze zuiver katholieke atmosfeer. Onder
de bescherming gesteld van de H. Bernadette van Soubirous, kon omtrent het karakter van
de stichting dan ook geen misverstand bestaan.18 De andere emancipatorische doelstelling
van Mol was om Noord-Brabant mee op te stoten in de vaart der volkeren en de frustratie
van het vroegere Generaliteitsland achter zich te laten. De bi j de opening onthulde
gedenksteen sprak reeds klare taal omtrent tot wie men zich richtte:'de Brabantse kleuter'.
Aangezien de Provinciale Bond het initiatief tot het zijne rekende, werd de idee nog ver-

sterkt, dat het werkingsgebied van De Krabbebossen ophield bij de provinciegrenzen van
Noord-Brabant. Echter, de praktijk bleek spoedig weerbarstiger dan fraaie blauwdrukken.
Het initiatief was voortvarend van de grond gekomen, maar spoedig zouden zich

strubbelingen voordoen. In het eerste jaarverslag van de Provinciale Bond repte Mol als
algemeen secretaris weliswaar nog over 'een grote schare iolige kleuters. die er temidden

18

Archief de Krabbebossen, vers/ag be3tuurwerqadering, 19 ianudri 1932.

19 Buik4-Hendrickx, 'Het medhch kindertehuis de Krabbebo,sen'. 45.
20 Mc,1, KG 193/, 'ten R.K. Kleutertehilis in Noord-Brabant', 264-285.
21 Buik4-Hendrickx, 'Het medisch kindertehuis de Krabbebossen'. 46.

22 Mol,

KG

/932, 'R.K. Kleuterhuis', 97

25

Archief de Krabbebo53en, Accountantsverklaring van J.F. de Wils te Bergen op Zoom, 1\ januar\
24 Vdn C, ils e.a., ten mi5390 in Lorg, 76-28.

1934.

25 Archief de Krabbeboswii, Accountantfverklaring, 21/1/1934.

26 Buiks-Hendrickx, 'Het medirch kindertehuis de Krabbebossen', 49-51.
2/

Archiel de Krabbebossen, vers/aq b425 jarig bestaan, 1958.

28 Archief de Krabbebossen, nom/enboek bestuursvergaderingen, 8 december 1933.
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van de heerlijke bossen nieuwe blossen op hun wangen opdeden,' maar hi j moest hieraan
toevoegen dat de gemiddelde bezetting in dat eerste half jaar 23 was, terwijl men voor veertig

kleuters ruimte had. Indringend werd een beroep gedaan op de lokale besturen van het Wit
Gele Kruis om per afdeling minstens een kleuter per jaar uit te zenden." Het was begrijpelijk
dat men moest wennen aan dit nieuwe tehuis, maar al snel liep het bestuur er tegenaan dat

veel ouders er niet gemakkelijk toe

te bewegen

waren hun kind voor een

langere periode af te staan. Een andere belemmering was in die crisisjaren van financiele aard.
Vaak konden ouders, na aftrek van de Rijks- en Provinciale subsidie, het eigen deel niet beta-

len, zodat een beroep gedaan moest worden op Wit Gele Kruisverenigingen, uitzendingsver
enigingen en gemeentelijke en parochille armenbesturen. Niet iedereen had echter het uit-

houdingsvermogen zo'n procedure tot een goed eind te brengen.*' De aanvoer van uit te zenden kleuters vanuit de eigen provincie stokte mede omdat de reeds gememoreerde drie kleuterbureaus in 933 enkel met Eindhoven uitgebreid werden." Het gemak waarmee de zuige-

lingenbureaus zich tot in de kleinste gemeenschappen op het Brabantse land verspreid hadden, deed zich, tot teleurstelling van het bestuur van De Krabbebossen, niet voor bij dit nieuwe type bureau. Mol onderkende het gevaar en toonde via een artikel in Katholieke
Gezondheidszorg in I934 aan, dat katholieken veel minder met deze uitzending deden dan niet-

katholieken. Zoals zo vaak citeerde hij daarbij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, dat
had geconstateerd dat onder de katholieken de uitzending niet alleen achterbleef maar zelfs

terugliep. Mol noemde het een 'schande' en maakte zich met het bestuur van De
Krabbebossen zorg over het probleem dat onvoldoende aanvoer van kleuters tot exploitatietekorten zou gaan leiden. Blijkbaar haperde er op dit gebied iets in de mentaliteit van de
katholieken, die de betekenis van dit werk onvoldoende doorzagen.
'Er is geen leiding op

dit gebied; kinderuitzending wordt door den een gezien als

een werk van barmhartigheid, door den ander als een van ieugdzorg, door den
derde als een groepsbelang, door een vierde zelfs als een eigen belang. Er is geen
eenheid van gedachte, evenmin van indicatie, van uitvoering of organisatie...
Zonder samenwerking komt het katholieke kind tekort.'
De hoofdredacteur riep katholieke organisaties op om binnen de sociale kinderhygiene
van het Wit Gele Kruis nauwer samen te werken. 32
Vooral in de beginjaren knelde de onderbezetting in het Kleutertehuis emstig en de uitzending van de kleuters leek eerder het werk van de persoonliike inzet van een paar bestuursleden te zijn dan dat er sprake was van een breed gedragen initiatief. Daarom werd een comite uit de beide diocesane federaties geformeerd om propaganda voor de kinderuitzending te
maken. in samenwerking met het R.K. Huisvestingscomite." Dit bleek een verbetering, want
in I 936 werd inmiddels een bezettingsgraad van 37 kleuters per dag gerealiseerd. In tabel 6. I

zijn de cijfers qua afkomst van de kinderen over twee jaar vergeleken. Daaraan valt af te lezen
dat deze betere bezetting in belangrijke mate tot stand was gekomen door uitzending van kinderen van buiten Noord-Brabant. Zonden in I935 nog 38 lokale afdelingen van het Brabantse

Wit Gele Kruis (D.) dn of meer kinderen naar De Krabbebossen, in het daaropvolgende jaar
was dit teruggelopen tot 2 3. Opmerkelijk is de regionale betrokkenheid van een aantal organisaties in Breda en de uitzending van kinderen uit het bisdom Haarlem. Met name in dit diocees leed de katholieke uitzending door zowel de zwakke organisatie als interne verdeeldheid,

hetgeen er vaak toe leidde dat ouders hun kinderen bij neutrale verenigingen inschreven.
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Tabel 6.I Totstandkoming van de kinderuitzending naar De Krabbebossen

I935

I936

42
IL

32
20

I Particulieren

Noord-Brabant
Andere provincies

II Uitzendinstanties
RK Huisvestingscomiti (betreft Zuid-Nederland)
B
Kath. Kinderuitzending Bisdom Haarlem
CI
Centraal Genootschap kinder- en herstellingsoorden

A

28

3I

Ig
27

50
I5

-

I,1

38

23

I5

I3

(Zandvoort en Heemstede)

(2
D

Kleuteruitzendfonds RK diosesane
Werklieden-bond Bisdom Breda
Afdeling Wit Gele Kruis in Noord-Brabant

E

GGD Breda

F

Overige

instanties
Totaal

4

6

I88

204

(bron: Jaarboeken van het Provinciale Wit Gele Kruis in Noord-Brabant, 1936 en I937)

Verhoudingsgewijs maakten kleuters van de'meer gegoeden' (de particulieren die zelf betaalden) meer gebruik van het tehuis, waardoor hoogstwaarschijnlijk veel kinderen uit lagere
sociale klassen, die daarvoor eerder in aanmerking kwamen, geen bezoekers
werden van het kleutertehuis. Over 935 werd door de Centrale Raad voor de Kinderuitzending een onderscheid tussen minder- en beterbedeelden gemaakt, waarbij gekeken

werd wat de reden voor uitzending was. Tabel 6.2 geeft deze indeling in drie hoofdcategorieen
weer. Nervositeit (23,24) en asthenie (I6,34) waren bij de kleuters van zowel de beter gesitueerde particulieren als de overige sociale klassen de belangrijkste redenen tot uitzending.

Onder de laatste groepering kwamen echter beduidend vaker onvoldoende verzorging in de
thuissituatie (I), onvoldoende lichameliike ontwikkeling (III. 2) en rachitis (III, 5) voon Dat
doet het vermoedenrijzen, dat erverhoudingsgewijze nog veel kinderen uit deze strata waren,
die eerder voor uitzending in aanmerking kwamen. Duidelijk laat het overzicht uitkomen,

dat in de vooroorlogse periode medische aspecten de boventoon voerden boven sociale indi
caties als reden voor uitzending. Zonder dat dit verder onderbouwd werd, was de algemene
mening dat de kuur het kind goed had gedaan.34

29 Jaarboek /934, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 7.

30 jaarhoek /9.34, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 22,23.
51 laarboek /934, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 33.

32 Md, KG /934, 'Reorganisatie', 21-23.
33 Ar(hief Krabbebo3sen, riotu/enbock bestuursvergadering, 8 december 1933.
34 Swankhuisen, 8/eekneuy-(9.78.

35 jaarboek /936, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 56-59.

235

Tabel 6.2 Indicatie tot kleuteruitzending voor De Krabbebossen in I935

Particulier

Ovedg

I Voorkomend (preventief)
Kinderen uit tuberculeuze

gezinnen,

-

I)

3

I5

I

bedreiging door huiselijke omstandigheden

II Ter versterking of verdere genezing
Na acute ziekte of operatie, na tbc aandoening
of na chronische ziekte

III Ter versterking van de lichaamsweerstand
I. Asthenie (krachteloosheid, tengere lichaamsbouw)
2.
3.

Onvoldoende lichamelijke ontwikkeling
Exsudatieve diathese (ontsteking bij
bloedvaten zodat vocht doorstroomt)

0 Ontsteking aan de
5.

luchtwegen
Rachitis (kalkarm beendergestel)

6. Nerveusheid
7. Astma
Totaal

I6
I

34
I5

5

3

4

II

3

|

I5

-- i

23

24

I

2

56

I 32

(bron: Jaarboek van het Provinciale Wit Gele Kruis in Noord-Brabant, I 936)
Het tot heil van de Brabantse kleuterwas bij velen blijkbaar nog niet doorgedrongen. In een door
Mol gesigneerde aanbevelingsbrief aan de Brabantse afdelingen van het Wit Gele Kruis ver-

woordde hij zijn ideeen nog eens op een wijze die weinig reclamedeskundigen hem verbeterd
zouden hebben: 'Stevig van vlees en vel, hard als een nougatbrok en bruin als chocolade piegen de meest slappe bleekneusjes onze inrichting na zes weken te verlaten. .6
De goede intenties ten

spijt leverde de verstrengeling van bestuurlijke belangen tussen

De Krabbebossen en het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant niettemin complicerende situaties
op. Soms bleek er verschil van denken tussen bestuursleden van de Provinciale Bond onder

ling. Dit kwam onder meer aan het licht, toen een kapel in aanbouw was op het terrein van
het kleutertehuis, waarvoor het bestuur van De Krabbebossen een bijdrage van duizend guIden bij de Provinciale Bond had aangevraagd. Blijkbaar was het Mol ter ore gekomen, dat
bepaalde bestuursleden van de Bond hiermee moeite hadden want op briefpapier van De
Krabbebossen zette hij als secretaris uiteen, dat voorzitter Van der Heijden en hijzelf tijd noch

moeite gespaard hadden om het belang van de Brabantse kleuter te behartigen en dat men
zich tot betrokkenen zelf diende te wenden, indien aan dit functioneren iets mankeerde. Si
Over de zaak werd niets meer vernomen.

Langzaam maar zeker begon het werk van De Krabbebossen aan te slaan. In I 938 kwam

men aan de volledige bezetting van 42 kleuters per dag en in het daaropvolgende jaar werd de
55 bedden. Weliswaar kwamen de kleuters niet allemaal uit
"t
Noord-Brabant maar kennelijk waren de katholieken toch met een inhaalrace begonnen.

capaciteit zelfs uitgebreid lot
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Informeel samenzijn na de inwilding van de nieuwe lighal in 194Z Mol in gesprek met de Commissarls van de
Koningin, dr. j. de Quay. De dame links op de foto is de direc.trice, zuster Aukje Schaper (archiet De Krabbebossen)

Oorlogsjaren, periode tot 1963
De verbouwing van I939 werd tijdens de oorlogsjaren gevolgd door een interne aanpassing, zodat de capaciteit opgevoerd werd tot 65. waarna met de grote verbouwingvan I95O
het voorlopig maximaal haalbare van I00 bedden gerealiseerd werd. Vanaf het eind van de
jaren dertig had het kleutertehuis nu steeds een volledige bezetting, hoewel die in de

winterperiode nog vaak problemen zou opleveren. Tijdens de oorlogsjaren nam het uitzendingswerk een grote vlucht, waarop de uitbreiding van de beddencapaciteit reeds duidde. In I94I kon een aantal vragen zel fs niet in behandeling genomen worden wegens overbezetting. Ongetwijfeld tot voldoening van het bestuur kwamen dat jaar 2 I9 van de 309

kleuters uit de eigen provincie. Niettemin werd met enige vertedering over een groep
'Amsterdammerties' gesproken, een groep kleuters die ernstig te lijden had van de gevol
gen van de oorlog.'4 Maar liefst 39 Afdelingen van de Provinciale Bond zonden kinderen
uit, waarvan de meest succesvolle werden vermeld door secretaris H.R Matthee, inmiddels
secretaris van het Krabbebossenbestuur. In I 942 volgde Mol Van der Heijden als voorzitter
op. Nog steeds maakten de standsorganisaties deel uit van het bestuur.
In I944 zou de bezettingsgraad scherp dalen. Nadat Mol, gesteund door Staats
11)

bosbeheer en de Inspectie voor de Volksgezondheid, in augustus van dat jaar had weten te

36

RANB, inv.code 114.08, inv.no 222, K/euter/luis de Krabbebosjen 1938-1959.

37 RANB, inv.code 114..08, inv.no 221, Kinderuitzending 1933-1977, brief van Mol aan be3tuur Provinciale Bond

Wit (,ele Kruis, 8 maart 1938.

38 Archiet de Krabbebossen, intern verslog

1958.

39

laarboek 1942, Prov Bond Wit Gele Kruis, 99.

4()

laorboek /942, Prov. Bond Wit Gele Kruis, 4; 99-102.
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voorkomen dat alle bossen rondom het instituut door de Duitsers gekapt werden, verbleef
hij nadien als onderduiker enige dagen op De Krabbebossen. Op 7 oktober van dat jaar
vorderden de Duitsers het kleutertehuis, waarna een deel van het intern personeel en de
resterende zeven kleuters op het buitenhuis De Koekoek van Mol verbleven. Toen de bevrij-

ding nog op zich liet wachten, werd deze groep op het 'Withof' van de zusters franciscanessen te Etten ondergebracht. Ondanks zeven voltreffers op de gebouwen van dit klooster op

oktober overleefde iedereen in de kelders het oorlogsgeweld. Na de bevrijding bleek een
dak van De Krabbebossen zwaar beschadigd, zodat een deel van het gebouw onder water was
komen te staan. Er was ook geplunderd. Energiek zette men zich echter aan de weder30

opbouw" OP 5 maart I 945 konden de eerste kleuters weer ontvangen worden.
Ofschoon het aantal kleuterbureaus tijdens de oorlog in Noord-Brabant tot dertien
opliep, was van een provinciaal dekkend netwerk nog geen sprake. " Het jaar I 94I bleek een
uitzondering te ziin geweest. want in de daarop volgende jaren kwam van uitzending door
de eigen Wit Gele Kruisafdelingen weer bitter weinig terecht. In het eerste bevrijdingsjaar
repte Matthee zelfs over 'het stiefkindje van de Brabantse gezondheidszorg', daarmee zijn
teleurstelling verwoordend, dat 'dit kroonjuweel van de Brabantse Bond' bij velen zo een
lauwe reactie opriep. " De mentaliteit van de Brabantse bevolking speelde zeker een rol. Zo
gauw ouders er privd mee geconfronteerd werden, stonden ze achterdochtig tegenover het
nieuwe fenomeen. Het was voorspelbaar dat velen er moeite mee hadden hun kleuter voor
zes weken of langer af te staan. Voor het bestuur van De Krabbebossen was het zuur dat

Marie Anne van Dijk, als eerste kinderarts aan het tehuis verbonden, deze zenuw bloot legde.
Zij constateerde dat edn van de paradepaarden van Mol, de kleuterbureaus, niet goed van de
grond kwamen en gaf in overweging een belangrijker rol toe te kennen aan het kinderdagverblijf. In feite kregen de kinderen hier dezelfde behandeling als in het kleutertehuis
(ook wel aangeduid met 'kolonietehuis'), met dit verschil, dat in het laatstgenoemde de kleuters
's nachts sliepen. De kleuters werden bij het dagverblij f niet voor langere tijd van de moeder
gescheiden, hetgeen toch

dikwijls

een blokkade vormde om hen uit te zenden. Van Dijk

wenste dit niet langer te zien als misplaatste moederliefde. Bij dagopvang zou juist meer contact
met de ouders mogelijk zijn, hetgeen als een belangrijke voorwaarde gezien werd om zaken
goed op elkaar af te stemmen·1,1 Kijkend naar de nuchtere cijfers had Van Dijk het gelijk aan

haar zijde. Weliswaar was in 1949 het aantal kleuterbureaus in de provincie opgelopen tot
2 I. maar wederom werd de uitzending door de Brabantse afdelingen van het Wit Gele Kruis
als teleurstellend ervaren. Als men bedenkt dat alleen al in de stad Tilburg 2 I I kleuters naar
het kinderdagverblijf Kleuterheil werden uitgezonden, staken de 42 uitzendingen door alle

overige afdelingen in Noord-Brabant naar De Krabbebossen daarbij wel schril af. 15 In later
jaren nuanceerde Mol zijn standpunt door erop te wijzen dat wellicht twee wijzen van uit-

zending overwogen zouden kunnen worden. Afhankelijk van de thuissituatie en de geconstateerde problematiek bij de kleuter diende gekeken te worden, of voor dagbehandeling dan
weI voor tijdelijke uithuisplaatsing gekozen werd. Het dagelijks terugkeren in milieus, die
juist tot deze indicatie hadden geleid, zoals te krappe behuizing of het verspreiden van ziekte

kiemen bij andere gezinsleden, was minstens zo nadelig. Ook de factor 'afstand' maakte het
op het platteland vaak onmogelijk dagelijks kinderen te halen en te brengen.46 Als het
medisch of psychologisch het beste was voor het kind een tijdelijke scheiding met de thuis
situatie te realiseren, moest dat naar de mening van Mol voorop staan. V
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De periode na de bevrijding liet velerlei veranderingen zien. In de oude schrijfwijze van
Krabbebosschen verdween de 'ch', maar ingrijpender voor het instituut waren implicaties
van de maatschappelijke veranderingen. De Krabbebossen was als instelling gestart met
het doel de zwakke en herstellende kleuter te verplegen. Diens tekort aan gezondheid
moest aangevuld worden. Armoede en gebrek aan hygiene waren toen de hoofdoorzaken.

In het herrijzend Nederland van na de oorlog ontstond een andere hulpvraag die deels ook
tot een gewijzigde categorie kinderen leidde. Het welvaartspeil steeg zodanig dat als reden
voor opname een medische indicatie steeds meer overging in een sociaal-pedagogische. De
samenleving werd gezonder en ondervoeding kwam vrijwel niet meer voor. Factoren als
gezins- en huwelijksbeleving, opvoeding en gebrekkige huisvesting gingen daarentegen
steeds meer een rol spelen in de ontwikkeling van de opgroeiende kleuter. De kleuter-

huizen hebben er moeite mee gehad met deze ontwikkelingen in de pas te blijven lopen.
Gewicht, lengte, verminderen van koorts en blossen op de wangen konden gewogen en
gemeten worden of waren in elk geval goed zichtbaar. Grip krijgen op wat de kleuter
emotioneel bezighield of hem tot rust laten komen was veel minder visueel te maken.
maar daarom niet minder van belang. Zoals de hele hulpverlening ermee worstelde, aspecten
uit de geestelijke volksgezondheid in therapieen om te zetten, zo voltrok zich ook binnen

origine medisch georiinteerde Krabbebossen op dit punt een moeizaam proces. Dit
leidde ertoe dat de daar opgeleide kleuterverzorgsters het verwijt voor de voeten geworpen
kregen, niet voor hun taak geschikt te zijn, omdat ze onvoldoende oog hadden voor dit
de van

geestelijk aspect. Deze kritiek moet voorzitter Mol moeite gekost hebben. luist hij behoorde, als een van de allereerste katholieke medici, bij de landelijke kopgroep die de eenheid
van lichaam en geest bepleit had en die, vaak tegen de verdrukking in, probeerde nieuwe

voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg van de grond te krijgen. De van origine
medisch gelnspireerde mentaliteit van de medewerkers van het kleutertehuis was zeker
een remmende factor, die ertoe leidde dat de overheid het in een tijdperk van toenemende
welvaart liet afweten wat betreft het aanpassen van de subsidies. Onbedoeld werd
daardoor een situatie in de hand gewerkt, waarover Mol mopperend opmerkte, dat op deze
wijze 'de kinderuitzending zelf een bleekneusje werd.' Lange tijd hebben de kleuter- en

kolonietehuizen het etiket opgeplakt gekregen van charitatief werk waarbij giften, aan
vullende bijdragen van ziekenfondsen en van het Preventiefonds met veel moeite de grote
48
kostenstijgingen van na de oorlog konden bijhouden.
Opmerkelijk was voorts, dat Mol vanaf 1950 niet meer repte over het belang van
kleuterbureaus in de indicatiestelling. Blijkbaar voelde hij aan dat dit een gepasseerd station
was. Hoewel hun aantal zich in de daaropvolgende jaren nog gestaag uitbreidde, werd in

41 jaarboek /944, Prov. Bond Wit Gele Kruis, 68-75.

42 jaarboek /945, Prov. Bond Wit Gele Kruis, 93-98.
43 jaarboek /945, Prov. Bond Wit Gele Krui4, 41.
44 Van Dijk , 'llet kleuterdagverblilf', 153,154.

45 jaarbock /950, Prov. Bond Wit Gele Kruis, 66,67.

46 Mol,

KG 1949,'Kruisvereniging en kinderuitzending', 285-287.

47 Mol, KG /94/, 'Speaker en kleuterdagverblijven', 215.
48 Archief de Krabbebmsen, notulen bestuursver,lagen, 1950- 1956.
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de jaarverslagen van zowel De Krabbebossen als van de Provinciale Bond al lang niet meer
gewezen op hun betekenis voor de kinderuitzending.49 De rol van het Medisch Opvoed-

kundig Bureau daarentegen nam in belang toe, waarmee onderstreept werd dat het geeste
Iijke aspect terrein won ten opzichte van het medisch-curatieve. 5O
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Rust en goede hygiene

behoorden tot de dagelijkse gewoonten (archief De Krabbebossen)
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Steeds meer onderstreepten de beleidsopvattingen van De Krabbebossen het belang van

beinvloeding van het milieu waarin het kind opgroeide. Er werden aanbevelingen gedaan
om de'tweede levensgemeenschap' in de vorm van een kleuterklasje of rhytmiekclubje in
te schakelen. zodat op een natuurlijke wijze spanningen ten opzichte van het gezinsmilieu
afgereageerd konden worden.w Maar het verleden speelde de instelling parten en kritische

kanttekeningen bleven onverminderd de kinderuitzending begeleiden. Deskundigen veroordeelden de bestaande werkwijze en sommigen gingen zelfs zo ver te stellen dat maar
beter tot sluiting overgegaan kon worden. Querido, in I 95 I tot hoogleraar in de sociale
geneeskunde te Amsterdam benoemd, uitte zich in soortgelijke bewoordingen in een voor-

Centrale Raad van de Kinderuitzending. Door de veranderende tijdsomstandigheden hadden kinderen niet zozeer behoefte aan rust en goede voeding, maar
veel meer aan persoonlijk contact. Verder luidde zijn kritiek, dat de koloniehuizen sterk
leken op massabedrijven. Grote slaapzalen, lange eettafels waar honderd of meer kinderen

dracht voor

de

aan plaatsnamen en het met zeer grote groepen gaan wandelen of spelen bevestigden dit
beeld. Het spel diende meer centraal te komen staan. Verder moest men zorgvuldiger kijken
naar de verwijzing, omdat er nu nog al eens kinderen kwamen die er eigenlijk niet thuis
hoorden. Eenheden van tien leek de ideale norm om een verantwoorde pedagogisch-didactische aanpak te garanderen. 52

/
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Bovenal bleef

De Krabbeboj5eii
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f£

een katholiek tehuis
(archie'f De Krabbebossen)

ln Katholieke Gezondheidszorg werd wederom de discussie opgerakeld of het wel pedagogisch verantwoord was kinderen voor langere tiid uit het eigen milieu weg te halen. zeker

jonger waren dan drie jaar. Mevrouw I. van lersel-de Vink, de schrijfster van het
stuk, voegde hieraan toe meer heil te zien in dagbehandeling." De discussie was in feite

indien

49

ze

Jaarboek /95/, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 64.

50 Jaarhoek /95/, Provincidle B(md Wit Gele Kruis, 158.

51 jacrboek /95.3, Provinciale Bond Wit Gele kruis, 199.
52 Archief de Krabbebossen, Nat. Fed. W.G.Kr.-Ned. R.K. Huisve tingscomite, Nota Kinderuitzending 1958, 8.
53 Van lersel-de Vink, 'Kleuteruitzending', 340-342.

24I

een herhaling van zetten, want zo had dokter Van Dijk die kort na de oorlog reeds verwoord. In zijn repliek onderstreepte Mol het nog steeds bestaande vacuum van zorg tussen
een en zes jaar en herhaalde hij zijn stellingname van eind jaren twintig, dat er nog steeds
van een 'verwaarloosde kleuter' sprake was. Daarmee was alle gelijkgezindheid ook wel

benoemd. Amper de moeite nemend zijn irritatie te onderdrukken over de rest van het
artikel, ging Mol verder dat goede wijn geen krans behoefde, aangezien De Krabbebossen

haar bestaansrecht meer dan bewezen had. Er waren voorbeelden te over hoe slappe,
onrustige, slecht slapende, bedwaterende en nagelbijtende kleuters in enkele maanden als
het ware herboren werden en als gezonde kinderen naar huis terugkeerden. Maar blijkbaar
was het bon ton in bepaalde kringen steeds te stellen dat tildelijke verbreking van de

moederbinding een psychisch trauma zou opleveren, waarbij blijkbaar over het hoofd

gezien werd, dat zo de hele kleuteruitzending in een merkwaardig daglicht werd gesteld.
Het gevolg was dat 'met het badwater het kind weggeworpen dreigde te worden.' Verontwaardigd vroeg de arts zich af welk kleuterbelang daarmee gediend was, om wat vriendelijker te vervolgen dat het milieu waarin het kind opgroeide, veelal zelf de oorzaak was van
letsel in de kinderziel.w Ofschoon de kritische kanttekeningen over de risico's van verbro

ken moederbinding bij de koloniehuizen en bij het bestuur van De Krabbebossen moeilijk
vielen, was de reactie van Mol begrijpelijk, maar deze kwam vanuit een andere invalshoek.
Vanuit de bestrijding van onmaatschappelijke situaties wist Mol, dat het weghalen van het

kind uit het thuismilieu een eerste voorwaarde was om aan een verbeteringstraject te werken.
Het zilveren jubileumiaar I 958 kende verscheidene hoogtepunten. Men kreeg toe-

stemming voor de bouw van een paviljoen, waarin vrije expressie uitgeoefend kon worden. De achtduizendste kleuter werd begroet, maar tot minstens zo grote vreugde stemde
het dat een aantal ziekenfondsen via een gedifferentieerd systeem een grotere bijdrage
voor kleuter- en andere uitzending ging toestaan. Ook dit jaar werd weer melding gemaakt
van het feit, dat 65 procent van de beschikbare bedcapaciteit door Brabantse kleuters was
ingenomen. Stilaan was men het gewoon gaan vinden dat niet de eigen afdelingen van het
Wit Gele Kruis maar het R.K. Huisvestingscomitcf het merendeel van de uitzendingen voor
ziin rekening nam. Veel hoogwaardigheidsbekleders gaven blijk van hun belangstelling op

4 oktober I 958, toen het 25-jarig jubileum bestaan gevierd werd." De bisschop van Breda,
Mgr. I. Baeten, benoemde Mol bij die gelegenheid tot Commandeur in de Orde van de
H. Gregorius voor zijn grote verdiensten op het terrein van de gezondheidszorg. 56
Ook een andere zaak kreeg in deze periode zijn beslag. Nadat bij statutenwijziging in
[947 het aantal bestuursleden, dat vanuit de Provinciale Bond zitting had, reeds van vier
naar twee teruggebracht was, liet de secretaris op 27 november 959 weten definitief

akkoord te gaan met het feit dat

deze bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het
Provinciale Wit Gele Kruis ophield.v Hiermee werd een historische band doorgeknipt.

Een van de gevolgen was dat het jaarverslag van De Krabbebossen over I958 voor de laatafgedrukt werd in het iaarboek van de Provinciale Bond. Mol, in de

ste keer integraal

geschiedschrijving van het tehuis algemeen als oprichter aangeduid, zou het voorzitterschap nog een aantal jaren op persoonlijke titel continueren.

In I959 ging eindelijk een diep gekoesterde wens in vervulling, toen in het instituut
een kleuterschool startte. Financiele obstakels hadden steeds als een sta-in-de-weg gefun
geerd. In de laatste vijf jaar van zijn voorzitterschap werd nog een aantal veranderingen
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1961

(archief De Krabbebossen)

gerealiseerd waar Mol met genoegen op teruggezien moet hebben. De relatie met de
ouders werd intensiever. De nervositeit van het kind werd steeds meer als indicatie gesteld,
zodat dit contact noodzakelijk was om meer diepgang te krijgen in de behandeling van het
kind. Een goede voor- en nazorg werd als even essentieel beschouwd als de behandeling
van de kleuter zelf. Naast de kleuterschool kwam er ook individueel lager onderwijs en
deden nieuwe disciplines als logopedie, fysiotherapie en ritmische gymnastiek hun intrede.
Opmerkelijk was dat uitgerekend in het laatste jaar (I963) van Mol als bestuursvoorzitter

het kleutertehuis het hoogste percentage Brabantse kleuters scoorde. Bijna 72 procent kwam
uit de eigen provincie. Ook nu was het niet de slogan'tot heil van de Brabantse kleuter' die

dit effect bewerkstelligde. De bouw van soortgelijke voorzieningen elders in het land
58
droeg ertoe bil, dat kinderen dichter in de buurt een onderkomen vonden.
Nog steeds bleef het aantal kleuterbureaus in de provincie groeien, ofschoon ze voor
de kinderuitzending van minimale betekenis bleken en het niet beschikbaar zijn van capabele leiders een rem vormde op de ontwikkelingvanhetwerk. In I959 telde Noord-Brabant
I 33 bureaus, al moet het Bondsvoorzitter Mol een doorn in het oog geweest zijn, dat 25 procent van het werk zich afspeelde in cafds, parochiehuizen, scholen en andere gelegen
heden.44 Net als elders in het land gingen binnen het Wit Gele Kruis steeds kritischer
stemmen op over het belang van deze kleuterbureaus. Ofschoon hun gestage uitbreiding
werd toegeiuicht, was er ook een pleidooi voor een breed opgezet sociaal-geneeskundig

54 Mol, KG /953, 'Bil de luchtfoto van de Krabbebossen', 342-346.
55

jaarboek 1959, Prov. Bond Wit Gele Kruif, 228,229.

56 Brabants Nieuwd,/ad, 6 oktober 1958.
57

RANB, inv.code 114.08, Kleuterhuis de Krabbebossen /938- 1959, brief van P. Coppes aan bestuur van de

Krabbebos3en, 27 november 1959.

58 Archief de Krabbebossen, laarverflag van de Krabbebossen, 1963, 3.

59 loarbork 1960, Prov. Bond Wit Gele Kruif, 35, 56.
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onderzoek over de plaats en inhoud van de kleuterzorg. De plaats van de wijkverpleegkundige werd steeds meer centraal gesteld evenals een goede afstemming met het Medisch

Opvoedkundig Bureau om voldoende deskundige adviezen te kunnen verstrekken.
Kortom: de geschiedenis leek zich te herhalen. Op het eind van de jaren twintig was het

(,1,

een hele krachttoer geweest de kleuterzorg op de kaart te krijgen,

ruim dertig jaar later was
het nog zoeken hoe daaraan precies inhoud te geven. Met het verstrijken van de jaren
zestig werd het steeds stiller rondom het fenomeen kinderuitzending binnen het
Brabantse Kruiswerk. De decennialang vermelde staatjes over verwijzingen van afdelin

gen werden niet meer opgenomen; in de vraag, hoeveel procent van de kleuters van
Brabantse origine was, leek niemand meer geinteresseerd. Met de begroeting van de tienduizendste kleuter en een eresaluut aan zijn pionierende en afscheid nemende voorzitter
zei het kleuterhuis in I963 vaal'wel aan een tijdperk.
Er was een degelijke fundering gelegd, waarop een uitbouw kon geschieden naar de
hedendaagse Medisch-Pedagogische Instellingen West-Brabant."' De komst van de
6l

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in I 980 verlichtte in aanzienlijke mate wat in het
verleden bestuursleden zo vele hoofdbrekens had gekost.

6.2 De Klokkenberg
Van 1943 tot I968 maakte Mol deel uit van het bestuur van De Klokkenberg. In deze paragraaf zal zijn rol nader belicht worden tot aan de opening van het nieuwe sanatorium in
I 954·

Zijn betekenis is het grootst geweest tot de totstandkoming van de nieuwbouw in dat

Mar.

Tuberculose: volksvijand nummer 1
Vanaf de eerste dag van zijn praktijkuitoefening in Etten moet Mol doordrongen geweest zijn
van het belang van een goede tbc-bestrijding. Vaak heeft hij moeten waamemen, dat de tuber-

culoselijder een gevaar bleef voor zijn gezin, familie en omgeving en de vaak ongelijke
strijd met de dood moest bekopen. Geen vergadering van de Wit Gele Kruisafdeling in Etten ging voorbij, of er werd aandacht besteed aan het inzetten van ligtenten, het
verwijzen naar een sanatorium of de wijze waarop gecollecteerd zou worden via het Emmabloempje. Als afdelingsvoorzitter en gemeentearts nam Mol praktisch alle beslissingen.
Het gevaar van besmetting bleef steeds aanwezig en kon zelfs een macaber sneeuwbal
effect in gang zetten, dat de hele samenleving ontwrichtte.c" Weliswaar was reeds op het

eind van de negentiende eeuw een daling van de sterftecijfers ingezet, maar in I9O I
vielen er in Nederland nog altijd per I 00.000 inwoners I93 overledenen aan deze ziekte te
betreuren. Geleidelijk zou dit cijfer dalen naar 3.6 in r959· Tweemaal werd de regelmatig

dalende sterftelijn onderbroken door een scherpe stijging en wel tijdens de beide wereld
oorlogen.M Met name in streken en landen die gekenmerkt werden door armoede, kon de
ziekte veelvuldigen in ernstige vorm voorkomen. Decennialang werd tuberculose dan ook
als volksziekte 'nummer I' gezien. Weliswaar leidde de ontdekking van de tuberculose
bacil in I882 ertoe dat besmette patienten beter behandeld konden worden maar armoede
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en slechte en eenzijdige voeding, gepaard gaande aan belabberde huisvesting waren er
debet aan dat rond 1900 nog altijd edn van de vij f sterfgevallen aan'de tering' te wijten was,
zoals de volksmond de ziekte noemde. De overheid onderkende dit gevaar en gaf in 1904
een eerste subsidie van tienduizend gulden. In 1922 was de rijksbijdrage reeds opgelopen

tot meer dan een miljoen.64 Vddr de Tweede Wereldoorlog werd veel goed werk verricht
door de consultatiebureaus voor tbc-bestri iding met hun kostenloze toegang en door de
wijkverpleegkundigen van de Kruisverenigingen. Via hun huisbezoeken brachten die de
bevolking het belang van hygiene en goede voeding bij.#6 Later zou de eerste staatssecretaris
voor Volksgezondheid, R Muntendam, concluderen dat de betekenis van deze vrouwen
onvoldoende is onderkend. W
In I933 waren binnen het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant reeds stemmen opgegaan tot de oprichting van een sanatorium. Met de congregatie van de franciscanessen
in Heijthuizen was hierover onderhandeld, maar door tal van omstandigheden kwam het
er niet van.68 Vanaf het uitbreken van de oorlog was Mol namens de Provinciale Bond van
het Wit Gele Kruis betrokken in de discussie over de opzet van een nieuw sanatorium in
Noord-Brabant. Deze werd gevoerd omdat in de eigen provincie de tuberculosecijfers weer
op verontrustende wijze stegen, zoals blijkt uit tabel 6.3. Men leek deze infectieziekte voor
de oorlog enigszins

in bedwang te hebben. In 1939 bedroeg het sterftecijfer in Noord

Brabant nog maar 4,4 per Io.000 inwoners. Tijdens de oorlog liep dat cijfer echter gestaag
op tot het in I944 meer dan verdubbeld was (g.7). Nog dramatischer was de situatie in
's-Hertogenbosch, want alleen al in die stad stierven dat jaar I 2 op de Io.000 ingezetenen

Tabel 6.3 Sterftecijfers aan tbc in Noord-Brabant (I939-I944)
laar

I

939

Sterftecijfer perIo.000

4,4

I 940

5,2

1941
I 942

6,4
6,4

I

943

1- 1111 4

inwoners

7,1

92

(bron: Jaarboek van het Provinciale Wit Gele Kruis in Noord-Brabant, I939-I945)

6(} jaarboek /962, Prov. Bond Wit Gele Kruic, 58.
61
62

Archief De Krabbebossen, jaarvers/ag van de Krabbehouen, 1963,1,2.
Brochure Weet wat je voe#, Medisch-Pedagogii(he Instellingen West-Brabant.

65

Eijkel, 'Ge chiedenis der TBC', 34

64 Vaii der I ee, 'Betekeni der Ibc als volki,ziekte', 42,43.
65 Meil-de Leur, 'Uit de ge',chiedenis van de verpleging', 11.

66 Muntendam, 'Getondheidszorg in ontwikkeling', 25,26.
6/

Muntendam, Zestig jaor in de gezondheid„zorg, 1.9.

68 Archief de Klokkenberg, map b tuurwen/agen 1943, oprichtingsvergadering 21 juli 1943.

69 Interview met Terwisfcha van Scheltiliga.
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aan tbc.m Tijdens de laatste jaren van de oorlog rapporteerden districtsverpleegkundigen.
dat de tbc-bestrijding zoveel tijd opslokte. dat andere diensten als kinderhygiene erbij

inschoten. In de hektiek van die dagen werd er op het laatst niet meer officieel geregistreerd." De catastrofale gevolgen van fysieke uitputting, hongersnood en verwoesting
van huizen stuwden de cijfers omhoog, omdat een verzwakt lichaam zich veel moeilijker
tegen de bacillen kan verweren. 72
De Brabantse problemen waren niet los te zien van de nationale. Landelijk was
sedert I 935 tot aan de oorlog het aantal bedden met achthonderd uitgebreid, hetgeen een
toename van twintig procent betekende. Tegenover deze niet onaanzienlijke uitbreiding

stond, dat de gemiddelde verpleegduur aanzienlijk was toegenomen zodat lange wachttijden voor opname bleven bestaan. Alleen in Son stond een klein instituut. maar de
capaciteit van zeventig bedden voor mannen was volstrekt ontoereikend voor de hele provincie. De leider van het tbc-consultatiebureau van het district Eindhoven, I. van Weel,
wees er bovendien op, dat er inzake de uitzending naar de sanatoria tussen de bureaus geen
uniformiteit in indicatie was. De eenheid in werkwijze was daardoor volledig zoek. Het

kwam voor dat patienten verwezen werden, omdat zij in de sanatoria betere voeding kregen
dan thuis."

Vanuit de eigen praktijkervaring zagen Mol en enkele huisartsen en districtsartsen
van de consultatiebureaus, dat het gebrek aan sanatoriumcapaciteit de volksgezondheid
steeds meer parten ging spelen. Tijdens een dinerin 1940 werden tegen deze achtergrond
wederom plannen beraamd een eigen sanatorium te bouwen. Mol, notaris 0. R van der
Klei uit Oisterwijk en de huisarts Ae. Van der Werf uit Bergen op Zoom zaten bij dit diner

kwamen voort uit het dagelijks bestuur van de
Noord-Brabantse Vereniging tot Bestrijding van de Tuberculose. Aangezien acht van de

aan.11 De twee laatstgenoemde personen

negen bestuursleden van deze vereniging gerekruteerd waren uit de Brabantse Kruisverenigingen en haar bureau op dezelfde plaats was gevestigd als dat van het Provinciale

Wit Gele Kruis, kan van een hecht samenwerkingsverband gesproken warden.'6 Bij de viering van het 25-jarig jubileum van het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant in I94·I, waarbij
Mol tot voorzitter van de Provinciale Bond werd benoemd, werd hetzelfde gezelschap dat
twee jaar eerder gezellig tafelde, tot voorbereidingscommissie benoemd. Uit summiere,
handgeschreven en niet gedateerde notulen blijkt, dat met name Mol zich er sterk voor
maakte'het gedachtegoed van de Kruisverenigingen te bewaren en het fundament te leggen voorde oprichting van het eigen, katholieke sanatorium.' In deze vergadering gaf Mol
/6
een uiteenzetting over de exploitatie van het sanatorium Berg en Bosch.
Men orienteerde zich toen reeds op de aanschaf van een terrein waarop gebouwd
zou kunnen worden. In eerste instantie werd gedacht aan 'de Clockenberg', een gehucht

onder Loon op Zand, maar dat plan bleek spoedig onhaalbaan De sympathiek klinkende
naam zou echter de tijd trotseren en werd de inspiratiebron voor het te bouwen sanatori-

um." Aan diezelfde vergadering namen, naast de drie initiatiefnemers, ook de Tilburgse
artsen A. Taminiau en J. Gimbrlre deel.n' Mol had in I 942 inmiddels een plan van voorlopige voorzieningen samengesteld dat voor een paar ton uitvoerbaar zou zijn. Het plan
impliceerde het bouwen van houten noodgebouwen en in zijn voortvarendheid had hij
reeds een architect en een geneesheer-directeur gepolst.m De voorbereidingscommissie
hoopte in aanmerking te komen voor een uitzonderingsbepaling ten gunste van haar
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Stijpetie, uit: Kruis·werk in
Limburg 1910-1985. Terugblik

en vooruitzicht, 15)

bouwproject. Die hoop bleek echter ijdel. want de Duitse bezetter toonde zich onvermurwbaar.80 Deze tegenslag doodde het elan geenszins. De 'eerste geneesheer' van het
sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven, A. de Kleermaeker, en de Utrechtse architect Maas,
de beide personen op wie Mol zijn oog had laten vallen, kwamen geregeld de vergaderingen
van de initiatiefnemers bijwonen. Ook de medici H. Spoorenberg en J. Banties, laatstge-

noemde in zijn hoedanigheid als inspecteur van de Volksgezondheid, de industrielen
W Asselbergs en A. Smits van Waesberghe en weer anderen zoals dr. G. Wijnen en
dn L. Beel gingen zich met het

initiatief bemoeien.

8t

Ook Secretaris-Generaal J. de Vreeze van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis
vergaderde eenmaal mee. Aan zijn aanwezigheid lag een wonderlijk conflict ten grondslag,
hetgeen er overigens op wees dat de Brabantse initiatiefnemers zich door niemand zouden

laten stoppen om een eigen sanatorium op te richten. Aan de voorzitter van de Nationale
Federatie. T.1 Verschuur, vroeg de overheid zijn mening te geven over de noodzaak het aan-

70 laarboek /944, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 34.
71 Jaorbork /945, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 53,34.
/2 Van Avendonk en Dirven, De K/okkenberg. 15,16.
73

Ar( hief de Klokkenberg, Correspondentie en vergadering opric hting Klokkenberq, Notitie betreffende uitlending van tbc-patienten, 16 mei 1942.

74 Archief de Klokkenberg, map correspondentze en contracten, 1969.
75

Jaarboek 194(), Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 116.

16

Archief de Klokkenberg, Ccirresponden tie eti vergaderitiq oprichting K/okkenberg, niet gedateerde notulen.
Van Avendonk en Dirven, De K/okkeriberg, 6.

7/

78 Archief de Kiokkenberg. Correspondentie en vergadennq oprichting K/okkenberg, niet geddteerde notolen.

79 Archief de Kk,kkenberg, Map bntuursvers/agen /943, oprichtingsvergadering 12 juli 1943.
80 Archief de Klokkenberg, a,rrespoildentie en vergaderinq oprichting K/okkenberg, brief 15 juni 1942 van de
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tal sanatoriumbedden in het land uit te breiden. Verschuur had de vraag doorgespeeld aan
zijn Secretaris-Generaal, die een aantal landelijk deskundigen consulteerde. Zonder de pretentie te hebben een doorwrocht rapport samengesteld te hebben, speelde De Vreeze onder
tijdsdruk zijn aantekeningen door aan zijn voorzitter. Met name de opmerkingen in zijn
notitie van de Amsterdamse arts Heynsius van den Berg vielen in Noord-Brabant verkeerd.
Deze deelde mee uitbreiding van sanatoriumruimte niet noodzakelijk te achten en verwees naar de situatie van kort na de Eerste Wereldoorlog, toen door de snelle tbc-daling
overcapaciteit was ontstaan. De opmerking van Heynsius, dat het in de hoofdstad veel
meer moeite kostte om aan kleren te komen voor tbc-patienten dan aan ruimte, droeg
alleen maar bij aan de gegriefdheid van de Brabanders:' Het was nog steeds de tijd van
Brabantia Nostra en de initiatiefnemers waren niet van plan een eigen sanatorium te zien
stranden door ideeen elders in het land, en al helemaal niet als die uit Amsterdam kwa

men."' Veel meer dan vermelden dat het er met de Brabantse plannen niet best bijstond,
deed Verschuur eigenlijk niet.'1.1 Dat de voor Noord-Brabant zo zure opmerkingen van

Heynsius van den Berg uiteindelijk van een vooruitziende blik bleken te getuigen, kon en
wilde toen niemand zien. Onbegrijpelijk was die korte termijnblik op dat moment echter

niet. want

de

momentane nood was inderdaad hoog. Een studiecommissie van de

Provinciale Raad voor de Gezondheidszorg in Noord-Brabant, waar het Wit Gele Kruis een
flinke vinger in de pap had omdat onder meer Matthee, Van der Werf, notaris Van der Klei
en Mol deel ervan uitmaakten. leverde in i 942 de cijfers, waaruit bleek, dat in het daaraan

voorafgaande jaar 4I 7 Brabantse tuberculosepatienten in sanatoria buiten de provinciegrenzen ondergebracht waren. Veel patienten moesten door het capaciteitsprobleem
noodgedwongen thuis behandeld worden.85

Van stichting De Klokkenberg naar een noodsanatorium
Niet van plan zich door wie dan ook uit het veld te laten slaan, gingen de initiatiefnemers
verden De bouwstop ten spijt richtte het beleid er zich nu op om zo snel mogelijk na de

bevrijding aan de slag te kunnen. Op 2 I juli I943 werd de Stichting Sanatorium de
Klokkenberg opgericht met Tilburg als vestigingsplaats. Voorzitter werd Van der Klei, vicevoorzitter Mol, Van der Werf werd secretaris en Wijnen uit Helmond ging de functie van
penningmeester bekleden. Tot dit eerste bestuur behoorden bovendien A. Taminiau. I. van
Hellenberg Hubar, notaris te 's-Hertogenbosch, I.L. Lobach. arts te Udenhout, K.L.H. van der
Putt, burgemeester te Geldrop en in A. Smits van Waesberghe, industrieel te Breda. Opmerkelijk voor die tijd was dat artikel 2 van de statuten luidde: 'Het doel van de stichting is het

oprichten van een sanatorium voor tuberculoselijders in Noord-Brabant en het exploiteren daarvan'.omdat het predikaat 'R.K.' daarbij niet vermeld stond. Deze afspraak was vanwege de oorlogsomstandigheden met de bisschoppen van Breda en Den Bosch gemaakt,
waarbij ook besloten was geen geestelijk adviseur in het bestuur op te nemen.m' Kort na de

bevrijding zou dit predikaat alsnog toegevoegd worden.w Uit de samenstelling van het
bestuur valt tot op zekere hoogte reeds a f te leiden, hoe men dacht artikel 3. het vergaren
van de inkomsten, te realiseren. Er werd gedacht aan overheidsorganen, particulieren en
verenigingen om via jaarlijkse bi idragen.'hetzij als gift, hetzii in andere vorm'. het te bouwen
sanatorium te exploiteren. Via artsen, vertegenwoordigers uit de overheidssfeer, notaris-
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sen en industrielen hoopte men voor medefinanciering entree te

krijgen bij diverse lagen

van de Brabantse samenleving. Door persoonlijke gesprekken van bestuursleden beschikte

men enige maanden na de stichtingsdatum over een startkapitaal van 5.600 gulden, in
88

belangrijke mate geschonken door het bedrijfsleven.
Onmiddellilk na het passeren van de notariele stichtingsakte vergaderde het bestuur
en nam het een aantal besluiten die de verdere ontwikkeling van het sanatorium zouden
beinvloeden. De overeenkomst met de gemeente Tilburg over de erfpacht van grond zou

positief uitwerken. H. Corssmit, directeur van het Provinciale bureau van het Wit Gele
Kruis in Tilburg, werd aangesteld als tijdelijk administrateur. Het bestuur sprak zijn voorkeur uit voor de arts A. de Kleermaeker als nieuwe directeur-geneesheer. Ook besloot het
bestuur tweeduizend gulden te betalen aan architect Maas voor geleverde adviezen, 'hetgeen in mindering zou worden gebracht als de nieuwbouw doorging'. Vooral met deze
laatste beslissing zou het bestuur nog het nodige te stellen krijgen. Zonder dat dit zo in de
notulen gesteld werd, waren invloed en de benodigde pecunia waarschijnlijk de belangrijkste drijfveren om de voorzitter van de Tilburgse fabrikantenbond Fr. Mutsaerts te
benaderen voor een bestuursplaats.89 Deze zegde toe.
In november I 943 lanceerde Mol binnen het bestuur voor het eerst de naam van
C. Dijkstra. Deze was een leerling van Prof.dr. W Bronkhorst en overwoog'een longstation'
in de regio Breda te starten. De Bredase specialist dr. H. Karthaus was eveneens van plan zich
op longchirurgie toe te leggen en had Mol gevraagd hoe het toekomstige sanatorium daar

tegenover zou staan. Mol en Van der Werf zochten daartoe contact met de directies van een
aantal streekziekenhuizen in Noord-Brabant en andere deskundigen in het land. Gesteund

door een positief advies van De Kleermaeker was het bestuur van de stichting Klokkenberg
van mening, dat een dergelijk longstation niet buiten het sanatorium zou mogen ontstaan,
90
maar dat de primaire verantwoordelijkheid wel bij een ziekenhuis moest liggen
Het is niet duidelijk, of het bestuur van De Klokkenberg in I 944 nog in vergadering

bijeenkwam in die hectische periode. Bestuursstukken ontbreken. Wel zegde De
Kleermaeker in het begin van dat jaar op als toekomstig geneesheer-directeur wegens aanvaarding van een functie elders.91 Kort na de bevrijding van het Zuiden van het land kwamen vertegenwoordigers van de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis en de NoordBrabantse TBC-vereniging te Breda bijeen in een door Mol geleide vergadering. Met name
de

verontrustende toename van zowel tuberculose- als geslachtsziekten-patienten

82 Archief de Klokkenberg, Correspondentie en vergadering oprichting K/okkenberg, brief de Vreeze aan
Corssmit, 8 juni 1942.

83 Interview met Taminiau.
84 Archief de Klokkenberg, Correspondentie en vergodering oprichting Klokkenberg, brief van Corssmit aan
Taminiau, 10 juni 1942.

85 Archief de Klokkenberg, Map financidle verslagen 1951, niet gedateerde notitie.
86 Archief de Klokkenberg, oprichtingsakte, 1943.
87 Van Avendonk en Dirven, De K/okkenberg, 8.

88 Archief de Klokkenberg, oprichtingsakte 1943, notulen bestuursvergadering 29 november 1943.
89 Archief de Klokkenberg, bestuurwerslagen 1943, notulen bestuursvergadering 21 juli 1943.
90 Archief de Klokkenberi bestuuriverslagen 1943, notulen bestuursvergadering 29 november 1943.
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'schreeuwde om aandacht'. Men wilde pogen zoveel mogelijk extra verpleegcapaciteit te
verkrijgen. Lukte dat niet, dan zouden tbc-patienten en terugkerende evacues zoveel moge-

lijk geisoleerd moeten worden in de thuissituatie. Men zou trachten met Medisch Contact.
dat in Eindhoven vertegenwoordigd was, de gehele gezondheidszorg weer zo snel mogelijk
in normale banen te leiden.91

In de periode direct na de oorlog was de nood hoog. Als een van de eerste daden
benoemde het bestuur in zijn vergadering van I o februari I945 Dijkstra tot nieuwe directeur-geneesheer. Voortvarend ging deze over tot de aanstelling van andere geneeskundigen,
onder wie de aan het Sint-Ignatiusziekenhuis verbonden longarts Karthaus.e Toch broeide
er iets binnen het bestuun Blijkbaar was er kritiek binnen de financiele commissie en het

was vooral de net benoemde Dijkstra, die krachtige veranderingen bepleitte. In de notulen

van de vergadering van Io mei I945 viel zelfs de term 'bestuurscrisis', zonder dat duidelijk
uiteengezet werd waarover die handelde. In elk geval ervoer men als knelpunt, dat het

bestuur van het nog te starten sanatorium te veel geassocieerd werd met de twee moederorganisaties, het Wit Gele Kruis en de Provinciale TBC-vereniging. Deze leverden ook het
merendeel van de bestuursleden. Nu het sanatorium'een zo omvangrijk werk ging worden,'
was een meer onafhankelijke positie gewenst.

Allereerst vond men het noodzakelijk dat een meer representatieve figuur het voorzitterschap ging bekleden. Notaris Van der Klei maakte het de rest van het bestuur niet
moeilijk door in zijn bedankbrief te beklemtonen, dat de voorzitter 'niet alleen een vlag
maar ook een werker voor de stichting moest zijn.' Of de notaris daarmee op Mol doelde en
of deze een jaar later, ondanks zijn voorzitterschap van de Brabantse Bond van het Wit Gele
Kruis, als vertegenwoordiger in de Tweede Kamer voor deze functie weI voldoende representatief zou zijn geacht, zijn vragen die wel voor altijd onbeantwoord zullen blijven. De

notaris werd schriftelijk bedankt voor zijn inspanningen. Mol zelf stelde zijn plaats
beschikbaar aan een jongere kracht, maar de vergadering oordeelde, in zijn afwezigheid,
dat zijn deskundigheid in dit stadium niet gemist kon worden. Hi j bleef aan als vice-voor
zitter en liet waarschijnlijk de gemaakte kanttekeningen over de invloed van het Wit Gele

Kruis minder zwaar wegen dan de noodzaak van de spoedige komst van een sanatorium.
Tenslotte werd de burgemeester van 's-Hertogenbosch, mr. H.J.M. Loeff, bereid gevonden
het voorzitterschap op zich te nemen. Dat de hegemonie van het Wit Gele Kruis binnen
het geheel toch als groot ervaren werd, had als consequentie dat in I 945 de directeur van
de Provinciale Bond, Corssmit, vervangen werd door I.H. Vermeulen als administrateur.
Corssmit zou zich overigens zeer cooperatief ten opzichte van De Klokkenberg blijven
opstellen. Mol zat vrijwel alle bestuursvergaderingen in I945 voor.
9.1

Toen Loeff in december 1945 zijn eerste vergadering voorzat, bleek meteen dat een
ander groot knelpunt speelde, dat voeding had gegeven aan de bestuurscrisis tijdens de
oorlog. Het noodsanatorium in Tilburg was nog maaramper geopend of in volle hevigheid
rees de vraag, door wie de nieuwbouw van De Klokkenberg zou geschieden. De Utrechtse
architect Maas was indertijd door Mol naar voren geschoven, nadat hij van de Inspectie

van de Volksgezondheid positieve referenties over hem had gekregen. Voor een deel van
het bestuur en met name voor Dijkstra was Maas echter onacceptabe]. De jonge genees

heer-directeur betichtte de architect ervan, dat deze door nieuwbouw van De Klokkenberg
zijn gram kon halen, onidat indertijd het bouwen van het sanatorium Berg en Bosch aan
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hem was voorbij gegaan. De 'architectenkwestie' ging zo ver dat Loeff spoedig moest constateren dat benoeming van Maas als architect tot consequentie zou hebben dat Dijkstra
zich zou terugtrekken als geneesheer-directeur.46 Op zijn beurt beriep Maas zich op tijdens
de oorlog gemaakte afspraken met De Kleermaeker. Verder was hij van

mening dat hem
nooit een behoorlijk programma van eisen was voorgelegd, hetgeen krachtig door Dijkstra
bestreden werd. Na verloop van enige discussies bleef penningmeester Wijnen in feite als
enige binnen het bestuur over, die vond dat Maas duidelijk een opdracht van de zijde van
het bestuur had gekregen. Mol kon zich enerzijds voorstellen dat Maas meende de opdracht
gekregen te hebben, maar benadrukte de toevalligheid van de totstandkoming ervan. Via
Inspecteur L. Veeger was een bestuursdelegatie naar Zevenaar getogen, waar Maas een
noodpaviljoen bouwde, dat uiteindelijk uitgroeide tot een groot sanatorium. Ook Mol was

mening toegedaan, dat de Utrechtse architect zich door zijn houding vrijwel onmogelijk
had gemaakt. Steeds meer gingen de gedachten ernaar uit om voor een Brabants sanatorium
ook een Brabantse architect aan te zoeken.46
Februari I 946 werd Maas bij het dagelijks bestuur ontboden. Loeff deelde mee, dat
de

het bestuur het voornemen had om de relatie te verbreken. Graag liet Loeff aan Maas de eer
om op te stappen. Smits van Waesberghe en Mol onderstreepten nog wel, dat de deskundigheid van de architect boven elke twijfel verheven was. Maas deelde mee nog geen beslissing te kunnen nemen en wilde de zaak eerst nog voorleggen aan de Maatschappi j van
Bouwkunst.97 Vervolgens liet de architect geruime tijd niets van zich horen, zodat de vraag

in het midden bleef, of hij tot arbitrage of tot een schikking wenste te komen. In de junivergadering kwam echter een kort schrijven van hem aan de orde, waarbij hi j meedeelde
toch een nieuw projectvoorstel te willen indienen. Per kerende post liet het bestuur weten
dat daar nu geen sprake meer van kon ziin. Meteen startte de discussie, wie nu wel definitief deze taak op zich mocht nemen. De bestuurlijke impasse leverde nog een slachtoffer
op. Loeff, de eerste tijd voornamelijk als crisismanager fungerend, schreef aan Wijnen, de
enige die achter Maas was blijven staan, dat hij wilde dat die zou bedanken voor het
bestuur. Na de inwilliging van dit verzoek volgde de voorzitter van Brabants Volksherstel,
mn RI. van Thiel. Wijnen op.98 De architecten C.H. de Bever en C. van Moorsel werden in

de loop van I946 door het bestuur aangewezen om de nieuwbouw op zich te nemen.
Hoe irritant en tijdrovend de bestuurscrisis ook was, een verlammende uitwerking

92 Archief de Klokkenberg, Notulen bestuursvergaderingen 1945- 1950, Verslag bespreking 19 november 1944.
93 Van Avendonk en Dirven, de K/okkenberg, 12.

94 Archief de Klokkenberg, Notulen en vergaderingen /915-/950, notulen van de vergaderingen van 10 mei
95

en 12 september 1945.
Archief de Klokkenberg, Notulen en vergaderingen 1945- 1950, notlilen van de bestuuff,vergadering van 19
december 1945.

96 Archief de Klokkenberg, Map notulen en vergaderingen 1945-199), notulen van de vergadering van 23
januari 1946.
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op de voortgang van het werk had zij geenszins. Gegeven de kostbaarheid van materialen
kon er nog geen sprake zijn van nieuwbouw. Wel slaagde men er na langdurig onder
handelen in binnen een half jaar na de beeindiging van de oorlog in het Zuiden het doel te
bereiken om patienten in eigen sanatoriumruimte te verzorgen. Het betrof een noodsana-

torium, het juvenaat Mariahof aan de Bredascheweg te Tilburg, dat aan de Broeders
Penitenten uit Boekel toebehoorde. Het gebouw grenzend aan uitgestrekte bossen. was
behoorlijk gehavend uit de oorlog gekomen, maar toch repte de editie Tilburg en omgeving van Het Dagblad voor Oost-Brabant over 'een hele eer voor de stad dit binnen haar
muren te hebben.' Reeds in de zomer van 1945 kon men in deze tijdelijke accommodatie
I 25

patienten verzorgen en lagen er al plannen gereed om dit aantal via noodbarakken op

te voeren tot 450·'m De situatie was uitermate urgent, want op het eind van de oorlog was
het aantal tbc-patienten met sprongen gestegen. Eind I 944 wachtten ruim duizend

personen in het bevrijde Zuiden op opname.

1()1

Van noodsanatorium naar nieuwbouw
Op zondag

7

oktober I945 vond de officiele opening van het noodsanatorium plaats. De

dag begon om negen uur met een mis, waarna de wijding van het gebouw, een bestuursvergadering, een diner en de officiele opening plaatsvonden. Deze laatste werd door Mol

als vice-voorzitter verricht.'01 In zijn openingsspeech speelde hil met het thema 'klokken'.
Hij maakte indruk op de toehoorders door de noodklok te luiden voor het gevaar van 'de
witte tering' en ze vreugdevol te laten galmen over de tegenmaatregelen die nu getroffen
werden. 103

moeilijke omstandigheden van die tijd in koortsachtig tempo
gewerkt te worden. Een gelukkige omstandigheid was, dat op het laatste moment de geal
Er diende onder de

lieerden tweehonderd bedden ter beschikking stelden. Het uitgebreide netwerk van bestuurs-
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leden zorgde er mede voor, dat het net gestarte sanatorium spoedig over rtintgenappara-

tuur en een goed geequipeerde operatiekamer kon beschikken. Thoraxchirurgie (borstkas, jh) behoorde daardoor tot de mogelijkheden van het noodsanatorium, dat daarmee in
het land meteen een bevoorrechte positie innam. OP 3 I oktober 1945 verrichtte dr. H.
Karthaus er zijn eerste operatie. In het eerste jaarverslag over de eerste anderhalf jaar staat
beschreven dat de bezittingen van de stichting in die periode van I 2.000 gulden stegen tot
I.200000 gulden. In minderdan twee jaar waseen grote instelling ontstaan met I 22 medewerkers, van wie 32 zusters franciscanessen uit Veghel. De kunst aan de financiele verplichtingen te voldoen was in die periode even complex als het geven van een passend
antwoord op de alarmerend hoge tbc-cijfers.'04 De franciscanessen behoorden tot 'de actieve zusters'. Haar orde deed aan 'religieuze werkverschaffing' in projecten die zich onder
meer op het terrein van de geestelijke en somatische gezondheidszorg voordeden.'04 Met

inventiviteit werd aan het bijeenkrijgen van de benodigde financiele middelen gewerkt.
Immers, hoe gelukkig men er ook mee was, het noodsanatorium werd slechts als een
tussenoplossing gezien. Mol zette meteen de toon door te stellen, dat de 'overheid een
ereschuld had in te lossen met betrekking tot deze wijdverbreide ziekte."U" Met de
Inspectie voor de Volksgezondheid onderhield men goede contacten en via de burgemeesters in het bestuur konden die ook gemakkelijk gelegd worden met de diverse
overheden. Ofschoon er steeds nijpend gebrek aan geld was en zich nog wel een aantal
obstakels zou voordoen, kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat de rijksoverheid het
in deze niet liet afweten. Overigens zou van de hele operatie weinig zijn terechtgekomen
als een aantal industrielen zich niet borg had gesteld voor een bankgarantie. Maar ook het
particulier initiatief had zijn bijdrage te leveren.

Bij de eerste berekeningen voor nieuwbouw werd uitgegaan van een bedrag van
3·500.000 gulden. Naast een lening van 2.500.000 gulden werd een 'ddn miljoenfonds' opgericht, dat door giften en anderszins bijeengeschraapt moest worden. Prominenten als de

beide Brabantse bisschoppen, de burgemeesters van alle grote steden in de provincie, voor
aanstaande industrielen als R Fentener van Vlissingen en H. Kersten, voorzitters van

Kamers van Koophandel en anderen fungeerden als comite van aanbeveling en onderschreven een Manifest aan het Brabantse polk Daarin werd verwezen naar de oude leuze om

'licht en lucht in de woning te laten binnendringen', maar vroeg men zich tegelijkertijd af,
hoe dat moest als patient en gezonde gezinsgenoten gedwongen werden in ein vertrek
samen te leven. Bovendien had de oorlog alleen al in het Zuiden 30.000 huizen totaal verwoest en I 30.000 ernstig beschadigd. 'Alleen met het sociale gevoel en de liefde voor de

zieke evenmens' van de Brabander zou het nieuwe sanatorium in het hart van de provin-

100 Daqb/ad voor Oost-Brabant, 25 juli 1945.

101 Nieuwsblad van het Zuiden, 25 juli 1945.
1()2 Archief de Klokkenberg, notulen en vergoderingen /945-1950, uitnodigingibrief van J.11. Vermeulen, d.d.
26 jeptember 1945.

103 Interview met Taminiau.
104 Archief de Klokkenberg, map mtuten en vergaderingen /945-1950, jaarverslag I april 1945 - 21 december 1946.

105 Merk3-van Brunwhot, Broeden Penitenten, 70,71.
106 Archief de Klokkenberg, notulen en vergaderingen 1945-1950, bestuursvergadering 19 december 1945.
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cie uit de grond kunnen verri jzen.w Noord-Brabant werd in tien regio's opgedeeld, elk met
een eigen werkcomitd van vooraanstaanden, die de geldinzameling voor het nieuwe sanatorium voor hun rekening moesten nemen. De formule werkte, want binnen het jaar had
men reeds een bedragvan 523.000 gulden bijeengebracht. Met 205.000 gulden stond Tilburg
ver aan kop. Deze mildheid vond mede zijn oorzaak in de verwachting, dat ook de nieuw-

bouw binnen

deze stad of directe omgeving zou plaatsvinden. Overigens was er nog dis-

cussie geweest over de vraag of de niet-katholieke Fr. Philips tot het aanbevelingscomit6 in
Eindhoven zou mogen toetreden. Aangezien grote moeilijkheden werden verwacht met

betrekkingtot het daarte verwerven bedrag, nam het bestuur van De Klokkenberg een soe
pele houding in. Dat De Klokkenberg meer Brabants dan katholiek was, was de formule
108
waarop Philips 'binnen boord' gehouden kon worden.
Echter, zo eenvoudig lag het toch niet. Een van de eerste bestuursdaden van voorzitter

Loeff was de gang naar de bisschop van Den Bosch, Mgr W Mutsaerts, met het verzoek of een
niet-katholiek mocht toetreden tot het bestuur. Het Nederlandse episcopaat had in de na-

oorlogse periode al meer van dergelijke verzoeken ontvangen en de mening van de bisschoppen was. dat van de principiele lijn niet afgeweken mocht worden. Het bestuur besloot zich

bij deze uitspraak neer te leggen; een andere keuze had het ook niet in de toenmalige verhoudingen. In de praktijk kwam het erop neer dat men zich presenteerde als een katholiek
109
herstellingsoord met de restrictie, dat ook andersdenkenden zouden worden opgenomen.
In een publiciteitsoffensief schakelde men regelmatig de media in om de Brabander
te doordringen van het belang van het nieuwe sanatorium. Men verzocht Corssmit, na

goedkeuring van de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis, actief te blijven voor het tbcwerk. Ofschoon men tijdens de bestuurscrisis van I 944 beducht was geweest dat het sanatorium teveel een aangelegenheid van het Wit Gele Kruis zou worden, was er het inzicht
dat de overal aanwezige lokale afdelingen onder de bevolking vertrouwen genoten.
Daarom werden deze ingeschakeld bij een loterij.110 Mol en Matthee schreven als bonds-

bestuurders hun afdelingen indringend aan: 'niemand kon met goed fatsoen nog terzijde
blijven staan.'"' Ze verzochten alle bedrijven en fabrieken in Noord-Brabant en Zeeland
prijzen te leveren. Een ongelofelijke variatie aan artikelen stroomde binnen. waaronder

veel rookwaar. Dat het hier een instelling betrof die ook een longkliniek onder haar hoede
had, scheen niemand te deren."' De loterijwerd een groot succes en alleen al in Etten kon
Mol op een Algemene Ledenvergadering in I947 een bedrag van dertienduizend gulden
overhandigen aan Dijkstra."' De invloed van Mol zorgde er wel voor, dat deze 'Brabantse
erezaak' de Ettense gemeenschap niet onopvallend passeerde. Zelf bepaald geen liefhebber

van sport, droeg hij er niettemin mede zorg voor dat in zijn woonplaats voor dit doel een
motorcross werd georganiseerd in het kader van de'Ettense Klokkenbergdagen'."+ Ook het

gemeentebestuur van Etten en Leur voelde de zaak goed aan. Op verzoek van het bestuur
ran De Klokkenberg in 1949 tien cent per ingezetene af te dragen aan het nieuwbouwproject werd positief beschikt. Burgemeester Ch. van Rooy en secretaris C. Nooijens maakten
bij voorbaat oppositie kansloos door te schrijven, dat zij er niet aan twijfelden dat dit jaarlijkse, betrekkelijk kleine bedrag. in vergelijking met de miljoenen die de nieuwbouw
kostte, zonder enig respijt zou worden toegekend.
II5

Geen middel dat geld kon opleveren, werd geschuwd. Dijkstra was ter ore gekomen.
dat de duivensport zich bij uitstek leende voor charitatieve doelen. Liefdadigheidsvluchten
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ten bate van De Klokkenberg vonden nadien tot ver in de jaren vijftig plaats.'16 Kunst en
sport werden ten dienste gesteld van de volksgezondheid zodat toneel- en muziekuitvoe-

ringen voor het goede doel werden gehouden, maar ook voor voetbalwedstrijden en windhondenrennen trok men de neus niet op."' De deken van Tilburg stoorde zich zeer aan het
feit, dat voor de nieuwbouw van het sanatorium in zijn stad bals werden georganiseerd.
Was het verwonderlijk dat Mol in later dagen in de Tweede Kamer zijn beklag zou
doen, dat het verhaal over het particulier initiatief gekenmerkt werd door grote eentonigheid? 'De volksgezondheid kan alleen maar in stand worden gehouden door te bedelen;
118

dan voor het een en dan voor het ander en door te bedelen in de Kamer voor alle onderdelen

tegelijk!' sneerde hij bij een begrotingsbehandeling.'14 Het doel leek echter alle middelen te
heiligen en eind I953 was, ofschoon heel wat later dan gepland. het miljoen door de
Brabantse bevolking bijeengebracht.
Het terrein waarop het nieuwe complex zou moeten worden gebouwd, leverde nog
de nodige

moeilijkheden op. De Bredase industrieel Ch. Stulemeyer had een terrein van

veertig hectare geschonken in de buurt van Molenschot. Al spoedig staken echter de nodige

afstemmingsproblemen met de op dit landgoed gehuisveste golfclub Taxandria de kop op.
De geste werd door het bestuur in grote dank aanvaard, maar Mo] mopperde dat de aard
van een volkssanatorium zich niet verhield met deze sportbeoefening. Im Het probleem
loste zich echter vanzelf op. De uitbreiding van het militair vliegveld Gilze-Rijen zou te
veel geluidshinder meebrengen. Negen plaatsen werden nadien met behulp van de
Planologische Dienst van Noord-Brabant bekeken, maar om verschillende redenen afgewezen. Uiteindelijk werd aan de rand van het Mastbos bij Breda een terrein gevonden dat
voor dit doel uitermate geschikt was. Inmiddels was het inzicht gegroeid, dat een sanatorium niet meer dan vier kilometer van een stad of dorp mocht liggen, hetgeen de keuze
voor Breda versterkte. Deze gemeente stelde zich toeschietelijk op bij de aankoop door het
stichtingsbestuur van het beoogde terrein. zodat al eind I950 een start met de bouw

gemaakt kon worden. Tevoren had men eerst nog vele bezwaren opzij moeten zetten, omdat
de ministeries van Sociale Zaken, Wederopbouw en Financien huiverig waren. De bouw

107 Archief de Klokkenberg, Manifest 1945.
1()8 Ar( hief de Klokkenberg, notu/en en vergaderingen /945- 1950, vergadering met vertegenwoordigers van de

werkconiltes, 14 december 1945.
109 Archief de Klokkenberg, notulen en vergaderingen 1945-1950, bestuursvergadering 23 januari 1946.
110 Archief de Klokkenberg notulen en vergaderingen 1945-1950, bestuursvergadering 19 december 1945.
Ill Archief de Klokkenberg loterii 1945, /946, Brief Dagelilk, bestuur Provinciale Bond Wit (,ele Kruis aan aide-

ling„besturen, Tilburg 26 april 1946.
112 Archief de Klokkenberg, loterij 1945, 1946, inventarislijjt van opgestuurde artikelen.
113 AWGKEt., Notulenboek maart 1945-1951, Algemene Ledenvergadering, 7 apri\ 1947.
114
115

Gewestelijk weekblad voor de Baronie van Breda, De boer'. 14 september 1946.
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118 Van Avendonk eli Dirven, De K/okkenberq, 42.
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Tabel 6.4 Nieuwe gevallen van tbc in Noord-Brabant (I946-I952)
laar

Aantal

I946

I85I

I

947

I 759

I948

I6II

I

949

I 497

I

950

I 305

I95I

I 309

I952

I 05I

(bron: Brabants Nieuwsblad, 25-II-I953)
betekende een enorme aanslag op het beschikbare bouwvolume. De aanvankelijk geraamde
3.SOO.000 gulden bleek bovendien aan de krappe kant, want de kosten van het totale bouw-

project zouden IO.000.000 gulden bedragen.

1>1

Met de grootste letters kopte het Brabants Nieuwsblad echter in november I 953 dat
Brabant op het punt stond het mooiste en modernste sanatorium van Nederland te krijgen.
In een bescheidener lettertype voegde men de zegeningen van de tbc-bestrijding toe. In

deze provincie was het aantal actieve nieuwe gevallen in de naoorlogse periode van I 85 I
naar I 05 I gedaald (zie tabel 6.4). Met deze vooruitgang gaf het dagblad meteen aan voor
welke problemen directie en bestuur in de toekomst zouden komen te staan. Door de toe-
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Officiale opening van de Klokkenberg in 1954. Rechtj achter de be•ituurstafel zit voorzitter H. Loeff, daamaast

de minister van Sociale taken en Volksgezondheid, J.G. Suurhoff. Aan het gedrag van dit gezelschap is niet af

te leiden dat het hier de opening van een a macentrum en longkliniek betrof. Het verband tussen roken en
longzieklen werd iii die tijd nog niet zo nadrukkelijk gelegd als tegenwoordig (archief De Klokkenberg)
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Bil diezelfde opening op de receptie: de zusters franciscanessen van Veghel (archief De Klokkenberg)

genomen welvaart en de verbeterde preventieve methoden op medisch-hygitnisch gebied
slaagde men er steeds beter in 'volksvijand nummer I' te temmen. Gevolg was, dat De

Klokkenberg met 550 bedden spoedig overcapaciteit zou hebben. Op 29 juni I 954 werd De
Klokkenberg officieel geopend door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
I.G.

Suurhoff. Hoffelijk ging deze in op de vraag, of het nog wel zin had een dergelijk groot
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Luchtfoto van het hypermoderne sanatorium (archief De Klokkenberg)
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Archief de Klokkenberg, ontwikke/ingen /943-1969, historische

ontwikkeling.

257

complex te bouwen. Hij wees erop, dat het sanatorium in de klassieke zin zeker nog zijn
volwaardige functie bezat, maar dat in de toekomst de longchirurgie binnen de

Klokkenberg een steeds grotere rol zou gaan spelen.
Eind 1952 benaderde Mol zijn neef 1. Terwisscha van Scheltinga met de vraag of hij tijdelijk wilde waarnemen als econoom. Administrateur-econoom Vermeulen was intussen
122

overleden. Terwisscha van Scheltinga zou Mol nadien steeds in de bestuursvergaderingen
ontmoeten. Mol bekeek met name het medische aspect, zodat het meeste overleg met de

medisch directeur, Dijkstra, buiten de vergaderingen om geschiedde. m Mol bleef vicevoorzitter tot I 968 en nam toen gelijktijdig met voorzitter Loeff afscheid. Zoals in veel
andere katholieke ziekenhuizen het geval was, zeiden het jaar daarop de zusters van
Veghel eveneens De Klokkenberg vaarwel.
1/.1

6.3 Verzekeringswezen
Mol raakte op tweeirlei wijze betrokken bij het dekken van risico's tegen ziektekosten. Hij
was zowel in het Bredase diocees op dit punt bestuurlijk actief als bij het meebesturen van
landelijke. katholieke organisatie die als ziektekostenverzekeraar opereerde. Op beide
aspecten wordt nader ingegaan.
een

Dokters- en Maatschappijfondsen in West-Brabant

125

Vanaf het begin van de twintigste eeuw onderkenden huisartsen op het platteland het
belang van een goed verzekeringssysteem tegen ziektekosten. Angst voor de dokter en het

gebrek aan financiale middelen hielden decennialang een situatie in de hand, waarin de
bevolking grote gezondheidsrisico's liep. De bevolking stelde er eer in zonder hulp van wie

dan ook voor zichzelf te zorgen en slechts in uiterste nood wendde men zich tot een huis-

in rekening of verleende gratis hulp voor de allerhet aantreden van Mol als huisarts in I 9I/ bestond in Etten slechts een

arts. Die bracht vaak het laagste tarief
armsten.176 Bil

primitieve vorm van 'Onderlinge Bijstand', hetgeen inhield dat

de dorpsbewoners elkaar

via een varkensfonds en een begrafenisfonds voor de zwaarste kosten van ongevallen
probeerden te ontzien. \)1

Dokters- of maatschappij fondsen kenden al een lange traditie. In I 846 hadden tweehonderd medici, heelmeesters en apothekers reeds het Algemeen Ziekenfonds te
Amsterdam opgericht."0 Onder auspicien van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst werden vanaf ongeveer I870 in de grotere steden initiatieven genomen
om tot de oprichting van ziekenfondsen te komen. Schoorvoetend werd dit voorbeeld op
het platteland gevolgd door de oprichting van 'doktersfondsen' rondom een individuele
huisarts. De eerste signalen van een mentaliteitsverandering onder katholieken op het

platteland tekenden zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog. In I9 6 gaf het Episcopaatvan
Nederland een communiqucE uit waarin de bisschappen de R.K. standsorganisaties aanwezen om het ziekenfondswezen op te richten."" Vrijwel iedere plaats in West-Brabant en

Zeeuws-Vlaanderen had een standsorganisatie van katholieke arbeiders, die op zijn beurt
w as aangesloten bij de Bredase diocesane Werkliedenbond. Deze organisaties hadden. met
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de steun van de bisschop van Breda in de rug, een krachtig middel in handen om de ziektekostenverzekering van de werkmansstand voor hun rekening te nemen. Het zou echter
een zware striid worden tussen huisartsen en vakbonden in het Bredase diocees, die ook
aan Mol niet voorbijging.110 Noord-Brabant had, op Drenthe en Friesland na, het laagste

percentage ziekenfondsverzekerden van het land. Tegenover een gemiddeld percentage
van 34 voor het hele land, reikte deze zuidelijke provincie niet hoger dan een verzekerings

graad van nog geen tien procent.
Meermalen hebben het R.K. Werkliedenbond en het Wit Gele Kruis, beide in het
Ill

diocees Breda, toenadering tot elkaar gezocht, maar tot daadwerkelijke samenwerking zou

het niet komen. Het zou nog tot I 930 duren voordat de Bredase diocesane Werkliedenbond
erin slaagde het Onderling Ziekenfonds (0.Z.) daadwerkelijk van start te laten gaan. Het
initiatief kwam zo moeizaam van de grond, omdat de werklieden torenhoog opkeken
tegen de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG) die men een
enorme macht toedacht. Het werd als een onmogelijkheid gezien buiten de huisartsen om
te werken.132 De zaak kwam muurvast te zitten, omdat de overwegend katholieke artsen in

het Zuiden eenvoudigweg geen inmenging wensten van een ziekenfonds van de R.K.
Werkliedenbond. In West-Brabant kwamen deze Maatschappijfondsen dan ook onder aus-

picien van de NMG tot stand. Na Breda werden deze ook in Bergen op Zoom en Roosendaal
en omstreken opgericht. Er bleef een duidelijke kloof gapen tussen de vertegenwoordigers
van het Werkliedenverbond en de huisartsen in het Bredase diocees. De arbeiderszieken-

fondsen droegen het de bisschoppen welgevallige standpunt uit, dat in elk R.K. gezin een
R.K. arts hoorde te zijn. Bij monde van de voorzitter van de R.K. Artsenvereniging, L.H. van
Romunde, luidde de kritiek op de arbeidersziekenfondsen, dat bij het afsluiten van collectieve verzekeringen de onafhankelijkheid en de rechtspositie van lokale medici in gevaar

kwamen. Aangezien de Werkliedenbond er niet in slaagde met de R.K. Artsenvereniging in
gesprek te raken, paste de bond zijn strategie aan en liet zijn vertegenwoordigers met indi-

viduele artsen in het Bredase diocees de discussie aangaan. De veronderstelling was, dat bij
Mol en ziin collega Van Son uit Oudenbosch de katholieke belangen' in betere handen
waren dan bij de overige vertegenwoordigers van de R.K. Artsenvereniging. Veel leverden
de gesprekken echter niet op.

Mol zat zelf op

IO

Ill

februari I 929 een vergadering voor van 'Medici ten plattelande
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rondom Breda' om te komen tot een Ziekenfonds van de Maatschappij. De aanwezige artsen

verklaarden zich in het belang van de zieke medemens voor de zaak te willen inspannen.
Ze zagen in dat de eenvoudige 'doktersfondsen' niet langer voldeden. De vergadering
besloot dan ook een zelfstandig plattelandsfonds op te richten. Op I 4 oktober I 929 trad het

Maatschappijziekenfonds Omstreken van Breda (MZOB) in werking. Het bestreek het
gebied van Zundert tot Moerdijk en van Gilze tot Oud Gastel. Praktisch alle artsen deden
mee in de 39 kleinere gemeenten."4 Door deze ontwikkeling bleven de Maatschappijfondsen
en het initiatief van de R.K. Werkliedenbond echter onverzoenlijk tegenover elkaar staan.

Het hele diocees Breda werd bedekt met krachtige Maatschappijfondsen. Toenin juni I930

oprichtingsakte eindelijk gepasseerd werd, was het Onderlinge Ziekenfonds weliswaar
een feit, maar had men het gevoel kostbare jaren verspeeld te hebben. m Zeker de eerste
jaren moeten frustrerend geweest zijn voor het nieuwe ziekenfonds, omdat de pogingen
om de tarieven bij afdelingen en bij individuele huisartsen te verlagen, vrijwel overal
de

spaak liepen. Bovendien kreeg men door de scherpe concurrentie van de artsen amper de

exploitatie rond en geraakte men in de 'rode cijfers'.
Uiteindelijk kwam men in april I934 dan toch tot een akkoord, waaraan enige massage op landelijk niveau door de Nederlandse Maatschappij en de Bond van R.K. Ziekenfondsen vooraf was gegaan. Het heikele punt, de verdeling van de bestuursposten, werd
toen naar wederzijdse tevredenheid opgelost. Kort na de Tweede Wereldoorlog gingen de
156

137
Maatschappijfondsen op in een groot regionaal ziekenfonds voor Breda en Omstreken.
In het kader van deze studie is het van belang de vraag onder ogen te zien. hoe Mol

in deze ziekenfondsdiscussie geplaatst moet worden. Zeker vddr de Tweede Wereldoorlog
hij iemand die als principieel katholiek het woord van de bisschoppen normaliter als
uitgangspunt voor zijn verdere handelen nam. Des te opvallender was het dan ook, dat hij

was

zich in deze

niet bepaald

volgzaam opstelde ten opzichte van de bisschoppelijke missive,

maar duidelijk afweek en het door de NMG voorgeschreven standpunt inzake de ziekenfondskwestie uitdroeg. De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in het

feit. dat het beroep van huisarts tijdens de jaren waarin deze ziekenfondskwestie speelde,
in West-Brabant zeker niet zo lucratiefwas als velen dachten. Rond I930 werd de inkomens-

welstand van de huisarts sterk bepaald door de stad of streek waar deze werkte. Met
gemiddeld de grootste praktijken verdienden de huisartsen in de beide zuidelijke provincies
verhoudingsgewijze het minst. Streek een huisarts in het Gooi in 930 gemiddeld I Io.000
gulden per jaar op, zijn collega in Roosendaal moest het met een stuk minder doen: hij ontving 46.000 gulden voor zijn inspanningen:58 Zelf niet onwelvarend lijkt Mol in de hele
diocesane ziekenfondskwestie betere arbeidscondities voor de hard ploeterende collega's
in zijn omgeving te hebben willen bepleiten. 139
Het valt daarbij wel op, dat hij in deze kwestie een aantal malen door vertegenwoordigers van de R.K. Werkliedenbond benaderd werd, omdat hij in die kringen het vertrou-

wen als katholiek en geengageerd huisarts genoot. Overleg in de jaren twintig tussen het
diocesane Werkliedenverbond en het Wit Gele Kruis leverde echter niets op. Toen de R.K.
Artsenvereniging in 1933 voorstelde het hele ziekenfondswezen onder de hoede te bren-

gen van de Kruisverenigingen, werd dit standpunt merkwaardigerwijze niet door Mol
overgenomen. Hij publiceerde er niet over. Het waren de aan de Inspectie van de Volksgezondheid verbonden arts L. Veeger en voorzitter Van Romunde van de R.K. Artsen
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vereniging, die deze gedachte leven inbliezen. Begin jaren dertig was er een stroming
binnen het Wit Gele Kruis die naar een algeheel dekkend netwerk van katholieke gezondheidsvoorzieningen toe wilde, waarvan ook de katholieke ziekenhuizen en het ziekenfondswezen deel moesten uitmaken. Blijkbaar heeft de Ettense huisarts met zijn uitgebreide netwerk onderkend dat deze plannen onhaalbaar waren, omdat de bisschoppen de

bevordering van de economische belangen via de standsorganisaties belangrijker vonden
dan de tamelijk naieve ideetn van de katholieke artsen, die weinig gevoel voor politieke en
sociale verhoudingen hadden en de mening waren toegedaan dat men zich in de jaren

twintig

en dertig aan een bisschoppelijke missive kon onttrekken.140 Toen ook de hoofd-

redacteur van het Tijdsch« voor sociale geneeskunde zich afvroeg, of het Wit Gele Kruis wel
de deskundigheid in huis had om het ziekenfondswezen onder zijn hoede te nemen, zag

Mol het onrealistische van deze plannen in.

141

Overigens is er weinig reden om te schamperen over het materiale belang dat de

Maatschappijfondsen voorstonden. Natuurlijk werden de huisartsen hierdoor verlost van
veel oninbare rekeningen. Aan de andere kant hebben toch vooral deze fondsen de ont-

wikkeling van het ziekenfondswezen op het platteland tijdens het Interbellum gestimuleerd.14, Met de oprichting van het Maatschappijziekenfonds Breda en omstreken in I929
droegen huisartsen ertoe bij, dat minvermogenden minder lang bleven wachten met het
inroepen van geneeskundige hulp en onnodige risico's vermeden werden. Geregeld wees
Mol patienten die niet aangesloten waren bij een fonds. op het onverstandige hiervan.
11 1

en landelijke. katholieke ziektekostenverzekering
Tegelijkertijd met het hierboven beschreven proces van de oprichting van ziekenfondsen
in het diocees Breda tekenden zich binnen het Wit Gele Kruis krachten af. die zich sterk
maakten voor een landelijke, katholieke ziektekostenverzekering. Deze diende van propagandistische waarde te zijn om het werk van het Wit Gele Kruis beter uit te dragen onder de
bevolking. De Wit Gele Kruisafdelingen van de diocesen Haarlem en Utrecht pakten als
eerste deze zaak op.144 Kort nadien volgden het diocees Breda en de lokale Wit Gele Kruisafdeling Schiedam dit collectieve contract en sloten ze een herverzekering voor hun leden af.

145
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De aanleiding hiertoe was, dat landelijk en in de diocesen boven de rivieren het werk van
het Wit Gele Kruis in een impasse zat. In 1927 werd voor de eerste maal binnen de

Nationale Federatie over een dergelijke verzekering gesproken. De voorstanders gaven als
belangrijkste argument de reeds lang bestaande wantoestand aan, dat velen de kosten van
een ziekenhuis niet konden betalen, omdat de toenmalige ziekenfondsen die niet in hun

pakket opnamen. Vaak werd de burger dan genoodzaakt de vernederende gang naar de
armenzorg te maken.
1·16

In tegenstelling tot zijn neutrale pendant, het Groene Kruis. realiseerde het katholieke Wit Gele Kruis een grootschalige aanpak voor de ziekenhuisverpleging en specia
listische hulp, die geacht werd te passen bij de mentaliteit van dit deel van de bevolking.
Men slaagde erin een constructie te vinden, waarin niet de Nationale Federatie maar de
individueel aangesloten leden van het Wit Gele Kruis het eventuele risico van verliezen

14/

zouden dragen. Er werd een verzekeringslichaam gecreterd, dat bestuurd werd door een
algemene vergadering, die uit trapsgewijze gekozen individuele leden van het Wit Gele

Kruis bestond. Conform artikel I van de statuten behoorde de verzekeringsmaatschappii
toe aan de Nationale Federatie, die echter niet aansprakelijk was voor schulden van de ver
eniging. Na vijf jaar voorbereiding ving op I juli I933 de Onderlinge Nationale R.K. Vermiging
tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging en Operatie (ONVZ) haar werkzaamheden aan.118 Een
bestuur van vijf personen gaf leiding aan het bedrijf, maar de hoogste macht lag bij een
algemene vergadering, bestaande uit het bestuur en twaalf afgevaardigden, twee namens
de Nationale Federatie en tien namens de afzonderlijke Provinciale Bonden van het Wit

Gele Kruis. In H.I.A. Post werd de eerste directeur. de Limburgse arts L.G.J.A. van de
Meerendonk de eerste voorzitter.
Dat het toch nog zo lang geduurd had voordat de oprichting een feit was, vond zijn
belangrijkste oorzaak hierin, dat veel van de beraadslagingen doorkruist werden door
gesprekken met de standsorganisaties, die naar Un groot R.K. ziekenfonds toe wilden, iets
waarvan uiteindelijk toch afgezien werd. Ook binnen het Wit Gele Kruis liepen de meningen
uiteen. In de hogere regionen waren vooral de artsen Van de Meerendonk. Van der Heijden
en Mol, alsmede pastoor Kitslaar van de Nationale Federatie de stuwers achter het idee van
een eigen ziekenhuisverzekering, maar op lokaal niveau werd dit bij de afdelingen zeker
niet overal met enthousiasme ontvangen.m Op veel plaatsen bestond vaak reeds lang een

goedkoop werkend ziekenhuisverplegingfonds, dat eveneens door daartoe speciaal opgerichte verenigingen aan haar verzekerden dekking gaf tegen zware medische risico's.

15()

Lange tild werkte de ziekenhuisverzekering van het Wit Gele Kruis zonder inspecteurs en
controlerend geneesheren, omdat de naam'Wit Gele Kruis' op zich reeds als de beste aanbeveling werd gezien. Door af te zien van winst en aan bestuursleden geen vergoedingen
te geven. werd getracht de premies voor de Wit Gele Kruisleden zo laag mogelijk te houden.
De lage premies hadden tot gevolg. dat men zich beperkingen diende op te leggen bij de

uitkeringen. Vdcfr de oorlog keerde men slechts gedeeltelijk conform de verzekeringstarieven
uit voor verpleegkosten, operatiekosten en ziekenvervoer, maar er was geen uitkering bij

opname wegens besmettelijke ziekte en psychische afwijkingen. Vaak gaf dit aanleiding
tot teleurgestelde reacties bij verzekerden."' Voor de herverzekering van sanatoriumkosten sloot de ONVZ zich in I 938 aan bij de VSV (Stichting tot Verzekering van de kosten

van Sanatoriumverpleging), zodat het aantal teleurstellingen verkleind werd.w Niettemin
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was de'onopzegbaarheid' uniek in de jaren vddr de oorlog, omdat de meeste ziektekostenverzekeraars in die dagen de meest kwetsbare onderdelen nog wel eens lichtzinnig royeerden. Enige avonturiermentaliteit kon de initiatiefnemers van het Wit Gele Kruis dan ook

niet ontzegd worden. 153
Mol volgde na de installatie van het bestuur van de ONVZ de zaken gedurende twintig jaar
op afstand. Vrijwel meteen na de start van de nieuwe verzekeringsmaatschappij werd hij
echter tot handelen gedwongen. Aanleiding was een aantal sensatieberichten in de katholieke pers in 1934· Op I januari van dat jaar waren ook de bestaande verzekeringen van de
Haarlemse Federatie en van de Provinciale Utrechtse Bond van het Wit Gele Kruis ondergebracht bij de Onderlinge Nationale. Terwijl het gewone bedrijf gewoon moest doorlopen, moesten duizenden nieuwe verzekerden in een nieuw administratief systeem

ondergebracht worden, hetgeen met de nodige moeilijkheden gepaard ging. Met een te
krappe en slechts ten dele voor zijn taak geschikte personeelsbezetting liep de achterstand
snel op, waarbij het bestuur aanvankelijk niet durfde in te grijpen. Kwalijker bleek echter

nog het feit, dat men met de overname van de twee bestaande verzekeringen een 'twijfelachtige uitzet' van vorderingen en schulden had binnengehaald. Dit leidde ertoe dat uiteindelijk toch op korte termijn personeel ontslagen moest worden. Toen brieven bleven
liggen, verzekerden hun polis niet ontvingen en uitbetalingen te lang wachtten. groeide

een hetze. Met name de net benoemde directeur werd verantwoordelijk gesteld voor alle

tekortkomingen en hij kreeg de nodige verdachtmakingen over zich heen. Toen kort
nadien de media, waaronder De Maasbode, met grote koppen over onregelmatigheden bij
de verzekeringsmaatschappij begonnen te schrijven, zette Mol een tegenoffensief in onder
de lezers van Katholieke Gezondheidszorg. Op het moment dat zijn artikel verscheen, was
echter reeds bekend dat de accountant meegedeeld had dat het bedrijf financieel volledig
gezond was. Toen De Maasbode in een daaropvolgend artikel het 'financieel in orde zijn'
onderschreef, doch niets herriep van het eerder gewraakte artikel, nam Mol revanche. 'Het
katholieke grootblad had weer eens bewezen, hoe veilig de belangen van de katholieke
gezondheidszorg daar waren', stelde hij cynisch, om er nog aan toe te voegen 'dat de aan-

eenrijging van insinuaties een derderangs provincieblad onwaardig zou zijn geweest.'151

Het zou niet de laatste keer zijn, dat de zonder winstoogmerk opererende ziektekostenverzekeraar langs de rand van de afgrond zou balanceren. Na de introductie van het
Ziekenfondsbesluit in I 94·I werd binnen het bestuur van de ONVZ in ernst de mogelijkheid besproken de zaak maar te liquideren. Het was aan de vasthoudendheid van voorzitter Van de Meerendonk te danken dat dit voorstel niet uitgevoerd werd. Ook I947 werd als

146 Querido, De wit qek, v/am, 107, 108.
1.17 Compan je, Convi'rgerende he/ang 'n, 114

148 Querido, De wit qe/e vlam, 107,108.
149 KD(, Archief het Wit Gele KruA, ONVZ 1949-1963, inv.nr. 169, Nola van Pc,st aan Bestuur, 3 juni 1958.
15() Companje, Convergerende belangen, 122,123.
1
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152 Coinpanie, Corivergeri,nde be'langen, 120.

151 Interview met Wolfhagen.
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een lastig jaar ervaren, omdat de verplichte ziekenfondsverzekering van 3.000 naar 3·750

gulden werd uitgebreid en de verstrekking van ziekenhuisverpleging eveneens deel ging
uitmaken van het ziekenfonds. Beide maatregelen kostten de katholieke verzekeringsM
maatschappij vele leden.
In I950 kwam Mol met betrekking tot dit terrein weer in beeld. De directeur van de

ONVZ, Post, nam toen zitting in een commissie van het Centrum voor Staatkundige Vorming

onder leiding van Mol. De commissie kreeg als opdracht het vraagstuk te bestuderen van

de ziektekostenverzekering voor die bevolkingsgroepen, die de op dat moment geldende
welstandsgrens van de ziekenfondsen overschreden.M Op instigatie van een bisschoppelijke commissie was inmiddels het predikaat'R.K.' uit de officiele naam gehaald, verviel de

verplichting om in een katholiek ziekenhuis behandeld te worden en zelfs het verplicht
lid zijn van een afdeling van het Wit Gele Kruis werd losgelaten. Dit laatste kon men doen
omdat het werk van deze organisatie na de oorlog zo'n enorme vlucht had genomen, dat
extra propaganda niet meer noodzakelijk was. De bedrij fspolitiek bleef de premies uit ideele
overwegingen zo laag mogelijk te houden. De relatie met het Wit Gele Kruis als oprichter
weni in stand gehouden, waarbij deze organisatie nog steeds niet voor eventuele schulden
aansprakelijk kon worden gesteld. Als wederkerige waarborgingsmaatschappij voor onbepaalde tijd voor heel Nederland bleven de Nationale Federatie en de Provinciale Bonden de
afgevaardigden aanwijzen voor het algemeen bestuur.157 Er kwamen nieuwe tarieven. Het

verstrekkingenpakket werd aanzienlijk aangevuld voor de kosten van specialistische
behandeling, niet operatieve klinisch-specialistische behandelingen en de maximum uitkeringsbedragen voor sanatoriumverpleging werden aanzienlijk verhoogd. Aangezien de
lijn van de ONVZ steeds meer werd, de mogelijkheid te bieden particle verzekeringen bii
haar af te sluiten, werd zij steeds interessanter voor categorie8n personen die elders reeds
een deel van hun verzekering hadden ondergebracht. Dit systeem van aanvullende verzekering gaf een toeloop te zien van ziekenfondsleden, beroepsmilitairen. priesters, artsen,

ambtenaren en onderwijzers. Met het economisch tij in de rug slaagde 'de Onderlinge' er
in de eerste helft van de jaren vijftig in veel hogere premie-inkomsten te genereren en aan

reservevorming te doen.M

Voorzitter van de ONVZ
Op de algemene vergadering van de ONVZ op 28 juni I956

in Utrecht werd Mol kandidaat

gesteld en tot voorzitter benoemd als opvolger van de overleden Van de Meerendonk.

Vrijwel meteen na diens overlijden in september 955 had Mol de functie voorlopig waargenomen, waarbij de constructie in stand gehouden werd, dat de voorzitter van de
Nationale Federatie dezelfde positie bekleedde binnen de ONVZ.159
Mol was zeker een geroutineerd bestuurder, maar van verzekeringstechnische zaken
was hij, net als de rest van het bestuur, slechts op hoofdlijnen op de hoogte. Men zag de
meer specifieke detailkwesties als een vertrouwenskwestie die de directeur met het
bureau naar behoren diende uit te voeren. Daarbij moest de directie steeds tussen een economisch en een meer idefel doel manoeuvreren. Directeur Post wilde het verzekeringsbedrijf op passende wijze afdekken tegen risico's en stond open voor commercialisering.
Het bestuur wilde echter tegen een zo laag mogelijke premie zoveel mogelijk mensen ver-
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Jubileuni ONVZ in 1958. De houding is kdrakte-

ristiek voor Mol: de ene hand 10•.jes in de zak
van zijn calbert en gesticulerend met de andere

(prive-collectie Frans Mol)

zekerd krijgen. De algemene vergadering van uitsluitend Wit Gele Kruis-vertegenwoordigers had dan ook geen affiniteit met winst en het aanleggen van risicoreserves voor de
toekomst. Dit spanningsveld, dat vanaf het ontstaan in de constructie ingebakken' had
gezeten, kwam het duidelijkst aan de oppervlakte in de relatie tussen Mol en Post. Mol was
weliswaar niet autoritair, maar had wel een sterk uitgesproken mening. Ofschoon hij niet
decreteerde, kon hij zeer aan het eigen standpunt vasthouden en was dan moeilijk te over-

tuigen. In de verhouding met Post gaf dit soms forse aanvaringen, omdat beiden geen strobreed toegaven. De een beriep zich daarbij op zijn directeurschap. de ander op het feit dat
hij voorzitter was. Post, van origine elektrotechnisch ingenieur, was behoudend en keek
sterk naar de financiele kant. In zijn opvattingen stond hij vaak lijnrecht tegenover de veel
meer ideeel geinspireerde bestuurder uit Etten-Leur. Door de spanningen tussen bestuur

en directie en de concurrentie met de bovenbouwen van de ziekenfondsen kende ONVZ
toen weer een aantal financieel moeilijke jaren. Er werd zelfs gesuggereerd er maar mee op
te houden.

1()()

Post schreef in I 958 vertrouwelijk zijn nota Heeft de ONVZ, gezien de huidige situatie in
de ziektekostenverzekeringsbranche, nog betekenis in het kader van de gezondheidszorg? In dit
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156 KDC.,
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document gaf hij een analyse van de ontwikkeling en het krachtenveld, waarin de organisatie zich op dat moment bewoog. In zijn reconstructie ging Post terug naar het jaar I949,
toen de iuist opgerichte Ziekenfondsraad per circulaire had laten weten, dat het in de verhouding tussen Algemene Ziekenfondsen en Ziekenhuisverplegingverenigingen zeer
gewenst was dat de eerstgenoemden zich zouden onthouden van het dekken van de kosten
van ziekenhuisverpleging. De ziekenfondsen hadden echter hun eigen methodiek om dit

probleem te omzeilen. Door hun toedoen rees een groot aantal nieuwe 'stichtingen' of
'bovenbouwen' als paddestoelen uit de grond. Enerzijds werden die opgezet om diegenen,
die wegens overschrijding van de loongrens hun verplichte ziekenfondsverzekering
moesten opzeggen, zonder hiaat toch verzekerd te laten blijven tegen de kosten van

ziekenhuisverpleging. Voorts gingen deze nauw aan de ziekenfondsen gelieerde stichtingen zich spoedig toeleggen op het afsluiten van eerste- en tweede klasseverzekeringen

onder particulieren, die nooit in relatie hadden gestaan met het ziekenfondswezen. Ook
breidde men zijn werkzaamheden aanzienlijk uit doordat men zich niet langer aan de
rayongrenzen stoorde. Aangezien men openlijk gebruik maakte van het administratief en

buitendienstapparaat van de ziekenfondsen en deze door de zogenoemde aanvullingsfondsen over enorme financiele overschotten beschikten, kon men met premies op de
markt komen waartegen door particuliere verzekeringsmaatschappijen vrijwel niet te con-

curreren viel. Wat hun acceptatiepolitiek betrof, deinsden deze stichtingen er niet voor
terug ouden van dagen, zieken en personen'die reeds met 66n been in het ziekenhuis stonden'. als verzekernemer in te schrijven. De grootste van deze stichtingen, de bovenbouw
van het Algemeen Ziekenfonds te Rotterdam, ging hierin het verst en hield er een wilde
tarievenpolitiek op na. Post hield in zijn nota het bestuur voor wat de ONVZ zijns inziens

in de naaste toekomst moest doen. Het volgen van het Rotterdamse voorbeeld en de pre-

mies verlagen zou ertoe leiden, dat het reservefonds snel zou worden opgesoupeerd en
onherroepelijk een debacle wachtte. Noodzakelijkerwijze moest de ONVZ ertoe overgaan

haar binnen- en buitendienstapparaat beschikbaar te stellen voor andere vormen van
schadeverzekering. De opbouw van 'zulk een varia-verzekeringsmaatschappij' moest met
de nodige voorzichtigheid geschieden, waarbij de directeur alvast een inschatting maakte
van de reserves waarmee het algemeen bestuur zijn voorstel zou ontvangen.
Met pijn en moeite stemde men ermee in, dat er een groter accent op schadeverze161

kering (tegen brand etc.) zou worden gelegd.161 Het bestuur en de algemene vergadering
van de ONVZ zagen in dat de concurrentie in de branche moordend was en de alarmsignalen van andere ziektekostenverzekeraars niet meer genegeerd konden worden. In de
jaarvergadering van I 959 deelde Mol dan ook mee, dat de ONVZ het voornemen had het
werkterrein uit te breiden naar andere branches. Weliswaar behoefde dit nog de instemming van het hoofdbestuur van de Nationale Federatie W.G.K., de Bond van R.K. ziekenfondsen en het aartsbisdom Utrecht, maar veel problemen voorzag voorzitter Mol daarbij
niet. Aan het eind van deze jaarvergadering stelde Mol toch nog eens de vraag of het appa-

raat van het Wit Gele Kruis niet meer dienstbaar gemaakt zou kunnen worden aan de
ONVZ. De Brabantse vertegenwoordiger H.I. Corssmit antwoordde daarop dat deze organi
satie vooral in de beginfase waardevol was geweest, maar dat het sluiten van verzekeringen

steeds meer een zaak van vakmensen was geworden. Wel kon de katholieke Kruisvereniging nog betekenis hebben door goodwill voor deze zaak te creeren.16, De afbraak266

politiek van de concurrentie had in I959 Opvallend veel opzeggingen van verzekeringsposten bij ONVZ opgeleverd, maar na het Rotterdamse fiasco keerden veel verzekeringsnemers weer op het oude nest terug. Bij het publiek was er bezorgdheid gerezen over te lage
premies. De negatieve publiciteit over de bovenbouwen van de ziekenfondsen en de degelijke reputatie die de ONVZ nog steeds genoot, zorgden ervoor dat dit moeilijke jaar toch
nog met een bescheiden winst kon worden afgesloten.'64 Het bleef echter uiterst onrustig in
de verzekeringssector. In I 960 vond driemaal aanpassing van de verpleegkosten per bed

plaats, mede door de in die tijd veel gepleegde nieuwbouw van ziekenhuizen. 165

Op I 2 juni I 962 liet Post als directeur voor de laatste maa] een convocatie voor een

iaarvergadering uitgaan. Menigmaal had hij zijn organisatie in de voorafgaande dertig jaar
aan de rand van de afgrond zien staan. De gebrouilleerde verhouding tussen hem en een

groot deel van het bestuur hield daarmee op. Post werd wethouder in Utrecht. Vanwege
zijn grote verdiensten voor de organisatie werd hem, aldus het jaarverslag over I 96 2, een
adviseurschap bij de ziektekostenverzekeraar aangeboden. 166 C.I. Wolfhagen, eerder nog
secretaris-assistent van vice-minister president Beel, volgde hem op en zou in een meer

cooperatieve sfeer met Mol komen te verkeren. Economische restricties ten spijt bleef de

nauwe verbondenheid met het Wit Gele Kruis overigens vrijwel onveranderd.
De bestuursstijl van Mol werd bepaald door zijn ervaring als politicus, waarbij 'oog

voor het haalbare' zijn uitgangspunt was. Mol was niet bang uitgevallen. De geldende prijsbeheersingvoorschriften met betrekking tot premieaanpassingen zijn met medeweten en

medewerking van Mol in het belang van de continuiteit van de ONVZ vaak ruim geinterpreteerd en toegepast. Tot diezelfde bestuursstijl behoorde ook dat na de vergaderingen
altijd gedineerd werd, waarbij Mol uitvoerig aan het woord was. Liep tijdens de vergadering de zaak vast, dan werd het probleem pas in de lossere sfeer bij het gezamenlijk diner
in goed overleg en naar behoren opgelost.'61 Overigens bracht de voorzitter zijn kunde en
tijd niet langer pro Deo in, maar ontving hij in de naoorlogse periode bij zowel de ONVZ
als een aantal organisaties hiervoor een ruime financiale compensatie. 168
Na enkele financiele debacles in de schadeverzekeringsbranche ging de verzekeringskamer zich rond 1965 ook belasten met het toezicht op de schadeverzekeraars. Voor

de ONVZ betekende dit een grote ommekeer. Zij moest gaan voldoen aan solvabiliteits-

normen teneinde haar voortbestaan veilig te stellen. Het vanouds bestaande idealisme
vanuit het Wit Gele Kruis diende steeds meer binnen een wettelijk kader gerealiseerd te
worden. De verzekeringskamer ging indringender reservevorming voorschrijven, die
haaks stond op het historisch gevoerde premiebeleid. De iaarlijkse premieaanpassingen

werden daarbij gerelateerd aan de stijgende kosten in de gezondheidszorg en daarbij
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onderworpen aan wettelijke regels van prijsbeheersing. Zowel het financiele overheidstoezicht als de fusie van de georganiseerde Kruisverenigingen maakte het mogelijk, dat de
ONVZ zich steeds meer ontwikkelde tot een zelfstandige verzekeringsmaatschappij, los

van het Wit Gele Kruis.

1()q

Op de Algemene Vergadering van 25 september I973 trad Mol af. Aangezien het

bloed kroop waar het niet gaan kon, gaf hij in zijn slotwoord voor de laatste keer in overweging mee of via de Kruisverenigingen niet meer leden te verkrijgen zouden zijn. De 8Ijarige voorzitter memoreerde, dat hij met ziln opstappen de laatste draad doorknipte met
vroegere functies. Nog was het de voorzitter van de Nationale Federatie, Mertens, die Mol

als voorzitter van de ONVZ opvolgde. De 'ontkleuring' van de kruisverenigingen was echter reeds in volle hevigheid begonnen en het zou niet lang meer duren voordat de oprich-

ting van de Nationale Kruisvereniging een feit was. Binnen de'Onderlinge' wezen de leden
afgevaardigden aan voor de algemene ledenvergadering, waarin jaarstukken goedgekeurd
werden en consultatie plaatsvond over belangrijke beleidsbeslissingen. De verzekerings1/0
organisaties kregen andere juridische vormen en stelden eigen bestuursleden aan.
Daarmee werd de relatie met het Wit Gele Kruis definitief geschiedenis.

6.4 De betekenis van Mol als bestuurder
Decennialang stond Mol op de barricaden als een strijdbaar en kundig bestuurder. In de in
dit hoofdstuk gevolgde voorbeelden gebeurde dit bij organisaties op provinciaal en nationaal niveau. Bij alle drie blijkt duidelijk de nauwe verwantschap met het Wit Gele Kruis.

Hun oorsprong lag steeds binnen de boezem hiervan en op de verdere ontwikkeling ervan
zou deze organisatie steeds grote invloed hebben. De visie dat katholieken een samenhangend geheel van eigen gezondheidsorganisaties wensten, waarop het particulier initiatief
een eigen stempel drukte, speelde bij Mol een doorslaggevende rol. De verwevenheid met

het Wit Gele Kruis zou binnen het bestuur van De Klokkenberg in I 944 tot een conflictsituatie leiden. De relatie werd losser, maar Mol bleef als vice-voorzitter aan vanwege zijn
deskundigheid en uitgebreide netwerk. Ook bij De Krabbebossen en de ONVZ was constateerbaar, dat mettertijd de relatie met de moederorganisaties losser en op den duur ver-

broken werd. Niettemin was de relatie met de aanvankelijke ziektekostenverzekeraar een
andere dan met De Krabbebossen en De Klokkenberg. Bij de ONVZ ging het om verzekeringstechnische aangelegenheden, waarbij het primaat steeds meer bij het economische
kwam te liggen, wilde men blijven overleven. Verzekeringsrisico's konden niet opgelost

worden door bedelacties of overheidssubsidies, wel door een uitbreiding van het verzekeringspakket aan te bieden zoals in I 959 geschiedde. Mol was realist genoeg om dit te
accepteren, maar niettemin zal hii dit contre coeur hebben gedaan.

Waar Mol kwam, stak hij energiek de handen uit de mouwen. Zeker het instituut De
Krabbebossen is tebeschouwen als zijn geesteskind, waarvoor hijals ideoloog de koers uitzette. Als een van de eerste katholieke artsen zette hij het fenomeen van kinderuitzending
op de kaart en integreerde hij ideeln uit de geestelijke volksgezondheid in een voor

Nederland nieuwe aanpak van dag- en nachtbehandeling. Met zijn combinatie van charme
en vasthoudendheid slaagde hij er vrijwel steeds in derden voor zijn ideetn te winnen. Mol
268

had een antenne voor de noden in de samenleving en het organisatorische vermogen om
deze in concrete voorzieningen om te zetten. Toch ging het in persoonlijke relaties soms

ook mis. De doorgaans milde arts raakte bij de ONVZ in een onverzoenlijke situatie met
zijn directeur Post, die daarop besloot elders emplooi te zoeken. Zijn soms dominante stijl
van leiding geven ten spijt, mag niettemin het eindoordeel over zijn rol als bestuurder luiden,

dat Mol voor

de gezondheidszorg van de

katholieken een voortrekker van formaat is

geweest.

169 Interview met Wolfhagen.
170 KDC, Archief Wit Gele Kruis, ONVZ 197/-1973., inv.nr. 228, A.V. 25 september 1913.
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Sociale Geneeskunde 7
De wortels van de sociale geneeskunde gaan terug tot halverwege de negentiende eeuw
Beinvloed door ontwikkelingen in omringende, industrialiserende landen waren het voor-

al de hygienisten die in ons land op dit gebied het voortouw namen. Zij bepleitten maatregelen tegen infectieziekten en zetten zich in voor betere woon- en werkomstandigheden
en wetgeving.1 Het elimineren van factoren die een gezond bestaan in de weg konden
staan, behoorde tot het terrein van de sociale geneeskunde.2 Ongeveer gelijktijdig met de

start van de carri6re van Mol als huisarts in Etten vonden in het land twee memorabele feiten plaats die het belang van een goed georganiseerde sociale geneeskunde onderstreep-

ten. In IgIS werd te Utrecht de eerste hoogleraar benoemd die een leerstoel ging bekleden
binnen deze specialisatie van de geneeskunde en in I92 I startte een eigen tiidschrift. Dit
Sociaal-Medisch Maandschrift veranderde reeds in I 923 van naam en ging sindsdien als
Tijdschrift voorsociale geneeskundedoorhet leven. In het onderschrift werd aangegeven voor

wie het met name bedoeld was. Dit waren de schoolartsen, de GGD's en de vereniging voor
kinderhygiene. De periodieken van de eerste decennia laten zien dat de Gezondheids-

opvallend veel aandacht opeisten, maar over de Kruisverenigingen werd niet veel vernomen. Ofschoon de hoofdaandacht van de gezondheidszorg bleef uitgaan naar het genezen van het zieke individu, groeide de benaderingswijze
van de sociale geneeskunde en bleef de gemeenschapsgezondheidszorg niet het exclusieve

diensten uit

de grote steden

terrein van een paar pioniers. De leef- en werkomgeving van het individu werd door werkers in de gezondheidszorg meer betrokken bij zowel de diagnose als bij de behandeling.'
Mol zou zich vanaf het einde van de jaren twintig via lezingen en publicaties actief gaan

mengen in de landelijke discussies.

7.1

Sociaal geneeskundig pleidooi van Mol onder huisartsen

Halverwege de negentiende eeuw had de pionier van de sociale geneeskunde in ons land,
Samuel Coronel, reeds opgemerkt dat de geneesheer zich ernstig vergiste, indien hii meende
dat zijn plichten zich niet verder uitstrekten dan tot het ziekbed van een enkele lijder. Ruim

honderd jaar later zou blijken dat deze woorden in een totaal veranderde samenleving helaas

nog weinig aan betekenis hadden ingeboet. Zowel bij het merendeel van de huisartsen als bij
een groot deel van het publiek overheerste in de jaren zestig van de twintigste eeuw nog

altijd een medisch-biologisch beeld, met als doel zieke mensen te genezen. De taak van de
huisarts om aan gezondheidsbevordering te doen bleef ook toen nog onderbelicht.4

1

1
3
4

Van der Wai, 'Sociale geneeskunde, quo vadisi, 450-451; Post, 'Sociale geneeskunde en de overheid', 454.

Kulper, Het zal onie zorg zijn, \\.
Sturmanf e.a., Verkenningen in de sociole geneeskunde, 1-5.
\Ian Goor, Huisorts en preventieve gezondheidf zorg, voorwoord.
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Ondanks dit duidelijk curatieve beeld met betrekking tot medisch handelen hadden zich,
zoals op tal van gebieden in de samenleving, rond Igoo ingrijpende veranderingen voorgedaan. Ook aan de geneeskunde gingen deze niet onopgemerkt voorbij. In het denken van
de negentiende eeuw was steeds gepoogd verschijnselen vast te leggen in algemeen

geldende wetten volgens het principe van oorzaak en gevolg. Na de eeuwwisseling werden
verschijnselen echter in een meer samenhangende totaliteit bezien. waarbij binnen het

medisch denken soma en psyche een gelijkwaardige plaats kregen. Door de ontwikkeling
van de psychosomatiek ging het niet alleen meer om de relatie tussen arts en zieke, maar
kwam de gehele verhouding van de mens tot de hem omringende wereld in het vizier. Het

individu maakte deel uit van sociale, culturele en kosmische verbanden en had deze nodig
om zich fysiek en geestelijk te ontplooien. Steeds meer werd het belang van de opkomende

wetenschappen psychologie en sociologie onderkend en de convergentie van deze wetenschappen met die van de geneeskunde leidde tot de nieuwe specialisatie van de sociale
geneeskunde. Naast de aloude curatieve benaderingswiize die direct op het individu

gericht was, kwam nu een richting op waarin de groep en de gemeenschap een rol gingen
spelen. Epidemiologisch onderzoek won sterk aan betekenis, waarbij zo nauwgezet moge-

lijk milieu-invloeden in kaart werden gebracht. Ontleende

de curatief ingestelde arts
omstreeks 900 nog zijn voldoening aan dat ene geval van kindersterfte dat hii had weten
te voorkomen, de sociaal geneeskundige berustte pas indien hij op zijn statistische over-

zichten een naar beneden buigende curve voor een populatie waarnam."
Het zou een moeizame strijd worden om terrein te winnen op de traditioneel ingestelde huisartsgeneeskunde en slechts een handjevol personen van formaat zou door
niet aflatende inspanningen een meer preventieve wijze van denken bij de beroepsgroep

weten te realiseren. Voortgekomen uit de Nederlandse Vereniging van schoolartsen (I 904)
en de Nederlandse Vereniging van Gemeentelijke Geneeskundige Verzorging (IgI9) werd
in I 930 de Algemene Vereniging voor sociale geneeskunde in een federatief verband opge-

richt. Dit had nog zo lang op zich laten wachten, omdat veel vergaderingen besteed werden aan de vraag of de vereniging zich wel of niet zou openstellen voor niet-medici.6

Vanaf de eerste dag van zijn praktijkuitoefening moet Mol doordrongen geweest zijn
van het belang van deze nieuwe richting binnen de medische wetenschap. Aan het eind
van de Eerste Wereldoorlog waren de voorzieningen op het Brabantse platteland nog

uiterst primitief. Van enigerlei vorm van organisatiegraad onder de arme boeren en laagstbetaalden was amper sprake. De mentaliteit van de bevolking vormde een grote blokkade
om vooruitgang te boeken en volksgebruiken en bijgeloof tierden nog welig, waarbij kwakzalverij veel voorkwam. De armoede, het gemis aan voorzieningen en aan inspirerende
initiatieven in Etten en omgeving brachten Mol tot het inzicht, dat structurele en samenhangende maatregelen noodzakelijk waren om 'de verheffing van het volk' te realiseren.

In 1930 hield Mol een referaat voor het Congres van de ANV Het Groene Kruis te
Utrecht, waarbii hij de sociale taak van de huisarts centraal stelde. In zijn inleiding haalde
hij zijn vroegere hoogleraar Pel aan, die in I 902 reeds had voorspeld dat de profylaxe het
troetelkind van de gezondheidszorg in de twintigste eeuw zou worden. Veel problemen,
zoals bijvoorbeeld de zuigelingensterfte, waren niet zozeer van geneeskundige maar van
niaatschappelijke aard. Steeds meer diende de huisarts te gaan inzien dat met het beter
maken van de patient zijn zorg niet ophield, maar dat hij in de daaraan voorafgaande fase
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mede moest bewerkstelligen dat het gezonde individu ook daadwerkelijk gezond bleef. De
academische artsenopleiding had tot dan toe echter nog niet kunnen bewerkstelligen dat

elke medicus hiervoor openstond, waardoor betrokkenheid bij dit werk meer door iemands
toevallige interesse bepaaId werd dan een basishouding was. De matige interesse voor sociaal geneeskundige inzichten onder huisartsen werd mede economisch bepaald. Zeker op
het platteland moesten veel huisartsen lange dagen maken om in hun onderhoud te kun-

nen voorzien. wat bij velen de nodige scepsis opriep over het zich snel uitbreidende terrein
van de Kruisverenigingen. Mol was goed op de hoogte van het feit, dat op tal van dorpen
de samenwerking tussen wijkverpleegkundige en huisarts slecht was en de een de ander
van broodroof betichtte. Tuist voor de ontwikkeling van de sociaal-hygienische richting
die de Kruisverenigingen voorstonden, schuilde hierin een gevaar. De inbreng van de huis-

arts in het gezin was immers onmisbaan Deze vormde 'de kiemcel van alle sociale voorzorg' en van de daaruit voortvloeiende gezinsverpleging. Als medisch adviseurs en als consultatiebureau-artsen waren de medici onontbeerlijk bij de verdere uitbouw van het
Kruiswerk. Als voorbeeld wees Mol in zijn lezing op Noord-Brabant. Daar hadden de
gevestigde kinderspecialisten en districtskinderartsen 380.000 personen onder hun hoede.
die voornamelijk in de grotere steden woonden. De provincie telde echter in totaal 830.000

zielen, zodat nog niet de helft bereikt werd. luist op het platteland deden zich de meest
schrijnende situaties voor. In de meeste provincies was het niet veel beter gesteld. Mol

begreep dat hij niet veel zou bereiken, indien hij de aanval op zijn collega-medici zou openen en koos daarom voor een meer behoedzame weg. Hij maande de verantwoordelijken
binnen de Kruisorganisaties voorzichtigheid te betrachten, zodat het toenemend gevoel
van onrust bij de huisartsen zou worden weggenomen. Mol stelde de aan het Limburgse
Groene Kruis verbonden kinderarts H. Koenen als voorbeeld van de wijze, waarop huis- en
fondsartsen in samenwerking met de Kruisorganisaties de kinderhygiene op een hoger

niveau konden tillen zonder dat dit iemand schade deed.8 In het Tijdschrift voor sociale
geneeskunde roemde Brenkman'het warme betoog' van Mol die oog had voor het feit, dat te
veel verschillende disciplines langs elkaar heen werkten en de huisarts overaI buiten
gehouden dreigde te worden. Deze moest weer een centrale positie gaan innemen'als raadgever op het brede geneeskundige gebied' tussen diverse 'sociale strevingen' als zuigelingen-

zorg, schoolgezondheidszorg en tbc-bestrijding. 4

In zijn inleiding verwees Mol ook naar het in I929 opgerichte Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde (het latere NIPG) dat hij als een krachtige steun ervoer. Dit
initiatief van twee Leidse hoogleraren moest het broodnodige wetenschappelijke onderzoek mogelijk gaan maken op het terrein van hygiene en preventie. Zowel het voorkomen
van infectieziekten, verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de sterfte. als de rol van de
erfelijkheid in de gezondheidszorg verdienden meer aandacht. Spoedig mocht het

Instituut het adjectief 'Nederlands' aan zijn naam toevoegen en gingen ook andere

5

Van de Weg, 'De taak van de sociaal-Reneeskundige', 50-52.

6

Dete kweftie werd pa„ in 1967 statutair opgeloft met een breder toelatingAbeleid.

7

11/7-,106.

8

Mol,

9

Brenkmaii, 'Groene Krui„congres -september 1930', 208.

R.K.

Artsenb/ad /930, 'De sociale taak', 360-3/2
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Nederlandse universiteiten participeren in bestuur en Raad van Advies. De eerste directeur
van het Instituut, Prof. dr. I.P. Bijl, slaagde erin financiering te verwerven door nauw te
gaan samenwerken met het Profylaxefonds (in I950 bij wet tot Praeventiefonds omge-

doopt). Het nieuwe instituut ging eerst op het terrein der arbeidshygiene cursussen aan
artsen geven. In later jaren vonden die ook plaats op het terrein van de algemene gezondheidszorg, de jeugdgezondheidszorg en (nog later) de medische milieukunde. Gretig volgde Mol dit soort ontwikkelingen."

De artsen L. Veeger, Ae. van der Werf en Mol hielden in de vooroorlogse jaren
geregeld pleidooien om bijscholing bij academisch statuut centraal te regelen voor hun
achterban van katholieke artsen. De vraag of alle verbeteringen in de gezondheidszorg op
het conto van de medici geschreven konden worden, was naar hun inzicht niet met een

duidelijk 'ja' te beantwoorden. Maatschappelijke ontwikkelingen als beter onderwijs, de
aanleg van waterleiding en riolering en niet in de laatste plaats de invloed van de sociaalhygienische beweging leken een veel grotere bijdrage geleverd te hebben aan de geboekte
gezondheidswinst. In Katholieke Gezondheidszorg begroette Mol de benoeming van hoogleraren sociale geneeskunde aan de medische faculteiten dan ook steeds met enthousiasme

en zette hij in uitgebreide betogen het belang van deze stap voorwaarts uiteen. Na de
Tweede Wereldoorlog hield Mol zich intensiever met activiteiten op dit terrein bezig. Als
enige niet gepromoveerde medicus was hijin 939 als lid toegetreden tot de redactie van
het Tijdschr#i voor sociale geneeskunde. Hij zou dit werk tot 950 blijven doen. In een breed

activiteiten en publicaties bleef Mol het belang van de sociale geneeskunde voor
uitdragen. Hij was medeoprichter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en
vertegenwoordigde de huisartsen in de Centrale Commissie voor de volksgezondheid, een
scala aan

de huisarts

contactorgaan tussen regering en bi) de volksgezondheid betrokken organisaties. In diverse
commissies van het Centrum voor Staatkundige Vorming was hij voorzitter of partici-

pant." Mol bleef krachtig pleiten om preventie de plaats te geven die haar toekwam en
daaraan een deel van de budgetten te spenderen, die aan de geldverslindende curatieve
zorg opgingen. Hij was realist genoeg om in te zien dat zijn generatie dat niet meer zou
meemaken, maar veel van zijn vakgenoten zullen wel verwonderd opgekeken hebben dat
volwaardige taak toegedacht kregen om de 'reuzen' armoede en onwetendheid te

zi j een

verslaan en zodoende de noodzakelijke verschuiving van therapie naar preventie mogelijk
te maken met het oog op een betere volksgezondheid. Zijn referaat voor de Centrale Raad

voor de Kinderuitzending in I 947, dat op medicijnen en de bureaucratisering bij organisaties en het ziekenfondswezen kapitalen terug te verdienen zouden zijn, lijkt ook nu nog

niet aan actualiteitswaarde ingeboet te hebben.

11

Verheugd kondigde Mol in Katholieke Gezondheidszorg in I 9 5 7 aan, dat de Koninkli ike
Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst het specialisme 'sociale geneeskunde'
erkend had. Aan universiteiten en instituten moesten nieuwe opleidingsmogelijkheden
gecre6erd worden. Ook voor de'Kruizen' zou deze beslissing van belang

zijn,

omdat de

leiding-

gevende posities in de organisatie enkel nog door sociaal-geneeskundige specialisten ingenomen konden worden." Het duurdenogtot I962 voordat de eerste sociaal-geneeskundi-

gen in het specialistenregister ingeschreven konden worden." Alles verliep volgens'de Iijnen der geleidelijkheid', maar dat begon de op leeftijd rakende huisarts uit Etten juist

behoorlijk te irriteren. Nederland bleef ten opzichte van het buitenland beduidend achter
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met de introductie van de health o#icer. Het bleek niet eenvoudig in de praktijk invulling te
geven aan het ideeingoed van de Wereld Gezondheid Organisatie. Conform de definitie

van de WGO werd de gezondheid van het individu niet langer alleen beinvloed door de
vertrouwde geneeskundige hulp. maar waren ook zijn geestelijke en sociale welzijn hiertoe voorwaarden. Niettemin dreigde men in Nederland verstrikt te raken in eindeloze dis
cussies over grensafbakeningen en de vraag hoe hieraan praktisch vorm te geven. Met

enige wrangheid citeerde Mol een andere oude leermeester, professor Saltet, die vijftig jaar
eerder beweerd had dat 'tot de ondeugden van Nederlanders de onbedaarlijke behoefte
behoorde om eindeloos te vergaderen. '15

7.2 Activiteiten op sociaal geneeskundig gebied
Kieuter- en lager onderwijs
Op het eind van de jaren twintig intensiveerde Mol zijn bemoeienis met de activiteiten van
de sociale geneeskunde. Gesignaleerde gebreken in de zorg voor kleuters waren voor een
aantal pioniers aanleiding zich sterk te maken voor voorzieningen op dit terrein. Ook Mol

nam het in woord en geschrift voor deze groep op. Dit mondde uit in een krachtig pleidooi
om de kleuterscholen van medisch toezicht te voorzien en betere opleidingen voor onderwijsgevenden in deze sector te stimuleren. Hij deed een dringend verzoek aan de gemeenten
om kritischer toe te zien op de bouw van scholen en daarin betere didactisch-pedagogische

uitgangspunten te verankeren. Het katholieke instituut De Krabbebossen te Rijsbergen werd
opgericht om de meest bedreigde bleekneus jes via een systeem van kinderuitzending op te
vangen en te laten aansterken. Binnen het Wit Gele Kruiswerk in Noord-Brabant werden con-

sultatiebureaus voor kleuters opgericht die mede tot taak hadden naar De Krabbebossen te
verwiizen. Evenals elders in het land was een voortdurende uitbreiding van deze kleuterconsultatiebureaus zichtbaar, maar slaagden zij er amper in zich te profileren (zie paragraaf 6.I)
Het lag echter in de lijn van de verwachting dat Mol zich niet zou beperken tot het

kleuteronderwijs. Met succes was een netwerk van zuigelingenbureaus op de kaart gezet
en nu ook initiatieven voor de kleuterleeftijd werden ontplooid, lag het in de lijn om als
volgend onderdeel van de sociale kinderhygiene de lagere school onder de aandacht te
brengen.m Elders in het land had men reeds ervaring opgedaan. Na de invoering van de
Leerplichtwet in I 90I was drie jaar later in Zaandam de eerste schoolartsendienst op-

gericht. Dit voorbeeld zou nadien met name in de grotere steden gevolgd worden.

17

10 De Boer, 'De lange weg', 13-21.

il Gribling, Wit Ge/e Kruis in Noord-Brabant, 103-108.
17 Mol, TSG /947 'Preventieve en curatieve zorg', 412-416.
13 Mol, KG 1957 'Sociale Genemkunde', 39.
14 Doeleman, 'De maat•,chappelijke erkenning', 19.

15 Mol, RK Artsenhlod, 'Gedachten over het fpecialisme'. 64,65.
16

17

Mol, Brochure 'School en Gezondheidszorg', 6.
Leenen, fociale grondrechten, 50.
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In 1930 wijdde de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis een algemene ledenvergadering aan plannen om tot de oprichting van schoolartsendiensten in Noord-Brabant te
komen. Een brochure en gesprekken met de R.K. onderwijsbonden in beide diocesen
waren het gevolg. Ook de bisschop van Breda wendde zijn invloed aan en hield de school-

besturen voor hun medewerking te verlenen. Ofschoon het onderwerp ook in de regionale
pers geregeld aandacht kreeg, wilde het met de realisering van deze diensten niet lukken.
In de crisisjaren lieten de overheden het op dit terrein op het platteland vrijwel overal
afweten, zodat de Provinciale Bonden van de Kruisverenigingen de schaarse financitle
middelen moesten opbrengen. Deze waren daar amper toe in staat. Bovendien was de interesse vanuit het onderwijsveld voor dit nieuwe terrein ook niet groot. 18
De vlam sloeg echter in de pan, toen Het Volkin 1939 onder een grote kop wist te mel-

den dat'zich schrijnende toestanden op het platteland' in Noord-Brabant voordeden en dat
geneeskundige controle geheel ontbrak. De auteur verwees naar de noordelijke provincies,

waar men er blijkbaar wel in slaagde op het platteland de schoolartsendiensten van de
grond te krijgen. De toevoeging dat de socialisten op de barricade stonden voor deze diensten,

wreef nog extra zout in de wond. De journalist van Het Volk was tot zijn artikel gekomen
omdat hij vernomen had, dat ondervoeding en tbc bij schoolgaande kinderen weer toenamen.
Als door een adder gebeten reageerde Mol op'dit laagdunkend geschrijf' door te stellen'dat
het goede Brabantse volk weer eens een trap na gegeven werd.' Het particulier initiatief

had in deze provincie kapitalen bijeengebracht voor de bevordering van de gezondheidszorg en hij haalde, zoals zo vaak, het gezag van de Inspectie van de Volksgezondheid aan
om te onderstrepen, dat de veronderstelde problemen hier niet verontrustender waren dan
in andere provincies. Ondanks zijn irritatie kon Mol moeilijk tegenspreken dat het aantal

-I-/0...#

11-

Inleider Verbeeten van de Inspectie voor het lager onderwils houdt een inleiding over schoolgezondheidszorg

voor de Provinciale Noord-Brabantse Bond van het Wit Gele Kruis. Achter de tafel v.1.n.r.: W. Asselbergs (pennitigmee ter), twee schoc,lartseti,

L. Veeger

(Inspectie Volksgezondheid), P. van der Heijden (voorzitter), Mol

%ecretaris), A Raven (directeur van het bureau van de dioce3dne Bond Breda) en dokter H. Houben

(prive-colle(tie FrdIA Mol)
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uit Breda

schoolartsendiensten op het platteland zich in het gehele land beperkte tot slechts een
paar districtsdiensten." Het was voor de Kruisverenigingen tot dan toe meer een studieobject geweest dan dat er in de praktijk daadwerkelijk iets ondernomen werd. De opmerking in het gewraakte krantenartikel over de noordelijke provincies was overigens maar
ten dele waar, want ook in Friesland kwam men vddr de Tweede Wereldoorlog niet verder
dan de onderhandelingstafel.'° Veel beter was het gesteld in de grotere steden, die een grote
achterstand op medisch-hygienisch gebied in de laatste decennia van de negentiende eeuw

in een duidelijke voorsprong omgezet hadden." Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hadden inmiddels 45 steden een schoolartsendienst geinstalleerd. 22
Het desideratum van schooldiensten voor de 'eigen geestesstroom' bleef moeilijk vervulbaar. Wel stond het de bestuurderen bij het Wit Gele Kruis voor ogen wat diende te
geschieden. Schoolartsen met een behoorlijke kinderpsychologische bagage zouden de
hoeksteen van dit werk moeten vormen om het opgroeiende kind op een harmonische wijze

van voldoende geestelijke en lichamelijke verzorging te voorzien. Wat men daarbij allemaal
te bestrijden kreeg als schoolarts maakte de functie echter niet tot een eenvoudige. Zeker vcicjr
de oorlog vielen volgens gezaghebbende

katholieken grote gevaren te duchten. Zo werden

vooral jongeren blootgesteld aan de prikkelingen van films, reclame, lectuur, gemengd
zonnebaden en andere geneugten." In de vooroorlogse iaren lag het hoofdaccent op de verbetering van de voeding en hygiene van de leerlingen.14 De snelle evolutie van de preventieve geneeskunde droeg er daarbij zorg voor, dat schoolartsendiensten in de steden inentingen
tegen difterie en roodvonk, de uitzending naar koloniehuizen, de schoolmelkvoorziening, de
tandheelkundige verzorging en vele andere preventieve maatregelen steeds meer propa-

geerden. Het moet Mol pijn hebben gedaan, dat deze onontbeerlijke schakel binnen een
25
adequate jeugdgezondheidszorg in het katholieke Zuiden niet van de grond kwam.
Nadat Mol in I 946 Tweede Kamerlid was geworden, rekende hij het de regering en

het parlement dan ook aan dat deze voorziening voor de oorlog niet gecreterd was. Hij
ging voorop in het streven om voor het katholieke volksdeel eigen diensten te realiseren
door veel over dit onderwerp te schrijven en er op de Bondsdagen van het Wit Gele Kruis
in de eigen provincie jaren achtereen bij stil te staan. Deze aandacht was nodig, want de
aloude controverse tussen overheid en particulier initiatief laaide na de oorlog weer in
volle hevigheid op. De confessionelen waren beducht dat het schoolartsenbesluit uit de
oorlog zou leiden tot een monopoliepositie van de gemeentelijke geneeskundige diensten.

Onlogisch was die vrees met, want de praktijk wees uit dat deze goed geoutilleerde diensten in de steden veel eerder het belang van het geneeskundig schooltoezicht onderkend
hadden. Via kring-schoolartsendiensten, veelal een gemeenschappelijke regeling tussen

18 Mol, KG /939, 'fchoolartsendienft in Noord-Brabant', 72.
19
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een aantal kleinere gemeenten en de Kruisverenigingen, poogde men op het platteland het
tij te keren."' Mol zelf wendde zijn invloed aan in de eigen regio, waar hij als medisch advi-

seur aanschoof bij een zevental burgemeesters uit Etten en Leur en omringende dorpen die
samen het bestuur van een eigen schoolartsendienst vormden. 11
In een door het Pedagogisch Centrum te Breda in I95O uitgegeven brochure van
twintig pagina's zette Mol alle argumenten nog eens op een rij. Daarbij haalde hij de KVP
aan, waarvan het partijcongres een resolutie had aangenomen, dat de erkende organisaties
voor de gezondheidszorg (daarmee nadrukkelijk de Kruisverenigingen bedoelend, jh)
'dezelfde rechten' zouden moeten krijgen als de gemeentelijke overheid. 'De koe was ein-

delijk bij de horens gevat,' aldus Mol, die als fractiespecialist voor de Volksgezondheid in
de Kamer hoogstwaarschijnlijk het brein achter de resolutie was. Parlementair diende deze
zaak niettemin'bevochten' te worden, want krantenartikelen in zowel de socialistische als
de katholiek gezinde media hadden in I949 weer voor een sfeer van onverdraagzaamheid
ten opzichte van elkaars standpunt gezorgd. De Maasbode had in een tamelijk fel artikel het

decennialang bestaande standpunt van de katholieke gezondheidszorg nog eens in zijn
kolommen verwoord, dat inhield dat ieder individu vrijheid van persoonlijke vorming en

van opvoeding had. De Groene en (wederom) het Vrije Volk waren hiertegen ingegaan en
hadden over 'hekjeszetterij' gesproken. In de optiek van deze bladen diende de schoolarts
'slechts' te verwijzen naar de huisarts indien ziekte of een lichamelijk afwijking was gecon
stateerd. 'Met de ziel van het kind' had de functie van het schoolgeneeskundig toezicht in
deze optiek niets uit te staan.28 De beschrijving in deze socialistisch geinspireerde bladen
vertoonde enige gelijkenis met de in het begin van de eeuw gedane uitspraak van de
bewindsman Treub, die gesteld had dat bij een dreigende dijkdoorbraak het er niet zo veel
toe deed of de toegesnelde hulpkrachten wel of niet van confessionele snit waren.'9 Voor
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Mol, in de Tweede Kamer samenwerking zoekend bij geestverwante volksvertegenwoordigers van VVD, ARP en CHU-huize, was dit echter grauwe theorie. Voor hem was de
schoolarts niet zozeer een 'medisch controleur', maar veel meer iemand die op een positieve wijze zowel de lichamelijke als de geestelijk-hygienische belangen van het kind in de
schoolperiode bevorderde. Dit geestelijke aspect was ziins inziens van belang, omdat een
schoolarts nooit tot een goede preventieve diagnose zou kunnen komen, indien hij niet
geinteresseerd was in de omstandigheden en het milieu waarin het kind buiten schooltijd
opgroeide. Niet voor niets werden bij het periodiek onderzoek steeds de ouders betrokken,
wat in de praktijk overigens betekende dat vrijwel altijd alleen de moeder meekwam. De

schoolarts diende een behoorlijk inzicht te hebben in de gezinssituatie en veel intensiever
dan in de vooroorlogse situatie dienden pedagogische en psychologische inzichten toegepast te worden bij de beoordeling van de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. De

kern van zijn verhaal was, dat deze geestelijk-hygienische belangenbehartiging enkel door
confessioneel georganiseerde schoolartsendiensten gewaarborgd kon worden. Naar zijn

stellige mening was confessionele differentiatie van de schoolartsendiensten geboden om
de aansluiting tussen de thuissituatie en de confessionele grondslag van de school niet verloren te laten gaan. Met genoegen constateerde Mol dan ook dat blijkbaar bij de regering

dit inzicht groeide, want in I 949 werd het Limburgse R.K. Groene Kruis in de gelegenheid
geste]d bij wijze van proef twee schoolartsendiensten onder zijn auspicien te nemen. Met
dit Limburgse precedent als ruggensteun bepleitte Mol een wettelijke regeling, waarin
voorwaarden omschreven stonden hoe toekomstige diensten opgezet konden worden. In
zijn visie was met name de confessionele samenstelling van de bevolking doorslaggevend,
wanneer voor een populatie van 7.000 11 8.000 kinderen een schoolartsendienst moest
worden opgezet. In regio's waarbij sprake was van een gemengde samenstelling van de

bevolking zou dit ertoe kunnen leiden, dat op een grotere schaal gewerkt moest worden
om toch aan het vereiste aantal kinderen te komen. Concreet leidde dit ertoe, dat de
dienstdoende schoolarts grotere afstanden zou moeten afleggen. Dit aspect bracht in nietconfessionele kring de nodige beroering mee. 'Geldverspilling', 'een schatkist zonder
bodem' en'het onderste uit de kan' waren enkele van de diskwalificaties. Erg geimponeerd
toonde de Ettense huisarts zich er niet door. De geringe meerkosten stonden naar zijn
mening in geen verhouding tot het recht van de organisatie op eigen gezondheidszorg-

instellingen en de verworven vrijheden van opvoeding en zorg voor het schoolkind.
Onder medebewind van het Kruiswerk hebben de kringschoolartsendiensten lange
tijd stand kunnen houden. Mol verstond de kunst om met vertegenwoordigers van de
3()

gemeentelijke overheid, vrijwel steeds burgemeesters van KVP signatuur in de eigen provincie, deze kwestie in goed overleg te regelen. Met het verstrijken van de jaren vijftig werd
de confessionele grondslag van de diensten minder een punt van discussie op het platteland, maar wel doemde een ander gevaar op. Bij de katholieke schoolbesturen ontstond
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onrust over de vraag hoe ver de schoolartsendienst kon gaan om aspecten van de geestelijke
gezondheidszorg in de klas bespreekbaar te maken. De katholieke schoolbestuurders vonden het primair een taak van de ouders om hun kinderen te onderrichten en de school had
volgens hen daarop een 'aanvullende' taak. Het tijdens de lesuren 'binnendringen' van

schoolartsen werd, ondanks de goede intentie, zeker op scholen voor Bijzonder Lager
Onderwijs als storend ervaren. Menig schoolbestuurder vroeg zich dan ook af'of de moeizaam gewonnen strijd voor katholiek onderwijs weer niet aan de verliezende hand was' en
een enkeling ging zelfs zo ver te stellen dat de schoolarts zijn werk maar in vakantietijd of
na schooltijd moest verrichten." De juiste balans tussen de onderwijswereld en het gezond-

heidszorgterrein zou de gemoederen nog vaak bezig houden. Ook een Katholiek Instituut
voor Schoolgezondheidszorg, voortgekomen uit de samenwerking tussen het Katholiek
Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding en de Nationale Federatie Het Wit Gele
Kruis, kon niet verhinderen dat de onderwijswereld vaak het schoolartsenteam als een
FremdkBrper binnen het leerproces bleef beschouwen.

37

Toch zou een wettelijke regeling ten faveure van de Basisgezondheidsdiensten er pas
komen toen Mol zelf niet meer bestuurlijk actief was. De gemeenten zagen de school-

geneeskunde als een gebied, waarlangs taakverbreding gerealiseerd kon worden." Het
ging op dit terrein niet zozeer om individuele zorg, maar de aandacht diende meer gericht

te worden op groepen waarbij sprake was van een verhoogd risico, de zogenaamde collectieve preventie. Als laatste bolwerk droeg in de loop van de jaren tachtig het Limburgse
Groene Kruis zijn schoolartsendiensten over aan de vijf G.G.D.'s in die provincie. 14

long volwassenen
Steeds meer raakten bestuursleden van de Kruisorganisaties ervan doordrongen, dat de
gezondheidszorg zodanig aangeboden moest worden, dat daarbij werd tegemoetgekomen

aan alle leeftijdsfasen die de mens doorliep. Daartoe moest een stelsel aan voorzieningen
van de wieg tot het gra f gecreferd worden, dat aansloot bij de behoeften van elke leeftijds-

categorie. Men koesterde daarbij grote ambities. Na het eclatante succes van de zuigelingen-

zorg bleek het echter een lastig probleem om met dezelfde voortvarendheid de kleuters en
lagere schooljeugd van hygienische voorschriften en voorzieningen te voorzien.

Niettemin was met name in de jaren dertig de tijdgeest ervoor geporteerd om een overkoepelend stelsel van katholieke gezondheidszorg op te richten. i5
Vanuit die euforische opvatting was het dan ook niet vreemd, dat het Wit Gele Kruis
als een octopus trachtte nieuwe terreinen binnen zijn bereik te krijgen. In I 934 werd een
verzoek van de Nationale Federatie van het Wit Gele Kruis ingewilligd en gingen prominenten in de gezondheidszorg ertoe over een leerboek uit te brengen over de zich snel ont-

wikkelende sociaal-hygienische en sociaal-geneeskundige kennis. Aan het boek werkten
behalve een aantal juristen vooral veel katholieke artsen mee, vaak verbonden aan de
geneeskundige inspectie (Bantjes. Eijkel, Veeger) of actief ten behoeve van het Wit Gele

Kruis (Van Dijk, Mol). Van de in het voorwoord toegezegde beknoptheid kwam niet veel
terecht, want het werd een lijvig boekwerk van zevenhonderd bladzijden.
Mol nam in het leerboek een paragraaf over niet-schoolplichtige jeugd voor zijn rekening. Ook in spreekbeurten en artikelen was hij reeds dieper op deze categorie ingegaan.
St,
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Met zijn spreekbeurt 'Langs den weg van de jeugd' die hij in I 93I hield voor de diocesane
Bredase Federatie van het Wit Gele Kruis, onderstreepte hij het belang van goed aangeleerde
hygiene binnen gezinsverband als preventief middel voor de jongeren om later ziekten als

tuberculose te voorkomen. Ook de bedrijven kwamen vanuit dit sociaal geneeskundig principe binnen zijn vizier. Bij dit laatste gingen de gedachten van Mol ernaar uit het personeel
van een behoorlijke eetgelegenheid te voorzien en mogelijkheden te cretren voor medewerkers tot deelname aan cursussen, sport en spel binnen bedrijfsverband. W
De ideeen van Mol werden sterk beinvloed door bezorgdheid over wat hij in de jaren

dertig in zijn praktijk en eigen gewest constateerde. In zijn publicaties Vanuit wingewesten
en Bezuiden de Moerdijkhad Knuvelder reeds een aantal maatschappelijke en culturele toestanden aan de kaak gesteld. Van Duinkerken had dit boek als wetenschappelijk en bezielend betiteld en onderschreef met Knuvelder, dat het zwaartepunt van de Nederlandse

beschaving zich geleidelijk maar onstuitbaar van het Noorden naar het katholieke Zuiden
aan het verleggen was. Door de hiermee gepaard gaande industrialisatie kreeg het Zuiden

een voorsprong, maar beide auteurs lieten ook de andere kant van de medaille zien. De
volksziel kon door dit ingrijpende proces bedreigd worden en vooral de combinatie van
gehuwde vrouw en fabriekswerk werd scherp veroordeeld. Met name de vakbonden
moesten het bij beide auteurs ontgelden, omdat die er verantwoordelijk voor werden
gehouden 'het geestelijk heil in het gedrang te brengen door overaccentuering van het

materieel-stoffelijke bezit.'38 In navolging van onder meer Van Duinkerken wreef ook Mol
vddr de Tweede Wereldoorlog de verstedelijkte burger met enige rege]maat deze kwalijke,
materialistische houding aan. De top van de katholieke wereld. in die verzuilde samenleving nog als een gesloten blok opererend, liet dan ook niet na op de schadelijke uitwassen
van de kapitalistische productiewijze te attenderen. Aalberse en Romme ondernamen in

het Interbellum als katholieke ministers van Sociale Zaken vruchteloze pogingen om een
verbod op betaalde arbeid voor de gehuwde vrouw door de kamer te loodsen. De liefde
voor het. liefst kroostrijke. gezin stond centraal in deze voorstellen.,9 Groot was de vijandigheid in Noord-Brabant ten opzichte van Philips als protestantse ondernemen Dit gemechaniseerde wereldbedrijf werd verwoesting van de cultuur en het katholicisme verweten,
zeker ook omdat veel medewerkers verplicht werden op zondag te werken.40 Ook Mol
deelde in sombere bewoordingen dit zuidelijke cultuurpessimisme en zag
'het rustige gezinsleven verdwijnen onder de aantrekkingskracht der industrie-

centra, waar de persoonlijkheid der jeugdige werksters ten onder ging in het

31 Ingezonden stuk in TSG, 1955, 138, 139.
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kabaal van de machines, waar de kwade instincten rondgingen in misdadige siddering en de ieugd koortsig leed aan onmatige begeerten. Onvoorbereid voor het
moederschap werden hier huwelijken gesloten die vaak ongelukkig afliepen
omdat ze vaak een schending van het hoogste huwelijksgeluk waren...
,41

Samen met de priester

ET.B.

Frencken uit Breda werkte Mol aan moedercursussen. Herstel

van het gezinsleven was een van de belangrijke drijfveren, maar tegelijkertijd onderkende de
arts dat de moeders met hun vaak grote gezinnen noch de tijd noch de juiste houding hadden

om nog nieuwe gewoonten aan te leren. Integratie van de cursussen binnen de Katholieke
Jeugdbeweging werd daarom een belangrijke invalshoek, omdat deze jongere lichting eerder
openstond voor veranderingen. De samenwerking tussen Mgr. Frencken en Mol kan niet
anders worden gezien dan als een gezamenlijke poging jongeren te behouden voor de katho

lieke zaak. De arts zag in de initiatieven van de in het diocees Breda onder jongeren werkende

Frencken een middel om een aantal van zijn gezondheidsidealen gerealiseerd te krijgen. 42

Elders in het land had zich reeds een aantal ontwikkelingen voorgedaan voordat de
priester en de huisarts elkaar eind jaren twintig leerden kennen. In I 915 was in
Paterswolde het eerste dorpshuis gesticht, omdat eenderde van het inkomen van de dorpelingen daar opging aan drank en door de heersende armoede veel tbc-patiinten voorkwamen. De initiatiefnemers uit Drenthe stond 'verheffing van het volk' voor ogen." In
tegenstelling tot Drenthe, waar de Commissaris van de Koningin de stimulerende factor
was, waren het onder het katholieke volksdeel vooral priesters die nieuwe ontwikkelingen
aan de gang brachten. De taalwetenschapper en iezuiet dr. J. van Ginneken had in I919 al
een poging ondernomen om de herkatholisering van Nederland op gang te helpen, maar
deze poging riep zowel binnen als buiten de katholieke wereld meer weerstand dan succes

op." Realistischer waren de pogingen van

de geestelijke H. Poels in het Zuid-Limburgse

mijngebied. Hij trachtte vooral'de in minder gunstige omstandigheden verkerende en buiten
elk sociaal verband levende ingezetenen' met culturele, economische en hygienische
maatregelen te bereiken. "'

In West-Brabant droeg met name de priester Frencken vanaf het begin van de jaren
twintig een missionair en offensief katholicisme uit."' Daartoe richtte hij in 928 de
Eucharistische Kruistocht op, een gezelschap van enthousiaste dames uit onderwijs- en

middenstandskringen, die zich als catechisten maatschappelijk actief opstelden en in later
jaren aan de wieg zouden staan van de katholieke gezinszorg in West-Brabant. Hun werkzaamheden richtten zich in eerste instantie op het fabrieksmeisle en de arbeidersvrouw
De traditioneel-katholieke opvatting was, dat de vrouw van Godswege voorbestemd was

voor het nioederschap en zorg had te dragen voor de opvoeding van haar kinderen en de
ondersteuning en begeleiding van haar echtgenoot. Als 'sociaal-verzorgsters' kregen de
catechisten op een aantal plaatsen toegang tot fabrieken en zo werden de eerste rudimen
taire fundamenten voor het bedrijfsmaatschappelijk werk gelegd." In I 927 was door de
ambitieuze Frencken de KIV (Katholieke leugd Vereniging) opgericht, die uitsluitend
bestemd was voor meisjes. Men poogde het opgroeiende arbeidersmeisie te attenderen op

de gevaren van danszaal en bioscoop en van ruwe en onzedeliike taal op het werk. Aangezien een enqutte van het tijdschrift Dux in I929 het fabriekswerk als onnozel en geestdodend omschreven had, werden die gevaren des te groter geacht. Als alternatieven werden

daartegenover de liefde roor de natuur, volksreidansen en moedercursussen gesteld. m
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Frencken stelde dat de gezondheid vanzelf zou komen. indien de gezinnen maar in stand
gehouden werden. Deze uitspraak bood Mol een uitstekende gelegenheid om een verband
te leggen tussen de georganiseerde gezondheidszorg en het jeugdwerk.44 Binnen dit

apostolaatwerk werd in I 932 in het diocees Breda een start gemaakt met cursussen, waarbij gezondheidszorg en kinderverzorging centraal stonden. Handwerken, koken, ziekenverzorging, verzorging van de zuigeling en een inleiding'in het volle leven' behoorden tot
het cursusaanbod, maar ook het noppen van matrassen, het inmaken en slachten en het
verloofd zijn waren onderwerp van gesprek. In 22 groepen in Zeeuws-Vlaanderen en West-

Brabant wist men dit eerste jaar 306 meisies te bereiken. Evenals de arts mejuffrouw
M.A. van Dijk fungeerde Mol geregeld als examinator. Blijkbaar had hij de smaak te pakken,
gezien zijn uitlating bij een diploma-uitreiking'geen enkele KIV-ster meer in het huwelijk
te laten treden die niet met goed gevolg de cursus had afgelegd.' De samenwerking bleek
ook uit de afbeelding van de beide kruizen van de verenigingen op het diploma. Naast het
blauwe KIV-kruis met het devies 'Ave Maria' stond dat van het Wit Gele Kruis met als
onderschrift 'In cruce salus'. Beide organisaties vonden elkaar blindelings in de verwezenlijking van een gezamenlijk ideaal: 'katholieke gezondheidszorg'. De achterliggende
gedachte was. dat de binnen kleine kernen genoten educatie overgedragen zou worden op
anderen. Daardoor kon de situatie voorkomen, dat menig moeder meer van haar dochter
leerde dan omgekeerd het geval was.w Onder het kopje 'jeugdcursussen' zou in de jaar
verslagen van de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant dit werk tot

het eind van de jaren vijftig steeds terugkeren. In I 960 werden het 'gezondheidscursussen'.

waarvoor jongeren van Mater Amabalisscholen, huishoudscholen, boerinnenbonden en
woonwagenkampen de belangrijkste doelgroepen waren.
Opmerkelijk in de hele KIV-beweging en ook in de bijdrage van Mol in het bewuste
leerboek was. hoe specifiek men zich tot de vrouwelijke jeugd richtte. Mol merkte zelfs
51

letterlijk op, dat 'de hygienische opvoeding bij de mannelijke jeugd niet zulk een essentieel
onderdeel vormde als bij de opgroeiende meisjes.' Voor de mannelijke jong volwassenen
kwam hij niet verder dan enige aanbevelingen op individueel gebied en via de EHBO en de

verkennerbeweging in groepsverband.
Mol was in de jaren dertig echter niet alleen uit op het voorkomen van verruwing
van het fabrieksmeisje, waarvan hij in zijn praktijk als huisarts legio voorbeelden kende.
Pragmatisch als hij was zag hij uit de besten onder de KJV-sters een keurkorps van meisjes
52
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naar voren komen die, 'gedreven door den waren geest', als hulp in de huishouding, de
kraamhulp en de kinderverzorging de diensten konden aanbieden, waaraan zo'n grote
behoefte bestond. Het strenge, door de catechisten aangestuurde elitekorps zou de zieke
moeder, de grote hulpbehoevende gezinnen en de armen door hun als naastenliefde gepresenteerde werk kunnen bilstaan.4' Hij had daarbij de wind in de zeilen, want een studie-

club van dertien katholieke intellectuelen, onder voorzitterschap van mr. R Witteman
maar met geen enkele vrouw in haar midden, had in zijn rapport in I 93 I geschreven dat

vrouwen in dienst van bedrijven als 'te eng economisch' gezien werden.w Het Commu
nistisch Manifest van 848 werd zelfs aangehaald om op de afstompende werking van de
fabrieksarbeid te wijzen. Nog altijd was de beste werkkring die van huismoeder en als
tweede beste werd die van huisverzorging, ziekenverpleging en onderwijs aangemerkt.

Ongetwijfeld klonk deze conclusie van het mannengezelschap Mol als muziek in de oren.
Hij zag toen al aankomen dat de expanderende Wit Gele Kruisverenigingen niet eindeloos
een beroep zouden kunnen blijven doen op de religieuzen van congregaties.

Onmaatschappelijkheid
Door zijn contacten met Frencken, de priester-directeur van de KIV-beweging, geraakte
Mol geleidelijk aan ook betrokken bij aanpalende werkterreinen die zijn belangstelling
hadden. Zo stond hij mede aan de wieg van de eerste vorm van katholieke gezinszorg in
Zuid-Nederland. De bezorgdheid dat neutrale verenigingen van 'boven de rivieren' die op

dit terrein reeds actief waren, een heel netwerk zouden opbouwen, bespoedigde de totstandkoming van een katholieke tegenhanger. In een tamelijk complexe procedure waar
in mejuffrouw V. de Beukelaer, overste van de Roosendaalse catechisten, en burgemeester
C. Prinsen een rol speelden. werd in I936 een start gemaakt met een dienst 'Hulp in de
huishouding'. Mol, namens de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis aanwezig, zegde
namens zijn organisatie een bedrag toe. Ook de burgemeester van Roosendaal verklaarde
dat het Burgerlijk Armbestuur bereid zou zijn financieel de zaak mogelijk te maken. De
scheidslijnen, waarop het werk zich diende te richten waren arbitrair en onhelder. Men
maakte onderscheid tussen materiele en apostolaathulp, waarnaast ook nog een vorm van
'kleine hulp' bestond, die door KIV-sters verricht moest worden. In onderling overleg
moesten de religieuze wijkverpleegkundigen van het Wit Gele Kruis en de catechisten
maar uitmaken wie voor welke hulp in aanmerking kwam en of dat dan al of niet gratis
moest geschieden.55 De onhoudbaarheid van deze werksituatie was ingebakken, hetgeen

erin resulteerde dat het Kruiswerk na de Tweede Wereldoorlog landelijk van dit type werk
zou afzien. Hiermee was overigens niet gezegd, dat het Wit Gele Kruis het belang ervan
56
niet volmondig zou blijven onderkennen.
De reeds eerder gememoreerde mejuffrouw De Beukelaer was als enige catechiste
niet actief in de fabrieken, maar introduceerde als woninginspectrice van de Stichting
Goedkoop Wonen in Roosendaal een nieuwe aanpak. De huizen van die stichting waren in
I93 I speciaal gebouwd voor hen die in die tijd als 'sociaal achterlijken' werden aangeduid.
De huizen lagen aan de rand van de gemeente tussen de cokesopslag van een gasfabriek en

de gemeentelijke mestvaalt. De bestaande woningbouwstichtingen hadden geweigerd de
exploitatie en het onderhoud op zich te nemen, omdat zii bevreesd waren dat de woningen
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uitgeleefd zouden worden en de huurachterstand snel zou oplopen. Daartoe aangesteld
door de gemeente Roosendaal diende de leidster der catechisten erop toe te zien, hoe
de bewoners met hun huizen omgingen. Via het afleggen van huisbezoeken bekeek zij

of ondersteuning van het gemeentelijk crisiscomitd noodzakelijk was. Men poogde de
bewoners enig hygitnisch inzicht bij te brengen en voor de moeders werden naai- en
kookcursussen georganiseerd, waarvan overigens amper gebruik gemaakt werd. Door het
lage beschavingspeil braken vrijwel dagelijks heftige ruzies uit, waarbij overspel van een
van de echtgenoten vrijwel altijd de oorzaak was.v Deze woninginspectrice introduceerde
hiermee een vorm van'heropvoeding van onmaatschappelijken' in West-Brabant zoals die
tot dan toe voornamelijk in Den Haag, Utrecht en de woonschool in Maastricht plaatsvond.58 Ontoelaatbaar woongedrag moest worden tegengegaan door heropvoeding van de
betreffende gezinnen, aldus A. Querido, die een sociaal-psychiatrische studie wijdde aan
het Amsterdamse woningencomplex Zeeburgerdorp. 59
Het Roosendaalse initiatief werd in West-Brabant ook naar andere plaatsen overgeheveld. Mede geinspireerd door Frencken werd in I937 de Stichting Wijkwerk Pius X
gesticht. De catechisten vestigden zich in een woonhuis in wijken of buurten met duide-

lijke achterstandssituaties om zodoende met de bewoners in contact te komen. De buurt
het Westeinde in Breda was vddr de oorlog de eerste die hiervoor in aanmerking kwam. De
buurt was toen nog door prikkeldraad van de rest van Breda afgescheiden. Vaak werden de
catechisten met argwaan bekeken, aangezien de meeste bewoners niets van de Kerk wilden weten. Door het inschakelen van vrijwilligsters en het geven van cursussen werd, met
veel moeite, hier en daar enige terreinwinst geboekt. De vrijwillige medewerkers kregen
op hun beurt bijscholing, hetgeen door toedoen van Frencken tot de Katholieke School
60
voor Maatschappelijk Werk leidde, de latere Sociale Academie Markendaal.
In de vooroorlogse periode speelde Mol geen rol van grote betekenis bij de bestrijding
van onmaatschappelijkheid. Zijn persoonlijke band met Mgr. Frencken zorgde er wel voor,
dat hij goed geinformeerd bleef over alle ontwikkelingen op dit terrein. Na de bevrijding

van het land ging hij zich actief met dit onderwerp bezighouden. Nederland zette zich aan
de wederopbouw onder het motto 'Gezinsherstel brengt volksherstel'. Niet alleen diende
de schade aan huizen, bruggen en wegen aangepakt te worden, maar ook de mentaliteit
van de bevolking baarde zorgen. De Nationale Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid

wees kort na de oorlog in een rapport reeds op de veelheid aan gezinsmoeilijkheden.
'Vervreemding tussen echtgenoten, echtelijke ontrouw, het ontgroeid zijn van jongeren en

53 Mot, KG 193/, 'Langs de weg van de jeugd', 72.
54 De commissie bestond uit W. Asselbergs, dr. r. Beekman, Prof. dr. H. Kaag, G. Knuvelder, ir. M.J. Granpre
Moli6re, Prof. dr. J. Kors, mr. G. Kropman, W. Nieuwenhuis, Prof. mr. W. Pompe, ir. I van Schaik, de arts T.
Schlichting en mr. dr. R Witteman.
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botsingen met hun milieu, verwildering en opvoedingsmoeilijkheden bij iongeren die
hun vader lange tijd moesten missen, problemen tengevolge van psychische of zedelijke

ontwrichting van de man, een geestelijke inzinking bij de vrouw die het alleen zijn en het
alleen dragen van de gezinszorgen in oorlogstijd te zwaar was geworden,' waren de sombere balans van vijf oorlogsjaren. Een inspanning op velerlei terrein zou de opgelopen
schade kunnen wegwerken, waarbij Mol hoge prioriteit bij de gezinszorg legde. hi
In een radiocauserie ontvouwde Mol zijn ideeen hierover. Hij definieerde de onmaatschappelijken, 'de onsocialen'. als een groep van medemensen die tengevolge van geeste

lijke defecten niet opgewassen waren tegen de eisen van de steeds complexer wordende
samenleving. Dit leidde ertoe, dat ze gemakkelijk met hun omgeving, de overheid en met
wettelilke en zedelijke voorschriften in conflict kwamen, hetgeen weer aanleiding was
voor eindeloos veel nieuwe problemen. Mol rekende het de gemeenschap als totaliteit aan,
dat deze 'maatschappelijke schipbreukelingen' nooit de aandacht hadden gekregen waarop zij recht hadden. Achter de 'demarcatieliin van materieel en geestelijk tekort' voltrok

zich de uitstoting naar achterbuurten en sloppen, waar dit 'bezinksel' van de samenleving
poogde onder uiterst primitieve omstandigheden een oplossing voor zijn problemen te

zoeken die er in feite niet was. Niet het individu in kwestie stelde hij verantwoordelijk
voor deze wantoestand, maar de moderne samenleving, die dan ook maar voor een oplossing moest zorgen.
Mol citeerde de Engelsman Lidbetter, die de veelzijdigheid van de problematiek bij
deze social problem group typeerde als een complex van problemen die onderling samen-

hingen en elkaar steeds wederzijds beinvloedden. Mol probeerde tot de kern door te dringen
en na te gaan, hoe deze vicieuze cirkel van pauperisme tot stand kwam. Was het erfelijke
belasting die deze degeneratie bij het individu in gang zette of moest toch meer aan toe-

vallige persoonlijke omstandigheden gedacht worden, zoals ziekte, werkloosheid of de
nadelige invloed van een slecht milieu en dito opvoeding? De Ettense huisarts leek naar
het laatste te neigen. Uit alle rapporten van kinderrechters, psychiaters, politievertegenwoordigers of wijkverpleegkundigen, betoogde hij, kwam een conclusie zonneklaar steeds
naar voren: de oorzaak was degenererende invloed van het eigen milieu. Of het nu slop
bewoners, zwervers, misdadigers, vaste klanten van justitie, prostituees of zware alcoholisten betrof, steeds bleek bet om een keten van bepaalde groepen te gaan. die zich van

generatie tot generatie voortzette. Vertegenwoordigers van het sociaal werk (toen in
opkomst, jh) en van gemeentelijke en kerkelijke instanties konden zo de namen van families
noemen, waarvoor een desolate sfeer van verwaarlozing, vervuiling, armoede, een groot
aantal kinderen en verval kenmerkend waren. Mol stond detheorie en werkwijze voor, die

door onder meer Carp. Kronfeld en Querido aangedragen werd. Deze behelsde dat het
individu uit deze beschadiging van het zielenleven. uit deze Verelendungspsychose, bevrijd
moest worden. Een minimum aan maatschappelijk welstand was noodzakelijk om tot een
gezond en harmonieus leven te komen. Het was een welhaast bovenmenselijke taak dit
probleem van geestelijke achterstand en mi]ieu-invloed aan te pakken. Eenzijdige maatregelen hielpen niet. Als voorbeeld werd de wijk het Westeinde in Breda genomen. Net als
inzoveel andere steden waren de krotten van dea socialen in deze wijk afgebroken en door

een vrijwel geheel nieuw stadsdeel vervangen. De krotten waren echter niet de oorzaak,
doch het gevolg van de diepe armoede. De geestelijke 'onvolwaardigheid' van de bewoners
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zou slechts doorbroken kunnen worden, indien dit in een samenhangend geheel van
maatregelen geschiedde. Met een beroep op Querido diende binnen een geco8rdineerde
opzet behalve aan woningverbetering ook aandacht besteed te worden aan gezinsinkomen
en passende werkgelegenheid. Voor het kind moest gelegenheid geschapen worden voor
opvoeding, sport en spel. Zo lang als nodig was diende het gezin dagelijks intensief

begeleid te worden, een taak die Mol primair aan de gezinszorg toedacht. De allerzwaarste
gevallen,'debielen', dienden routinewerk onder toezicht te verrichten. Zelfs de consultatie-

bureaus voor gezinsmoeilijkheden, waarvan Mol in Zuid-Nederland een van de promotors
was, zouden in dit soort milieus niets kunnen uithalen, indien niet actief binnen het gezin
zelf gehandeld werd. De onvermiidelijk hoge kosten van deze sociale gezinszorg zouden
naar zijn mening dubbel en dwars terugverdiend worden, indien zij afgezet werden tegen
de kosten van steeds maar uitbreidende en corrigerende particuliere en overheidsinstanties.
Mol zag weI de gevangenissen, tuchtscholen, asielen, voogdi istichtingen, doorgangtehuizen
en 'honderden' andere voorzieningen zich gestaag uitbreiden zonder dat ze zelf oogmerk
van gezondmaking waren en zonder enig effect te sorteren. 62
Tuist de afstemming op

eenduidigheid tussen al die verschillend opererende organisa-

ties achtte hij van het grootste belang. Evenzo bepleitte hij samenwerking met de in opkomst
zijnde nieuwe werksoort van de geestelijke volksgezondheid. Een maatschappelijk werkster
van het consultatiebureau voor geestelijke volksgezondheid diende via huisbezoek de aard
van de problemen binnen een gezin te diagnosticeren, op basis waarvan hulpverleners (wijkverpleegkundige, huisarts. sociale dienst, zielzorger) in gezamenlijk overleg tot een oplossing konden komen. Hij onderstreepte daarbij het nut van buurthuizen. ' Mol volgde de
ontwikkelingen in het buitenland aandachtig. Zo ging hij in I950 nader in op de achter-

gronden van het socialcaseworkdat in de Verenigde Staten furore maakte.w
Inafwijking van het gemiddelde, curatieve denken van huisartsen verkende de voorhoede van sociaal geneeskundigen, onder wie Mol. nieuwe terreinen voor de gezond-

heidszorg. Mol was progressief in zijn ideeen en achtte niet het individu verantwoordelijk
voor zijn maatschappelijke ontwrichting. Niettemin bleef een typisch katholieke manier
van denken zijn opvattingen doordesemen. Alleen een sterk geloof, gebaseerd op een religieus bewustzijn van de gezinsleden, zou de'defectheid' van het gezin kunnen doorbreken.
Een zelfde voorwaarde stelde hij aan de sociale werksters en de gezinsverzorgsters, die dit
zware werk dagelijks moesten uitvoeren. Alleen met een positief-confessionele inslag en

liefde voor het werk was de last, die als een stuk zielzorg gezien werd, te dragen.65 Het
gedachtegoed van de R.K. Artsenorganisatie kwam duidelijk terug in zijn opvattingen over

dehuwelijksmoraal. Mol kwalificeerde echtscheidingalseen'ramp'enin i949 noemdehij
de daarbij gehanteerde procedure zowel een blamage voor het Recht als voor de Staat. De

vanzelfsprekendheid waarmee na de oorlog tot huweliiksontbinding werd omgegaan. was

in zijn ogen 'een ondermilnende pijler van het gezinswelzijn'. Ongetwijfeld liet Mol zich in
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zwart-wit tekening leiden door een commissie van het Centrum voor Staatkundige
Vorming van de KVP, die tot stand was gekomen op verzoek van kardinaal de long. Deze
commissie had als opdracht te onderzoeken of het katholieken in geweten geoorloofd was
deze

uitbreiding van de wettelijke echtscheidingsgronden te bevorderen, maar kreeg vrijwel
geen ruimte omdat echtscheiding reeds vooraf als een dwaling werd gebrandmerkt.66 Een
nog grotere gruwel was voor Mol'het ontbreken van eerbied voor het ontkiemende leven.'
Hii achtte zich gelukkig. dat de medische ethiek in Nederland nog niet weggezakt was naar
het zijns inziens'verwerpelijke niveau' van een aantal omringende West-Europese landen.
'In naam der wetenschap kon de abortus provocatus daar haar werk verrichten,' maar ook
in het eigen land geschiedde 'deze weergaloos grove aanklacht tegen het morele peil van

bevolking' binnen de pesthuizen in de grote steden. Helaas begon 'deze lugubere onderneming van de kindermoord' steeds meer aantrekkingskracht uit te oefenen op het plattede

land. Mol zag het 'verfoeilijke' werk van de neo-Malthusianistische Vereniging 'die genot
en gemak boven de weelde van het moederschap stelde' en 'die de wezenlijke grondslagen
van de Christelijke samenleving trachtte los te wrikken' als een rechtstreekse aanslag op
het gezin.w
De kentering van de jaren zestig zou Mol tot het besef brengen dat ook hij 'een kind

van zijn tijd' was geweest. Oprecht had hij zijn mening geformuleerd zoals hij ze als rechtgeaard katholiek had beleefd. In een meditatief moment zou hij zijn verwondering uiten
hoe de geur van wierook en een overgecompenseerde stemming van gelijk hebben iedere
andere mening uit de weg was gegaan.68 Toen de Paus in I 968 met een afwijzing van

geboortebeperking kwam, werd Mol zeer geemotioneerd en boos in een persoonlijk
gesprek met Leenen van de Nationale Federatie Wit Gele Kruis. De arts die begin jaren vijf-

tig nog mordicus tegen iedere ingreep tegen het leven was, riep toen uit dat het toch volstrekt onmogelijk was dat er in ontwikkelingslanden maar steeds kinderen bijkwamen die
vervolgens 'barstten van de honger'.m
Mol zou het na de oorlog overigens niet alleen bij woorden laten bij zijn pogingen de
ideeen uit de sociale geneeskunde geintroduceerd te krijgen en een barricade op te werpen
tegen 'onmaatschappelijkheid'. Als bestuurder maakte hij geruime tijd deel uit van de

Centrale Raad voor de gezinszorg en de Centrale Vereniging voor de geesteliike gezondheidszorg.m In later jaren werd hij omschreven als een van de gangmakers die in

Nederland het moderne professionele maatschappelijk werk mede tot stand had
gebracht."

Z3 Betrokkenheid bij de medische faculteit in Nijmegen
De acinloop
Het viel bepaald niet mee de curatief ingestelde huisartsen te winnen voor de ideeen van
de sociale geneeskunde. Ze hadden
eerder geneigd

strijd te

weinig belangstelling voor deze 'nieuwe telg' en waren

leveren tegen dan in

te

stemmen met het gedachtegoed van de pro-

gressieve voorhoede van sociaal geneeskundigen." Toch kreeg Mol na de oorlog tamelijk

onverwacht een kans om zijnopvattingen overde artsenopleiding ende noodzaak van een
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verschuiving van curatieve naar preventieve gezondheidszorg te ventileren. Hij werd
betrokken bij de oprichting van de medische faculteit van de Katholieke Universiteit van
Nijmegen.
Na veel complicaties was men er in I923

in Nijmegen in geslaagd een start te maken

met deze universiteit, die zeker in haar beginjaren een sterk klerikaal karakter droeg.
Eindelijk zou het tekort aan katholieke academici weggewerkt kunnen worden." Niet

voor niets werd deze Alma Mater beschouwd als het vlaggenschip van de katholieke
emancipatie." Vrijwel vanaf de dag dat de Sint-Radboudstichting geconcipieerd werd, hadden bestuurders gedroomd van een medische faculteit. In de eerste jaren van de twintigste
eeuw gold daarbij het ideele motief dat de geneesheer, na de priester, als 'vertrouwensman
van het huisgezin' de meeste invloed had op het leven van gewone mensen.75 In I 936
waren in Nijmegen het Pedologisch'6 Instituut en de Sint-Maartenskliniek voor ortho
pedie binnen 66n gebouwencomplex geopend. Bij de oprichting waren onder meer
H.1. Schim van der Loeff en Prof. mr. WI.A.I. Duynstee CssR betrokken. L.A. Veeger, verbonden aan de Inspectie voor de Volksgezondheid, schreef hierbij een stichtingsplan,
waarvan vooral de wetenschappelijke opzet opviel. Blijkbaar dagdroomden Duynstee en
Veeger reeds over de intocht van in toga gestoken hoogleraren binnen de poorten van het
aan hun zorg toevertrouwde ziekenhuis. In hun kwaliteit van regent van het Sint
Canisiusziekenhuis richtten zij zich tot het bestuur van de Sint-Radboudstichting met het
advies, de medische opleiding te Nijmegen te presenteren als een postdoctorale klinische
school ter voorbereiding op de door een staatscommissie af te nemen semi-arts- en artsexamens. Het bestuur van deze stichting, bestaande uit de vijf Nederlandse bisschoppen
als vaste leden en een aantalleken als niet vaste leden, sloeg in overleg met het College van
Curatoren een andere weg in. In I938 werd een commissie van voorlichting geinstalleerd,
die als opdracht kreeg de mogelijkheden af te tasten van een katholieke medische opleiding.
Tegelijkertijd lanceerde de Sint-Radboudstichting het plan, kapitaal bijeen te brengen van
katholieken, omdat rijkssubsidie vrijwel onhaalbaar leek.77
De oorlog haalde voorlopig een streep door alle plannen. Kort na de bevrijding diende
de Sint- Radboudstichting bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

een verzoek in om een verlenging van vijf jaar te krijgen voor de oprichting van Nijmegens
vierde faculteit. Onder minister I.J· Gielen, partijgenoot en afkomstig uit dezelfde regio als

Mol, werd een daarover handelend voorstel zonder debat en hoofdelijke stemming in
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beide Kamers aanvaard. Niet alleen onder katholieken, maar ook bij zusterinstellingen en

andersdenkenden bestond blijkbaar een breed gedragen erbarmen met de in de oorlog in
materieel opzicht zwaar getroffen universiteit.m Onder leiding van aartsbisschop De Jong
had de Sint-Radboudstichting tijdens de oorlogsjaren aanzienlijk heldhaftiger geopereerd

ten opzichte van de bezettende macht dan de andere instelling voor bijzonder Hoger
Onderwijs in Tilburg, waar het curatoriale beleid door de geschiedschrijver van deze
Katholieke Hogeschool als 'weinig stichtend' aangeduid werd. 19
Na de bevrijding deed zich eveneens een ingrijpende wijziging in de universitaire
bestuursorganisatie voor. Ten dele trokken de bisschoppen zich als bestuurders terug uit
de Sint-Radboudstichting, met name omdat het kardinaal J. de Jong vanwege zi in slechte
gezondheidstoestand als voorzitter te veel werd. Ofschoon deze verandering leidde tot

minder controle vanuit het episcopaat, zorgden de bisschoppen er wel voor dat een
krachtig klerikaal element in de bestuursstructuur verankerd bleef.80 De priester-hoogleraar en historicus dr. R.R. Post werd als gevolmachtigde en voorzitter aangesteld om
namens de bisschoppen op te treden:' Ook al was Post geen bestuurder van professie,
amateuristisch opereren deed hij allerminst. In juridische zaken liet hij zich door een deskundige bijstaan en toen de kwestie van de medische faculteit op ziin bord kwam. wendde
hij zich tot Mol met het verzoek als adviseur op te treden.8, Post werd in december I948
benoemd tot voorzitter."' In de daaropvolgende vergadering van I 7 februari 1949 zegde
baron van Oldeneel tot Oldenzeel zijn bestuurslidmaatschap op. Blijkbaar is toen de naam
van Mol gevallen als vertegenwoordiger namens het Bredase diocees, want zijn naam staat
met potlood vermeld bij het punt bestuurssamenstelling. Men zou bij de bisschop van Breda
naar een geschikte kandidaat informeren en met kardinaal De long over deze vacature

overleg plegen: Kennelijk leverden deze plichtplegingen geen nieuwe standpunten en
1

kandidaten op en hoogstwaarschijnlijk was Mol reeds lang van tevoren gepolst over zijn
interesse. De enige arts in de Tweede Kamer stemde toe, omdat hij als promotor van de sociale geneeskunde en behartiger van de katholieke zaak twee vliegen in #n klap kon slaan.

1,4

Een van de eerste taken, waarvoor Mol gesteld werd, was het aanstellen van een procurator. Deze diende als bouwheer en gedelegeerde van het bestuur van de Sint-Radboud-

stichting alle zaken die met de voorbereiding en de totstandkoming van de nieuwe faculteit
te maken hadden, af te handelen.86 Lauret heeft later op soms amusante. maar lichtelijk
ironische wijze het hele totstandkomingproces van de nieuwe faculteit beschreven en voerde daarover ook gesprekken met Mol. De benoeming vande beoogde procurator is nergens
in notulenboeken terug te vinden. Deze vloeide voort uit een confraterlijk onderonsje van
twee Brabantse huisartsen. Aangezien deze episode inzicht verschaft in de handelwijze
van Mol, is het goed Lauret te citeren:

'De werver was Chr. Mol uit Etten en degene die meewierf, was Ae. van der Werf
uit Bergen op Zoom. Mol had ampele gelegenheid gehad om de plus- en minpunten in Van der Werfs persoonlijkheid te observeren. Beiden hadden geploeterd op het terrein van de sociale geneeskunde. Het Brabantse Wit Gele Kruis en

het sanatorium de Klokkenberg hebben het partem leonum van hun bloei aan
hen te

danken. Als plaatsvervanger voor Post. die een rreemdeling in het

leruzalem I·an de medici was, trok Mol er iii zi in schaarse snipperdagen op uit
om de werkmn te armn I·oor em goede, en indien mogelijk. bovendien goed-
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kope beleidsman. De oud-vaderlandse spreuk indachtig, dat twee meer weten
dan 66n, nodigde hij Van der Werf uit om hem te begeleiden in zijn automobiel.
Zij vonden echter niemand die bereid was om zijn gevestigde positie te verlaten
en een sprong in het ongewisse te doen. Mol zelf voelde wel iets voor het avon-

tuur maar hij was er met zijn zesenvijftig jaar te oud voor. Nadat beide heren
wederom een dag gevist doch niets gevangen hadden, verzamelde Mol op de
terugweg zijn ganse potentieel aan overredingskracht. Hij parkeerde zijn wagen
in het bermgras en richtte zich vervolgens als officieus gevolmachtigde van de

Sint-Radboudstichting met een regelrecht aanzoek tot zijn bijrijder. Deze moet
zich gevoeld hebben als Mozes voor het brandende braambos: vlak bij heilige
grond maar bevangen door een hevige schrik. De taak was wel groots maar borg
geen enkele garantie in zich, dat het voor zijn vrouw, zijn acht kinderen en hemzel f onder de kromstaf even goed leven zou zijn als in zijn huisartsenpraktijk aan
de Schelde.'

Mol schatte de zwaarte van de functie goed in. De communis opinio was, dat Van der Werf
zich een onmogelijke opdracht op zijn hals haalde. Betrokkene diende in een krachtenveld

te opereren, dat gekenmerkt werd door moeizame relaties met het College van Regenten
van het Sint-Canisiusziekenhuis, het College van Curatoren en met aanstaande hoogleraren. 87

Mol onttrok zich echter niet aan de consequentie dat hij Van der Werf had voorgedragen
en pareerde bij verscheidene gelegenheden aanvallen op diens persoon. Toen in een vergadering in januari I952 van de Raad van Bestuur deels zonder Van der Werf vergaderd
werd, vroeg Mol betrokkene toch aanwezig te laten zijn om hem rechtstreeks te laten vernemen welke kritiek er over zijn persoon geventileerd werd. Dit verzoek werd niet ingewilligd. Mol deelde toen mee. als lid van de contactcommissie van het Canisiusziekenhuis en de Sint-Radboudstichting, dat hij steeds onvoldaan van vergaderingen
terugkeerde en dat het gekoesterde wantrouwen ten opzichte van Van der Werf diep zat.
Toen de procurator in de vergadering terugkeerde, deelde Post hem mee dat het bestuur
van de Sint-Radboudstichting begrip had voor zi in moeilijke positie en zegde hi j toe hem
krachtig te zullen steunen.88 Het was ook Mol die voorstelde dat een instructie werd
gemaakt, die zou vastleggen wat de precieze taken van de procurator behelsden.89 Kort
nadien werd in een gezamenlijke vergadering van Raad van Bestuur en het College van

/8 Braberi, Proeven van eigen fultuur, 289,290.
79 Bornewafser, Katho/irke liniverdteit T#burg. Deel /, 185.
8(1 Brabers, Proeven van eiqen cu/tuur, 290-294.
81

82

Lauret, Cite medicale, 10.

Braberh, Proeven van eigen cultuur, 791.

83 KDC, Collectie Radboud%tichting, no.750, iriv. no.8, Agenda'B Road van Be3tuur 1948- 1955.
84 KDC, Colleclie Radboudstichting, inv.no. 8, Agenda's Raad van Bejtuur 1948-1955, stuk 8986.
85 Laurel, Cite medicale, 11.

86

Lauret, (itd niedicale, 100.
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lauret, Cite mtdicale, 23.

88
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Curatoren de bestuursvorm van de medische faculteit aan de orde gesteld. Van der Werf
werd als directeur voorgedragen met een econoom als rechterhand. Weer kwamen er kri
tische opmerkingen van de curatoren over het functioneren van Van der Werf en weer was

het met name Mol die deze pareerde. Hij bleef loyaal aan de procurator en stelde dat de
jonge medische faculteit moreel verantwoordelijk voor hem was. 90

Het belang van een katholieke medische faculteit
Vooraanstaande intellectuelen grepen spreekbeurten aan of schreven artikelen om het
belang van een eigen, katholieke medische faculteit te onderstrepen. Mgr. Post betoogde
dat de zeer hoge kostenpost nooit een belemmering zou mogen zijn om de verheffing van
het katholieke volksdeel te realiseren. De Nederlandse katholieken hadden hun volwaardige

bijdrage te leveren aan de beoefening van de wetenschappen, een aangelegenheid die

'uiteraard' niet aan neutrale Rijksinstellingen overgelaten kon worden. Het ongebruikt
laten liggen van een wetenschappelijke reserve duidde erop dat weliswaar een belangrijke
inhaalmanoeuvre in gang was gezet, maar dat verhoudingsgewijze de katholieken nog
9
steeds op achterstand lagen in vergelijking met andere bevolkingsgroepen.
Ook de gezaghebbende hoogleraar ET.I. Buytendijk, rond wie enkele wetenschappers
elkaar vonden in de 'Utrechtse school' en wiens ideeen over een fenomenologische
psychologie na de oorlog ver over de rijksgrenzen invloed hadden, brak een lans voor het
medische denken binnen een katholieke universiteit. De bekeerling Buytendijk zou een
verandering op gang brengen in het denken van veel progressieve katholieken:' Hij
onderstreepte het belang van de persoonlijkheidsvorming van aanstaande artsen. Alleen
onder leiding van katholieke hoogleraren zouden 'echt' katholieke artsen opgeleid kunnen worden. Hij achtte de medisch-technische vaardigheden van belang, maar stelde ook
dat de veronderstelling dat 'de eigenlijke mensenkennis' door de huisarts wel in de praktijk zou worden opgedaan, dringend aan revisie toe was. Op basis van Amerikaans onderzoek betoogde Buytendijk, dat in zestig procent van de gevallen psychologische oorzaken
aan organische ziekten ten grondslag lagen. Hij trok zijn redenering door met de stelling

dat het lichaam een afspiegeling vormde van het emotionele aspect. Vooral het pleidooi
van Buytendijk om de door Jung en Freud aangedragen inzichten uit de dieptepsychologie

meer in de geneeskunde te gaan betrekken, tot dan toe zeer omstreden binnen de R.K.
Artsenvereniging, wierp een nieuw licht op de aanpak van de inrichting van deze nieuwe

faculteit. Minder vraagtekens zullen geplaatst zijn bij zijn wens om weer een verbinding
aan te gaan met de wijsbegeerte om langs deze weg het medische denken op veel fundamentelere wijze in relatie te brengen met de levensbeschouwing van het individu. Opvoeding in
eigen milieu en het ondergeschikt maken van medisch-ethische vraagstukken aan het
wijsgerig-katholieke denken, dit alles gepaard aan de meest moderne opvattingen binnen
de geneeskunde, vormden de weg die de nieuwe faculteit moest inslaan.
Mol kan in de visie van deze hoogleraar alleen maar een krachtig medestander
9t

beluisterd hebben. die verbindingen wenste te leggen tussen gezondheidsdefecten en de
sociale context, waarin mensen leefden. Ook hijzelf liet zich niet onbetuigd. Aan de vooravond van de officiele opening van de nieuwe faculteit in oktober I95 I schreef hij een

artikel in Katholieke Gezondheidszorg om zo de besturen en de medewerkers van het Wit

2 g 2

Gele Kruis op de diverse niveaus op de hoogte te stellen. Mol tekende aan, dat de vlag in
top zou moeten voor alles en iedereen die het katholiek en wetenschappelijk-medisch denken
een goed hart toedroeg. Aan katholiek en niet-katholiek Nederland werd thans getoond

dat het ernst was met de voltooiing van een emancipatieproces. De Thomistische wijsbegeerte en pauselijke encyclieken zouden als richtsnoer moeten dienen binnen dit

'wetenschappelijk bolwerk', waar kennis gehaald kon worden voor de oplossing van tal
van praktische en sociale vraagstukken. Dit bracht hem terug bi j zijn drijfveren die voor
hem doorslaggevend waren geweest om tijd en energie aan de oprichting van de nieuwe
faculteit te besteden. De noden van'deze' tijd vroegen om steeds meer specialisten met een
medisch-sociologische inbreng. Het academisch milieu was noodzakelijk om het sociaalgeneeskundig en medisch-hygienische werk daadwerkelijk van de grond te krijgen. Mol
had hoge verwachtingen van de interfacultaire samenwerking met andere wetenschapsterreinen en de opzet van staf- en kaderopleidingen in en rondom Niimegen. In de
hem kenmerkende stijl sloot hij zijn artikel af met de wens, dat
'bij de opening van dit noodgebouw de faculteit niet enkel een ivoren toren der
wetenschap zou worden maar vooral het gouden huis waar de draden van
wetenschap en praktijk aan elkaar werden geknoopt. De daarmee samenhangende problemen tot ontknoping binnen deze zetel der wijsheid zouden
mede een oorzaak onzer blijdschap zijn.'

Sint-Canisius tegen Sint-Radboud
De exuberante toon die Mol aansloeg in dit artikel kon echter niet verhelen dat de oprichting van de medische faculteit een uitermate complex geheel was. Maar aan de buiten-

wacht toonde men niet zo snel zijn beperkingen. Taren vol kommer waren aan de feeste
lijke opening in I95 I voorafgegaan. Op een gegeven moment werd zelfs de bouw gestaakt,
omdat de vergunning niet in orde bleek. Het niet bijtijds klaarkomen van de benodigde
huisvesting had weer zijn repercussies bij het aanzoeken van professoren en lectoren. De
mannen van stavast waren echter Post, Hoefnagels en Mol. Laatstgenoemde zei zelfs let-

terlijk, dat wat hem betrof desnoods de faculteit in hutten ondergebracht moest worden,
maar dat hij er niet over peinsde op te geveni 45
Niettemin opende Post in februari van het openingsjaar een vergadering van de Raad
van Bestuur nogal somber. Er was kritiek van het financieel comiti. De Rijksoverheid overwoog een bestedingsbeperking, waardoor de Sint-Radboudstchting jaarlijks I,3 miljoen
gulden voor de exploitatie zelf zou moeten opbrengen. Menig lid van de Raad van Bestuur
achtte het raadzaam in deze onzekere tijden maar te stoppen en betere tijden af te wachten.

90 KDC, Collectie Radboudstichting, no. 56, Gemeenschappehyke Vergadering Road van Bestuur en Co//ege
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Er gingen ook stemmen op om de opleiding voorlopig maar tot een kandidaatsopleiding te
beperken. Op dit soort momenten wilde Mol van geen wijken weten en diende de geplande
nieuwe faculteit er tegen elke prijs te komen. Als enige arts in het gezelschap wenste hij

zich absoluut niet te vereenzelvigen met de fatale visioenen die de uit een meerderheid
van juristen bestaande Raad van Bestuur kwelden. Hij hield zijn medebestuursleden voor
dat de uitgangspunten op een wettelijke regeling gebaseerd waren, zodat de overheid niet

terugtocht kon blazen. Bovendien was er grote behoefte aan medici in het land.
Mol betoogde het dcifaitistisch te vinden alleculturele waarden op te geven, waarvoor men

in stilte

de

decennialang gestreden had. 'We moeten vastberaden doorgaan, desnoods op meer
bescheiden schaal maar zeker niet laten merken dat we wankelen.'96 Enige tijd later ging
het duo Post en Mol met minister Rutten van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen praten,
9/

hetgeen een positief effect had. Voorlopig kon er weer gewoon doorgewerkt worden.
In diezelfde februarivergadering werd van de zijde van het Sint-Canisiusziekenhuis
forse kritiek ingebracht. Op zich was dit niet nieuw, want ongeveer in elke vergadering
werden wel bedenkingen van die kant aan de orde gesteld. In de beleving van 'de

Canisianen' had de universiteit reeds bij de start in I923 verzuimd dit ziekenhuis over te
nemen en daaraan specialisten tot hoogleraar te benoemen. Toen ook de reeds gememoreerde interventie van Veeger en Duynstee uit I936 niet adequaat door 'Sint-Radboud'

opgepakt werd, bleef moeizaamheid troef in de relatie tussen beide bestuurslichamen.
Kort na de oorlog werden indrukwekkende projecten door de architecten Van der Laan en
Maas op papier gezet. Deze waren echter onbetaalbaar en hadden dus geen schijn van kans.
Ze vergrootten alleen maar het wantrouwen tussen de beide stichtingen. Maas kwam in
deze studie reeds eerder voor als architect van De Klokkenberg (zie paragraaf 6.2). Het Sint-

Canisiusziekenhuis had als streekziekenhuis als primaire taak een goede verpleging voor
zijn patiinten te garanderen, terwijl het toekomstig academisch ziekenhuis vooral een
instelling ten behoeve van het onderwijs zou zijn. In de naoorlogse periode was de kern
van het probleem tussen het Regentencollege van het Canisius en de Raad van Bestuur van

de Sint-Radboudstichting, dat de universiteit geen geld had voor eigen universitaire
klinieken en bijna gedwongen werd tot een koehandel met het Sint-Canisiusziekenhuis.
Ook een tekort aan 'onderwiisbedden' vergrootte de wederzijdse afhankelijkheid. De
regenten van het Sint-Canisiusziekenhuis waren echter allesbehalve van plan zich gewillig
over te leveren. Diverse modellen en structuren werden over en weer gepresenteerd, maar
geen ervan kon de instemming van beide besturen wegdragen. De zoveelste variant van
twee ziekenhuizen met elk een eigen bestuur maar onder 66n koepel werd in I 949 door
het Regentencollege van het Sint-Canisiusziekenhuis afgewezen. Talloze
onverkwikkelijkheden hadden inmiddels de sfeer danig verziekt. Zo werd de tegenpartij
vaak pas via de pers op de hoogte gesteld met betrekking tot mogelijke uitbreidingsplannen. De grenzen van het betamelijke werden volgens het Regentencollege helemaal
overschreden, toen men erachter kwam dat de eigen rentmeester, drs. A.A.V. Tummers,
benaderd was om als economisch adviseur voor de Sint-Radboudstichting te gaan fungeren. Tummers, benaderd om de functie van economisch adviseur tijdelijk waar te nemen.
stemde overigens toe met de argumentatie, onnodige geldverspilling verder te willen voorkomen. Indirect liet hij daarmee tot uiting komen dat op termijn een algehele fusie on-

vermijdelijk zou zijn. In
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deze

strijd die

volgens Mol werd 'gevoerd met omzwachtelde

zwaarden', liet de Ettense bestuurder zich ook in het verdere verloop allerminst onbetuigd.98

Even dreigde zel fs de medische faculteit in zijn geheel naar Tilburg over te gaan. De
direkteur-geneesheer van het Sint-Elisabethziekenhuis in die stad. dr. I.B. Stolte. leek er in
geslaagd de verhuizing van de medische faculteit naar Noord-Brabant te realiseren, waarbij voor hem een gunstige omstandigheid was, dat in Nijmegen het overleg tussen de twee

besturen weer eens hopeloos in drijfzand was geraakt. Ook de Tilburgse burgemeester
mr. E.H.I baron van Voorst tot Voorst liet geen gelegenheid onbenut de kansen van zijn
stad te

promoten: Mol pakte de zaak aan door zijn medebestuursleden voor

te houden

dat, indien 'Sint-Canisius' geen knieval wilde doen voor'Sint-Radboud', eerstgenoemde de
roede niet bespaard mocht blijven, ook niet door hem die hem lief had. Wat lette hem, nu
de nood tot springtijhoogte gerezen was. de overgang naar Tilburg te maken? Hii kreegbij-

val van mr. P.W.H. Truyen, die meende dat en passant de andere faculteiten ook wel mee
konden overgaan. Mol speelde in deze de rol van de geroutineerde politicus die wist hoe de
zaak onder druk te zetten. Er is zeker op Tilburg gezinspeeld, maar een echt alternatief is
het nooit geweest. Post temperde de verhuizingdrift door te wijzen op een contract uit
Ig23 tussen universiteit en de gemeente Nijmegen dat een dergelijke exodus niet toestond.

Uiteindelijk zou in deze kwestie de invloed van de bisschoppen doorslaggevend zijn, waarbij zij het machtswoord spraken. Zij bleven Nijmegen steunen uit pieteit en loyaliteit
jegens de religieuze orden en congregaties in die stad, die vaak al dure nieuwbouw hadden
gepleegd om studenten en docenten te kunnen opvangen. De streep door de Tilburgse

rekening werd mede gezet omdat het episcopaat ook de mening was toegedaan, dat de
katholieke vorming van de arts in samenhang met de geesteswetenschappen in Nijmegen in
een beter klimaat kon gedijen. Het zou niet de laatste keer zijn dat de Katholieke Hogeschool
te Tilburg zich achtergesteld voelde ten opzichte van de grote broer in Nijmegen.
Aangezien Mol het eindeloos uitwisselen van nota's en de door ongecontroleerde

berichtgeving gevoede achterdocht meer dan beu was, sprak hij in een van die gezamenlijke besprekingen recht op de man af tegen de vertegenwoordigers van het Regentencollege. In zijn optiek diende 'Sint-Canisius' in te krimpen tot driehonderd b vierhonderd
bedden en aan de vrije specialisten moesten strikte grenzen worden gesteld. Toen hij daaraan nog toevoegde, dat het medisch onderwijs zou moeten prevaleren ten koste van de

grootst mogelijke offers, bedankte de doorgewinterde Duynstee hem 'voor de meest klare
taal die hij ooit van Sint-Radboud gehoord had.' Nu begreep hij dat hem 'une mort tr6s
douce' werd aangeboden. Levensgroot lag de vraag op tafel, wie het primaat van het katho-

liek ziekenhuiswezen in en rondom Nijmegen zou krijgen. De Canisianen verwierpen het

schot voor de boeg van Mol, maar de bezorgdheid dat de Sint-Radboudstichting in het
slechtste geval het hele medische avontuur weI eensineenandere stad zou kunnen onder-

96 KDC, Collectie Radboudftichting, inv.no. 16, febriwri '51-oktober '53; Notulen van de Racid van Bestuur van
17 februari 1951.
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brengen, bracht hen toch tot de toezegging, binnen de grenzen van het redelijke te blijven

participeren in de kosten voor het nieuw te crefren academisch ziekenhuis. Was het verwonderlijk, dat de als een deus ex machina naar binnen gehaalde Van der Werf in dit geweld
aan krachten zich bijna geplet heeft gevoeld tussen hamer en aambeeld? Toch was het deze
procurator die er met Van der Laan namens het Sint-Canisiusziekenhuis in slaagde een eerste faseplan op te stellen. De beddenverdeling vormde het hoofdbestanddeel van dit plan.

in oktober I 95 I de officiele opening van de nieuwe faculteit
plaatsvond, was Mol nog intensief bij twee kwesties betrokken. Onafhankelijk van elkaar
Voordat uiteindelijk

stelden zowel de toekomstige hoogleraar in de kindergeneeskunde, dr.

I.P. Slooff, als Mol
Rotterdam die
korte
een
te
starten
zoals
termijn
postdoctorale opleiding
een plan op om op
reeds kende. Wederom stuitte dit bij het Regentencollege op de nodige bezwaren, aan-

gezien in hun ogen het tempo van Mol eenvoudig niet bij te benen was. Zo lang de postdoctorale opleiding echter levenskansen had, waren de regenten druk in de weer om er het
mogelijke uit te slepen en zoveel mogelijk specialisten van het Sint-Canisiusziekenhuis
tot hoogleraar benoemd te krijgen. Toen echter ook het curatorium, met uitzondering van
de enige medicus in dat gezelschap, dr. I.RA. Hoefnagels, tot grote ergernis van

Mol afhaak

te, verdween het plan van tafel. Ook de andere zaak vormt een illustratie voor de uiterst
moeizame relatie tussen beide besturen. Aangezien het bestuur van de Sint-Radboud-
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Het Radboudziekenhuk te Nijmegen
vottooid (privd-collectie Fran4 Mol)

stichting er vrijwel permanent rekening mee hield dat de relatie met Sint-Canisius schipbreuk zou kunnen lijden, hield men een tweede ijzer in het vuur. Aan de Postweg te
Nijmegen bevond zich het ziekenhuis van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger
(KNIL).' Mol bracht rapport uit aan de Raad van Bestuur over de bruikbaarheid van de
ziekenboeg voor de medische faculteit en vernam via de staatssecretaris van Oorlog, dat
bespreekbaar was dit voor een aantal specialismen in te richten. Toen de Staat der Neder
landen echter van de Republiek Indonesia Sarekat, de eigenaar van het gebouw, vernam
dat dit enkel te koop was voor een astronomisch bedrag ver boven het miljoen, werd dit

KNIL-project afgevoerd.'°'
Nog vaak zou Mol zijn Haagse contacten aanwenden om zaken ten faveure van de
Nijmeegse universiteit te bepleiten. In I 954 arrangeerde hij een gesprek met pater
Stokman en Romme van de KVP en een delegatie van de Raad van Bestuur om verhoging
van de rijkssubsidie te bepleiten.'02 Vanaf dat jaar ging Mol het ook iets rustiger aan doen.
de bouwcommissie. In dezelfde vergadering kwam, niet voor
de eerste keer, het gevaar aan de orde dat het academisch ziekenhuis over te weinig
patienten zou beschikken. Dat de relatie met Sint-Canisius toch enigszins aan de beteren-

Hij vroeg ontslag als lid van

de hand was, bleek uit Duynstee's belofte te zullen propageren dat 'zijn' specialisten meer

met de hoogleraren zouden gaan samenwerken.
Een nieuwe mijlpaal voor de jonge faculteit was de opening op 30 september 955
van het preklinisch instituut.'04 In een gezamenlijke vergadering van Curatorium en Raad
1(}1

van Bestuur gaf Post in diezelfde periode aan, dat het departement het zou toejuichen,

indien Nijmegen een tandheelkundige faculteit zou willen oprichten. De nood aan tandartsen was dermate groot, dat de minister reeds toegezegd had een tegemoetkoming van
honderd procent in de kosten te willen leveren.'°6 Mol zou de opening van deze afdeling
binnen de medische faculteit niet meer meemaken. In het najaar van I 958 gaf hij te kennen
zich vanwege gezondheidsredenen te willen terugtrekken. De I I9' vergadering van de
Raad van Bestuur op 20 december 1958 was zijn laatste. Post memoreerde bij deze gelegenheid kort zijn verdiensten voor de totstandkoming en de uitbouw van de medische
faculteit.

1(}6
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17,

van 3 april 1954.

103 KDC,Collectie Radboudstichting, inv.no.
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104 KDC, Collectie Radboudstichting, inv. no.
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Vergaderingen Raad van Bestuur, venlag van 12 juni 1954.
Vergaderingen Raod van Bestuur, nov. '53- aug. '56, bestuurs-

verslag 6 aug. 1955.
105 KDC, Collectie Radboudftichting, inv. no. 56, Geramenlijke vergadering van Road von Bestuur en College

van Cumtoren, 4 juni 1955.

106 KDC, Coliectie Radboudstichting, inv. no.
gadering van 20 december 1958.

18,

Verflagen von de Road van Bestuur, wpt. '56 - dec. '59, ver-
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Een leerstoel sociale geneeskunde
Ofschoon in het begin van de iaren vijftig de commissie Prick, Hoefnagels en Buytendijk
de opdracht had kandidaten te zoeken en te beoordelen voor de hoogleraarzetels voor de
jonge faculteit, bemoeide Mol zich hier intensief mee, waarbij zijn uitgebreide netwerk
van pas kwam. Het aantrekken van geschikte clinici was in die periode nog een gecompliceerde aangelegenheid, omdat alle medische faculteiten moeite hadden lieden te vinden

die geschikt waren. Zeker onder katholieken was het aanbod van kandidaten, die professorabel geacht mochten worden, gering. Diegenen die wel geschikt waren, hadden vaak de
moeilijke afweging te maken tussen de eer van het hoogleraarschap en welstand, omdat zij

meestal in een druk bezette specialistenpraktijk een hoog inkomen genoten. Een hoogleraarschap bracht in die dagen een jaarsalaris van twaalfduizend gulden op, hetgeen voor

menig specialist een aderlating van betekenis was.
Het zal Mol voldoening geschonken hebben, dat in I 954 bij een tweede tranche aan
hoogleraren ook een leerstoel zat voor een sociaal geneeskundige.'08 Maar zoals vrijwel
alles binnen de nieuwe medische faculteit van louter preclinici met pijn en moeite tot
1(}/

stand leek te komen, zo verging het ook de instelling van deze leerstoel. Het probleem was
dat de faculteit zelf zich niet bijster geestdriftig toonde, omdat men bang was dat het

onderwijsprogramma overladen zou worden. Al sprak men het niet uit, waarschijnlijk
speelde hierbij minstens zo sterk dat bij veel hoogleraren, onder wie een aantal niet-medici,
deze nieuwe loot binnen de gezondheidszorg nog niet hoog stond aangeschreven.m Toen
de voordracht van dr. A.Th.LM. Mertens uit Meerssen binnen de Raad van Bestuur van de
Sint-Radboudstichting aan de orde werd gesteld, hield Mol nogmaals een pleidooi om deze
benoeming door te zetten. Daarbij benadrukte hij het belang van een sociale richting
binnen de geneeskunde, die hij van fundamenteel belang achtte voor de verdere uitbouw
van de faculteit en voor de vorming van toekomstige artsen. Nijmegen mocht naar zijn

mening niet achterblijven bij andere universiteitssteden, waar al wel een dergelijke leerstoel was ingesteld. In de discussie werd nog gewezen op de situatie in Leiden, waar het
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde geheel gefinancierd werd door het Praeventie

fonds. Het zou zijns inziens interessant zijn na te trekken, of dit fonds ook bereid was een
researchinstituut van katholieke signatuur mogelijk te maken. Aangezien vrijwel niemand

daarin geloofde. werd daarvan verder afgezien. In zijn vergadering van

2

oktober I954

volgde de Raad van Bestuur het voorstel van het Curatorium en het pleidooi van Mol en
nam de beslissing een leerstoel voor de sociale geneeskunde in te stellen.
11(1

Mertens was geen onbekende in de wereld van het Wit Gele Kruis. Voordat zijn
hoogleraarschap een aanvang nam, had hij reeds een indrukwekkende reeks van artikelen
geschreven in Katholieke Gezondheidszorg, maar ook in andere tiidschriften. In Leiden was

hij in 1947 gepromoveerd op een proefschrift getiteld Enige aspecten van het geboortenum
men"' Mol had ongetwijfeld geredeneerd, dat het vertrouwen zou wekken wanneer een
vroegere huisarts het voortouw nam om collega's meer preventie-minded te maken. In
andere universiteitssteden werd deze leerstoel eveneens bezet door voormalige huisartsen
zoals Hornstra en Muntendam. Vaak waren zii enthousiast om in hun nieuwe positie iets

vanuit hun vroegere ervaringen over te dragen binnen een wetenschappelijke context.
In een reeks van acht artikelen in Katholieke Gezondheidszorg ging Mol indringend in
11,)
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op de relatie tussen Kruisvereniging, huisarts en gezondheidszorg.'13 In 1953 noemde hij
de vooruitgang in de sociale geneeskunde haast revolutionair, aangezien zij een medisch

wetenschappelijke explosie te zien had gegeven. Hij achtte het een gelukkige omstandigheid dat vroegere, vrijwel niet te bestrijden ziekten tot luttele promillen waren gereduceerd en dat door preventie mensen nu steeds ouder konden worden. Wel bracht dit mee,
114
dat extra aandacht gegeven diende te worden aan ziekten die op latere leeftijd optraden.

Vijf jaar later bepleitte hij nieuwe accenten in het werk van

de Kruisverenigingen. Nu
Nederland de laagste sterftestatistieken onder zuigelingen van de wereld had, moest naar
zijn mening de zorg voor gehandicapten en chronisch zieken geintensiveerd worden.
Regelmatig maakte Mol zich in de jaren vijftig sterk voor de oprichting van de sociaal-

medische diensten. Mertens was een van de wetenschappers die de uitbouw van deze diensten in de praktijk verder zouden uitwerken. 115

De aanstelling van Mertens als hoogleraar, die moeiteloos zijn weg vond in de aanvankelijk achterdochtige faculteit en wiens instituut ondergebracht werd in Huize
Heyendael, leidde twee jaar later reeds tot de inwilliging van een diep gekoesterde wens

van Mol. Mede door de invloed van Mertens kon op I 2 november I956 het Dr. Veegerinstituut geopend worden, een op katholieke grondslagen gebaseerd instituut dat sociaal
geneeskundig onderzoek verrichtte en waarvan de R.K. Artsenvereniging en de Nationale
Federatie het Wit Gele Kruis de peetouders waren. Met Mertens als directeur breidde het
werkveld zich gestaag uit. Vanaf I 960 ging de instelling onder de naam 'Instituut voor
geneeskunde en maatschappij' door het leven.'16 De nieuwe hoogleraar zette tal van ont117

wikkelingen in gang. Dertig maa] trad hij op als promotor, tweemaal bij een erepromotie.
Mol besloot in I 958 de Sint-Radboudstichting vaarwel te zeggen. Tien hectische
jaren had hij erop zitten, waarin de totstandkoming van de nieuwe faculteit soms aan een
zijden draadje had gehangen. Ongetwijfeld heeft het hem veel genoegen gedaan, toen hij
in I 960 vernam dat dr. ET.A. Huygen, huisarts te Lent, benoemd zou worden tot docent in
de sociale geneeskunde van het gezin:18 Ook dit desideratum van het Wit Gele Kruis was
hiermee in vervulling gegaan.

107 Lauret, Cita medicale, 3-2.
108 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 343.

109 Laurel, Cita medica/e, 47.

110 KDC, Collectie Radboudstichting, inv.no.

17,

Verslagen van vergaderingen von Road von bestuur, 2 oktober

1954.
111

112

Lauret, Cite madicale, 46,47.
Huygen, 'Sociale geneeskunde en de ontwikkeling', 8.

113 Mol, KG, jaargangen 1951 en

1952, Kruisvereniging, huisarts en gezondheldszorg.

114 Querido, De wit gele v/am, 174.
115 Querido, Dewit ge/e v/am, 179, 180.
116 Lauret, Cit3 mefdica/e, 47.

117 Sturmans e.a., Verkenningen sociale geneeskunde, bijlage 14,15.
118 KDC, RADB, inv. nummer 19, januari 1960 - juli 1961, Verslagen van vergadering Road van bestuur, 16 ju\\
1960.
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Z4 Eredoctoraat voor Mol
Dat Mol zich uit het bestuur van de Sint-Radboudstichting had teruggetrokken, betekende
niet dat de wegen van Mertens en Mol zich zouden scheiden. In tal van artikelen bleef
Mertens zijn sociaal geneeskundige ideeen via Katholieke Gezondheidszorg uitdragen en
met enige regelmaat was hij als inhoudelijk deskundige te gast bij congressen en andere
manifestaties van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis. Mertens stond een zekere dif-

ferentiering in het sociaal geneeskundig onderwijs voor en bepleitte medisch en gezondheidsrecht, medische sociologie en epidemiologie als standaardonderdelen binnen het
kandidaatsexamen van medische studenten."-1

Toch heeft Mol bij de aanstelling van deze hoogleraar sociale geneeskunde onmoge-

lijk kunnen bevroeden, dat deze in later iaren nog een rol in zijn leven zou spelen. Toen
Mol in 13968 als voorzitter afscheid nam van de Nationale Federatie. werd hij door Mertens

in deze functie opgevolgd. Dit lag ook in de lijn, want veel meer dan de twee andere nationale Kruisverenigingen was het vooral het Wit Gele Kruis dat zich onderscheidde door
onderzoeksinitiatieven en daarvoor samenwerking met andere organisaties aanging. Met
name H. Leenen, in I 962 tot directeur-generaal benoemd, had in Mol een voortreffelijke
voorzitter, omdat die even enthousiast was om dit type onderzoek op het terrein van de

maatschappelijke gezondheidszorg en de sociale geneeskunde in gang te zetten.Im Mol
zelf, inmiddels op gevorderde leeftijd, maakte in de jaren zestig de zoveelste ontwikkeling

in zijn denken door en paste zich daar moeiteloos bij aan. Leenen en Mertens oefenden met
hun activiteiten een weldadige invloed uit op Mol, die op zijn beurt met zijn beschouwingen

in Katholieke Gezondheidszorg en op symposia deze idee8n uitdroeg naar de achterban van
het Wit Gele Kruis.
Behalve door het overnemen van de voorzittershamer zou Mertens ook op andere
wijze zijn invloed laten gelden ten faveure van zijn ambtsvoorganger. Bij het naderend

afscheid van Mol van de Nationale Federatie in I968 vond een discussie plaats over de
vraag hoe hem op passende wijze een geschenk geboden kon worden voor zijn verdiensten
op het terrein van de volksgezondheid in de voorafgaande vijftig jaar. Reeds toen gingen de
gedachten uit naar een eredoctoraat aan de universiteit, waarmee hij zo nauw verbonden
was geweest. Zowel op basis van het criterium van 'erkende wetenschappelijke betekenis'
als dat van 'zeer uitstekende verdiensten' kon de Katholieke Universiteit conform artikel
46 van haar algemeen reglement een eredoctoraat verstrekken. 121 Binnen de faculteitsraad
vertolkten Mertens en de in Nijmegen in :[967 tot buitengewoon hoogleraar in het nationale en internationale gezondheidsbeleid benoemde mr. JIM. de Vreeze wat er leefde

binnen de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis en de medische faculteit. Gezamenlijk
stelden de beide hoogleraren Mol kandidaat voor een eredoctoraat. 112 Mertens zette een
eerste ordening op papier omtrent de levensloop van Mol."' Het plan bleek door tijdgebrek niet haalbaar.
Bij het naderen van het tiende lustrum van de universiteit in I 973 kwam de discussie
over het verlenen van eredoctoraten terug op de bestuurlijke agenda's in Nijmegen. Tot
dan toe waren aan deze universiteit dertien eredoctoraten verleend, waarvan twee in de
geneeskunde.'24 Bij de toekenning van het eredoctoraat aan Mol zou het tweede criterium
van 'zeer uitstekende verdiensten' nog een rol van betekenis gaan spelen, aangezien hij de
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enige van vier genomineerden was die niet gepromoveerd was. 125 Mertens, daarbij geholpen

door De Vreeze, schreef wederom een stuk over Mol voor de medische faculteit. Het vier
kantjes tellende document was een uitstekende oefening voor zijn later te houden laudatio
en eindigde met de constatering. dat de op dat moment 8 I-jarige dokter Mol geestelijk en
126
lichamelijk nog over een uitstekende gezondheid beschikte. Ofschoon Mertens daarmee

juist weergaf, meldde hij niet dat Mol op dat tijdstip reeds vrijwel zijn gehele
gezichtsvermogen verloren had. In een stemmingsronde haalde Mol in tweede termijn uiteindelijk met achttien stemmen de meerderheid en droeg men hem voor. De tweede kande feiten

didaat kreeg vijftien stemmen en de derde restte slechts din stem. In het voordeel van Mol
leek te spelen, dat hij juist niet een typische representant van de academische wereld was.
Prof. dr S.L. Bonting wees in de schriftelijke stemmingsronde op het feit, dat Mol grote ver-

diensten voor de gezondheidszorg had. Als enige kandidaat was hij niet gepromoveerd,
hetgeen nog extra glans aan zijn eretitel zou verlenen. Naar het inzicht van deze hoogleraar in de biochemie zou de voordracht van een reeds gepromoveerd persoon'weinig aan
Nijmegen toevoegen.'12/ Ook de hoogleraar in de preventieve en sociale tandheelkunde
K.G.G. Kanig voerde als prd voor Mol aan, dat deze functies had vervuld die normaal juist
zo weinig belangstelling van de academische wereld genoten. 128

De laudatio van Mertens
De erepromotie ter gelegenheid van het tiende lustrum van de Katholieke Universiteit
Nijmegen vond op I3 mei I974 in de schouwburg in Nijmegen plaats. Op verschillende
wetenschapsgebieden werden bij die gelegenheid vier eredoctoraten verstrekt. Eredoctor
Mol kreeg de cappa omgehangen en ontving de daarbij behorende bul. Hieraan voorafgaand hield erepromotor professor Mertens een lofrede vol superlatieven, waarin bewondering en verwondering met betrekking tot de inzet en de verdiensten van Mol om voor-

rang streden. Ofschoon Mol en Mertens geestverwanten waren die steeds in de meest cordiale samenwerking voor dezelfde zaken gestreden hadden, hinderde dit de erepromotor

niet een aantal uitgesproken stellingen te lanceren. Eerder leken zij hem juist te sterken in
zijn mening over de man die hij zo van nabij had meegemaakt, want naar zijn mening
kwam er in Nederland nauwelijks een persoon zo nadrukkelijk in aanmerking om op deze
wijze op dit gebied gederd te worden. Dokter Mol -mijnheer Mol kwam hem niet over de

119 Mertens, De opleiding in de sociale geneeskunde, 41-44.
120 Leenen, /Wet het oog op, 12,13.

121 Archiet Medische Faculteit, Eredoctoraten tot 1973, bijlage 1, januari 1968.
122 Archief Medische Faculteit, Eredoctoraten tot 1973, faculteitsvergadering 29-02-1968.
123 Archief Medische Faculteit, Eredoctoraten tot 1973, Brief Mertens aan leden M.F., 1 februari 1968; Brief M.F.
aan Senaat KUN, no. 10.790, d.d. 8 mei 1968.

124 Archief Medische Faculteit, Eredocton]ten tot 1973, bestuursstuk 24-9-1973.
125 Archief Medische faculteit, Eredoctoraten tot 1973, verslag vergadering 29-8-1973.

126 Archief Medische Facultelt, Eredoctoraten tot 1973, Brief no. 305/73 van Mertens aan Decaan Faculteit
Geneeskunde d.d. 9-11-1973.

127 Archief Medische Faculteit, Eredoctoraten tot 1973, Brief van Bonting aan H.J. Lammers, 26 juni 1973.
128 Archief Medische Faculteit, Eredoctoraten tot 1973, brief KOnig aan Lammers, 13 juni 1973.
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Erepromotie op 13 mei 1974 te Nijmegen. De laudatio werd uitgesproken door Prof.dr. A. Mertens, voordat Mol
de cappa kreeg omgehangen en de bul uitgereikt

(prive-collectie Frans Mol)

lippen-werd door hem en door vrijwel alle insiders gezien als de onbetwiste pionier en
promotor van de maatschappelijke gezondheidszorg in dit land. Voor hen die minder vertrouwd waren in het leruzalem van de gezondheidszorg somde hij de vele activiteiten op
van de laureaat, beginnend bij het assistentschap bij Professor Wenckebach in Wenen en
eindigend bij de inzet van Mol om de drie landelijke Kruisverenigingen in I 965 binnen 66n
landelijke stichting te brengen, die kort daarna tot edn Nationale Kruisvereniging zou uitgroeien. Over de breedheid aan terreinen en organisaties waarbinnen Mol actief was
geweest, merkte Mertens op:
'Geenszins is echter het levenspatroon van dokter Mol in kruissteken geborduurd.
Integendeel, er is nauwelijks een Raad ten behoeve van de landelijke of provinciale overheden op het terrein van de volksgezondheid, noch een bestuur van de vele
particuliere verenigingen op dit terrein, waarvan Mol geen deel heeft uitgemaakt.'
Een grote reeks van organisaties werd hierna opgesomd. Van de kwaliteitszetel die Mol
tien jaar voor de KVP in de Tweede Kamer bezet had, kwam hij terecht bij de vertegen-
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Tot de velen, die de nieuwe eredoaor en zijn echtgenote kwamen gelukwensen, behoorde mgr. J. Bluyssen

(privO-collectie Frans Mol)

de Nederlandse regeringsdelegatie voor de Wereld Gezondheids
in
Genive. Bij Mertens was de indruk achtergebleven, dat dit de enige organiOrganisatie
satie was waarvan de horizon voor de dokter ruim genoeg was. De sociaal geneeskundige
wees hierna op het niet aflatende belang dat Mol steeds gehecht had aan het geschreven en
gesproken woord. De vele publicaties, waarvan zeer vele decennialang maandelijks als
hoofdredactioneel schrijven binnen Katholieke Gezondheidszorg gepresenteerd werden, hadden 'een brok letterkundig lava van zijn eruptieve geest' opgeleverd. Mertens kwalificeerde Mol als een'multidimensionele mens'. waarmee hij doelde op de vele inspanningen van

woordiging van

Mol op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, het professionele maatschappelijke
werk. de vernieuwing van verpleegstersopleidingen, zijn bestuursfuncties bij onder meer
De Krabbebossen en De Klokkenberg en zijn steun aan initiatieven om het Kruiswerk in
Suriname en de Nederlandse Antillen van de grond te krijgen. Typerend achtte de ere-

promotor, dat Mol altijd de maatschappelijke gezondheidszorg als onderdeel had gezien
van de gehele gezondheidszorg die op haar beurt weer deel uitmaakte van de totale
welziinszorg. Gegeven de belangstelling van hun vader voor de problematiek van de ontwikkelingslanden achtte de promotor het dan ook bepaald niet verwonderlijk, dat twee
zonen in de derde wereld als arts werkzaam waren.
Uiteraard stond Mertens stil bij het vele. dat Mol had gedaan op het terrein van de
sociale geneeskunde. Met Veeger, Hoefnagels en Brenkman sr. was Mol edn van de figuren
geweest die niet hadden afgelaten hiervoor pleidooien te houden. Het feit dat aan de

Nijmeegse universiteit een leerstoel hiervoor was gecreeerd, was in belangrijke mate op
zijn conto te schrijven. Mertens rondde af met de vraagstelling, wie deze man nu eigenlijk
was, wiens belangstelling en activiteiten zich in steeds wijdere kringen uitbreidden van

303

plaatselijk tot provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Hij beantwoordde deze
vraag als volgt:
'Dokter Mol is een van die zeldzame mensen die

-

evenals kunstenaars- open staan

voor de eerste tekenen van telkens nieuwe ontwikkelingen, die - voor een deel

intuitief - weten, welke doeleinden in hun sector van

de samenleving belangrijk
zijn. Achter iedere muur zien zij een horizon en in elke muur ook wel een gat om
met hun deskundigheid, optimisme en realiteitszin anderen te inspireren en met

hen op weg te gaan om van de ene mijlpaal naar de volgende te trekken. Wie met
3129
Mol op weg ging kon verzekerd zijn van zijn steun en vriendschap.

Z5 De betekenis van Mol als sociaal geneeskundige
Zeker voor het katholieke volksdeel kan Mol als een van de eerste artsen beschouwd worden,

die attendeerde op het belang van de sociale geneeskunde. Ook Veeger en Van der Werf
behoorden vddr de Tweede Wereldoorlog tot dit kleine gezelschap. Door eigen praktijkervaring werd Mol op het belang van deze nieuwe wijze van denken en handelen binnen
de gezondheidszorg gewezen. De armoede, het onhygienisch gedrag en de vormen van
onmaatschappelijkheid die hij aantrof in Etten en de omliggende kerkdorpen, inspireer-

den hem ertoe naar oplossingen te zoeken voor deze maatschappelijk bepaalde proble-

men. 'Bij de verheffing van het volk', voor hem lange tijd de arme, katholieke plattelandsbevolking van Brabant, stond Mol voor ogen dat curatief ingestelde artsen niet veel zouden

kunnen uitrichten, maar dat maatschappijstructuren zelf onderwerp van verandering
moesten zijn. Met passie stortte hij zich daarom op de hygienische beweging van de
Kruisverenigingen, maar ook zocht hij aansluiting bij het kleine groepje van sociaal

geneeskundigen die zich in het land sterk maakten voor deze nieuwe werksoort. Vaak
kopieerden Mol en gelijk geinteresseerde, katholieke medici wat elders reeds tot ontwikkeling was gebracht en zorgden zij ervoor dat dit soort voorzieningen er ook voor het
katholieke volksdeel kwam. Met name op het platteland was op dit punt een duidelijke
achterstand te constateren in vergelijking met de grote steden. Zo waren kinderuitzending,
schoolartsendiensten en onmaatschappelijkheidbestrijding reeds elders in het land
gestart, voordat daar in Noord-Brabant een aanvang mee werd gemaakt. De verdienste van
Mol was, dat hij goed geinformeerd was door zijn contacten met andere sociaal genees-

kundigen in het land. Zijn jarenlange lidmaatschap van de redactie van het Tijdschrift voor
sociale geneeskunde,

zijn Tweede Kamerlidschap na de oorlog en de grote hoeveelheid

bestuurs- en commissielidmaatschappen gaven hem een flinke voorsprong. Indien enigszins mogelijk bleef het Wit Gele Kruis voor hem het podium waarlangs de veranderingen
gerealiseerd moesten worden. De oprichting en uitbouw van de medische faculteit te

Nijmegen, waarop hij zijn stempel zou drukken, bood hem de gelegenheid veel van zijn
ideetn in beleidsdaden om te zetten.
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Mertens, 'Dokter Mol is eredoctor', 302-305.
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Mcil gezeten voor het raam van de koffiekamer op Prinsiesdag (privt-collectie Frans Mol)

3o6

Volksvertegenwoordiger
1946 - 1956
8
Min of meer bij toeval kwam Mol in de landelijke politiek terecht. Tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog was ook buiten kringen van de gezondheidszorg zijn naam niet
onopgemerkt gebleven. Tien jaar zou hij de volksgezondheidsbelangen voor de Katholieke
Volkspartij (KVP) in de Tweede Kamer verdedigen. Binnen coalities van rooms-rode signatuur ging Mol, als enige medicus in de Kamer, voorop om extra middelen voor de gezondheidszorg en een versterking van haar positie binnen het departement te verkrijgen. Met

nadruk bepleitte hij daarbij de noodzaak, het particulier initiatief een volwaardige rol te
herkennen in de
geven, zodat de diverse confessionele bevolkingsgroepen zich konden
hun aangeboden zorg. Datgene wat aan wensen leefde binnen het Wit Gele Kruis bracht
hij in door kamerdiscussies. In dit hoofdstuk wordt aangegeven waarom Mol voor het
kamerlidmaatschap benaderd werd en hoe hij bij de diverse regeringscoalities trachtte
zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen voor de volksgezondheid. Zijn inspanningen zag hij
ten dele gerealiseerd, toen op het eind van zijn Kamerperiode de Gezondheidswet aan-

drukken. Het
genomen werd. Op de parlementaire behandeling ervan zou hij zijn stempel
met betrekbemoeienis
van
Mol
de
hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing over
king tot een grenscorrectie van een aantal West-Brabantse gemeenten.

8.1 Aanloop naar het kamerlidrnaatschap
Rechtstreekse contacten met bewindslieden en de top van het departement waaronder de
volksgezondheid ressorteerde, waren het Wit Gele Kruis niet vreemd. In I9I 9, het jaar dat

Mol aantrad als bestuurslid van de diocesane Bredase Federatie, wordt in het iaarverslag
reeds vermeld, dat voorzitter Gribling op audilntie ging bij minister Aalberse om rijkssubsidie te krijgen voor dit werk.1 Geinspireerd door dit voorbeeld zou Mol in de daaropbeleidsverantvolgende decennia geregeld rechtstreeks contact zoeken met de hoogste
woordelijken. Reeds vddr de Tweede Wereldoorlog verkeerde hij dan ook vaak tussen poli-

tici van vooral katholieke signatuur, die belangrijke posities in het kabinet of in de Tweede
Kamer bekleedden. Met Gribling en Nolet vormde hij vanaf I929 een herstructureringscommissie. die zich met de nieuwe visie en taken van de Nationale Federatie bezighield.
Sindsdien vloeiden met enige regelmaat artikelen uit zijn pen die ervoor pleitten dat de
politiek zich meer met de volksgezondheid zou inlaten. Zonder de inbreng en deskundigheid van medici in de Kamers zou daar naar zijn mening niet veel van terechtkomen. Dit

1

RANB, inv.co. 114.08, jaarverslog, Vereniging Wit Gele Kruis in het bisdom Breda, 1919.
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was een uitspraak, waaraan

hij later gehouden zou worden. Eind jaren twintig vond tussen
de herstructureringscommissie van de Nationale Federatie en de top van de R.K. Staatspartij afstemming plaats, wat ertoe ]eidde dat Ruijs de Beerenbrouck lid werd van het
bestuur van de Nationale Federatie, waarvan ook Mol deel uitmaakte: Met de hernieuwde
start van de Nationale Federatie in I935 zouden het voorlopig katholieke ex-bewindslieden zijn die de voorzittershamer hanteerden binnen deze organisatie. In al zijn voor-

oorlogse artikelen liet Mol overigens uitkomen dat hij geen al te hoge dunk had van het
politieke bedrijf. Hij was echter wel zo pragmatisch in te zien dat hij dit aan zijn

Haagse

kant moest hebben om de zaken te beinvloeden in de richting die hem met betrekking tot
de volksgezondheid voor ogen stand.
Twee politici waren er met name verantwoordelijk voor, dat Mol na de oorlog toetrad tot het Noodparlement. Staatsraad mr. dr. L.N. Deckers en dr. L.J.M. Beel hebben de
meeste druk op hem uitgeoefend om een plaats te gaan bezetten in de voorlopige StatenGeneraal. Waarschijnlijk heeft ook de invloedrijke pater I.G. Stokman een rol van beteke-

nis gespeeld, die Mol op het eind van de oorlog regelmatig in Den Haag opzocht: Deckers
werd in I9 I 8 door Mol reeds ruim geciteerd in zijn maidenspeech in Etten voor de toen op
te richten plaatselijke afdeling. aangezien deze iurist in zijn proefschrift als eerste een
analyse had gemaakt van waar het op het platteland van Noord-Brabant zoal aan schortte.
Als erevoorzitter van de Provinciale Bond behield deze medeoprichter steeds zijn belang-

stelling voor de ontwikkelingen van het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant.4 Het was deze
oud-minister en vroegere fractievoorzitter die Mol benaderde om voor de R.K. Staatspartij
het lidmaatschap in de Tweede Kamer te willen overwegen.5 Beel en Mol kenden elkaar via

het Wit Gele Kruis, waaraan Beel in zijn woonplaats Eindhoven verbonden was. Beel
vergaderde tijdens de oorlog enige malen mee over de totstandkoming van een nood-

sanatorium voor tbc en was in I944 met Pinksteren te gast op De Koekoek, het buitenhuis
van Mol, waar met de Provinciale Bond vergaderd werd.6 Het waren vooral het bezoek aan

koningin Wilhelmina en zijn rol bij het Militair Gezag die Deckers en Beel ertoe brachten,
aandrang op Mol uit te oefenen zich voor het kamerlidmaatschap beschikbaar te stellen.
Beide zaken speelden toen het Zuiden reeds bevrijd was.

Bezoek aan Stubbings House
Eind december I944 schreef koningin Wilhelmina een brief aan J. de Quay in zijn hoedanigheid van leider van de volksbeweginggroep.7 Zij verzocht hem 'strikt vertrouwelijk

ministeriele namen te noemen uit bevrijd gebied'. Op dat moment was de vorstin van plan
zelf naar het bevrijde Zuiden af te reizen. Vanwege het Ardennenoffensief kon deze reis
geen doorgang vinden, zodat het plan ontstond een delegatie uit het bevrijde gebied te

laten overkomen. Op De Quay's lijstje met ministeriele kandidaten stond de naam van
Beel.8 Ongetwijfeld lag Beel goed bij de vorstin. Zij had vernomen dat hij geweigerd had

zijn functie als chef van de afdeling Sociale Zaken en waarnemend gemeentesecretaris bij
de gemeente Eindhoven te continueren, toen een NSB-er tot burgemeester van die stad

werd benoemd.9 De vorstin vond dat vernieuwing in het politiek bestel na de
bevrijding
van het hele land zichtbaar moest zijn. De traditionele verzuiling en het oude vooroorlogse
partijstelsel waren haar een doorn in het oog en daarom wilde zij van deskundige land3o8

='5==6,,
F.1,1

.S.

tt#(1

P

1-

..1-*

. .»

44

i<
1-'11 4"r

4=
fr
6 1 1

.IlilI
,·.' ' 1:,·· 5»»
2#LI.*'fil''S

i-:

,

7..A--5...+• .....1

. 6- l„L-i

Zuidelijke delegatie van zeventien op bezoek op Stubbings House bij koningin Wilhelmina.
Eerste rij v.1.n.r. aalmoezenier K.W.H.A. Roncken, L.j.M. Beel, L.P. van Oorschot, de koningin, mevr. H. VerweyJonker, F.C.M. Wijtfels, Prof.dr. F.J.Th. Rutten en G. Huysmans; tweede rij: L. Lhoest, Ch.M.J.H. Hustinx,

F.J.J.Hoogers, A.EC. de Casembroot, F.P.O.M. Koch, A. de Roo, C.J.M. Mol, E.M.J.A. Sassen,

F.

Philips en

N.A.J. Voorhoeve (privd-collectie Frans Mol)

genoten uit eigen mond vernemen, hoe die politiek van vernieuwing na de bevrijding van
het hele land in de praktijk diende te worden toegepast.'0 De vorstin was onder de bijzondere omstandigheden van de oorlog zelfs bereid zich te ontdoen van staatsrechtelijke kete-

nen, waardoor deze vernieuwingsgezindheid vaak tot irritatie leidde bij de regering in
ballingschap in Londen." In een gesprek met de vorstin op haar landhuis Stubbings House
bij Maidenhead kreeg Beel het verzoek 'een representatieve commissie uit bevrijd gebied
samen te stellen om haar voor te lichten omtrent de wensen en verlangens, levende bij de

bevolking.' Beel kreeg daarvan de leiding, doch hij diende zich te laten bijstaan door de

1
3

jaarboekje 1952, Diocesane Federatie Breda Wit Gele Kruis, 49.
Interview met Frans Mol.

4

Jaarbork /940, Provinciale Bond Wit Gele Kruis, 4.

5

Bornewasser, KVP. Herkomft, 82,99,105.

6 MB, 163.
/
8

Termeer, Het geweten der natie, 461.
Giebels, Bee/, van vala/, 96,97.

Oudheusden, Herste/- en vt'mieuwingsbeweging, 38.
10 De Jong, Het koninkr#k der Neder/anden, deel 10A, 981.

9

11

Bosmans, 'Wilhelmina en de katholieken', tx tempore, 31.
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Zeeuwse Commissaris van de Koningin, A.EC. De Casembroot en door ir. EC.M. Wijffels,

verbonden aan de Staatsmijnen. Na terugkeer van Beel in Nederland spraken deze drie af
dat ieder in zijn eigen provincie naar geschikte kandidaten zou uitkijken en dat er een
zekere diversiteit in de samenstelling moest zitten." De drie slaagden erin op korte termijn
industrielen en burgemeesters
als een aalmoezenier voor sociale werken, een hoogleraar en een vakbondsleider deel uiteen gemtleerd gezelschap samen te stellen, waarvan zowel

maakten. De enige vrouw in het gezelschap was de sociologe dn H. Verwey-Jonker die een

groot adept was van de vernieuwingsgedachte." Van de zeventien leden die uiteindelijk de
reis meemaakten. hadden tien een verzetsachtergrond. Ook Mol werd hiertoe gerekend
vanwege zijn activiteiten in het artsenverzet. Inmiddels had het risico van de overtocht per
boot aanvaardbare proporties aangenomen, maar toch kon de op 29 januari I945 in Breda
bijeengekomen groep vanwege het slechte weer pas op 3 I januari vanuit Oostende op een

troepentransportschip overgezet worden. De vrije tijd die zich plotseling aandiende, had
wel als voordeel dat de groepsleden door gesprekken elkaar beter leerden kennen, zodat Beel
aan de koningin een 'team' kon voorstellen.14 Ir. E Philips vond het later een ontroerend
moment aan te zitten met de vorstin in ballingschap. In strijd met het protocol bracht hij
de eerste avond een heilwens uit met een glas bier in de hand."
Op I februari vond het eerste gesprek plaats. Meteen tekende zich een tegenstelling

af tussen hen die uit de hoek kwamen van de werkgevers en de afgevaardigden van de
werknemers. Gevraagd naar hun mening stelden de laatsten, medezeggenschap voor arbeiders op sociaal en economisch terrein noodzakelijk te vinden. De koningin had de
onenigheid
opgemerkt. De volgende dag riep zij de arbeidersvertegenwoordigers vddr de conferentie
apart en zei ze het jammer te vinden dat de eensgezindheid nog zo ver te zoeken was. Zij
antwoordden dat dit in het verzet wel zo was geweest, maar dat men nu weer naar normale
verhoudingen streefde. Na dit kleine incident verliepen de gesprekken bijzonder harmonieus en ieder delegatielid vertelde ziin ervaringen vanuit het eigen werk.16 De bijdrage
van Mol ging uiteraard over de volksgezondheid. Mevrouw Verwey-Ionker herinnert zich
de rustige, doch degelijke wijze waarop hij zijn verhaal vertelde. Hij ging vooral in op de
verontrustende toename van de tbc op dat moment en het enorme gebrek aan sanatorium-

capaciteit. Geinteresseerd nam Wilhelmina kennis van al het besprokene. Ze stelde veel
vragen en de deelnemers merkten dat ze deze contacten waardeerde. Anderzijds viel het

hen ook op dat de koningin over veel zaken slecht of in elk geval eenzijdig geinformeerd
was." Van de gesprekken is nooit een verslag gemaakt en pas achteraf merkten de leden
van de delegatie, dat ze in Londen bij diverse ministers op zere tenen waren gaan staan. Dat

de uitnodiging van de koningin een 'eenmansactie' betrof, bewees wel het feit dat premier
Gerbrandy aanvankelijk dacht met een delegatie van 'het verzet' van doen te hebben.
Overigens werd het doel van Wilhelmina in contact te komen met een'zichtzending' qua
bemanning voor een nieuw kabinet in bevrijd gebied, maar ten dele bereikt. t, Alleen de
delegatieleden Wijffels en Huysmans zouden tot het tweede kabinet Gerbrandy toetreden.
In later jaren zijn ook Rutten en Sassen minister geworden.

18

21)

De politieke resultaten van deze reis waren op het eerste zicht weinig concreet en
bevestigden in feite alleen maar dat de verhouding tussen kabinet en vorstin bedroevend
was. Zonder dat hij dat toen kon vermoeden, zou de'Engelandreis' voor Mol echter conse

quenties hebben. Tijdens dit bezoek aan Stubbings House kreeg hij het verzoek Hare
3IQ

Majesteit te informeren omtrent de sector volksgezondheid in het bevrijde Zuiden.21 Door

zijn aanwezigheid in Engeland als lid van dit heterogene gezelschap bleef hij als arts nu
ook bij gremia buiten de volksgezondheid niet langer onopgemerkt.

Majoor bij het Militair Gezag
Als gevolg van zijn reis naar Engeland en het verzoek om informatie dat hem daar gedaan
was, raakte Mol betrokken bij het Militair Gezag (MG). Dit was de gemilitariseerde
bestuursorganisatie die in I943 door de regering in Londen op papier was gezet om de geal
lieerden terzijde te staan bij het civiele beheer van bevrijd Nederlands grondgebied, voor
dat dit beheer weer door het normale ambtelijke apparaat zou worden overgenomen.
Luitenant-Generaal H.J. Kruls had de leiding over dit gemilitariseerde bestuursapparaat.

Gedurende twee maanden had Beel een adviserende taak bij het Militair Gezag.22 Velen die

reeds vddr de bezetting actief waren geweest op het terrein van de Volksgezondheid,
gingen voor het Militair Gezag aan het werk. De vroegere directeur-generaal van het

ministerie van Sociale Zaken, afdeling Volksgezondheid, dr. C. van den Berg, opende in het
3
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Mol als maloor bij het Militair Gezag en zijn prive-chauffeur Frans (priva-collectie Frans Mol)

12 Giebels, Bee/, van vaza/, 98.

13 Fasseur, Wilhelmina, kr#gshaftig. 474,475.

14 Termeer, Het geweten der natie, 466-468.
15
Donker, 45 Jaar met Phih'ps, 235.
16

Termeer, Uet qeweten der natie, 468,469.

17 Interview met mevrouw Verwey-jonker.
18

Verwey-Jonker, Er moet een vrouw in, 154-157.

19 Giebels, Bee/, van vaza/, 100.

20 Verwey-Jonker, Er moet een vrouw in, 157.
21

Querido, De wit gele v/am, 45.

22 Giebels, Reel, van vaza/, 91.
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najaar van I 944 een bestuurscentrum in Eindhoven en benoemde de aan de Inspectie van
de Volksgezondheid verbonden inspecteurs Veeger en Bantjes tot medewerker, die op hun

beurt nauwe contacten met Medisch Contact onderhielden. De omstandigheden waaronder gewerkt moest worden, waren abominabel. Treinen, autobussen en trams liepen tot
april I945 niet en er was ook geen post-, telegraaf- of telefoonverkeer mogelijk. Aan auto's
was een groot tekort. Er was gebrek aan voeding, levensmiddelen en geneesmiddelen;

noodziekenhuizen waren incompleet en ziekenfondsen beschikten niet over geld. Via
allerlei nood- en administratieve maatregelen poogde men de ergste nood te lenigen. 23
Mol werd benoemd bij sectie VIII en had tot taak 'zo snel als de omstandigheden dit

toelieten' contacten te onderhouden met volksgezondheidsorganisaties in bezet gebied.14
Zijn identiteitskaart, behorend bij deze functie, werd op I 7 april I945 afgegeven.26 Mol
kreeg een uniform en de rang van majoor en beschikte in de persoon van zijn zoon Frans
over een eveneens gemilitariseerde chauffeur. Door zijn functie bij het MG beschikte hij

over eigen vervoer, hetgeen in die dagen een luxe was. Met vrijwel geen hulpmiddelen en
amper enige courdinatie in de opdrachtverstrekking zette Mol zich aan zijn taak. L. Jansen,
die we reeds als onderduiker bij de familie Mol tegenkwamen, ontmoette in mei I945

vader en zoon Mol in Utrecht. Jansen kreeg een lift aangeboden naar Den Haag en aanschouwde de werkwijze van'majoor' Mol. Op het ministerie waaronder de Volksgezondheid
ressorteerde, kende hij alles en iedereen en wist hij met bijna superieur gemak te bereiken
waarvoor hij kwam.26 Sectie VIII werd geleid door de medicus-generaal Deaubanton, die

kantoor hield in het gebouw van de Bataafse Petroleum Maatschappij in Den Haag. In de
loop van de maand mei was de staf van het Militair Gezag verhuisd van Breda naar Den
Haag.27 Zijn functie bij het Militair Gezag bezorgde Mol een flinke informatievoorsprong
die hij kon benutten bij het beantwoorden van de vraag, hoe de gezondheidszorg het best
georganiseerd kon worden voor het hele land. Inmiddels trok hij zoveel het land in dat vervanging in ziin praktijk noodzakelijk was. Mol vervulde deze functie bij het Militair Gezag
tot medio augustus I945, waarna langzamerhand de normale verhoudingen in het land

terugkeerden.

28

Verzoek van Deckers
Het voorgaande overziend, lijkt het achteraf niet meer dan logisch dat Deckers in de loop
van I945 Mol verzocht in de Tweede Kamer zitting te nemen. Niettemin kwam het voor
Mol volslagen onverwacht. Na een ronde patientenbezoek stond op een gegeven dag een
slee van een auto voor zijn huis. De gelouterde politicus Deckers wist precies hoe hij een
dergelijke vraag aan de man moest brengen en meldde meteen dat het kamerlidmaatschap

niet meer dan enkele middagen per week zou kosten. De eerste reactie van Mol was dat hij
absoluut geen verstand had van politiek en dat hij dan weg zou moeten uit Etten. 29
Waarom stelde het lid van de Raad van State de vraag nu juist aan Mol? Daaraan lag een

combinatie van factoren ten grondslag. Om te beginnen was Mol een vertrouwd figuur in
Noord-Brabant, hetgeen voor de partij electoraal zijn attractieve kanten had. Hij genoot
bovendien gezag in medische kringen en op het terrein van de volksgezondheid.

Inmiddels was zijn naam zelfs in regeringskringen bekend en geen katholieke arts had
vddr de Tweede Wereldoorlog zo nadrukkelijk aangegeven, dat Volksgezondheid een
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Tilburg voor zijn rekening had genomen

(privd-collectie Frans Mol)

ondergeschoven kind was op de diverse departementen, waar het achtereenvolgens ondergebracht was. Ofschoon deze pleidooien gemeend waren, had Mol volstrekt niet de inten-

tie gehad om zelf in de Kamer te gaan zitten.
Korte tijd heeft Mol in tweestrijd verkeerd. De combinatie van huisarts met een
omvangrijke praktijk en kamerlid was eenvoudigweg niet haalbaan Hij overlegde met zijn
zwager Van der Kar die veel voor hem waarnam, en met zijn zoon Frans. Laatstgenoemde
wees hij erop dat deze keuze consequenties had voor de voorgenomen praktijkovername
door zijn tweede zoon. In zijn gesprek met Deckers had deze hem eraan herinnerd dat niemand zo nadrukkelijk als Mol op de inbreng van medici in de Tweede Kamer had aangedrongen. Zo werd Mol in zekere zin slachtoffer van zijn eigen pleidooien.30 Bij zijn beslissing tot de Kamer toe te treden speelde zeker de veronderstelling een rol dat hij via het poli-

tieke machtsspel meer invloed zou kunnen uitoefenen op gezondheidszorgvraagstukken.
Mol was realist genoeg om in te zien, dat politieke beinvloeding noodzakelijk zou zijn om

in herrijzend Nederland veranderingen tot stand te brengen. Na een praktijk van 28 jaar als

23

Van den Berg, 'Volksgezondheid in bevrijd Nederland', 379-384; 420.

24 Querido, De wit ge/e v/am, 45.

25 Interview met Frans Mol.
26 Interview met Jansen.
27 Duynstee en Bosmans, Het kabi,let Schermerhom-Drees, 21.
28 Interview met Frans Mol.

29 Gezondheidszorg, 10,1968.
30

Eindhoven3 Dagb/ad, 11 mei 1973.
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huisarts wilde hij nog wel een nieuwe uitdaging aangaan, die hem in de gelegenheid zou
stellen zich sterk te maken voor zaken die aansloten bij zijn landelijke ideeen. In tegen-

stelling tot het merendeel van zijn collega-huisartsen moet Mol in die tijd reeds voldoende
financieel onafhankelijk geweest zijn, zodat hij zich kon permitteren deze stap te zetten.
Kort na de oorlog waren de inkomsten uit het Kamerlidmaatschap nog gering."

8.2 De katholieke partij na de oorlog
Het is goed even stil te staan bij het denken binnen de toenmalige Rooms Katholieke Staats
Partij (RKSP) kort na de bevrijding en de vraag te stellen, hoe volksgezondheid hierbinnen
paste. Zoals Mol zijn afweging maakte, zo was dit voordat men Deckers op pad stuurde ook
binnen de R.K. Staatspartij gebeurd. Electoraal lagen er voor de partij goede kansen op
tweeerlei gebied. Zeker in West-Brabant genoot de huisarts naamsbekendheid en voor de
weinige weifelaars onder de volgzame katholieke schare was de naam 'Mol' voldoende
garantie om hen alsnog over de streep te trekken en ze te bewegen voor de eigen partij te

kiezen. Voorts hoopte de partij zich op het terrein van de Volksgezondheid te kunnen pro-

fileren. Daarmee nam men van Mol het argument over, dat het met de aandacht voor dit
terrein van politieke kant en overheidszijde pover gesteld was geweest. Wat lag dan meer
voor de hand dan hiervoor een fractiespecialist te vragen, die zijn sporen reeds in royale
mate in gewest en land verdiend had?

Ongetwijfeld heeft nog een ander argument meegespeeld. Als arts was Mol een witte
raaf in de Tweede Kamer. Weliswaar was hij niet de eerste arts die in de Kamer plaatsnam,
aangezien in de negentiende eeuw enige medici hem voorgegaan waren. Het aantal artsen
dat geinteresseerd was in vraagstukken van maatschappelijke en sociale gezondheidszorg,

vrijwel alle algemene practici solisten waren. die niet al te veel
bemoeienis van derden wensten. Voor de medicus vormde het kamerwerk een risico. Te
was echter klein, aangezien

lange tijd geen praktijk uitoefenen zou ongetwijfeld ten koste gaan van de medische
bekwaamheid. Mol motiveerde ziin keuze voor het kamerlidmaatschap dan ook niet
zozeer als representant van het v rile beroep van arts. Zeker zo zwaar telde, dat hi j iemand
was die de'intermediaire groepen' uit de volksgezondheid vertegenwoordigde. " De Kamer
had inmiddels een transformatie ondergaan en de notabelensocieteit van de negentiende
eeuw was vervangen door volksvertegenwoordigers uit de georganiseerde samenleving.
Ook de Kruisverenigingen behoorden tot dit geinstitutionaliseerde conglomeraat van
belangengroepen. Dit maatschappelijke middenveld werd een van de belangrijkste leveranciers van politici. Na de Tweede Wereldoorlog werden voor de rekrutering van kamerleden
de maatschappeliike organisaties, met name de boeren- en de
vakbondsorganisaties, van
steeds groter belang. Ook functies, bekleed binnen het Openbaar Bestuun zoals het Militair

in aanzien." Deleiding van dekatholiekepartij meendedoor deaandacht op
het terrein van de Volksgezondheid te richten een gat in de markt ontdekt te hebben en haalGezag, stonden

de daarvoc,r Mol binnen.

()ok andere aspecten van partijpolitieke aard hebben meegespeeld. Zo was koningin

Wilhelmina bepaald niet de enige, die in Engeland forse kritiek had op de wijze van politiek
voeren in het Interbellum. Met nanie de crisisjaren en de onmacht van achtereenvolgende

BI4

kabinetten daarop een passend antwoord te vinden, hadden bij de bevolking het vertrouwen in politici en politieke partijen sterk doen dalen. De R.K. Staatspartij vormde hierop
een geworden
geen uitzondering. Tijdens de crisisjaren was de weg van de katholieke partij er
van schipperen, weifelen en compromissen sluiten, zodat zelfs haar identiteit in gevaar
kwam.34 Voor veel jonge katholieke intellectuelen was de R.K. Staatspartij een verstard en

conservatief orgaan, dat geen antwoord had op de sociale nood en werd gekenmerkt door
een klerikaal stempel.15 Net als bij de andere partijen werd ook hier 'vernieuwing' een
gevleugeld woord. Tijdens de bezetting hadden vernieuwers elkaar getroffen in het
gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel en waren in een sfeer van afzondering en verbroedering plannen gemaakt over hoe het na de bevrijding allemaal anders en vooral beter moest.
Het sterkst was deze dadendrang onder de daar aanwezigen katholieken:6 Nieuwe gezichten moesten na de oorlog elan geven aan nieuwe denkbeelden. Dat het menens was en dat
de in het verleden gemaakte fouten echt voorbij waren, werd zelfs geillustreerd door de
oprichting van een nieuwe partij op het eind van I 945 Personen met een onbesmet poli-

tiek verleden waren uiteraard bij uitstek geschikt om gezicht te geven aan die nieuwe partij en mede uit die overweging werd Mol benaderd.
Met name in de periode tussen oktober 1944 en mei I 945 werd koortsachtig nagedacht over hoe het nieuwe politieke bestel ingericht moest worden. Weliswaar poogde
de Nederlandse Volksbeweging, die idn grote politieke middenpartij voor ogen had, de
weg te banen naar een efficient bestuur en een doorbraak van de vooroorlogse politieke
scheidsmuren, maar veel kans van slagen had deze'geestelijke vernieuwing' niet. De tegen-

standers hiervan riepen met 'eenheidskoorts' van doen te hebben.9 Dat de proeftuin van
politieke vernieuwing na de bevrijding van het Zuiden maar zeer ten dele slaagde, bleek al in

december I944, toen de bisschoppen Hopmans en Mutsaerts op alle kansels in hun diocesen
lieten afroepen, dat 'nu en zonder uitstel' de vroegere katholieke organisaties weer moesten
worden opgericht. Hieraan lag beduchtheid voor een eenheidsvakbeweging ten grondslag,

die ertoe zou kunnen leiden dat veel katholieke arbeiders zouden overlopen naar links
georienteerde vakbonden. De bisschoppelijke missive, de angst voor het in opkomst zijnde
communisme en de gezagsgetrouwheid van de katholieke werknemers zorgden ervoor,
dat spoedig niets meer werd vernomen van de eenheidsvakbeweging.38 Overigens schuwden
de bisschoppen van Breda en Den Bosch niet, harde maatregelen te treffen: bij deelname aan
39
de verboden vakvereniging zouden werknemers de sacramenten geweigerd worden.

31

Pas in 1968 wordt de schadeloosstelling voor kamerleden zodanig dat er behoorlijk van geleefd kan worden.
de meeste kamerleden usance via neveninkomsten extra inkomsten te verwer-

Voor die tijd was het voor

ven. (Bron: Van den Berg, De toegang tot het binnenhof, 183)
32 Van den Berg, De toegang tot het binnenhof, 133-146.

33 Van den Berg, De toegang tot het hinnenhof, 72.

34 Bornewasser, KVP. Herkomst, 85.
35

Van Oudheusden en Verboom, Hers tel- en vemieuwingsbeweging, 205.

36 Manning, 'Het bevriide zuiden', 11.
37

Van Oudheusden en Verboom, Herste/- en vernieuwingsbeweging, 207-210.
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Van Oudheusden en Verboom, Herste/- en vernieumingsbeweging, 291-295.
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In I 945 streden onder katholieken de vernieuwingsgezinden en de herstellers tegen
elkaar. Eerstgenoemde groepering stond onder leiding van De Quay. Sommigen waren
bezorgd dat de parlementaire democratie geheel terzijde geschoven zou worden in zijn
streven naar grotere eenheid en afschaffing van oude scheidslijnen. De'herstellers' stelden
daar tegenover, dat ze door de Duitsers verboden waren en'dus goed' waren. Met nog altijd

het vooroorlogse organisatieapparaat achter de hand bezaten zij in feite de macht en
wezen zij maar al te graag op de inspanningen van vroegere generaties en de daaruit voortvloeiende positieve resultaten.*' De Nationale Volksbeweging was zodoende maar een

korte periode beschoren. De beweging liep al in de zomer van I945 Op zijn eind. Doorslaggevend zou ten slotte zijn, dat de katholieken als grootste minderheidsgroepering de
beslissing namen niet aan te haken bij de Nederlandse Volksbeweging, maar het standpunt
van de Nederlandse bisschoppen te volgen en wederom voor de vertrouwde eigen sociale
organisaties te kiezen. Dit gold zowel de nieuw op te richten katholieke partij op politiek
gebied als het Wit Gele Kruis op de diverse niveaus. Van de door de vernieuwers gewenste,

ingrijpende politieke koerswijziging kwam door deze beinvloeding dan ook niet veel
terecht. Behalve bij de socialisten bestond overigens ook in de andere zuilen niet veel
animo tot doorbreking van bestaande verhoudingen, zodat in belangrijke mate het vooroorlogse beleid gecontinueerd werd. Deels met andere personen en onder nieuwe namen
kwamen de oude politieke partijen weer terug op de kiezersmarkt.41

Oprichting van de KVP
Op 22 december I945 werd in een parochiehuis in Utrecht de KVP opgericht. De toehoorders van het nog maar ten dele verjongde partijkader luisterden naar vele lezingen, waarbi i die van twee sprekers van doorslaggevende aard zouden blijken. Deze waren van de
franciscaner pater mag. dr. J.G. Stokman en oud-minister prof.mr. C.RM. Romme, beiden
sinds enige maanden lid van het Dagelijks Bestuur van de R.K. Staatspartij. 42 Met Stokman
had Mol geregeld gesproken tijdens zijn periode van het Militair Gezag in Den Haag.4i De

nieuwe partij diende een volkspartij te zijn en aan het katholieke gehalte mocht onder
geen voorwaarde afbreuk worden gedaan. De oprichters stond een integratiepartij voor
ogen, waarbij de gedachten uitgingen naar een massapartu met onder meer een grote verwevenheid met andere organisaties, in casu de standsorganisaties en op het platteland

vooral het parochieleven.44 De nieuwe partii diende vooruitstrevend te zijn en ook progressieve niet-katholieken zouden zich er thuis moeten voelen. Niet meer het isolement,
maar de samenwerking met andere partijen werd benadrukt. De term eenheidspartij
behelsde dat allen vanaf de ongeschoolde arbeider tot en met de hoogst geschoolde en alle
gradaties die daartussen lagen, bijeengehouden werden op basis van het katholiek zijn. 45

Het devies van de vroegere fractieleider Nolens 'Utrique fidelis', trouw aan kerk en vaderland, had dan ook nog niets aan zijn actualiteitswaarde ingeboet.46 Ook Romme liet helder
zijn mening weten. Deze gedoodverfde toekomstige fractieleider stelde dat het voor hem
een uitgemaakte zaak was, dat de organische ordening van staat en maatschappij was voorgeschreven door het hoogste kerkelijke gezag en dat op de katholieken de taak rustte dit

voorschrift uit te voeren. De erkenning van God stond volledig centraal in deze redenering
en niets mocht in goede bedoelingen blijven steken. 17
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gezinnen die hij als arts in Etten en omgeving had begeleid en als nieuweling startend bij
een partij die zich in 946 afficheerde met de leuze 'gezond gezin, krachtig volk, KVP'.
moet hij zich als een vis in het water hebben gevoeld.50
De

natuurlijke bondgenoot van de KVP in de periode dat Mol in de groene bankjes
van de Tweede Kamer zat, de PvdA, werd op 8 februari I946 in Amsterdam opgericht. Fel
was het verzet geweest, toen de A van arbeiderspartij uit de naam van de SDAP dreigde

teloor te gaan.

51

8.3 Beginnend Tweede Kamerlid (1946-1948)
Voorlopige Staten-Generaal
Het lag in de bedoeling, dat Mol de plaats van Deckers in de Voorlopige Staten-Generaal
zou innemen. Deckers bedankte op I april I 946. terwijl Mol op 30 april van datzelfde jaar
beadigd werd. Op 20 november I945 was dit noodparlement onder de toenmalige bizarre
omstandigheden gecreeerd, waarbij de vooroorlogse verhoudingen tussen de fracties als
uitgangspunt genomen waren, nadat door zuivering onvaderlandse elementen verwijderd
waren.3'1 Bevredigend functioneren deed het zeker niet, maar er bestond begrip voor het
feit, dat de om snelle besluitvorming vragende nood der tijden het noodzakelijk maakte,
dat het kabinet Schermerhorn-Drees vrij zelfstandig te werk ging. 53
Dat politiek en Wit Gele Kruis naar elkaar toe groeiden, bleek duidelijk uit de veel
grotere aandacht die Katholieke Gezondheidszorg in I 946 aan het parlementaire bedrijf en
meer specifiek de KVP besteedde. Werd dit onderwerp v66r de oorlog minimaal behandeld,
dit jaar ging men niet minder dan vijf keer op de politieke actualiteit in. In het februarinummer motiveerde Mol zelf, waarom toetreding tot de Tweede Kamer voor het
Kruiswerk zo belangrijk was. Hij sprak zijn waardering ervoor uit dat met name de net

opgerichte KVP in haar verkiezingsprogramma meer dan gemiddelde aandacht aan de
volksgezondheid besteedde. Het sierde ook onze Zuiderburen dat ze de wijsheid hadden
opgebracht, het desideratum van een departement voor de Volksgezondheid in vervulling
te laten gaan. Overigens kon de niets vermoedende lezer uit de inhoud van het artikel niet
51
opmaken dat het Mol zelf was, die in de Tweede Kamer zou plaatsnemen.

Kabinet Beel (3 juli 1946-7 augustus 1948)
Op I 7 mei I 946 vonden de eerste naoorlogse verkiezingen plaats. De KVP had zich met
niet minder dan zes lijsttrekkers gepresenteerd. Naast Romme en pater Stokman waren dit
twee voormannen uit de KAB, WI Andriessen en R van Vliet, een erkend verdediger van
het groene front uit Limburg, dr. W.I. Droesen, en voor het kiesdistrict Tilburg dokter Chris
Mol.55 Persoonlijk ambieerde Mol dit lijsttrekkerschap niet, maar de partij drong er op aan

uit electorale overwegingen.'6 Op veel wegen in West en Midden-Brabant stonden met
grote letters oproepen op het wegdek gekalkt om op de eerste man van de KVP, dokter Mol,
te stemmen." Toen uit een proefenqutte bleek dat veel katholieke kiezers op de PvdA zouden stemmen, lieten de bisschoppen op de laatste zondag voor de verkiezingen van alle
preekstoelen een brief voorlezen, waarin de gelovigen gemaand werden op de eigen KVP

te stemmen. 58

318

Mol kwam in

de Tweede Kamer op basis van een

kwaliteitszetel. In zijn algemeenheid

zouden de kwaliteitszetels steeds tot felle discussies leiden, omdat het centraliserende
element binnen de partij als veel te groot ervaren werd en de invloed van kiesverenigingen

dientengevolge als veel te klein.49 Om deze discussie enigszins in te dammen werd in de
jaren vijftig volksgezondheid op voorstel van Romme tot 66n van de tien 'gebieden'
60
benoemd, die vast dienden terug te komen.
De verkiezingen leverden de eerste grondwettig gekozen volksvertegenwoordiging
na de oorlog op. Met 32 zetels werd de KVP de grootste partij van het land; de PvdA volgde

met 29 zetels. Tot schrik van velen kwamen de communisten van drie op tien zetels in een
tijdperk, dat de Tweede Kamer nog honderd leden telde." Bij de verkiezingen van mei I 946

was

vijftig procent van

de Kamerleden

nieuw of

pas sinds november I 945 via de voor-

lopige Staten-Generaal aangetrokken. Waar de doorbraakgedachte en vernieuwing van het
politieke systeem maar ten dele van de grond kwamen, gold dat in elk geval niet voor de

vernieuwing in personen. Bij een gemiddelde leeftijd van 46 jaar en

9 maanden in I 946
behoorde de 53-jarige Mol verhoudingsgewijs tot de ouderen. 62
De formatie resulteerde in het kabinet Beel. In het regeringsprogram dat aan dit
kabinet ten grondslag lag, keerden twee kernpunten van de KVP terug, welke meteen aan-

toonden dat de vernieuwingsgezindheid die Wilhelmina in Beel gezien had, slechts betrekkelijk was. Het waren 'de restauratie en bescherming van de vertrouwde normen en
waarden, alsmede de instellingen die deze bevorderden' die de boventoon voerden.'De heropbouw van de samenleving door middel van nauwe samenwerking tussen overheid en

maatschappelijke organisaties' was een interessant uitgangspunt voor Mol, die hoopte dat
hiermee de volksgezondheid over meer financiele armslag zou gaan beschikken.63 Tevens
brak in 1946 de tijd aan, waarin gedurende enkele decennia de katholieke partij haar
middenpositie zou gaan uitbuiten ten behoeve van haar programmatische wensen. Als
grootste partij kon de in haar ogen beschamende situatie van afhankelijkheid uit de periode
Colijn gewroken worden. Voor zowel de KVP als de PvdA gold, dat zij in samenwerking de

eindfase van een langdurig emancipatieproces konden binnentreden. De socialisten
geraakten eindelijk af van een lang gedulde oppositierol tijdens het Interbellum. de katholieken beschouwden zich nu als een volwaardige, zo niet de dominerende partij. De rooms-

50 Bornewasser, KVP. Herkc,ni0/,166.

51
52

55
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57 Mededeling C. Wilnen te Oudenbosch.
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rode samenwerking was geboren en zou tot I 958 stand houden. Een omgekeerde Nolensdoctrine diende zich dan ook aan. Had deze priester-fractievoorzitter tijdens het
Interbellum steeds op het standpunt gestaan dat alleen in geval van 'uiterste noodzaak'
regeren met de sociaal-democraten bespreekbaar was, thans werd het credo dat alleen als
het met de PvdA helemaal niet zou lukken, er zoiets als een nationaal kabinet moest
komen.M .Beide er in en geen van beide er uit' was het devies van Romme. De PvdA-participatie werd door de KVP-leider wenselijk geacht, omdat dit naar zijn mening de enige
wijze was om de grote problemen in de naoorlogse tijd het hoofd te bieden. Tevens speel-

de de overweging mee, dat zo de radicalisering van het niet-christelijke deel van de arbeiders voorkomen kon worden. 65

Op 26 juni I946, kort na zijn start als parlementarier, hield Mol een rede voor de
Provinciale Bond waarin hij inging op de relatie tussen overheid en particulier initiatief.
Dit onderwerp zou steeds als een rode draad in zijn werk als Tweede Kamerlid terugkeren.

Hij hield zijn Brabantse gehoor voor 'dat in een gekapseisde wereld de sanering van ons
volk onontkoombaar was, zaak waaraan regering en parlement zich niet langer konden
onttrekken.' Vooral binnen de KVP was de discussie over de publiekrechtelijke organen
voor het bedrijfsleven sterk in opkomst. Deze werd door hem doorgetrokken naar het terrein van de gezondheidszorg. District-Gezondheidsorganisaties zouden een nieuwe plaats
moeten krijgen in het maatschappelijk bestel. Meteen daarop benadrukte hi j echter met

klem, dat de particuliere organisaties zelfstandig en naar eigen inzicht zouden moeten
kunnen werken. Door een versterking van de financiele positie van het particulier initia-

tief zouden

de meest dilettantistische nadelen hien'an gereduceerd kunnen worden.
Aangezien in I946 de ANV het Groene Kruis en de Nationale Federatie Wit Gele Kruis nog
steeds dezelfde subsidiebedragen kregen toegekend als in I923• was hier nog veel te ver-

beteren.66 Spoedig werd deze eis verzilverd bij de begrotingsbespreking van het hoofdstuk
Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken. Gevolg was een verdubbeling van

de subsidies voor beide nationale koepelorganisaties. 67

Op 23 juli I946 werd de troonrede afgedrukt in Katholieke Gezondheidszorg rnet een
uitgebreid commentaar daarop van De Vreeze. Hier tekende zich een werkverdeling af die
tot het einde van het kamerwerk van Mol intact zou blijven. Mol verrichtte het politiek
handwerk in de Kamer en De Vreeze gaf hierover zijn opinie voor de lezers van het blad
Enigszins cynisch tekende De Vreeze aan dat de twee zinnen die aan Volksgezondheid
waren besteed, een verdubbeling betekenden ten opzichte van de vorige regerings
verklaring. Toch ontleende hij aan die twee zinnen met enig optimisme 'een symptoom
dat de deuren van de landspolitiek langzaam opengaan voor dit stuk sociale zorg.' De
bekende stokpaarden van vddr de oorlog kwamen weer aan de orde: verbetering van lichamelijke en geestelijke volksgezondheid, noodzaak van een eigen departement, meer

afstemming bij de grote heersende versnippering en een betere samenwerking tussen
overheid en particulier initiatief.611 De stellingname van Mol in de begrotingsbespreking
van 4 december I 946 met betrekking tot de paragraaf Volksgezondheid werd vrijwel
integraaI in het periodiek weergegeven. Mol waarschuwde te waken voor te rooskleurig

denken, want een verdrievoudiging van het aantal tbc-gevallen en een veelvoud van
geslachtszieken, scabiesgevallen en geestelijk ontspoorden als gevolg van de oorlog gaven
daartoe weinig aanleiding. Hij uitte zijn grote bezorgdheid over de normloosheid en toename
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van de jeugdcriminaliteit.69 Mol ondervroeg de minister van Sociale Zaken zeer kritisch en
nodigde hem tot tweemaal toe uit zijn visie te geven over de positie van het particulier initia-

tief in het toekomstig bestel. Voorts schamperde hij over de wisselvalligheid in organisatie:
'...dit gebrekkige subsidiesysteem, dat immers zo oud is als de gezondheidszorg
zelf en met haar gegroeid is sinds de eerste wereldoorlog, incidenteel aangepast,
bijgevoegd en weer bezuinigd, zodat een gecompliceerd geheel gegroeid is zon-

der vaste lijn en zonder systeem.
Een ander punt betrof de financiele basis van het beleid. Mol hield minister W Drees voor
dat een goede gezondheidszorg van belang was voor het welvaren van het land, waarbij hij
Mervyn Herbert citeerde dat'health was hammering at the door of economics.' Mol onder'70

bouwde dit met een pleidooi voor daadwerkelijke preventie, waardoor vermindering van
arbeidsdagen door ziekte kon worden gerealiseerd, alsmede een reductie van de gigantische
kosten van ziekenhuizen, sanatoria en psychiatrische inrichtingen. De minister van
Sociale Zaken maakte zich er niet gemakkelijk van af, maar benadrukte vanuit zijn visie
als sociaal-democraat de volwaardige rol die de overheid binnen de gemeenschap had te
spelen. Als centraal orgaan had de staat allesomvattende regelingen te treffen en erop toe

te zien, dat die daadwerkelijk werden nageleefd. Dit gesteld hebbend, onderkende de
bewindsman niettemin de maatschappelijke activiteit van de urije organisaties (particulier
initiatief, jh), die zeker in ere gehouden diende te worden. De minister zegde zowel een
nieuwe organisatie van de gezondheidszorg toe als de benodigde financiele steun. Het
nieuwe orgaan zou niet zuiver ambtelijk worden ingericht worden maar ook de lagere
niveaus (provincies en gemeenten), de organisaties alsmede de medici en andere groepen
moesten erin vertegenwoordigd worden. De Vreeze concludeerde tevreden. dat 'de volksgezondheid vanuit haar bescheiden hoekje enige stappen vooruit had gezet.'71 0Ok fractie-

leider Romme uitte zich positief over de minister van Sociale Zaken, zowel wat betreft het
gevoerde beleid als vanwege het feit dat hij bereid was te luisteren naar wensen van de

katholieke fractie.77
Verkiezingen 1948
De verkiezingen van I 948 kwamen in zicht. De Indonesiekwestie en de strijd tegen het
communisme stonden als politieke items centraal in de campagnes. De koude oorlog was
op zijn hoogtepunt en droeg onbedoeld bij aan de onderlinge saamhorigheid van de
Nederlanders in de verzuilde samenleving:I Evenals in I946 was Mol weer 66n van de zes
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lijsttrekkers. Naast partijvoorzitter W J. Andriessen, Beel en Romme waren de andere electorale voormannen Van Vliet namens de Brabantse KAB, J· Groen als bestuurder van de
R.K. Tuindersvakbond en Mol." Het lijsttrekkerschap bracht met zich dat Mol nog al eens
spreekbeurten in het land moest houden, waarbil onderwerpen aan de orde gesteld werden
die hij, als niet-fractiespecialist, maar ten dele beheerste. Zo voerde Mol een lang telefonisch
gesprek met Romme over de overeenkomst van Linggadjati. Op deze manier werd hij

door zijn fractievoorzitter over de laatste stand van zaken bijgepraat, voordat hij zijn
verkiezingstoespraak hield.15

De KVPbleef op
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zetels staan, ondanks de vrees voor de afgesplitste lijst-Welter. De

partij van Drees verloor echter bijna tien procent. Zijn PvdA behaalde niet meer dan 27
zetels.

/6

8.4 Kabinetten Drees I en

11

(1948-1952)

Na de formatie zag Romme tot zijn verrassing dat Drees tot het ambt van minister-president geroepen werd. Ofschoon beide politieke leiders positief tegenover elkaar stonden,
was het toch pijnlijk dat in het formatiespel de verliezer van de verkiezingen de premier
leverde. Daar kwam nog bij dat Beel het veld moest ruimen. Met name prinses-regentes

luliana had er geen geheim van gemaakt, gecharmeerd te zijn van het premierschap van de
PvdA-voorman. Er kwam een breed samengesteld basiskabinet uit de bus, waaraan ook de
katholieke medeformateur naast Drees, Van Schaik, zijn naam gaf. Nog enige tijd mokte de

katholieke achterhoede na over het verlies van Beel, maar op een partijraad maakte
Romme daaraan resoluut een eind door te stellen dat in mei I 940 ook iedereen moeite had
gehad met het vertrek van de regering naar Engeland, terwijl dat uiteindelijk het beste was
gebleken voor het landsbelang. Onder de sober levende en uiterst conscientieuze Drees en
de nooit om een bon mot verlegen zittende Romme werd vanuit twee totaal verschillende
werelden, maar in het gemeenschappelijk besef elkaar nodig te hebben, een begin gemaakt
met de opbouw van de sociale welvaartsstaat. Moeiteloos accepteerden de Nederlandse
katholieken vele opeenvolgende jaren lang een beleid van de buikriem aanhalen onder
deze boven de partijen staande, socialistische premier.

77

Volksgezondheid
De socialist A.M. Joekes volgde Drees op als minister van Sociale Zaken. Mol zou menige
stevige discussie met deze bewindsman aangaan, waarbij de beperkte middelen en de rol
van het particulier initiatie f steevast terugkwamen. Het gebrek aan geld speelde meteen al
in de eerste begrotingsbehandeling die Joekes moest verdedigen. De tijdens de oorlog opge-

tuigde kraamcentra dreigden opgeheven te worden. Vanuit zijn sociaal geneeskundige

ideeen trok Mol hierbij een parallel met het door hem als 'een prachtig instituut' omschreven werkveld van de gezinszorg, dat uitkomst bood in tal van situaties met gezinsmoeilijkheden. Hij gunde deze organisatie van harte dat het departement van Sociale
Zaken vijfentwintig procent van de loonkosten van de verzorgsters subsidieerde, waaraan
de voorwaarde was gekoppeld dat ook de gemeente een zelfde percentage bekostigde.
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Volgens Mol bestond de rechtsongelijkheid erin dat de ene organisatie zo royaal gefinancierd werd, maar de andere niets kreeg, terwijl ze beide onder hetzelfde departement vielen.
In dit zelfde debat (voor het begrotingsjaar I 949) pleitte Mol ook ervoor van regeringszilde

het 'studiekararakter' met betrekking tot de grote tbc-problematiek los te laten en over te
gaan tot concrete maatregelen. Daarbij beval hij een nauwere samenwerking aan met het
departement van Landbouw, omdat de Hoofdinspecteur van de veterinaire dienst becijferd
had dat vijfduizend lijders in de sanatoria hier waren terechtgekomen, doordat het vee een
serieuze bron van infectie was. In zijn beantwoording onderkende loekes de door Mol en
anderen gestelde vragen, maar waarschuwde hij door bij voortduring op de beperktheid
van 's Rijks schatkist te wijzen. De bewindsman kon niet ontkennen. dat het centraal

bureau voor keuringen onder gezonde personen had moeten vaststellen, dat vijf promille
een afwijking van tuberculeuze aard had. Tot dan toe ging de Rijksoverheid uit van twee

promille. Aangezien in financiele zin weinig uitbreiding te verwachten viel voor het zich
sterk uitbreidende Kruiswerk, insisteerde de minister op ondersteuning door het Preventiefonds.m Namens zijn fractie liet Mol een duidelijk afwijzend geluid horen over een mogelijk
monopolie van de gemeentelijke overheid inzake het geneeskundig schooltoezicht.19
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van I 949 schreef de KVP een programma, waar-

in een aantal belangwekkende passages over volksgezondheid werd opgenomen. 'We
mogen weI verklappen dat Wit Gele Kruiskringen er niet helemaal onschuldig aan zijn,
dat de tekst zo en niet anders is uitgevallen.' stond in Katholieke Gezondheidszorg, waarmee
het publieke geheim onthuld werd dat de inhoud in belangrijke mate door Mol en De
Vreeze bepaald was: voor de zoveelste keer zocht Mol naar wegen om de onbevredigende
salaritring en rechtspositieregeling van de wijkverpleegsters te verbeteren. Het was hem
'een raadsel dat deze groep van zeer verdienstelijke vrouwen, die na een lange studie een
zware taak op zich geladen hadden, zo achtergesteld werden ten opzichte van sociaal

werksters, onderwijzeressen en kantoorpersoneel.'8' Blijkbaar werkte de druk op de ketel,
want in de Staatscourant van I I april I950 stond eindelijk de lang tegemoet geziene salaris-

regeling voor wijkverpleegsters. Bij de totstandkoming speelde het College van Rijksbemid
delaars een rol, daarmee de gecompliceerdheid van de kwestie illustrerend. Mol verklaarde
de regeling van enorme betekenis voor de verpleegkundige sector, maar gaf in zijn com-

mentaar meteen aan, wetend dat je met bescheidenheid niet ver kwam in het Haagse
circuit. dat het door de afdelingen te bekostigen deel nog altijd ver uitging boven de door
de subsidieregeling gedragen kosten.81 Inmiddels waren twee nationale Kruisverenigingen

met het Rijk in overleg getreden om de grote achterstand in adequate wijkgebouwen weg
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te werken. Het Rijk steldezich zeker niet onwelwillend op en via een financieringsregeling

kon, na veel overleg, een niet onbelangrijk deel in de bouw- en inrichtingskosten per
gebouw verkregen worden. Voorlopig zouden zowel het (veel grotere) Groene Kruis als het

Wit Gele Kruis per organisatie voor vijftien gebouwen extra middelen verwerven, waarop
met veel enthousiasme in een aantal van de toegewezen dorpen en steden aan het bouwen
werd geslagen. De zaak liep echter vast, toen bleek dat de ambtelijke molen niet zo hard
liep. Ofschoon men het 'principieel met elkaar eens was,' werden op basis van die bereidheid geen kredieten verstrekt. Alles moest eerst zwart op wit staan en urgentielijsten en

bestemmingsplannen konden de zaak toch weer een andere kant doen uitgaan.
Teleurgesteld constateerde Mol, dat de controverse overheid particulier initiatief weer
eens in alle hevigheid opgelaaid was en plaatselijke bestuurders niet au sdrieux werden
genomen.83

In I950 werd Mol woordvoerder van de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken
voor zijn partij.81 Ofschoon de actieradius van de politicus Mol daarmee duidelijk verbreed
werd naar andere terreinen, moet het hem deugd hebben gedaan dat binnen de KVP volksgezondheid steeds nicer vaste voet aan de grond kreeg. Met anderen greep Mol de mogelijkheid aan om de bij grondwetswijziging gecreterde figuur van'staatssecretaris' te intro-

duceren voor het smaldeel Volksgezondheid binnen het ministerie van Sociale Zaken. 85
Vrij snel werd dit verzoek gehonoreerd, want op I I mei I 950 kon dr. P. Muntendam als eer
ste medicus achter de regeringstafel plaatsnemen en zich in die hoedanigheid presenteren.

Het daaropvolgende jaar werd 'Volksgezondheid' ook officieel toegevoegd aan de naam
van het ministerie van Sociale Zaken, hetgeen eveneens als een belangrijke erkenning
86

gezien werd.
Wederom stond de financiele basis voor het werk in de volksgezondheid ter discussie.

Dit keer werd het voorwerk gedaan door een commissie van het Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV), een in I946 opgericht zelfstandig instituut dat sterk op het werk
van de KVP was geent.w Deze commissie waarin vooral De Vreeze veel werk had verricht,
had zich nader verdiept in de grondslagen voor de volksgezondheid. Een wettelijke grondslag werd als remedie gezien, omdat in de optiek van de katholieken de situatie van dat

moment was, dat op basis van min of meer toevallige inzichten werd beslist of particuliere
instellingen konden rekenen op overheidssubsidie of niet. Gezien de uitermate zorgelijke

situatie van

's

lands financien was de wens om dat toeval uit te bannen wel te begrijpen.

Ofschoon de overheid steeds meer geld aan het particulier initiatief toekende, ervoeren
de Kruisbestuurders dit als een absoluut minimum bij de zich snel ontwikkelende deelgebieden.88

Kabinetsbreuk, terugkeer van Reel. verkiezingen 1952
Indonesie ging verloren. De katholieke politici Romme, Beel en Sassen hielden veel te lang
vast aan kunstmatige constructies die moesten voorkomen dat 's lands koloniale verhoudingen geliquideerd zouden worden. Gebrek aan gevoel voor de Indonesische situatie en

aan behendigheid in het internationaal-politieke krachtenspel speelden de katholieken,
maar niet alleen hen, parten.* In de coalitie kwam het in 195 I tot een breuk Aangezien
Romme absoluut niet wenste dat er gelijmd werd en tevens de mening was toegedaan dat
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Drees als premier diende terug te komen, moest Van Schaik het veld ruimen. Gefluisterd
werd dat dit de prijs was die de vice-premier moest betalen, omdat hij in de formatie van I 948
Beel zo lichtvaardig had laten vallen, hetgeen Romme hem nooit vergeven had. Ofschoon
men elkaar hard nodig had binnen de brede basis, waren steeds weer spannende discussies
90
nodig om alles bij elkaar te houden. Niettemin ging het kabinet als Drees II verder.
Na enige jaren in Indonesie was Beel na de kabinetsbreuk weer op het regeringspluche
neergestreken als minister van Binnenlandse Zaken.w In een lezing schetste hij de contouren

voor de verdere uitbouw van het levensbeschouwelijke maatschappelijke werk, die in
Katholieke Gezondheidszorg afgedrukt werden. De invloed van PvdA-er Muntendam als
staatssecretaris bleef merkbaar. Ondanks consumptiebeperkingen, waarbij de Korea-kwestie
als het zwaard van Damocles boven het land hing, slaagde hij erin via de Rijksbegroting
Voor I952 extra geld voor de Kruisverenigingen uit het vuur te slepen.93 Mede door zijn
invloed kreeg het Kruiswerk de taak, een immunisatieprogramma te gaan realiseren om
de betrekkelijk grote jeugdsterfte door besmettelijke ziekten als difterie en kinkhoest
effectief te bestrijden. 94
De katholieken lieten zich echter niet gemakkelijk tevreden stellen. Binnen de
rooms-rode coalitie vonden op tal van terreinen gevechten plaats over de vraag hoe ver de

staatsbemoeienis mocht gaan tegenover die van het particulier initiatief. In het onder-

wijsbeleid was deze verhouding tussen het bijzonder (particulier) en openbaar (overheid)
onderwijs inzake de financitle gelijkstelling een steeds terugkerend thema. Ten dele betrof
dit een confrontatie die voor de publieke tribune werd opgevoerd, omdat bij enige budgettaire ruimte deze gelden steevast naar het bijzonder onderwijs werden doorgesluisd. Op
economisch terrein lag het echter veel gecompliceerder. De sociaal-democraten streefden
socialisatie van bedrijfstakken als het mijn- en verzekeringswezen na en ook in het debat
over de grondpolitiek verschilde de PvdA principieel van mening met haar coalitiegenoten.
Binnen de KVP ontstond op de rechtervleugel een beweging onder leiding van Steenberghe,
die vond dat de partij al veel te ver was gegaan met het tolereren van overheidsbemoeienis.

Met de WD, die niet te beroerd was om bij de KVP nog wat zout in de wonden te wrijven
door op te merken dat deze inmiddels'de loopjongen van de collectivistische PvdA' geworden
was, bleef deze verhouding er 66n van eindeloos politiek gekrakeel:5
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Ondanks de goede intenties van Muntendam, met wie Mol een amicale band had waaraan
verschillen van inzicht geen afbreuk deden, raakten de partijpolitieke tegenstellingen over
de reikwijdte van de overheid ook het terrein van de vo]ksgezondheid. Men dreigde de

schoolartsendiensten aan de gemeenten kwijt te geraken. De bokssport werd zelfs ten
tonele gevoerd om 'de inmaakpartij' te beschrijven, waarin rechtmatig geachte subsidies

voor wijkgebouwen en ziekenhuizen verloren gingen. Blijkbaar tobde de redactie van
Katholieke Gezondheidszorg ook met de juiste balans in de berichtgeving, want in 66n artikel
was sprake van zowel toestanden die deden denken aan de bittere periode Colijn als aan
het boeken van vooruitgang en toenemen van wederzijds respect. 96
Aangezien I952 wederom een verkiezingsjaar was, werd, stilaan traditiegetrouw, de

programmaparagraaf over de volksgezondheid van de KVP in Katholieke Gezondheidszorg
opgenomen. Alle bekende items over gezinspolitiek als onderdeel van volksgezondheid,

subsidiariteit en de broodnodige wettelijke regeling van de medefinanciering van het particulier initiatief passeerden weer de revue. De rol van de overheid werd thans als 'aanvullend' omschreven, hetgeen betekende dat zij pas voorzieningen zou moeten treffen, indien
het particulier initiatief daartoe niet bii machte was. Vrijheid voor de in het land bestaande

confessionele richtingen fungeerde als basis waarop het subsidiesysteem aangepast moest
worden.9, Nieuw was ook, dat de redactie van Katholieke Gezondheidszorg het programma

van de PvdA bestudeerd had, al was het voorspelbaar dat deze van mening was dat de
volksgezondheidsparagraaf er bij die partij maar schraal uitzag.98 Met niet minder dan acht

lijsttrekkers trachtte de KVP als grootste partij van het land de gunst van de kiezer te krijgen. Romme was slechts lijstaanvoerder in de vier noordelijke kieskringen, omdat hij niet
geweldig goed lag bij de arbeidende stand die hem zijn vooroorlogse'kwartje' niet makkelijk kon vergeven. Voor de kieskring Tilburg was Serrarens lijsttrekker.99 Mol was in die
periode vrij langdurig uit de running vanwege een aantal oogoperaties, maar het zal hem
100
niet gespeten hebben dat hij de last van het lijsttrekkerschap niet hoefde te dragen.
Na de verkiezingen zat de partij in zak en as. De KVP verloor twee zetels en aangezien de PvdA er drie won, kwamen beide partijen met ieder dertig vertegenwoordigers in
het Parlement. Aangezien de sociaal-democraten iets meer stemmen hadden gehaald,

werden zij de grootste. Veel katholieke arbeiders waren overgelopen naar de PvdA. Nadere
analyse leerde dat deze partij goede sier had gemaakt met 'bejaardenvriend' Drees, terwijl
de eigen KVP zich veel te weinig had laten voorstaan op het succesvolle industrialisatiebeleid van Van den Brink.'0'

8.5 Drees 111 ( 1952-1956)
Algemeen
Niet minder dan vier formatierondes waren nodig om een extraparlementair kabinet te
smeden, waarvan naast de twee grote partijen ook CHU en ARP deel uitmaakten. Dit lever
de zes KVP-ministers op, van wie echter slechts drie een zwaar departement hadden. Van
Thiel, bestuurslid van het Wit Gele Kruis in Noord-Brabant. kwam op het nieuw gecreeer
de departement van Maatschappelijk Werk. Ook Volksgezondheid had aan dit ministerie
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Informeel samenziln na een Tweede Kamers( fie in 1954. Hieraan nemen deel: v.1.n.r.

S. Mansholt (mini3ter van Landbouw, PvdA),

P.

B.

Engelbertink (KVP),

Kerstens (KVP), C. Staf (minister van Defensie, CHU) en Mol

(privei-colle(lie Frans Mol)

toegevoegd moeten worden, maar zou na lang onderhandelen toch weer terechtkomen bij
Sociale Zaken onder leiding van de socialistische minister J.G. Suurhoff. Medeformateur
Beel waakte ervoor, dat het nieuwe departement van Maatschappelijk Werk onttrokken

bleef aan de heersende staatssocialistische mentaliteit."' Beel haaIde daarbij Loeff aan die
geschreven had:

'Uitgaande van de natuur van de mens, die een zelfdenkend wezen is, zal deze
ordening doorgetrokken moeten worden. Steeds ligt het initiatief bij dit zelfstandige individu voor zover dit mogelijk is. Pas als de particuliere activiteiten
(steunen, begeleiden) ophouden effect te sorteren, kan een beroep op de
Overheid gedaan worden. Het Particulier Initiatief is primair, de Overheid is
secundair, aanvullend indien het RI. aanwijsbaar in gebreke blijft.
Het kan niet anders dan dat Mol het roerend eens is geweest met deze tekst,
'1{)3

die ook voor

de inrichting van de Volksgezondheid geschreven leek. Het derde kabinet Drees zou voor
Mol het laatste zijn. Wederom werd het gekenmerkt door moeizame samenwerking
binnen de brede coalitie. De wederopbouw liep ten einde en het was niet langer zozeer
armoede die verdeeld moest worden, maar de opkomende welvaart. De buikriem kon een
paar gaatjes lossen Nog zorgde de watersnoodramp van februari 1953· door velen als 'een

96 Redactie, KG /952,1952,1-3.
97 De Vreeze, KG /952, 'Van het politieke erf', 75-77.
98 De Vreeze, KG /952, 'En nu de PvdA', 100, 101.

99 Bornewasser, KVP. Herkomst, 304.

100 Interview met Frans Mol.
101 Bornewasser, KE. Herkomst, 246.
102 Bornewasser, KVP. Herkomft, 307-309.

103 \ oeff, look en onderlinge verhouding, 5,6.
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straf van God' gezien, voor een gevoel van saamhorigheid onder de bevolking. waardoor
menige in gebreke gebleven autoriteit vrijuit kon gaan. Een jaar later echter veroorzaakte
het bisschoppelijk mandement, waarbij het katholieken verboden werd lid te zijn van

socialistische organisaties zoals het NVV en de VARA en de PvdA ernstig ontraden werd,
veel deining binnen de samenleving, het kabinet en de regeringsfracties. Mol was terughoudend in zijn commentaar op deze manoeuvre van de Nederlandse bisschoppen,

ofschoon hij er op een Bondsdag van het Brabantse Wit Gele Kruis zijdelings op inging.
Romme, die in I952 als fractieleider van start ging met de uitspraak zich niet gebonden te
achten aan het kabinetsbeleid, had binnen de eigen fractie de handen meer dan vol om
zowel de linker- als de rechtervleugel van zijn partij binnen boord te houden. Het kabinetDrees III zou uiteindelijk ongeschonden de eindstreepin I956 halen, ofschoonin 1955 een
kabinetsbreuk gelijmd moest worden na een crisis over de huurwet. Inmiddels zaten de
nodige barsten in de brede basis, waardoor de magie van premier Drees steeds meer uitgewerkt raakte en zijn vierde kabinet van rooms-rode samenwerking in I958 schipbreuk
zou lijden.

1(}.1

Volksgezondheid
In zijn laatste jaar als volksvertegenwoordiger zou Mol nog het genoegen smaken dat de
door zijn fractie bepleite Gezondheidswet goedgekeurd werd. In I 948 deed Drees reeds toezeggingen voor een betere organisatie en verankering in wetgeving van het brede en zich
nog steeds uitbreidende terrein van de volksgezondheid. Zijn hele bestuurlijke leven had
Mol zich sterk gemaakt voor een duidelijke taak en erkenning van het particulier initiatief
daarbinnen.

Voordat we hierop ingaan, is het goed stil te staan bij de voorafgaande jaren en de
vraag te stellen welke invloed Mol had op het parlementaire bedrijf tijdens het kabinetDrees IIl. Met op de achtergrond een steeds cordialer wordende samenwerking met de
andere Kruisorganisaties en betogend dat Nederlanders zich meer voor het werk van de

WHO dienden open te stellen, bepleitte Mol fair play tussen overheid en particulier initiatief in 'het spel om de knikkers'. De groeiende nationale en provinciale koepels van de

Kruizen hadden behoefte aan financitle impulsen bij de sterke uitbreiding van het werk.
Een zelfde opmerking kon gemaakt worden over de sterk in opkomst zijnde geestelijke
gezondheidszorg. Alleen met behulp van contributies was de uitbreiding van dit werk niet
vol te houden.'05
'Zoals een Amerikaan Nederland even aandoet,' zo ioegen de socialistische minister
Suurhoffen staatssecretaris Muntendam de bespreking van de Volksgezondheidsparagraaf
in de Tweede Kamer er op een achternamiddag doorheen. De vergelijking kwam van de

communist Gortzak en dat zal wel een van de schaarse keren geweest zijn dat de KVP
fractie het met deze parlementarier eens was, ofschoon Mol persoonliik met deze politicus
een goede band onderhield. Mol belandde in een stevige confrontatie met de nieuwe
bewindsman Suurhoff, hetgeen zich in de komende kabinetsperiode nog een aantal keren
zou herhalen. In tamelijk abstracte bewoordingen had Suurhoff de vraag van Mol beant-

woord, of hij open stond voor het belang van het particulier initiatief. De bewindsman
onderstreepte het belang hiervan, maar zwakte dit tegelijkertijd weer af door er meteen
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aan toe te voegen dat dit niet betekende dat de overheid dan ook voor alle kosten moest
opdraaien. Mol verzocht daarop de bewindsman zich uit te spreken of dit nu in feite een

theoretische erkenning was, dan wel dat hij het ook echt meende. Mol uitte hierna ziin
zorg, dat hij reeds decennialang de indruk had dat het samenspel tussen overheid en par-

ticulier initiatief meer als een gunst werd gezien en dat

deze

vrijblijvende opstelling van

de overheid het werk van de volksbeweging van de Kruisverenigingen in zijn natuurlijke
groei belemmerde. Suurhoff meende dit echter te moeten weerspreken en vond dat zaken
die goed door het particulier initiatief werden uitgevoerd, niet door de overheid moesten
worden opgepakt. Met name sprak hij veel waardering uit voor de pionierende arbeid van
het particulier initiatief, omdat daar vaak taken op braakliggend terrein als eerste werden
aangepakt, eerder dan bij de tamelijk voorzichtig opererende overheid. Daarbij slaagden de

Kruizen er vaak in de publieke opinie te mobiliseren. Indien de overheid via financiering
bereid was. na verloop van tijd de continuiteit te garanderen, kon het particulier initiatief
dit als een succes zien en zijn spade in een nieuw stuk braakliggend terrein steken.

Tamelijk vaag bleef echter de opvatting van de minister over de kwestie, of hij bij medefinanciering door de overheid ook zeggingskracht over het geheel wenste. Het particulier
initiatief van zijn kant zei bij monde van Mol hierover, dat de overheid hiertoe volstrekt
niet bij machte was. In dit zelfde kamerdebat speelde de voor de Kruisverenigingen eveneens gevoelige kwestie waar de schoolartsendiensten ondergebracht moesten worden.
Suurhoff was van mening dat dit een voorziening was met een algemeen karakter, die
onderbrenging bij de gemeenten rechtvaardigde. Het coalitiespel werd echter in volle
omvang gespeeld, want om de confessionelen in de Kamer tegemoet te komen vond de

minister redenen aanwezig deze onderbrenging in Limburg, dat uit een homogene bevolkingsgroep bestond, toe te vertrouwen aan de particuliere provinciale Kruisvereniging in
die provincie. Het liberale kamerlid Zeggering Hadders kon absoluut niet inzien, waarom
de zuilentheorie op dit werk van toepassing moest zijn. Naar zijn idee onderzocht een
schoolarts eenvoudigweg een kind dat hij, indien nodig, doorverwees naar de huisarts.
Ook andere kamerleden wezen op dit aspect van verregaande versnippering. De vertegenwoordigers van de confessionele partijen konden dit echter niet over hun kant laten gaan.
Met name Mol bepleitte, zoals hij dit ook in het debat over de onderwijsbegroting had
gedaan, dat met betrekking tot zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheidszorg,
de taak van de schoolgezondheidszorg enkel gebaseerd kon zijn op een stelsel dat recht
deed aan vrijheid en verantwoordelijkheid van ouders, school en particulier initiatief. De
gedachten die onder meer Beel en Loeff eerder hadden geuit, zien we helder terugkomen
106
in de opstelling van Mol die in feite een schoolarts van eigen geestesstroming bepleitte.

Dat het de overheid ernst was de nieuwe gezondheidswet te introduceren, bleek
toen deze op I 7 april I 953 als ontwerp aan de Staten-Generaal aangeboden werd. 107 Het zou

nog geruime tijd kosten voordat men aan de parlementaire behandeling toekwam. Toch

104 Van Baalen en Ramakers, 'Conclusies' in //et Kabinet Drees

111,

561-575.

105 Mol, KG /953,'Nieuwjaar 1953', 1-4.
106 HTK, 1952-1953, 19 december 1951, Soc. Zaken en Volksgezondheid, 5337-5427.
1()7 De Vreeze, KG /953, 'Nieuwe gezondheidswet', 119.

319

werd de tussentijd niet in lijdzaamheid doorgebracht. Tal van opinierende stukken lieten

hun licht schijnen over het wetsontwerp. De door het Centrum voor Staatkundige
Vorming ingestelde commissie Speetiens betreurde het dat er wel nieuwe organen voor de
volksgezondheid gecreterd werden, maar dat over de principiele vraag welke aanspraken
de particuliere instellingen mochten doen gelden op de publieke middelen, geen uitspraak
werd gedaan. 1 Ook De Vreeze beschouwde het in het KatholiekStaatskundig Maandbladals
een lacune, dat objectieve criteria voor financiering ontbraken, zodat de situatie intact
bleef van een soort vri je concurrentie over de vraag of de gemeente dan weI een particu-

liere instelling een bepaalde gezondheidstaak zou gaan uitvoeren. Ofschoon de lijst met
verlangens onverminderd lang bleef, moest ook Katholieke Gezondheidszorg toegeven dat de
1()9

noodtoestand onder wijkverpleegsters door rijkssubsidie inmiddels opgelost was. De voorheen bedenkelijke situatie bij de kraamcentra leek eveneens het ergste achter zich te hebben,
nu ook daarvoor rijkssubsidie was toegezegd. In moeilijke periodes waren het steeds de

gestes van het Preventiefonds geweest die in de meest ernstige situaties ervoor gezorgd
hadden, dat het werk op plaatselijk niveau toch doorgang kon vinden.'10 Een aantrekkende

economie en een stijging van 44 naar 5 I miljoen gulden voor Volksgezondheid op de Rijks-

begroting konden de ongerustheid binnen het Wit Gele Kruis echter niet wegnemen. Met
slechts 66n ton voor de geestelijke volksgezondheid en vijf ton voor de wijkgebouwen kon
men geen vuist maken.11' Er werden steeds hogere eisen aan het bestuursapparaat gesteld;
nieuwe deskundigheden en -vooral- meer financiele middelen waren nodig om voort te
bestaan. Ouderen werden een steeds belangrijkere groepering en aan welvaart verbonden
ziekten als astma en kanker kwamen steeds meer in het brandpunt van de belangstelling.

Terwijl men onderkende, dat gemeenten en provincies steeds meer het belang van een
goed functionerend particulier initiatief inzagen en dienovereenkomstig met subsidies
over de brug kwamen, bleef het toch de belangrijkste intentie om via de nieuwe
.%
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Gezondheidswet een subsidiekader te krijgen dat niet van een gunst maar een fundamenteel recht uitging. Binnen het Centrum voor Staatskundige Vorming, door departementale

commissies en via Mol in de Tweede Kamer trachtte de Nationale Federatie deze zaak
zoveel mogelijk te beinvloeden."' De Rijksoverheid kon niet langer volstaan met het
instandhouden van het Staatstoezicht, maar had in de volle breedte de Nationale
Gezondheidszorg in haar grote verscheidenheid op zich te nemen. Wetenschappelijke
inzichten, voortvloeiend uit internationale contacten op congressen en bij de Wereld
Gezondheid Organisatie waar Mol de regering vertegenwoordigde in de Nederlandse delegatie van I949 tot I956, dwongen steeds meer tot zorgvuldige afstemming en planning.
113

In de Tweede Kamer werden de discussies tussen Mol en minister Suurhoff steeds

feller van toon. In de begrotingsbehandeling voor I 954 merkte Mol op:
'Ik begrijp volkomen zijn (van de minister, jh) gebondenheid aan financiale
grenzen, maar dat neemt niet weg, dat hic et nunc de gelegenheid om daarover
te debatteren benut moet worden. En dan mag de minister van mij aannemen,

dat ook voor ons het verhaal eentonig wordt en dat wij het jammer vinden om
die paar minuten, die voor volksgezondheid elk jaar beschikbaar zijn, te moeten
besteden aan kritiek op die meer dan nodige beperktheid en om noodgedwongen
aldoor bedelend de hand te moeten ophouden, omdat nu eenmaal de particuliere gezondheidszorg

volkomen rechteloos is en zonder enige wettelijke aan-

spraak op steun, terwijl zij in het land het merendeel heeft te verzorgen en uit te

voeren van de nationale gezondheidszorg en daarvoor haar verantwoordelijkheid kent en wenst te dragen.'"'

Suurhoff verzekerde Mol wederom dat hij doordrongen was van het belang van het particulier initiatief, maar de laatste was op dit punt amper te overtuigen. In tweede termijn
stelde Mol, dat er geen sprake van was dat hij gepleit had voor gelden ad hbitum, maar dat
hii wel een aanpassing wenste van de wankele grondslag van toevallige baten en min of
meer niet vaststaande toevallige subsidies, die tot eindeloze interpretatieverschillen konden leiden. Het weerwerk van de bewindsman was voor de confessionele partijen weinig

bevredigend. Hij omzeilde de kern van het betoog van Mol omtrent het principiele grondrecht voor het particulier initiatief, bestreed de wisselvalligheid van de subsidiering en
maakte dankbaar gebruik van Mol's opening dat gebondenheid aan de financiele middelen
altijd onderkend moest worden."6 Bil de begrotingsbehandeling het jaar daarop ging de

dialoog gewoon verder en hield Mol de precaire situatie waarin het Kruiswerk verkeerde,
nog eens omstandig aan de minister voor.
11{'
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Parlementaire behandeling Gezondheidswet
Ten slotte bereikte deze tweespraak

zijn voorlopige eindpunt bij

de

behandeling van het

wetsontwerp Gezondheidswet in I955· Reeds rond I 920 had Aalberse gepoogd via een
gezondheidswet ordening aan te brengen in zowel het Staatstoezicht als in de diverse organen

van uitvoering, maar om een verscheidenheid aan redenen was deze discussie decennialang blijven voortsukkelen zonder dat men ooit tot behoorlijke besluitvorming kwam.

Opmerkelijk genoeg had juist het particulier initiatief aan het ontbreken van die sanerende
hand van de zijde van de Rijksoverheid te danken, dat het tot grote hoogte kon opbloeien
en tot autonome instellingen kon uitgroeien."' Waar Suurhoff als minister van Sociale

Zaken en Volksgezondheid mee kampte, was dat binnen zijn departement het sociaal wenselijke en het economisch mogelijke zo gemakkelijk met elkaar in botsing kwamen. De
forse toename van de ziekenhuiskosten en de wetgeving voor ouderen die in voorbereiding
was, vroegen verhoudingsgewijze veel van het departementale budget. Met de indiening
van zijn wetsontwerp wilde de socialistische bewindsman bereiken dat er erkenning

kwam voor de rol van de overheid op dit terrein, hetgeen echter niet inhield dat hij het
belang van de maatschappelijke krachten niet zou onderschrijven.'18 Niettemin bestond er
onder de socialisten nog altijd sympathie voor de ideeen van een National Health Service
zoals Engeland die kende. De Kruisorganisaties van hun kant maakten een sterke expansie
door en wensten via een wettelijke basis garanties voor financiering. Mol en de zijnen konden
dat echter wel vergeten, want het wetsvoorstel bood geen enkel soelaas voor hun financiele
moeilijkheden en de daaraan gerelateerde arbeidsproblemen.'m Het wetsontwerp ging in

op de organisatie van de gezondheidszorg, waarbij de Centrale Raad voor de Volksgezondheid een nieuw element was. Ook aan de Provinciale Raden, waarmee men in
Noord-Brabant overigens al kort voor het uitbreken van de oorlog was begonnen, en het
Staatstoezicht werd aandacht geschonken. De considerans bij het wetsontwerp liet reeds
uitkomen, dat het vraagstuk omtrent de samenwerking tussen overheid en particulier

initiatief het centrale discussiepunt

was. 'Onder erkenning van de verantwoordelijkheid

die de overheid in deze te dragen heeft' werd 'evenzeer de rechtmatigheid van particuliere

organisaties erkend tot deelneming aan de leiding van de gezondheidszorg wegens de
'120
belangrijke plaats, die zij in de uitvoering van de zorg innemen.
Op 8 en 9 maart I955 vond de openbare behandeling van het wetsontwerp plaats.
Namens de KVP zette Mol meteen scherp in, toen hij stelde:

'Wij groeien naar een maatschappij, waarin de hedendaagse mens -door sociale
zekerheid en solidariteit bevrijd van angstige bezorgdheid betreffende zijn primaire levensbelangen- vraagt om een wijze van beinvloeding en leiding, welke
is aangepast aan een maatschappij, waarin de mensen zich hun persoonlijkheidswaarde als meest fundamentele waarheid bewust zijn.
de wettelijke status en de wetteliike regeling, die ten behoeve van

Willen nu

deze particuliere gezondheidszorg in het leven worden geroepen, inderdaad

bevorderlijk zijn aan deze fundamentele waarde, dan zullen zij de beginselen,
waarvan het particulier initiatief uitgaat, niet alleen moeten eerbiedigen maar
vooropstellen....Het wetsontwerp dient de aanspraken toe te kennen, die het par-

ticulierinitiatief stelt...het wenst zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen voor
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het maatschappelijk welzijn van persoon, gezin en gemeenschap. Staat en overheid dienen aan de particuliere krachten primair de uitvoering van de zorgen en
voorzieningen voor het gezondheidswelzijn over te laten.
Mol erkende dat ook de overheid een verantwoordelijkheid had in de gezondheidszorg,
maar deze was van een andere orde. In eerste instantie bepleitte hij daarom de particuliere
organen een eigen wettelijke basis te geven, op basis waarvan zij op gelijk niveau met de
1171

vertegenwoordigers van de overheid zouden kunnen beraadslagen. Ervan uitgaande dat de
overheid hiertoe wel niet bereid zou zijn, maar prijs stelde op organen van 'gemengd
karakter', zo ging hij voort, kon voor zijn fractie dit gemengde karakter enkel warden aanvaard, indien de 'preponderante' [overwicht hebbende, ihI plaats van de maatschappelijke
organen werd veiliggesteld."2 Een dergelijke plaats moest het particulier initiatief wel

opeisen, wilde het in vrijheid en onafhankelijkheid de opgelegde taken naar behoren kunnen vervullen. aldus Mol. Hij ging zelfs zo ver te stellen dat het voorliggende wetsvoorstel
'de dood' kon betekenen voor de particuliere gezondheidszorg."' Ook andere sprekers

(Zegering Hadders -VVD, Fokkema -A.R. en Van de Wetering -CHU) betoogden namens
hun fracties, dat de inspraak van de particuliere organisaties in zowel de Centrale Raad als

niet sterk genoeg was.124 Zowel de VVD-er als het CHU-lid maakten
deel uit van het Hoofdbestuur van het Oranje-Groene Kruis. 125
De angst voor te grote overheidsbemoeienis zat diep bij de vertegenwoordigers van
de confessionele partijen en de VVD, waaraan spanningen binnen de coalitie nog extra
de Provinciale Raden

voedsel gaven. Van hun kant bezagen de socialisten met argwaan de komst van een door
Mol gepropageerd lichaam, dat zijn eigen invloed en deskundigheden zou kunnen zetten

tegenover die van het departement.'16 Op pragmatische wijze beantwoordde Suurhoff
de priv 6-sfeer nog weI eens als 'meer zuur dan hoffelijk' omschreven - de

- door Mol in

hem voorgelegde vragen. Zijns inziens was de volksgezondheid een algemeen belang van
de eerste orde, waardoor die logischerwijze tot de primaire verantwoordelijkheden van de
Rijksoverheid behoorde. Daaraan voegde hij toe dat dit echter niet betekende dat de overheid nu ook meteen alle taken claimde, die op dit gebied tot uitvoering dienden te worden
gebracht. De staat diende zeker niet over te nemen wat het particulier initiatief of lagere

publiekrechtelijke organisaties of een combinatie van deze twee goed tot uitvoering konden brengen. Ten faveure van het particulier initiatief voegde hij hieraan toe, dat de
betrokkenheid van duizenden burgers het gevoel gaf dat zij zelf iets positiefs bijdroegen
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aan de bevordering van de volksgezondheid. Argwaan en politieke antithese dienden vermeden te worden om tot een goed samenspel te komen. 117

Ogenschijnlijk lagen de standpunten van de minister en Mol op dat punt dicht bij
elkaar. Ofschoon de KVP noch de afzonderlijke wettelijke status kreeg noch financiele
garanties voor het particulier initiatief, hetgeen voor de start van het debat echter reeds
genoegzaam bekend was, kwamen verder geen grote verschillen van opvatting tussen
Kamer en regering aan het licht. Toch zou de verhouding van het aantal zetels namens de
overheid en de particuliere instellingen in de nieuw te creeren Centrale Raad en Provinciale
Raden alsnog een breekpunt

worden in het debat. De 'preponderante plaats' werd in een

achterhoedegevecht om de pariteit uiteindelijk gereduceerd tot een conflict om een zetel
meer of minder in de Centrale Raad. Vanuit de confessionele partijen werd bepleit de

overheidsvertegenwoordigers als waarnemer of als adviseur aan de discussies te laten
deelnemen, maar Suurhoff verzette zich krachtig tegen deze terugdringing."8 Bij de artikelgewijze behandeling handhaafden Mol cum suis het amendement op artikel 6,2' lid. Dit
bepaalde dat de helft van de zetels van de Centrale Raad door vertegenwoordigers van het
particulier initiatief en dito organen bezet zou worden. Mol stelde voor hier het woord'ten

minste' in te voegen, dit om moeilijkheden te voorkomen als de Raad een oneven aantal
leden zou tellen. Suurhoff vond echter, dat dit 'ten minste'-beginsel de pariteit weer op
losse schroeven zou zetten en bovendien in strijd was met de adviezen die hij van een
centrale commissie van volksgezondheidsdeskundigen had gekregen. Droog merkte Mol
hierover op dat de commissieleden inhoudelijke, maar geen politieke verantwoordelijkheid
droegen. Ofschoon met klem door Suurhoff ontraden, werd het amendement-Mol aangenomen met alleen de stemmen van de PvdA en de CPN tegen. Suurhoff had reeds aangekondigd zich te zullen beraden, indien het amendement-Mol werd aangenomen. Hierop

werden de beraadslagingen geschorst. 129
Gechoqueerd keek de parlementaire pers toe. Deze had regering en parlement in
lange tijd niet zo onverzoenlijk tegenover elkaar zien staan. Niet voorbereid op de merkwaardige gang van zaken schreven de kranten, dat er harde woorden waren gevallen en dat
Suurhoff zijn voorstel geleidelijk van een puin- in een molshoop zag veranderen. De NRC

kwam zelfs met een vergelijking met stadhouder-koning Willem III, die van zijn paard was
gevallen toen het dier in een mollengang trapte. Stonden we nu echt aan de vooravond van

een'gezondheidsstrijd', nadat zoiets zich ook al in het onderwijs en - op dat moment zeer
actueel - de inrichting van het televisiebestel had afgespeeld? De tamelijk grote beslotenheid van het gezondheidscircuit had deze onbekendheid met wat er speelde in de eigen
wereld mede in de hand gewerkt. Zelfs voor een gezaghebbend periodiek als het Tijdschrift
poor sociale geneeskunde was het uitermate moeilijk geweest vooraf inzicht te krijgen in de

standpunten en over de stellingname binnen de centrale commissie van de volksgezondheid, die de minister als adviserend orgaan had bilgestaan. Enigerlei vorm van polemiek

ter voorbereiding op het debat was daardoor in de kiem gesmoord. Het werd ook opmerkelijk gevonden, dat er slechts din medicus in de Kamer zat."t'
Querido zou laterschrijven dat het jammer was dat beide tegenstanders in het debat
niet zagen, dat zij vrijwel geheel tot elkaar gekomen waren toen geschorst werd. Mol was
reeds lang van zijn hoge inzet - eerst wettelijke status. daarna preponderante plaats, dus
meerderheid teruggekomen, toen hij verklaarde dat 'ten minste' niet een principiele eis
-
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tot meerderheid in de vertegenwoordiging inhield, maar alleen rekening hield met de
onmogelijkheid een lid van de Centrale Raad doormidden te snijden. Bi j nota van wijziging
van I 4 oktober /955 bracht de minister een verandering aan in het gewraakte artikel zonder
overigens de term 'ten minste' te gebruiken. Hij stelde voor de pariteit te verzekeren door
te bepalen, dat de voorzitter geen stem zou uitbrengen en dat de leden, benoemd door
particuliere rechtspersonen en instellingen, de helft van het aantal stemgerechtigde leden
van de Raad zouden vormen, waardoor het aantal stemgerechtigden nooit anders dan even
kon zijn. Op 2 november daaropvolgend werd dit nieuwe artikel aangenomen en het gehele
wetsontwerp eveneens zonder hoofdeliike stemming aanvaard met de aantekening dat de
communisten tegen het voorstel waren. Na behandeling in de Eerste Kamer werd de nieuwe
wet op I8 januari I956 in het Staatsblad afgekondigd.'11
Bepaald bevredigend was de totstandkoming van de nieuwe wet niet te noemen.
Zowel de socialisten als de confessionele partijen voelden zich tekort gedaan. Van de
beoogde District Gezondheidsdiensten, waarvoor Aalberse zich tijdens het Interbellum
reeds had ingespannen, was geen spoor terug te vinden. Ook een financiele wettelijke
garantie voor de particuliere instellingen ontbrak geheel en al."' De opmerking van fractieleider Romme bij de start van het kabinet, zich niet gebonden te achten aan het regerings
akkoord, was bepaald geen loze kreet geweest, want met zijn amendement kwam Mol
frontaal tegenover coalitiepartner PvdA te staan. Dit kan niet los gezien worden van de
toenmalige politieke verhoudingen. Zo kregen katholieken die actief waren binnen de

KWG (Katholieke Werk Gemeenschap) van de PvdA, zoals I.G.H. Tans, G.N.J.M Ruygers en
I.M. Willems, hevige weerstand van de bisschoppen te verduren, toen zij na het
Mandement toch binnen deze partij actief bleven.133 De massa beleefde het politieke
bedrijf nog van grote afstand. Halverwege de jaren vijftig hadden maatschappelijke fac
toren als ontzuiling, de sterk verbeterende welvaart en de invloed van televisie nog niet die
effecten op het parlementaire gebeuren, die zij later zouden krijgen.'41 Leek na goed
keuring van de nieuwe wet op korte termijn vrijwel iedereen als verliezer achter te blijven.
op langere termijn zouden de verhoudingen tussen overheid en Kruisorganisaties verbeteren. De Rijksoverheid trok toen de conclusie dat een goed samenspel tussen beide

nodig was. De bezetting van de provinciale en landelijke Kruisorganisaties moest
voldoende zijn en de overheid bleek in het verloop van de jaren zestig bereid daar subsidie
tegenover te stellen."s Weliswaar op langere termiin bleken de niet aflatende pIeidooien
van Mol in het parlement toch hun vrucht afgeworpen te hebben.

127 HTK, 1955-1956, Verilaq Komerdebotqezondheidswet, 8 maart 1955,3691.
128 Festen, Spanningen in de qezondhc,idworq, 35, 36.

129 Queridc), De wit qele v/am, 59,60.

130 Neurdenburg, 'Wat is mA met de geiondheic!4wet?', 143,144.
131 Querid<), ten reuw StaatstoeLicht, 40, Querido, De wit gek, v/am, 60.

132 Muntendam, 'De gezondheidjwel 1956', 585,586.
Merrienboer, 'Politiek rondom het mandement', 157.
134 Koole, Dc' opkmist van de modeme kaderpart#, 26-28.
133

135 Queridc),De witge/e v/am, 63,64,

335

8.6 Overige bemoeienis van Mol in de Tweede Kamer
Of Mol tot een gepassioneerd kamerlid uitgroeide, lijkt twijfelachtig. In zijn vele publicaties verwees hij er vriiwel nooit naar en hij liet alle politieke beschouwingen in Katholieke
Gezondheidszorg aan De Vreeze over. Ook derden viel het op dat hij zelden sprak over'Den
Haag'.116 De betrekkelijk weinige keren dat hij er toch over repte, klonk nog wel eens ergernis door over het feit dat iedereen binnen de fractie zijn zegie mocht doen, maar dat het
vervolgens toch weer de hogere belangen binnen coalitieverband waren, die de meningen
in het kamerdebat bepaalden."' Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij veel van de discussies over andere zaken dan de gezondheidszorg in de Kamer maar op de koop toe genomen.118 Wanneer de donkere. wat gedrongen figuur van de 'geachte afgevaardigde, de

heer Mol' het spreekgestoelte besteeg en zijn rustige, enigszins gedempte stemgeluid weerklonk, was hij altijd 'de dokter' naar wiens raadgevingen het wijs was te luisteren, aldus
een chroniqueur uit die dagen."" Binnengehaald op een kwaliteitszetel voor volksgezondheid gunde de KVP-fractie hem vrij baan zijn deskundigheid op dit terrein in te zetten.
Naast het woordvoerderschap voor Sociale Zaken en Volksgezondheid was Mol ook
betrokken bij andere zaken. Met name onderwijszaken hadden zijn belangstelling, waaraan zijn betrokkenheid bij de oprichting van de medische faculteit in Nijmegen niet
vreemd geweest zal zijn. In zijn jaarredes voor de Provinciale Bond en in zijn geschriften

legde hij vaak de link naar het belang van een goed onderwijssysteem. Tijdens de
Indonesiekwestie was hij plaatsvervangend lid van een commissie van negen, die door
Romme voorgezeten werd.'40 Mol was een redelijk loyaal lid van zijn fractie, maar permitteerde het zich niettemin soms afwijkende standpunten in te nemen. Als enig lid van de

KVP stemde hijin I948 met de PvdA-fractie voor het besluit om de gehuwde lerares niet te
ontslaan. 14' In de zomer van I 955 herhaalde zich een dergelijke discussie over de vraag, of
vrouwen die in het huwelijk traden, in overheidsdienst mochten blijven. Ofschoon zich
daarin wel een kentering aftekende, mede door toedoen van de weinige vrouwelijke parlementariers, behoorden tot het domein van de vrouw toch nog voor namelijk de drie K's:
keuken, kerk en kinderen. Een motie van de socialiste mevrouw Tendeloo, door de
minister van Binnenlandse Zaken Beel ernstig ontraden, werd niettemin met 46 tegen 44
stemmen aangenomen. Binnen de KVP-fractie stemden naast twee vrouwen ook drie man-

nen voor de motie, hetgeen voor Romme een pijnlijke nederlaag betekende. Als minister
van Sociale Zaken had hij vddr de oorlog een arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen door
de Kamer gesleept. terwijl hij nu met het afwijkend stemgedrag van een aantal dissidenten
werd geconfronteerd. Duidelijk minder heldhaftig dan in I 948 behoorde Mol tot een viertal
KVP-ers, dat eigenlijk ook voor de motie gestemd zou hebben, maar dit uiteindelijk maar
naliet om het gezichtsverlies van de fractie nog enigszins binnen de perken te houden. 142

Tot slot van dit hoofdstuk zal kort worden stilgestaan bij een zaak waarvoor Mol zich

politiek heeft ingespannen en die voor veel commotie in

de eigen regio zorgde.

Grenscorrectie en industrialisatiebeleid
In West Brabant heeft lange tijd een ingewikkelde problematiek gespeeld omtrent de
begrenzing van drie gemeenten. Oude grenzen van de Baronie van Breda enerzijds en van
336
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136 Interviews met Jansen en leenen.
137 Interview met Terwisscha van Scheltinga.

138 Interview met leenen.
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het Markiezaat van Bergen op Zoom anderzijds hadden ervoor gezorgd, dat het sterk groeiende kerkdorp St. Willebrord tot niet minder dan drie rechtsgebieden behoorde: de
gemeente Etten en Leur, de gemeente Hoeven en de gemeente Rucphen. Ook in Hoeven

liep de gemeentegrens grillig en de dorpskom van deze gemeente behoorde tot twee verschillende rechtsgebieden. In de praktijk stuitte dit op tal van praktische bezwaren, waar-

bij verdeling van

politietoezicht tot vrijwel
onwerkbare situaties leidden. In I 93 2 leek een oplossing nabij, maar uiteindelijk blies
minister Rui is de Beerenbrouck het voorstel tot grenswijziging af, omdat hij bevreesd was,
dat het Rijk met de financille consequenties opgescheept zou worden. Rucphen was zeer
noodlijdend, en ook Etten en Leur zou in de problemen komen, indien het ter compensade lasten en verschil]ende vormen van

tie voor het afstaan van een deel van St. Willebrord het armlastige Hoeven toegevoegd zou
krijgen.1'11 In I 946 kreeg de discussie een vervolg, toen in opdracht van het provinciaal

bestuur een commissie geinstalleerd werd onder voorzitterschap van de gedeputeerde,
drs. A. Poels. De commissie moest voor St. Willebrord aanbevelingen doen in geestelijk,
materieel en sociaal-economisch opzicht. De burgemeesters van de drie gemeenten waaronder dit kerkdorp bestuurlijk viel, werden hiervoor gevraagd, maar op de gemeentehuizen van Rucphen en Hoeven stoorde men zich aan de oververtegenwoordiging uit
Etten en Leur. Ook deken Van den Bom en Mol werden voor de commissie geinviteerd. Het
feit dat de ambtelijke ondersteuning ook aan een medewerker van de gemeente Etten en

Leur werd toevertrouwd. vergrootte dit wantrouwen alleen maar. Ook de pers begon zich
met de grenscorrectie te bemoeien, zodat de vaak moeizame verhoudingen tussen de drie
gemeenten nog extra onder spanning kwamen te staan.14 1 Het voorlopige 'hoogtepunt'

werdin I950 bereikt, toen de gemeenteraad van Etten en Leur zich ervoor uitsprak als compensatie het kerkdorp Sprundel te annexeren. De woede binnen deze gemeenschap kende
amper grenzen en zelfs een rekest aan de koning uit 1809 werd opgediept om aan te tonen,
dat Sprundel nimmer in zijn geheel tot de heerlijkheid Etten had toebehoord, maar slechts
voor een zeer klein en onbelangrijk deel. 'Als vijfde wiel aan de Ettense wagen' zou men
zich met hand en tand blijvenverzetten.'15 Alle sentimenten ten spijt slaagden de drie burgemeesters er met hun ambtelijke ondersteuning in een grensafbakening te vinden, waar-

HOEVEM BLIJVE HOEVEI'l!

Hoeven blijw Hoeven
(Heemkundige kring
'De honderd hoeven')
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over men het eens werd. Kadastrale kaarten met rode en nadien blauwe lijnen waren aan
het voorstel voorafgegaan, voordat men elkaar vond in het derde voorstel met de groene lijnen

als nieuwe grenzen. St. Willebrord kwam in deze derde variant geheel onder Rucphen te
vallen. Het plan paste ook binnen de ontwikkelingsplanning voor de wederopbouw van
het provinciaal bestuur. Bij dalende werkgelegenheid binnen de agrarische sector, snelle
bevolkingsgroei en een negatief migratiesaldo had de provincie het voornemen het
industrialisatieproces versneld op gang te brengen.'4b Her en der verspreid over de provincie
moest dit proces op gang gebracht worden, waarbij men trachtte het plattelandskarakter
van de dorpen zo weinig mogelijk aan te tasten. Omstreeks I 950 was de norm in dit denken
dat een arbeider niet meer dan 66n uur fietsen per dag tussen woning en werk diende te

overbruggen, hetgeen in de praktijk ongeveer zes kilometer enkele reis betekende.
De hoop, dat de grenswijziging per I januari 1952 zou plaatsvinden bleek echter
ijdel. Pas een jaar later, op I o oktober I952, bood minister Beel een wetsontwerp aan de
1·17

Tweede Kamer aan, maar ook toen bleek dit geen hamerstuk te zijn.'48 Een commissie van
vijf rapporteurs onder voorzitterschap van Mol bestudeerde het voorstel opnieuw en vroeg

zich af, of het door de drie gemeenten moeizaam gevonden compromis ook weI de meest
juiste oplossing was. Volgens het voorstel zou Etten en Leur I 500 inwoners verliezen, hetgeen door de commissie van kamerleden gezien werd als een gevoelige financiele aderlating

voor deze gemeente, waarvoor geen compensatie werd geboden. Verwijzend naar het
welvaartsplan van de provincie Noord-Brabant en andere rapporten betoogde de commis
sie van vijf, dat werkgelegenheid en werkloosheid in het noodgebied Etten-HoevenRucphen een nieuwe aanpak behoefde door krachtige dorpsgemeenschappen het voortouw te laten nemen. Etten was daarin als kerngemeente aangewezen, hetgeen een logisch
voortborduren was op eerdere rapporten, omdat het de grootste en de meest gunstig gelegen
gemeente vormde. De gemeente Hoeven zou haar inwonertal onder de vierduizend zien
dalen en de commissie vroeg zich hierover af, of dit draagvlak nog voldoende bestuurlijke
kracht kon ontwikkelen. Bovendien bestond deze gemeente uit twee kerkdorpen die niet
eens door een verharde weg verbonden waren. Met name deze kanttekening over de weg
zou veel kwaad bloed zetten onder de Hoevenaren. Met oog voor de specifieke problemen
waarmee St. Willebrord kampte, bepleitten de rapporteurs de grenswijziging enige tijd aan
te houden totdat de resultaten van een streekonderzoek bekend waren en de consequenties

van het beoogde industrialisatiebeleid van de regering hierin verdisconteerd konden worden. Bovendien was in het kerkdorp St. Willebrord een bemoedigend oplevingproces op
gang gebracht, zodat de meest ergerlijke toestanden uit de sociografieen van Schunhageen

Schreurs van kort na de oorlog (zie hoofdstuk 3) inmiddels over hun hoogtepunt heen
leken. Ook andere kamerleden onderschreven de aangevoerde argumenten van de com-

\45 Hezemans, Strijd om het gemeentelijk grondgebied, 27-34.
144 Van NApen, 'Onru%t, strijd, berusting', 218.
145 GAEL, map no. 2.07151, W#ziging grens tu. sen itten en l eur, Hoeven en Rucphen.

146 Walravens, 'Een belangrijk werk vraagt uw aandacht', 125-127

147 Heeren, 'De Streekplanontwikkeling voor West-Brabant', 104,105.
148 HTK 1952-1953, %tuk 2824, no. 1, Wetiontwerp w#>iging van de grenzen tussen de

qcmeenten Rucphen,

Hoeven ei, Etten Mur, 10 oktober 1952.
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missie van rapporteurs en sommigen van hen voegden hieraan toe, dat het in economisch
opzicht belangrijk zou zijn dat al te kleine gemeenten in het Zuiden des lands samengevoegd werden. 144

Ogenschijnlijk boekte Mol met zijn commissie succes, aangezien de kamer zijn
argumenten overnam. Niet voorzien was echter dat, naast te voorspellen boze reacties uit
Hoeven en Rucphen, ook de artikelen in de pers er bepaald niet om logen. De Volkskrant
benadrukte dat de eenwording van St. Willebrord urgent was en het Brabants Nieuwsblad
sprak in zijn kop zelfs over 'verontwaardiging over rapport van de commissie van rapporteurs'. Bovendien sprak deze regionale krant zijn bevreemding erover uit dat Mol de commissie had voorgezeten, hoewel hij als Ettenaar niet geheel onbevooroordeeld in deze discussie
stond.'w In wezen was de hele discussie terug te brengen tot een gevecht tussen gemeenten
om als industriekern aangewezen te worden en de daaruit voortvloeiende gelden te krijgen.
De Quay, bij uitstek de grote aanjager van dit proces in Noord-Brabant, repte zelfs over een
industrialisatiemanie' bij Brabantse gemeenten als uitvloeisel van deze ontwikkeling.
151

Na alle commotie kwamen Beel en De Quay zelf op I9 december r952 poolshoogte
nemen in de betrokken regio, waaruit bleek dat men de zaak hoog opnam. De minister
weerlegde een aantal zaken via een Memorie van Antwoord op het rapport van de commissie van vijf, waaronder een onjuiste voorstelling van zaken betreffende het inwoner

aantal van Hoeven en het feit, dat er sinds jaren een goede, verharde verbindingsweg
tussen Hoeven en Bosschenhoofd lag. Op 20 februari I 953 vond de parlementaire behan-

deling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer plaats. De PvdA-er I. Scheps, een van de
vijf rapporteurs, voerde als eerste het woord. Onvoldoende wetend omtrent de gevoeligheid tussen de rivaliserende gemeenten voelde hij zich enigszins op sleeptouw genomen
door Mol, doch hij distantieerde zich niet van de voorzitter van de commissie. De grilligheid van de grenzen die hij ter plaatse had waargenomen, was dermate wonderlijk, dat hij
zich volmondig achter het standpunt van de minister schaarde. Wel vroeg het PvdA-lid

zich af of een op zich zo bescheiden kwestie nog wel op zijn juiste proporties werd
getaxeerd. Het was de commissie van vijf er niet om te doen geweest, enkel de gemeente
Hoeven op te heffen. Centraal in zijn betoog stelde Scheps dat de sociale problematiek in met
name St. Willebrord dermate groot was, dat hij bereid was minister Beel te volgen. zodat
deze gemeenschap op korte termijn volledig naar de gemeente Rucphen overging

Opmerkelijk was dat de socialist in zijn betoog de vroegere pastoor Bastiaansen van St.
Willebrord aanhaalde, die zoveel voor het welzijn van deze gemeenschap had gedaan en
die hij als 'een leeuw op de kansel en een lam in de biechtstoel' kwalificeerde. Ook Mol
ging, zij het met meer moeite, akkoord met het voorstel van de minister tot grenswijziging.
Nogmaals betoogde hij dat niet de noodzakelijke grensaanpassing voor St. Willebrord
punt van meningsverschil vormde, maar dat het de commissie van vijf met name ging om

het gewestelijk belang. Mol legde in zijn verhaal het accent op de economische sanering
van deze streek en voerde aan, dat het ontwikkelingsgebied Zuidwest-Brabant met de
kernen Oudenbosch, Rucphen en Etten een krachtige impuls behoefde. Belangrijker dan
een territoriale compensatie meende Mol dat het wegnemen van verkeersproblemen, aan
passing van de haven te Leur, het vestigen van een treinhalte in Etten en het creeren van tal

van sociaal-culturele voorzieningen een daadwerkelijke oplossing voor de regio zouden
zijn. Irritatie klonk toch door toen hij stelde
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'dat de lokale reacties niet direct

blijk gaven van een grootse visie op de behoeften

van een gebied als Zuidwest-Brabant, met zijn reeds vele jaren bestaande hoge
werklozencijfers en ziin groot aantal ongeschoolde arbeiders...Slechts in een een

drachtige samenwerking van economisch gezonde en administratief sterke
gemeenten kon dit soort problemen worden opgelost; beter althans, dan met de
krijgsliederen waarmee de schooljeugd thans op het oorlogspad werd gestuurd.'
De minister onderschreef de conclusies van de beide sprekers en zegde Mol toe dat hij met
zijn ambtgenoten een oplossing zou zoeken voor de problemen in de ontwikkelingsgebieden
West-Brabant. N Nadat ook de Eerste Kamer zich akkoord verklaard had, tekende op I8 maart
I953 de koningin het wetsontwerp en werd de nieuwe territoriale indeling op I april 1953
een feit. 153

In het kader van deze biografie is

de vraag van belang, hoe de rol van Mol in deze
in West-Brabant bezien moet worden.
kwestie
veel
emoties
oproepende
jarenlange,
vraag
die
Gemakkelijk te beantwoorden is
niet, omdat de discussie na de Tweede

Wereldoorlog geleidelijk verschoof van een door ieder gewenste grenscorrectie naar een
houding van rivaliteit tussen gemeenten, die elk zoveel mogelijk gelden probeerden
binnen te halen via het welvaartsplan. Niettemin blijft de vraag overeind of het Ettense
kamerlid een slim strateeg was die een commissie van kamerleden inpalmde en daarbij

wist te bewerkstelligen, dat het hem vertrouwde Etten en Leur als kerngemeente de
meeste subsidiegelden in de schoot geworpen kreeg. Was voor de dokter het hemd hier
nader dan de rok, zoals door lokale geschiedschrijvers in de omliggende kerkdorpen gesuggereerd is, of hebben andere invloeden de gezichtseinder van Mol bepaald? Het staat bui-

ten kijf dat zijn invloed op het verloop van de discussie groot is geweest. Ambtenaren die
later in dienst van de gemeente Etten en Leur traden, kregen jaren nadien nog op fluister
toon te horen dat het Mol was geweest die de grenscorrectie en de gelden voor de industrialisatie gerealiseerd had. 14"4 Zijn grondige kennis van de verhoudingen in de streek bezorghem ongetwijfeld een beslissende voorsprong op zijn mederapporteurs binnen de commissie van vijf, ofschoon die toch hun eigen verantwoordelijkheid als onafhankeliik
kamerlid hadden. Zo was Scheps persoonlijk poolshoogte in de regio komen nemen en had
de

met twee burgemeesters persoonlijk over de kwestie gesproken. Wel hekelde Scheps de
overtrokken en soms carnavalesk aandoende reacties in sommige dorpen. De voorstelling

van zaken, als zou Mol enkel zijn woonplaats Etten hebben willen bevoordelen ten koste
van de omringende gemeenten, lijkt gezocht. Zeker in de vooroorlogse periode als huisarts
had hij veel minder praktijk uitgeoefend in Leur, behorend tot de eigen gemeente, dan in
de kerkdorpen Hoeven, Sprundel en St. Willebrord, waarmee hij gevoelsmatig veel meer

14g HTK 1953-1954, stuk 2824, no. 1, Parlementaire Beraadslaging Wetsontwerp wijziging van de grenzen tussen de gemeenten Rucphen, Hoeven en Etten Leur, 41 e vergadering, 20 februari 1953, verslag pag. 23842388.
150 Volkskrant, Brabants Nieuwsblad,
151

1 december 1952.

Wairavens, 'Lonkend perspectief of afschrikwekkend toekomstbeeld', 32.

152 HTK 1953-1954, stuk 2824, no. 1, Parlementaire Beraadslaging Wetfontwerp wij/iging van de grenzen tll:Sjen
de gemeenten Rucphen, //oeven en t tten l eur, 41 e vergadering, 20 februari 1953, verslag pag. 2384-2388.
153 HTK, Wet /8 maart /953, No. 128.
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binding had. Ongetwijfeld heeft Mol de noodzaak van industrialisatie voor Etten als een
'must' gezien, maar het gaat te ver te veronderstellen. dat dit proces volgens hem bij de
gemeentegrenzen van zijn woonplaats diende op te houden. De vooroorlogse lethargie van
zowel Etten als de omringende kerkdorpen was Mol steeds een doorn in het oog geweest

nuzich middelen aandienden om de streek in de vaart der volkeren op te stoten, was hij
er de man niet naar om daarbij passief toe te kijken.

en

Niet alleen de op fluistertoon gevoerde gesprekken op de gemeentesecretarie van
Etten en Leur, maar ook correspondentie tussen Commissaris der Koningin De Quay en de

in Etten benoemde burgemeester Godwaldt laat zien dat Mol zich terdege in deze zaak
5 december I952 schreef De Quay vertrouwelijk dat hij van Beel begrepen had, die op zijn beurt de informatie kennelijk weer van Mol had vernomen, dat het
pas

gemengd heeft. OP

Godwaldt geweest zou zijn, die de bezwaren tegen de grenswijziging geinspireerd had. De
Quay had toen tegenover Beel de burgemeester van Etten en Leur verdedigd met de
opmerking, dat deze nog te kort in dienst was om over deze zaak een helder oordeel te

kunnen vellen en dat hij van hem ook niet verwachtte, dat een eerderunaniem besluit van
de drie gemeenteraden over de grenscorrectie door hem weer ter discussie zou worden
gesteld.m' Godwaldt schree f op I 3 december terug en dankte de Commissaris van de

Koningin, omdat hij een slechte indruk bij de minister voor hem had willen wegnemen.
Wel was hij verbaasd dat hij blijkbaar door de minister, De Quay zelf en zijn ambtgenoten
van Hoeven en Rucphen als de boze genius werd gezien, die de hele zaak geensceneerd zou
hebben. Burgemeester Godwald tekende dan ook aan:

'Ik vind dat een burgemeester zich beter buiten de politiek kan houden, maar als
iemand daaranders over denkt dan vind ik het toch weI slecht gespeeld om daarbij een figuur als dokter Mol, kamerlid en wonend te Etten, over het hoofd te
zien...Dokter Mol wordt in St. Willebrord als een halfgod gezien. St. Willebrord
was ook het laatste deel van zijn praktijk dat hij overdroeg en ook aan zijn vrouw
heb ik gemerkt hoe buitengewoon dit kerkdorp de familie Mol ter harte gaat...

Indien u met dokter Mol hierover gesproken hebt, zult u hopelijk ook gemerkt
hebben dat het initiatief van hem is uitgegaan.'
Godwaldt voegde er nog aan toe dat hij Mol inzage had gegeven in het gemeentelijke
dossier over deze kwestie. Het was een zwak punt dat de commissie van vijf foutieve

informatie met betrekking tot de niet verharde weg en onjuiste tellingen uitdroeg.
Aangenomen dat de net benoemde burgemeester in zijn brief aan De Quay de waarheid
sprak, was het meer Mol zelf die zich op dat moment verzette tegen de grenscorrectie dan

Leur. Het lijkt tamelijk vergezocht aan te nemen dat
bewust onjuiste informatie heeft overgedragen aan Mol, die dit op
zijn beurt aan de commissie van rapporteurs doorspeelde. Wel zijn vragen te stellen over
de actualiteit qua gegevens op de gemeentesecretarie van Etten en Leur voor zover het
het gemeentebestuur van Etten en

de onervaren Godwaldt

aangelegenheden over aangrenzende gemeenten betrof. Blijkbaar beschikte men er over
verouderde gegevens. Godwaldt noch Mol hebben echter voorzien dat het verslag van de

commissie van rapporteurs zoveel emotie zou oproepen. Mol kreeg zelfs voor de voeten
geworpen dat hij het levenswerk van de Commissaris der Koningin vernietigd zou hebben.

Ter verdediging van Mol kan aangevoerd worden dat het hem niet zozeer ging om het
bevoorrechten van Etten, zoals steeds door de rivaliserende gemeentebesturen gesugge342

reerd werd, als wel om het belang van de hele regio. In zijn reactie in het kamerdebat van
20 februari zinspeelde hij daarop nadrukkelijk en zijn pleidooi voor het idee dat het

industrialisatieproces enkel door krachtdadige en goed geoutilleerde gemeentebesturen
tot een succes gemaakt kon worden, was niet van logica ontbloot. De opmerkingen van
Godwaldt over de genegenheid van Mol ten opzichte van St. Willebrord spreken boekdelen. Mot was er de man niet naar om deze gemeenschap, die hij bijna drie decennia als
arts had gediend. te verloochenen in een kwestie waarvan de uitkomst voor hemzelf geen
belang had. In het kamerdebat legde hij dan ook nadruk op de economische belangen van
de hele streek en niet op die van dn gemeente."' Zijn inspanningen om middelen voor
West-Brabant te krijgen om in alle drie gemeenten een proces van industrialisatie op gang
te helpen, werden op dat moment slecht naar waarde geschat. De emotionele reacties ver-

rieden dan ook meer over de decennialang bestaande rivaliteit tussen drie tamelijk visieloze, arme en niet tot samenwerking bereid zijnde gemeenten dan dat ze zouden aantonen
dat Mol loopjongen van 66n van hen was. ln zijn brief aan De Quay, die iets van een biecht-

oefening in zich had, merkte Godwaldt het volgende op over die bekrompen mentaliteit
bi j ziin eigen gemeente:
'Ik heb me geergerd aan de slechte wijze waarop deze zaak van de kant van de
gemeente Etten is gespeeld. Ik betreur, dat ik niet voldoende doorzien heb op
welk wespennest ik stond. Had ik dat geweten, dan had ik me ook veel gereserveerder tegenover dokter Mol uitgelaten.... Het college van B. en W van Etten had

in elk geval de beslissing genomen niet meer terug te komen op de door de raad
genomen beslissing (= akkoord gaan met de grenscorrectie), hiervan de media op
de hoogte te stellen en zich van elk commentaar te onthouden, hoe onbeheerst
/8

de uitlatingen van welke kant dan ook mochten zijn...
Impliciet sprak Godwaldt daarmee ook een oordeel uit over de omringende gemeenten.
Per omgaande schreef De Quay terug erkentelijk te zijn voor de verstandige stellingname
die het College van B. en W thans koos in deze kwestie die nog al eens gemakkelijk uit zijn
proporties getrokken was, zeker wanneer de pers zich met enige sensatielust ervan

meester maakte.

M

Het oordeel over Mol dient te zijn, dat hi j onmiskenbaar invloed heeft uitgeoefend
op de grenscorrectie en het daarmee gelieerde proces van industrialisatie. Weliswaar lijkt
zijn woonplaats Etten en Leur hem daarbij meer op het netvlies gestaan te hebben dan de

omringende kerkdorpen, maar van gevoel voor realiteit was deze keuze niet gespeend.
Immers, 6dn plaats diende uiteindelijk als de grootste het voortouw te nemen om het vIiegwiel van de industrialisatie op gang te brengen en dat was nu eenmaal Etten en Leur. Mol

154 Interview met Jo',ten.
155 GAE[ , 1950-1959, map 2.()7.151, Brief De Quoy ami Godwaldt, 5 dec
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1952.

156 GAEL, 1950-1959, map 7.01.151, Brief Godwa/dt aan De Quay, 13 dec. 1957.

15/ HTK 1953-1954, stuk 2824, no. 1, Parlementaire Beraadslaging Wetsontwerp wijziging van de grenlen tu en
de qemeenten Rucphen, Hoeven en fticti li'ur, 41 e vergadering, 20 lebruari 1953, verslag pdg. 2384-2388.
158 GAEL, 1950-1959, map 2.07.151, Brief van Godwak# aan De Quay, 13-12-1952,
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zou daarom schromelijk te kort warden gedaan. indien hij als een Ettense chauvinist
bezien zou worden. Uit zijn persoonlijke beschrijvingen komt vaak een kritische houding
ten opzichte van de eigen gemeenschap naar voren, terwijl hij het steeds opneemt voor de
arme boerenbevolking in de hele regio. Mede door zijn inspanningen als parlementaritr
werd West-Brabant, het probleemgebied van de provincie na de oorlog, nadrukkelijk op de
kaart gezet als interessant gebied voor nieuwe bedrijven. Betrekkelijk snel zouden echter

kanten van de onderlinge strijd tussen de dorpen slijten. Ook Rucphen
slaagde erin het industrialisatieproces op gang te brengen. Mede door ingrijpen van het
de scherpste

gemeentebestuur van Rucphen, geleid door een partijgenoot van Mol, burgemeester
RB.M. Alberts, en de activiteiten van de Pastoor-Bastiaansen-stichting onderging het
zorgenkind van weleer, St. Willebrord, een metamorfose. Gesteund door de conjuncturele
wind in de zeilen maakten werkloosheid, smokkelen en zwarte handel plaats voor normale
werkgelegenheid, hetgeen het woon- en lee fmilieu ten goede kwam.'m Mol zelf zou in latere
jaren met genoegen op deze hele ontwikkeling terugkijken. Als hij gasten op De Koekoek

had, toonde hij hun na een maaltijd graag het grote industrieterrein van Etten.

l6l

8.7 De betekenis van Mol als parlementarier
Ofschoon in dit hoofdstuk een selectie is aangebracht in de zaken waarmee Mol bemoeienis had, komt het beeld naar voren van een kamerlid dat er met name voor ijverde, dat
betere condities geschapen werden voor de maatschappelijke gezondheidszorg en de soci-

ale geneeskunde in het land. Met Romme heeft hij zich ingespannen om het katholieke
ziekenhuiswezen beter te equiperen en ook met onderwijszaken liet hij zich in, aangelegenheden die (hier) buiten beschouwing zijn gelaten. Toch was zijn belangrijkste drijfveer het particulier initiatief een volwaardige plaats in het Nederlandse gezondheidssysteem te geven, een opzet waarin hij geslaagd lijkt. Ofschoon Mol niet uitgroeide tot een
bekend politicus - hetgeen overigens de meeste kamerleden niet waren in die tijd toen vrij-

wel niemand over een televisietoestel beschikte heeft hij er als geen ander voor gezorgd
dat Volksgezondheid een meer centrale plaats kreeg binnen het departementale bestel.
De tien jaren die Mol in de Tweede Kamer zat, vielen voor een belangrijk deel samen
-

met die van de rooms-rode coalitie. Alle onenigheid met de sociaal-democraten ten spijt
lijkt Mol in zijn manier van optreden meer verwantschap te hebben gehad met de

minister-president van die coalities, Willem Drees, dan met 'het koele advocatenbrein van
politieke verhoudingen van die dagen kon niemand
om Romme heen, maar echt warmte uitstralen deed hij niet. De soberheid, de eenvoud, de
inzet en het praktisch besturen van Drees zullen Mol meer hebben aangesproken.16' Als
de eigen fractievoorzitter' Romme. In de

fractiespecialist legde Mol bevlogenheid aan de dag bij alles wat de volksgezondheid aanging. Ministers hadden een geduchte opponent aan hem, temeer omdat hij als man uit de

praktijk

de dossiers vaak beter

kende dan de bewindslieden die in belangrijke mate

moesten voortborduren op hetgeen hen door hun ambtenaren werd aangereikt. Alleen
van staatssecretaris Muntendam, die van origine eveneens huisarts was, kreeg Mol het
tegenspel dat gewenst was. Hierdoor kon de situatie ontstaan dat een iournalist signaleerde,

dat een discussie over tbc-bevolkingsonderzoek meerleek op een samenspraak tussen Mol

344

en de staatssecretaris dan op een kamerdebat.163 Soms was van een coalitieverband in de
opstelling van Mol niet veel te merken. De vrees dat de gezondheidszorg onder een staats-

monopolie zou komen, kon geweldige krachten in hem losmaken. Dat maakte hem ook
tot een kleurrijk debater. Toch genoot Mol niet echt van het politieke handwerk. De
fractiediscipline en het bij voortduring sluiten van compromissen moeten hem een gruwel
geweest zijn. Als solerend huisarts en invloedrijk bestuurder was hij immers gewend overal zijn stempel op te drukken. Toch mogen deze'Haagse jaren' zeker niet als onvruchtbaar
afgeschreven worden. Het parlementaire bedrijf stelde hem in staat nieuwe contacten aan
te knopen en de volksgezondheidsbelangen te behartigen. Het belang van goed onderwijs,

industrialisatie, cultuur en onmaatschappelijkheidsbestrijding leerde hij tijdens zijn
kamerperiode van meer nabij kennen en met regelmaat zou hij erover publiceren. Mol
werd door zijn kamerlidmaatschap veelzijdiger en beschikte bij de beeindiging ervan in
I956 over relaties met een uitgebreid netwerk van politici en relevante contacten op de
departementen. Bepaald verwonderlijk was het dan ook niet, dat velen nog graag een
beroep op hem bleven doen.
De Nationale Federatie het Wit Gele Kruis had het belang van directe bemoeienis in
de Tweede Kamer goed onderkend en stuurde in I956 De Vreeze naar het parlement als

opvolger van Mol. Mol had in de daaraan voorafgaande tien jaar aangetoond, dat je maar
het best dicht bij de besluitvorming kon zitten als je je doelen op gezondheidszorggebied
gerealiseerd wenste te zien.

160 Wl-,175.
161 Interview met H. Mol-Janssen.
162 Te Velde, Stijlen van leiderschop, 160, 161.

163 Dijkstra en Meijman, 'Het bevolkingsonderzoek op tbe, 70.
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De betekenis van Mol
9
In dit afsluitend hoofdstuk worden de laatste levensjaren van dokter Mol beschreven.
Gepoogd wordt de betekenis van zijn werk aan te geven vanuit de vragen die we daarover
in de inleiding van dit boek gesteld hebben en deze binnen een historisch kader te plaatsen.

9.1 De laatste jaren
In november I 97 2 namen Mol en zijn echtgenote afscheid van het vertrouwde Etten. Het
buitenhuis De Koekoek was voor hen te groot geworden. Zoon Pieter die als uroloog in
Breda gestart was, ging dit met zijn gezin bewonen. Het echtpaar streek neer in de zojuist
gereedgekomen verzorgingsflat De Burghtweide in Oisterwijk. Inmiddels had de arts in
ruste vrijwel al zijn bestuursfuncties afgestoten, al was er in de loop van de jaren zestig
toch nog 66n toegevoegd aan de imposante reeks. I Godwaldt die na zijn vertrek uit Etten
en Leur burgemeester van Roosendaal was geworden, deed een beroep op hem om tot de

oprichting van de Volkshogeschool Noord-Brabant te komen. De burgemeester viel duidelijk terug op zijn 'old boy's netwerk'. Ook de PvdA-er J. Willems behoorde tot dit bestuurlijke gezelschap. Deze betrokkenheid bij het werk van de Volkshogeschool in oprichting
onderstreepte nog eens, dat Mol zich allang had ontwikkeld van een medicus tot iemand
die meedacht over en vorm gaf aan structuren binnen een breder welzijnsconcept.
Bij zijn overgang naar Oisterwijk bekleedde Mol alleen nog het voorzitterschap van
zorgverzekeraar Onderlinge Nationale Verzekering tegen Ziekenhuiskosten. Ook hiervan

zou hij in september I973 afscheid nemen. De laatste band met een rijk bestuurlijk verleden
werd daarmee doorgeknipt, hoewel de honorering voor zijn inspanningen in de vorm van
een eredoctoraat hem nog te wachten stond.'Voor het laatst!', luidde de kop boven het arti-

kel van oud-hoofdredacteur Mol in het najaar van I972 in Katholieke Gezondheidszorg, dat
op het punt stond op te gaan in het nieuwe periodiek Maatschappelijke Gezondheidszorg. Het
nieuwe tijdschrift was een voorbode van de fusie die de samenwerkende nationale
Kruisverenigingen zouden aangaan, iets wat reeds op tal van plaatsen in het land feitelijk
de oud-arts
gebeurde. In volle hevigheid was de 'ontkleuring' van de Kruizen begonnen en
juichte dit toe. Nog eenmaal haalde Mol schaar en plakpot uit de kast, decennialang
onmisbare ingredienten bij het schrijven, en gaf hij in retrospectief zijn visie op de ontwikkelingen binnen de katholieke gezondheidszorg. De titel van het stuk sloeg niet alleen op

het voortbestaan van het blad, maar - wellicht onbedoeld - ook op zijn persoonlijke inbreng.
Eindelijk beschikte Mol over meer tijd. Hij zette zich aan het schrijven van zijn

memoires. Ter gelegenheid van ziin vijftig jarig huwelijksfeest rondde hij in een kleine
oplage zijn Herinneringen aan een volmaakt verleden tijd at, waarin hij inging op de ontwik347

kelingen van een eenvoudig boerendorp naar de gemeente Etten-Leur, die een metamorfose
had ondergaan. Vijf jaar later volgde het 'Mollenboek'. Mol beschreef hierin de geschiedenis
van de 'sibbe' Mol-den Ronden aan de hand van een aantal portretten van familieleden.
Met groot geduld vergaarde hij zijn informatie via familieverhalen, Burgerlijke Stand en
bidprentjes.1 Zijn gevorderde leeftijd was geen belemmering, want nog steeds beschikte hij

over een vaardige pen. Het was wel verwonderlijk dat iemand met zo'n beperkt gezichtsvermogen hiertoe nog in staat was. Beide uitgebreide boekwerken geven inzicht in de ver
andering van mentaliteit op het Brabantse platteland in de periode tussen 1850 en I970.

Met enthousiasme bereisde het echtpaar Mol vele landen, geinteresseerd als zij
waren in andere culturele leefstijlen. E6n reis zou echter een naar gevolg hebben. Na een
bezoek aan de veterinaire dienst waar hun jongste zoon Laurens werkte, werden Mol en

zijn echtgenote op een eenzame plek op een strand in Kenia aangevallen en beroofd. Hij
brak bij dit voorval een heup. Mol werd tot zijn grote opluchting uit een primitief ziekenhuis'bevrijd' door zijn tweede zoon, die hem bij het vervoer per brancard naar Nederland
begeleidde.2

Ongeveer gelijktijdig met dit onfortuinlijke voorval haalde Mol onbedoeld nog eenmaal de krantenkoppen. Hij stuurde zijn kerkelijke onderscheidingen terug. In zijn om-

geving was het velen reeds opgevallen, hoe Mol als katholiek worstelde met een aantal
stellingnamen van het Vaticaan. Intens volgde de arts op jaren de discussies over Humanae
vitae en de verslaglegging over het Pastoraal Concilie. Het gemak waarmee het Vaticaan
steeds het standpunt van de Nederlandse kerkprovincie naast zich
neerlegde, vormde voor
hem de spreekwoordelijke druppel. Mol richtte zijn brief 'Au Secrdtariat d'Etat des Etats

Pontificaux, Citd du Vatican; Rome' en stuurde hiervan afschriften aan kardinaal
Alfrink, bisschop H. Ernst van Breda, pastoor H. Soffers van de Heilig Hartparochie in
Etten-Leur en aan zijn negen kinderen als getuigen. In zijn brief beschreef de arts waarom
hij tot deze actie kwam. Het hoofdbestanddeel van zijn kritiek betrof de ernstige noden in
B.

verband met de celibaatkwestie, het desavoueren door'Rome' van het Nederlandse episcopaat en zijn teleurstelling over het feit dat de communicatie tussen het kerkvolk en de
hierarchie, die zich in stand hield door cotiptatie in plaats van door samenspraak met
de gelovigen, volledig verloren leek te gaan. Geschokt nam hij dan ook afstand van een

instituut dat tegenover zijn eigen gezagdragers een beleid voerde dat van weinig invoelingsvermogen getuigde en uitte hij zijn respect voor de leiders van de Nederlandse
katholieken.3 Alleen de bisschop van Breda gaf een reactie:
'Met u betreur ik de wijze waarop de celibaatkwestie behandeld wordt, omdat dit

in strijd is met de eigenlijke werkelijkheid van de Kerk en ik vind het erg dat de
Kerk u, die zozeer met haar verbonden bent, aanleiding geeft tot een stap die
toch voor u een moeilijke geweest moet zijn, maar die u toch weer laat zien zoals
we u altijd hebben gekend en gewaardeerd.'4
Buiten Mol om kwam de brief in de pers terecht, omdat

een Nederlandse journalist in

Rome de brief onder ogen kreeg.5 De Ettense gemeenschap reageerde verdeeld. Naast
bewondering was er ook onbegrip te bespeuren. De oude mevrouw Leyten die met Mol

decennialang in het bestuur van de lokale afdeling van het Wit Gele Kruis had gezeten,
vond het onbegrijpelijk hoe de oude dokter zoiets had kunnen doen. 6
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9.2 De klok
In de grote zaal van De Burghtweide herdacht Mol op 26 maart 1976 het feit dat zestig jaar
eerder zijn artsenbul aan hem was uitgereikt. Menigeen uit de medische wereld gaf acte de

prdsence om hem bij deze gelegenheid te feliciteren, onder wie de staatssecretaris voor
Volksgezondheid en Milieuhygifne, I. Hendriks. De jubilaris zelf hield bij deze gelegenheid
een speech aan de hand van een eenvoudige keukenklok. Elke minuut van het uur stond
voor 66n jaar bij de omloop van de grote wijzer. Deze chronologische beschouwing gaf in
vogelvlucht weer, waar Mol'tijdens zijn uur' mee bezig was. Hij accentueerde daarbij zaken

die hij als relevant had ervaren tijdens zijn maatschappelijk-bestuurlijke carriirre.
Mol constateerde dat hij eigenlijk alleen tijdens het eerste half uur (I9I6-I946) een
echte arts was geweest. Dit bewogen half uur startte in het in oorlog verkerende

Oostenrijk, waar hij de ineenstorting van het keizerrijk en de naargeestige gevolgen van
een hongerwinter van nabij meemaakte en diep onder de indruk raakte van het menselijk
leed in een oorlogshospitaal in Moravie. Op zijn vorming als arts en mens zou deze
buitenlandse periode een onuitwisbare invloed hebben.
Nog in die allereerste minuten (Ig I 7) kwam hij tamelijk onverwacht in Etten
terecht. Dit mooie boerendorp had reminiscenties aan een groot verleden. maar had,
samen met Leur waarmee het 66n gemeente vormde, de boot gemist. Mol trof een armoedige bevolking van zandboeren en grote arbeidersgezinnen aan, vaak ongeschoold en vele
gebreken vertonend. Er was veel ziekte, de sterfte van zuigelingen en aan tuberculose was
zeer hoog, waartegenover vrijwel geen hulp en voorlichting stonden. De beruchte griepepidemie van I 9I8 gaf aan hoe kwetsbaar de bevolking was. De wegen waren slecht en de

woontoestanden miserabel. De zeer hoge werkeloosheid in de jaren dertig maakte het leefklimaat voor velen er een van bittere armoede. Grote gezinnen die met dertien gulden
'steun' moesten zien rond te komen, waren geen uitzondering. De grote daaruit voortvloeiende ontevredenheid zou, in macroverband, voedingsbodem worden voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Om tegenwicht te bieden aan de zeer slechte hygienische gewoonten op het platteland stond Mol mede aan de basis van de oprichting van de
Ettense Kruisvereniging en de Bredase diocesane bond van het Wit Gele Kruis, beide in
I9I8, en de totstandkoming van de Nationale Federatie in I923. En passant voltrok zich in

minuut nog een gebeurtenis die het leven van Mol ingrijpend zou beinvloeden:
zijn huwelijk met Leonie Klep in I922.
In de vierentwintigste minuut brak de Tweede Wereldoorlog uit; een luchtaanval op

de zesde

Etten leverde de eerste dag meteen vele doden en gewonden en enorme materiele schade
op. Het werd de tijd van artsenverzet en medisch contact. Plannen werden beraamd voor
een betere naoorlogse gezondheidszorg. Volkomen ongepland rolde Mol van het een in het

1

2
3

MB, voorwoord.
Interviews met de Clercq en R Mol.
Persoonlijk archief F. Mol, Brief van Chr. Mol can de pausehlke staatssecretaris,
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Persoonlijk archief R Mol, Brief van H. Ernst Gan Chr. Mol, 16 februari 1970.
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ander. Hij nam deel aan de delegatie vanuit het bevrijde Zuiden die de koningin in
Engeland bezocht, daarna was het een kleine stap naar het Militair Gezag en voordat hij er
erg in had zat hij in het noodparlement.

Het eerste half uur zat er op toen Mol het ongewisse avontuur van de landspolitiek
instapte. Het was de onontkoombare consequentie voor iemand, die bij herhaling te kennen had gegeven, dat de regering en de Tweede Kamer meer belangstelling zouden moeten

tonen voor de steeds groter wordende problemen binnen de volksgezondheid. Algemeen
was de opvatting in de medische wereld nog, dat geneeskunde niets met politiek te maken

hij echter op indicatie van de hoogleraar
In
datzelfde
derde kwartier werkte hij mee aan
in de oogheelkunde, H. Weve, beeindigde.
en
uitbouw
van
de
medische
faculteit
in
de oprichting
Nijmegen en bereikte hij dat zijn
had. Het werden interessante politieke jaren die

woonplaats aangewezen werd als kerngemeente voor het door provincie en Rijksoverheid
in gang gezette industrialisatiebeleid. Etten en Leur ontwikkelde zich tot een industritle
gemeente, een diep ingrijpende verandering. Nieuwe voorzieningen werden gecreeerd op
het gebied van onderwijs, ontspanning en sport, cultuur en sociale ontwikkeling en veel

van zijn allereerste idealen om 'het volk te verheffen' hielp Mol realiteit worden in de

oprichting van het gemeenschapshuis De Nobelaer. Ook in zijn eigen woonplaats werd
zijn visie om gezondheidszorg als onderdeel van een breder welzijnsconcept te laten
fungeren van theorie in praktijk omgezet.
In het laatste kwartier (I 96I-I 976) kwam toch nog onverwacht veel bestuurlijk

werk op zijn weg. Met name het voorzitterschap van de Nationale Federatie vergde veel
overleg, waarbij hij de oprichting van de SSLK (Samenwerkende Stichting Landelijke
Kruisverenigingen) mede stimuleerde. In navolging van alle maatschappelijke ontwikkelingen werd na een decennia durende periode van verzuiling ook binnen het Kruiswerk de
kritische vraag gesteld, of de confessionaliteit nog langer als inspiratiebron voor het werk
moest fungeren. Barricades die in vroeger dagen amper te slechten waren, werden thans in

hoog tempo afgebroken. Na het neerleggen van het voorzitterschap van de Provinciale

Bond van het Wit Gele Kruis en De Krabbebossen in I 963 en van De Klokkenberg en de
Nationale Federatie in I 968. brak dan eindelijk de tijd aan dat met volle teugen van
'le printemps de la vieillesse' genoten kon worden.
Inmiddels was Mol aangekomen bij de laatste acht minuten van zijn reis doordetijd.
Na wat zij in de mooie Ettense jaren achtergelaten hadden, betekende ook De Burghtweide

voor het echtpaar een 'paradise regained'. Voor de getoonde genegenheid van de medebewoners schonken de arts en zijn echtgenote een antieke staande klok die een plaats in
de hal kreeg. Zinspelend op het thema tijd sprak hij de wens uit, dat deze klok mild zou zijn
met het aanwijzen van 'het uur'. Genietend van het vele goede der aarde voorvoelde de
inmiddels 83-jarige arts de eindigheid van het menselijk bestaan. Zijn evenwichtigheid en
Godsvertrouwen demonstrerend, voegde hij die toch zo vele goede uren had beleefd. eraan

toe:'Maar wanneerheteenmaal zoveris, moge het daneen goed uur zijn, hetbeste van ons
leven:'
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9.3 Achtergronden in zijn vormingsproces nader bekeken
In de hiernavolgende paragrafen zal antwoord gegeven worden op de vragen die in het

inleidende hoofdstuk als uitgangspunt voor deze studie fungeerden. Geregeld zal de omgeving waarin hij woonde en werkte. daarbij betrokken worden. Elke handeling van de
huisarts was immers geen op zichzelf staande activiteit, maar speelde zich af tegen de
achtergrond van een maatschappelijk decor.
Mol groeide op in het laatste decennium van de negentiende en de eerste iaren van de
twintigste eeuw in kleine landbouwdorpen in West-Brabant. Volgens zijn memoires genoot
hii een evenwichtige en gelukkige jeugd. Liefdevol werd hii doorbeide ouders bejegend en in
volop gelegenheid voor spel en vermaak. Op jeugdige leeftijd werd

de weidse polders was er

hij reeds naar pianoles in Roosendaal gestuurd. waarmee het echtpaar Mol-den Ronden aantoonde oog te hebben voor een brede, culturele opvoeding van hun kinderen. Een bepaalde

mildheid in optreden en gevoel voor cultuur en creativiteit werden in die jeugdjaren bij de
opgroeiende iongeling gevormd. Toch diende zich toen reeds een factor aan, die bepalend
zou worden voor zijn verdere leven. Zijn vader, bovenmeester Ian Mol, onderkende als geoefend pedagoog onmiddellijk, dat zijn zoon meer dan gemiddeld getalenteerd was. In een
tijdperk waarin dit nog hoogst ongebruikelijk was onder katholieke jongeren uit een burger-

milieu, prepareerde hij zijn zoon via bijlessen om naar het Canisiuscollege in Nijmegen te
gaan, de kweekvijver van katholiek jong talent. Op dat moment moest in Noord-Brabant het
Voortgezet Onderwijs nog vrijwel in zijn geheel van de grond komen.8 Met deze ingrijpende
stap sloot de jonge Chris Mol zich door zijn HBS-studie aan bij een diploma- of educatie-elite.
Vaak waren gebrek aan midde]en en het huiselijk milieu een krachtige rem op de ontplooi
ing tot een gewenste loopbaan. Veelal waren het dominees, geestelijken en onderwijsmensen

die een sprong naar boven stimuleerden, omdat zij het educatie-ideaal hoog in het vaandel
hadden staan.'1 Behalve de toewijding van zijn vader en de financiele offers die deze zich

getroostte, werkte het in het voordeel van Chris Mol dat zijn twee broers besloten een
priesteropleiding te volgen. Deze eervolle beslissing werd door de familie op waarde geschat,

omdat'de rijke tak' bereid was de kosten hiervan te dragen. Onbedoeld werkte voor hem ook
gunstig uit dat in de geest van die tijd aan vervolgonderwijs voor zijn beide zussen vrilwel
geen aandacht werd besteed. Ook een redelijk progressief iemand als bovenmeester Mol zag
het huwelijk nog altijd als de enige zinnige bestemming voor zijn dochters. Met de hoogst
ongebruikelijke stap zijn zoon naar Nijmegen te sturen hield de beinvloeding door de vader
echter niet op. Bovenmeester Mol was een sociaal bewogen figuur die als raadsman fungeerde voor velen op het dorp, een nog sterk door standen verdeelde samenleving. In woord en
geschrift trad hij met soms weinig conventionele standpunten naar buiten, waardoor hij

Hierdoor kreeg Chris Mol rechts
gevoel en sociale bewogenheid van thuis mee. Van kinds af aan had hi j echter ook de onhebbelijkheid, een brombeer te zijn wanneer de dingen niet liepen zoals hij wilde.
gezag en sympathie

verwierf in Kruisland

en omgeving.
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8

( ontactblad van de Burqhtweide, Oi•,terwilk, april 1976.
Van Schaik, Hendnk Molk,r, 123-126.
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In het verre Nijmegen had de jonge HBS-leerling het aanvankelijk niet gemakkelijk. Toch
wist hij zich te handhaven in het onverbiddelijke systeem van tucht en ascese bij de strenge
jezuieten. Zijn goede studieresultaten en een zekere gelijkmatigheid in zijn karakter zorgden ervoor dat hij de HBS succesvol afrondde. Hi j beschikte over de gave zich op positievere
zaken te concentreren in tijden dat het minder ging. Met vrijwel alle medestudenten en

docenten kon hij het goed vinden. Na de gemoedelijkheid van de kinderjaren op een dorp

lijkt ook de discipline voor de internen op het Canisiuscollege uiteindelijk een positieve
inwerking op de adolescent uitgeoefend te hebben. Orde, regelmaat, incasserings
vermogen, inzet en het bijbrengen van waarden en normen namen een hoge plaats in
binnen dit kostschoolregime, aspecten die kenmerkend zouden blijven voor zijn verdere

]even. Het door de jezuieten gestimuleerde toneelspel legde een basis voor het spreken in
het openbaar in later jaren. Ook het weinige Bourgondische dat de besloten gemeenschap
kende, het roken van sigaren en savoureren van wijn op katholieke hoogtijdagen, zou hij
in zijn verdere leven voortzetten.

Bijna evengroot als de overgang van Kruisland naar Nijmegen in I 904 moet vijf jaar
later de overstap van de strenge jezuietenopleiding naar de hoofdstad van het land met zijn

onbeperkte vrijheden geweest zijn. 'De grote stad' werd door katholieken lichtzinnigheid
toegedacht." Mol had bij nader inzien afgezien van een studie bouwkunde. Toen Mol als

zeventienjarige zijn academische studie in Amsterdam begon, galmde de stelling van
Poelhekkeuit I900 nog na, die een groot tekort aan zowel hoogleraren als studenten bij het

katholieke volksdeel geconstateerd had. Er moest een forse inhaalslag gemaakt worden en
Chris Mol behoorde tot de eerste lichting ionge katholieken uit een burgermilieu die daar-

zijn keuze medicijnen te gaan studeren, noodgedwongen aan een
neutrale universiteit, zette Mol de stap om zich via zelfwerkzaamheid tot de'intelligentsia'
op te werken. Steeds meer zou hij gaan overdenken, becommentarieren en beinvloeden.
aan wilde werken. Met

I2

Deze onafhankelijkheid in denken toonde hij reeds in Amsterdam door zijn kritische houding jegens het feit, dat allerlei maatschappelijke problemen volstrekt niet doordrongen
binnen de veste van het academisch milieu. De veronderstelde gevaren van de grote stad
werden in grote saamhorigheid tussen de katholieke studenten onderling ondervangen.
Dit zou van invloed blijven op de denk- en handelwijze van Mol. Een ondertoon van ergernis over de materialistische en niet gelovige instelling van de grootstedeling bleef hem parten spelen, ofschoon een zekere jaloezie vanwege de achterstand in gezondheidsvoorzieningen op het platteland ook van invloed is geweest. Niettemin zou ook deze Amster
damse periode een weldadige invloed uitoefenen op zijn persoonlijkheid. Het studentikoze
maakte hem losser in zijn optreden en via zijn medewerking aan een katholiek studenten-

blad scherpte hij zijn pen, die hij nog zo vaak zou gebruiken voor zijn vele artikelen.
Sociale bewogenheid kon hem ook toen al niet ontzegd worden. omdat hij zich in de langzaam doordruppelende gruwelverhalen van de Eerste Wereldoorlog verdiepte en erover

publiceerde.
Toen hij in I9 I 6 afstudeerde. vond hij zichzelf te jong om zich meteen in de drukte
van een praktijk te storten. Een andere eigenschap kwam boven drijven: hij zocht het

avontuur. Oostenrijk was een land in oorlog, maar de net afgestudeerde arts schrok hiervoorniet terug. Hij bood zijn diensten aan bij de Nederlandse hoogleraar K.R Wenckebach,
die aan de universiteit van Wenen verbonden was. Wat Chris Mol miste aan diepgang en
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vernieuwing in het in Amsterdam gedoceerde medische onderwijs, leek hij in de anderhalf
jaar in Oostenrijk en nadien in een oorlogshospitaal in Moravie in te halen. Naast medische
zaken zoog de jonge man gretig al het nieuwe in zich op. hetgeen zijn kijk op filosofie.
kunst en architectuur levenslang zou beinvloeden. Mol knoopte hier vriendschapsbanden
voor het leven aan.
Zeker afgezet tegen de gemiddelde dorpeling had Mol een brede opleiding. toen hij
een begin maakte met een eigen praktijk in Etten. Hij moest toen nog 25 jaar worden, zat
vol ambities en was in belangrijke mate een sefmade man. De dorpelingen, die het koetsje
van dokter Vermast nog op het netvlies hadden, beschouwden hem als een snelheidsduivel op zijn motor op de stoffige wegen. Ein factor die zijn levensverhaal in de toekomst
in belangrijke mate zou bepalen, dient nog vermeld te worden. De kunstkenner en arts
Karl Kloss die enige jaren bij hem inwoonde, zag scherp dat het op een dorp bijna ondoenlijk was als eenling een omvangrijke praktijk te hebben. Ook de dorpelingen verwachtten
dat een echtgenote een medicus op diens levenspad vergezelde. Kloss loodste hem
onopvallend en diplomatiek bij de Bredase familie Klep binnen. De enigszins wonderlijk
tot stand gekomen relatie met de dochter des huizes, Leonie, zou uitgroeien tot een voortreffelijk huwelijk. Niemand heeft zo'n grote invloed gehad op het geslaagde leven van
Mol als zijn echtgenote. ln speeches kwam dit soms aan de oppervlakte. De arts die vrijwel
onder alle omstandigheden zijn emoties de baas was, kon dan tot tranen toe geroerd de
betekenis van zijn vrouw voor zijn persoonlijk welzijn en dat van zijn gezin beschrijven.
Overigens leverde zijn huwelijk wel de situatie op, dat Mol enerzijds afgaf op de
1/

materialistische gezindheid van het milieu waarin zijn vrouw opgroeide, doch anderzijds
door de revenuen die zij jaarlijks ontving een redelijk welvarend bestaan kon leiden en tijd
en ruimte kon vrijmaken voor zijn vele maatschappelijke activiteiten.
Aan het begin van zijn carribre was Mol toegerust om zijn bijdrage te verlenen aan
het beschavingsoffensief van tijdgenoten.

9.4 Mol als arts
In deze en de twee hiernavolgende paragrafen wordt nader ingegaan op drie belangrijke

rollen van Mol: die van arts, katholiek en Brabander. Nagegaan wordt of en in welke mate
deze invloed hebben uitgeoefend op zijn doen en laten en ook of zij elkaar onderling
gestimuleerd hebben.
Het is in de eerste plaats als arts, dat Mol bekendheid verwierf en betekenis kreeg

voor het volksgezondheidsbestel. Uit gesprekken met oud-patienten en vroegere mede
werkers komt het beeld naar voren van een toegewijde huisarts. Uniek was hij hierin niet,
want huisartsen met sociale bewogenheid kwamen v66r de Tweede Wereldoorlog en ook
nadien nog op het platteland in groten getale voon Met artsen als Muntendam en Hornstra

11 Bossenbroek en Kompagnie, De verdwenen borde/en, 272,273.
12 Von der Dunk, De verdwenen hemel, \, 95.

13 Interview met Tonja Mol.
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in het Noorden van het land en Ruhe in de eigen provincie vormde Mol echter in die zin
een uitzondering, dat ze veel van hun ervaringen op papier zetten. Mol kwam aimabel en
vriendelijk op de mensen over en toonde invoelingsvermogen voor hun wel en wee. Dit
paste bij zijn huisartsenhouding. Ten dele was dit techniek, maar het was meer dan dat. Hij
vond dat men ook zo hdcirde te zijn en gaf dit ook zijn kinderen mee in hun opvoeding.
Zeker vddr de oorlog werd een arts tijdens zijn beroepsuitoefening met veel fysieke zaken
geconfronteerd: pus, bloed, vuiligheid en stank. Petite chirurgie en tanden trekken behoorden tot de taken, maar ook operatieve ingrepen werden niet geschuwd. Vaak trok Mol er
op uit om met een timmerman te overleggen hoe een lighuisje voor een tbc-patiint aangebouwd moest worden. Dit materiele aspect is uit het takenpakket van hedendaagse huisartsen verdwenen. Het platteland zonder enig intellect was het werkgebied, waarin hij tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn start maakte. Bij de bevolking trof hij hoge zuigelingen-

sterfte, verontrustende tuberculose, geweld, inteelt, bittere armoede en onkunde aan.14 Edn
vroedvrouw op negenduizend inwoners en I I9 gemeenten die in de provincie geheel verstoken waren van deskundige verloskundige hulp, waren de alarmerende cijfers in I 920.
Het jaar daarop werden in de nabije gemeente Rucphen, als meest schrijnend voorbeeld, op
een totaal van 284 kinderen er 259 ter wereld gebracht zonder de hulp van arts of vroed

vrouw. De situatie schreeuwde dan ook om een mentaliteitsverandering bij de bevolking,
maar ook bij bestuurlijk verantwoordelijken op het Brabantse platteland. 14

Amper een half jaar na zijn start als huisarts vroeg een aan de Sint-Lambertusparochie te Etten verbonden geestelijke hem, iets te gaan doen op het gebied van de
gezondheidszorg in verenigingsverband. Bij alle vaagheden van dat moment heeft de jonge
huisarts intuitief aangevoeld, dat hier een kans lag om via volksopvoeding de meest

ergerlijke toestanden en vooroordelen op het gebied van volksgezondheid aan te pakken.
Progressieve artsen van het eerste uur als Gribling, Van der Heijden en Mol, die de primiti-

viteit in hun eigen praktilk dagelijks om zich heen

zagen, kregen nu de gelegenheid

organisatorisch tegenwicht te bieden. Vanaf het eerste uur werd Mol gegrepen door dit Wit
Gele Kruiswerk. Gepassioneerd stortte hij zich hierop om binnen een relatief kort tijdsbestek plaats te nemen in tal van provinciale en landelijke organisaties en commissies,

waarvan hij vaak een van de medeoprichters was.
Het Kruiswerk was geenszins een sinecure. Mol diende collegae de nodige argumenten aan te reiken om hen voor de ideedn van de nieuwe vereniging te winnen. Het merendeel van de artsen was curatief van instelling en dacht volstrekt niet in termen van maat-

schappelijke oorzaken in relatie tot de volksgezondheid. De inspanning van de gemiddelde

huisarts diende een redelijk praktijkinkomen op te leveren, waarvan men behoorlijk kon
leven. Op veel plaatsen werden als gevolg hiervan 'gevechten' geleverd tussen huisartsen
en wijkverpleegkundigen, omdat de eersten de laatsten niet als een waardevolle aanvulling accepteerden, maar als een rechtstreekse bedreiging van de eigen positie en het daar-

aan gerelateerde inkonien zagen. De pioniers van het katholieke Kruiswerk hadden er dan
ook hun handen aan vol om binnen de eigen gelederen de vrede te bewaren. Met het

inschakelen van huisartsen bij het consultatiebureauwerk en de kraamzorg zou overigens
een duidelijke verbetering in de relatie met het Kruiswerk merkbaar worden.

Mol ontwikkelde zich in de loop der jaren binnen het Wit Gele Kruis op de diverse
niveaus tot een 'arts-bestuurder' die het experiment niet schuwde. Met Van der Heijden
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stimuleerde hi j v66r de Tweede Wereldoorlog in Brabant de komst van consultatiebureaus
voor zuigelingen. Nadat de arts Plantenga in Den Haag hiermee was begonnen in I9OI,

waren er in I929 reeds 250 van dergelijke bureaus in het land. Zes jaar later was dit aantal
verdrievoudigd. 16 Brabant kopieerde duidelijk een elders succesvol gebleken initiatief,

maar waarschijnlijk was de gezondheidswinst op geen enkel vlak zo groot als door de
komst van deze bureaus. Na de Tweede Wereldoorlog ging Mol vele landelijke functies
bekleden. Als hoofdredacteur van Katholieke Gezondheidszorg drukte hij een onuitwisbaar
stempel op dit periodiek en hij zou, met de beide Directeurs-Generaal De Vreeze en Leenen,
in hoge mate het beleid van de Nationale Federatie bepalen." 'Aan Mol heeft het Wit Gele
kruis zijn bijzondere status te danken,' merkte Festenm op en Querido repte zelfs over'een
reuzenalp in een eroderende omgeving, die zijn tijd steeds ver vooruit was.
Mol voelde zich binnen het ideeengoed van het Wit Gele Kruis als een vis in het
water. Zo moet hij zich ook gevoeld hebben bij datgene, wat binnen de sociale geneeskunde
speelde. Ongeveer gelijktijdig met de start van zijn praktijk in Etten begon deze lang verwaarloosde discipline binnen het medische denken aan een opmerkelijke opmars. Hij
behoorde betrekkelijk snel tot een kopgroep van pioniers in het land, die het belang van
structurele maatregelen en volksopvoeding onderkende. Door correctie van onjuist gedrag
probeerde men tot een verhoging van het peil van de gezondheidszorg te komen. Eerder
'19

dan anderen zagen deze pioniers, dat deze doorbraak nooit uitsluitend in de relatie 'huisarts-patient' (de voorhoede bestond geheel uit huisartsen) gerealiseerd zou kunnen worden,

maar dat ziekenfondsen, betere huizen, riolering, waterzuiveringsinstallaties en ook
arbeidsvoorwaarden onontbeerlijk waren om die dringend gewenste verbetering gereali
seerd te krijgen. Veel eerder dan door de gemiddelde huisarts werd door dit selecte gezelschap van medici het belang onderkend van de eenheid van lichaam en ziel. Vrijwel uit het
niets - op een paar uit de Verenigde Staten overgewaaide ideeen na broedde het trio
-

Veeger-Kortenhorst-Mol v66r de oorlog plannen uit om de geestelijke volksgezondheid op
katholieke basis op de kaart te krijgen. Menig katholiek huisarts vond dat overigens een
abstracte en lastige materie, waarbij met enige opluchting naar de kapelaan verwezen kon
worden. Met name in Noord-Brabant maar ook in de rest van het land had Mol grote ver-

diensten voor de ontwikkeling van de geestelijke volksgezondheid, waarmee hij aan de
basis stond van tal van nieuwe voorzieningen. Zijn uitgangspunt bleef, dat dit binnen het
verband van het Wit Gele Kruis diende te geschieden. Deze discussie zou Mol echter uiteindelijk verliezen ten koste van de RIAGG-ontwikkeling (Regionale Instituten Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg) die voor het eerst genoemd werden in de Structuurnota van
staatssecretaris 1 Hendriks in I 974·10 Hoewel hij progressief was in zijn opvattingen,

verraadt een aantal naoorlogse artikelen van zijn hand over abortus en echtscheiding

14 Interview met Annemarie Mol.
15 Fe3ten, 'De oorsprong van het Wit Gele Kruis", 331, 332.

16

Van Lieburg, ten eeuw consultatiebureau, 22, 23.
1/ Leenen, 'Geen hootdartikelen meer; 3
18 Festen, '[)e oorsprong van het Wit Gele Kruii (siot)', 379.
19 Querido, De Wit Gele Wam, 144.
2() Romme, Geeste/#ke Gezondheidszorg, 310.
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niettemin een sterk door de R.K. Artsenvereniging geinspireerd denken, waaraan de
invloed'van Rome' niet vreemd was. Enigszins verwonderd zou hij daar later over opmerken,
product van zijn tijd en omgeving te zijn geweest.
De sociale geneeskunde vertoonde overigens een grote overlap met de maatschappelijke gezondheidszorg van de Kruisverenigingen. Beide dachten het gezin een centrale

plaats toe. De sociaal geneeskundigen wilden zich niet langer tot de van oudsher gehan
teerde formule van diagnose en remedie beperken, maar zagen sociaal-geestelijke aspecten
en omgevingsfactoren eveneens als veroorzakers van ziekten. Bij zaken als de

inrichting

van het onderwijs en de bouw van scholen, onmaatschappelijkheidsbestrijding en in
bedrijven werkende adolescenten liet Mol zien zijn werk als arts verbreed te hebben naar

maatschappelijke oorzaken van ziekte. Voor de eigen gezondheid diende het individu
gebruik te maken van een breed scala aan welzijnsmaatregelen om optimaal te kunnen
functioneren. De komst van industrie, maar ook de bouw van een sociaal-cultureel cen-

trum in Etten en Leur waren structurele maatregelen die binnen dit denken pasten. Deze
omslag in zijn denken leidde er toe dat hij bii zijn overlijden werd omschreven als iemand
die van een plattelandshuisarts uitgroeide tot een medisch opbouwwerker." Toch waren
het allemaal processen van lange adem. Zijn hele bestuurlijke leven lang stond Mol op de
bres om de schoolgezondheidszorg te versterken. Reeds in I87O was door het Geneeskundig
Staatstoezigt aan koning Willem III geadviseerd 'middelen vrij te maken om gezondheids

leer onder onderwijzers te verbreiden.' Zoals met de meeste aanbevelingen van de hygie-

nisten gebeurde ook met deze aanbeveling volstrekt niets. Er zou meer dan honderd jaar
overheen gaan voordat gezondheidsopvoeding als vormingsgebied in het onderwijs
serieus werd genomen en in de wet werd opgenomen. De stroperigheid van dit proces

bleek uit de zinsnede in een pre-advies waar gesteld werd: 'De commissie moet zich wel
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voelen als een ontdekkingsreiziger, die op zijn weg naar een ver doel langs de grafzerken
komt die plaatsen markeren waar vorige pogingen gestrand zijn. 02

Mol zou zijn eerste roeping, die van huisarts, nooit achter zich laten. Tot op het eind
van zijn bestuurlijke carriirre citeerde hij in geschriften de eed op Hippocrates op het officium
nobile, daarmee zijn verbondenheid met het medische denken tonend. Minder legde hij het
accent op de vernieuwingen die de medische wetenschap voortbracht via nieuwe specia

lismen, maar de vooruitgang diende zijns inziens vooral door de gezondmaking van de
sociale omgeving gerealiseerd te worden. 25
Na de oorlog zouden zijn kamerlidmaatschap en internationale contacten als
vertegenwoordiger namens de Nederlandse regering bij de in I 948 opgerichte
Wereldgezondheidsorganisatie hem een grote informatievoorsprong opleveren. Niet voor
niets bezocht hij zo graag de praktijk van zijn zoons in ontwikkelingslanden, omdat hij
daar terugzag wat hij vroeger zelf had gedaan. Voor hem was Afrika in wezen helemaal niet
zo veel anders dan Europa, maar liep het vijftig jaar achter op de wijze waarop in WestEuropa de gezondheidszorg bedreven werd. Met lede ogen zag Mol aan hoe in deze landen
het nalaten van een geboortepolitiek en ecologische uitputting de vooruitgang blokkeerden. Zelf behoorde hij tot de voorhoede die zich in de naoorlogse periode had afgevraagd,

hoe oorlog voorkomen en armoede bestreden kon worden. Na een periode van hoop zag
24
hij op het Afrikaanse continent deze idealen langzaam vervliegen.

Zelfstudie was het kompas waarop hij voer. Indien deze autodidact niet naar een vergadering moest, trok hif zich vaak in de avonduren een aantal uren in zijn studiekamer
terug. Naast studie en orienterende werkbezoeken in binnen- en buitenland zou zijn
invoelingsvermogen zijn grootste kracht blijven. Mol wist wat leefde onder gewone mensen.

Als huisarts had hij hun problemen dertig jaar van nabij meegemaakt. Hij werkte zich echter boven zijn collegae uit omdat hij steeds op zoek ging naar methoden om gesignaleerde

tekorten in voorzieningen om te zetten. Na zijn vertrek naar de Tweede Kamer continueerde hij zijn voorzitterschap van de lokale Wit Gele Kruisafdeling in Etten. Hij bleef zo op
de hoogte van wat haalbaar was op dit niveau en bracht deze kennis in bij hogere echelons.
De verschillende rollen die Mol vanuit zijn medische professie vervulde, vertoonden

veel samenhang. Er lag een herkenbare, consistente visie aan ten grondslag. Steeds legde

hij engagement aan de dag voor hen die het in de samenleving minder hadden.
Opmerkelijk is toch die hunkering bij Mol, ondanks een afwilkende levensstijl, naar het
'hele gewone'. Toen in de jaren van de koude oorlog kamerbreed de communisten in de
ban werden gedaan, werd Mol vaak koffie drinkend gesignaleerd met vertegenwoordigers
van de Communistische Partij Nederland:5 Hij wilde weten wat leefde bij deze vertegenwoordigers van een andere ideologie en hoe zij meenden hiervoor oplossingen te kunnen
aandragen. Om achterstanden in te halen moest naar zijn mening veel meer accent op pre-

ventie gelegd worden. In al die verschillende rollen van huisarts, kroniekschrijver, pionier

21 Dr Stem, 15-6- 1979.

22 Werkgroep G\/0 in het basisonderwij5, Rapport, 5,6.
23

Duyvendak, 'Buigen vo()r burgers?'. 33.

24 Interview met Annemarie Mol.

25 Interview met Frans Mol.

357

op onontgonnen terreinen, bestuurder in tal van gremia en fractiespecialist voor de volksgezondheid bleef 'de verheffing van het volk' steeds zijn richtsnoer. De rol van arts is de

allesbepalende voor Mol geweest, waarbij de gezondheidsbevordering van de katholieke
Brabantse plattelandsbewoner in zijn denken decennialang een centrale plaats innam.

9.5 Mol als katholiek
Zoals bij vrijwel alle Brabantsekatholieken voltrok ook het leven van Mol zich in rotsvaste
patronen tussen doopsel en heilig oliesel.,6 Brabant was gehecht aan zijn geloof als een

kind aan zijn moeder, had Deckers reeds in zijn proefschrift in 19 1 3 betoogd. Men eerde
zijn priesters en had een onbegrensd vertrouwen in hun woord." Overigens werden door

kritische geesten daarbij ook weer vraagtekens gezet, want een journalist uit Helmond
vroeg zich in I 906 reeds af of'de gehechtheid van het Brabantsche volk aan zijn geestelijke adviseurs niet enkel in de verbeelding van de geestelijkheid zelf bestond.98 In het jaar
I9I7, toen Mol als huisarts in Etten aantrad, vormde de pacificatie van het onderwijs een
belangrijke versterking van de emancipatie van de katholieken. Van een relatief achtergebleven volksdeel zouden zij zich via goed, katholiek onderwijs ontwikkelen tot een
krachtige factor in de Nederlandse samenleving.'g In datzelfde jaar werd ook de strijd afgesloten om het algemeen kiesrecht ingevoerd te krijgen. Vanaf dat jaar zou niet zozeer
meer over verzuiling, maar over verzuildheid gesproken dienen te worden. Immers, de segmentering in de samenleving was voltooid. ledere zuil had zijn eigen verleden en helden.

In die situatie werden verkiezingen eigenlijk omslachtige volkstellingen. De vier zuilen in
de Nederlandse samenleving zouden in het Interbellum uitgebouwd worden tot 'morele
gemeenschappen, waarin het leven zich kon afspelen.

1

1()

Mol groeide op in een zuiver katholiek milieu. Zijn ouders kwamen voort uit gelovige,
Brabantse families en van kinds af aan is de opgroeiende jongeling vertrouwd geweest met
het fenomeen van heerooms en tante nonnekes. Het sterk katholieke accent binnen het
gezin van bovenmeester Jan Mol bleek bovendien uit het feit, dat 66n zoon intrad als broeder
bij een congregatie in Oudenbosch en een andere tot priester gewijd werd. Het katholicisme
van Chris Mol werd nadien versterkt door zijn HBS-periode bij de jezuieten te Nijmegen en

zijn studie medicijnen in een milieu van katholieke studenten. Toen de ionge arts terug
keerde uit het katholieke Oostenrijk en aan de vooravond stond van zijn maatschappelijke
carriere, was hij gevormd tot een principieel, gelovig christen. Via lekenapostolaat droeg hij
zijn katholieke gedachtegoed op anderen over. Gelovig zijn betekende bij hem echter ook,
dat hij kritisch en zelfstandig denkend de op hem afkomende ontwikkelingen zou beoordelen.
De nog weinig aanwezige katholieke academici hadden in die dagen voor ogen, dat dit volks
deel gelijkwaardig moest worden aan de overige Nederlanders. Principieel katholiek als hij
was, zou Mol zich nooit onverzoenbaar opstellen ten opzichte van andersdenkenden, het
geen de meest kenmerkende eigenschap was van het integralisme in de eerste decennia van
de twintigste eeuw" Deze reactionaire beweging wilde als Kerk op vrijwel alle terreinen van

het maatschappelijk verkeer domineren en vond zijn leider in M.A. Thompsom. priester

hoofdredacteur van

de

Maasbo(ie." Wellicht ligt hier de belangrijkste oorzaak, dat Mol een

aantal keren ongemeen fel zou uithalen naar de conservatieve ondertoon in dit dagblad.
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Het Kruiswerk vormt een geschikt decor om het katholicisme van Mol tegen te plaatsen.
De katholieken lagen fors op achterstand toen Gribling in I9I4 in Oudenbosch zijn eerste

initiatief op dit terrein ontwikkelde, nadat veertig jaar daarvoor reeds lacobus Pen onder de
vlag van het Witte Kruis hiermee een aanvang had gemaakt. De angst van de Brabantse
bisschoppen en de lokale clerus, dat onder het neutrale Groene Kruis de katholieke identiteit
niet uit de verf zou komen, lag aan de beslissing tot oprichting van een eigen organisatie

ten grondslag. Deze zelfde bezorgdheid was ook rond I 930 te constateren, toen de neutralen
de organisatie van de gezinszorg in Noord-Brabant in handen dreigden te krijgen. Mol

stond mede aan de basis van de katholieke tegenhanger. Ongetwijfeld begrepen de
pionierende artsen, dat de steun van de geestelijkheid een voorwaarde was om het vertrouwen van de bevolking te winnen.
Een factor van belang was in die beginperiode eveneens. dat er geen lekenverpleegkundigen waren. Deze ging nog zwaarder wegen, toen het de religieuzen door hun orden
verboden werd bepaalde delen van het werk tot uitvoering te brengen. Het assisteren bij
bevallingen, kraamzorg en het wassen van mannen pasten niet bij de door hen afgelegde
gelofte van zuiverheid. Reeds op zijn eerste vergadering als bestuurslid bij de diocesane
federatie van het bisdom Breda in Ig I 9 kwam Mol in aanvaring met een geestelijke
vanwege zijn voorstel om lekenverpleegkundigen via neutrale ziekenhuizen bij te
scholen. De ionge, ambitieuze arts weigerde in te zien dat meisjes daarvan 'voor het leven
verknoeid' zouden terugkeren.
Wijnen-Sponselee heeft beschreven, hoe in Noord-Brabant het confessionele aspect
het op den duur moest afleggen tegen het oprukkende professionaliseringsproces van de
Provinciale Bond. Mol speelde in die discussie een strategische rol. Weliswaar verklaarde
hijin I928 nogdat zielzorg in dit werk van grotere betekenis was dan het verplegen van de
zieke medemens, waarmee hij het standpunt van mgr. Hopmans uit I9I 8 herhaalde. Dit

paste in de toenmalige tijdgeest, want ook zijn collega L. Veeger liet zich in soortgelijke
bewoordingen uit in het R.K. Artsenb/ad Hoe groot de invloed van de katholieke kerk nog
was bleek een jaar later, toen dit zelfde blad een jubileumnummer uitgaf. In dit lustrum

nummer voerden niet minder dan vier kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders als eersten
het woord, voordat een leek zijn visie mocht geven. Mol had steeds groot respect voor de
bisschoppen, zonder dat hij zichzelf daarbij overigens tot hun slippendrager zou degraderen.
De oprichting van een Maatschappijfonds op het platteland rondom Breda duidde erop dat
hij, indien nodig, van de bisschoppelijke missive durfde afwijken. Als behendig strateeg
maakte hij het professionaliseringsproces binnen het Wit Gele Kruis in de eigen provincie
mede mogelijk, zonder het episcopaat daarbij voor het hoofd te stoten. Nieuwe werkterreinen als geestelijke gezondheidszorg, kinderuitzending en gehandicaptenzorg kwamen

26 Jan ma en Schroor, Twee duizend jacir gefchiedenif, 378.
17 Fe,ten, 'De oonprong van het Wit C,ele Kruis (slot)', 378.
Van Meeuwen, L Vden aan eenheid, 34,35.

28

79 Blom, 'Onderwils en wetenschappelilke vorming', 21 1.
50 De Rooy, 'Voorbq de verzuiling', 55.

51
32

Thurlings, De wanke/e iui/, 9.
Verhage, Kathoh'eken, Kerk e,i were/d, 168.
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binnen het vizier van de katholieke Kruisverenigingen en vroegen nieuwe deskundigheid.
De religieuze zusters waren dikwijls niet bereid zich te laten bijscholen en veelvuldig
werden

ze

overgeplaatst, waardoor de kritiek op hen toenam. Toch konden zij zich nog tot

na de Tweede Wereldoorlog staande houden, omdat men binnen parochieel verband, nog
steeds de basis van de afdelingen, uit pragmatische redenen ervoor koos met hen het werk

voort te zetten. De congregaties vroegen vrijwel geen geld voor de hard werkende

religieuzen. Aangezien de bodem van de afdelingskas vrijwel altijd zichtbaar was, werd op
veel plaatsen tamelijk opportunistisch op de oude voet verdergegaan. Het Brabantse

Bondsbestuur, met Mol voorop, zag echter in dat men niet eindeloos op dit charitatieve
element kon blijven speculeren. Vanaf het eind van de jaren twintig klonk dan ook steeds
vaker de oproep van Mol, dat meis jes van goede katholieke huize op onbaatzuchtige wijze

dit werk zouden moeten gaan verrichten. Als politicus in wording was het de pragmatisch
redenerende Mol bovendien duidelijk dat alleen via de Provinciale Bonden subsidies van
het Rijk te verwachten waren en dat deze niet aan de diocesane federaties zouden worden
uitgekeerd. Impliciet viel hiermee het doek voor de diocesane bonden reeds v66r het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Eenzelfde discussie speelde zich af op nationaal niveau. Een driemanschap waarvan
Mol deel uit maakte, vond de pro Deo-activiteiten van de priester Terwisscha van
Scheltinga veel te vrijblijvend om tot een goed geoutilleerd bureau met juridische en medische
deskundigheid te komen voor de Nationale Federatie. Uiteindelijk werd ook hier de hele

discussie in het voordeel van de vernieuwende en professionaliserende richting beslist en
kon De Vreeze in I935 als eerste man aantreden. Het gewicht van het woord van de
bisschoppen begon toen al minder zwaar te tellen. Ook op andere wijze zou de verweven

heid tussen katholicisme en gezondheidszorg in Kruisverband tot uiting komen. Om daad-

werkelijk invloed te kunnen uitoefenen op beleidsbeslissingen volstond het niet een
goede relatie te hebben met het Staatstoezicht en de top van het departement. Ook politiek
Den Haag, en met name de eigen katholieke politici, dienden meer interesse aan de dag te

gaan leggen voor volksgezondheidsproblemen. Met het binnenhalen van de politieke
zwaargewichten Ruijs de Beerenbrouck en na diens overlijden, Verschuur, als voorzitter
van de Nationale Federatie toonden vooral Mol en de uit Overijssel afkomstige Nolet aan
oog te hebben voor het gegeven, dat naast inhoudelijke argumenten de factor'macht' van
even groot belang was om gewenst beleid gerealiseerd te krijgen. In I939 gaf het R.K

Artsenblad weer een jubileumnummer uit. De sfeer van het katholicisme was nog steeds
merkbaar, maar minder dominant aanwezig. In tegenstelling tot tien jaar daarvoor kwam

voor het katholieke Kruiswerk thans de verpleging van de zieken op de eerste en de 'zielzorg' op de derde plaats. Het zal weI puur toeval geweest zijn dat Mol in de vddr de oorlog
opgenomen film Zonnelied de soutane aantrok en de rol van pastoor speelde, maar de brevierende en veel Latijn sprekende stand-in wekte op zijn minst de schijn zich in deze rol in

zijn element te voelen. Deze vertolkte een wereld en denkwijze die hem zeer nabij was;
meer dan dat, die onlosmakelijk met zijn persoon verbonden was.
Niemand zou zo sterk als Mol een stempel drukken op de relatie van gezondheidsen
katholicisme. Steeds weer vervulde hij de rol van pionier, omdat hi j iedere keer dat
zorg
erlacunes opbepaalde terreinen bleken te zijn, voor de katholieken nieuwe voorzieningen
op de kaart zette. Zijn credo was te streven naar hetzelfde niveau aan gezondheids-
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voorzieningen voor het katholieke volksdeel als voor de rest van de bevolking en naar een
volwaardige rol voor het particulier initiatief, als representant van de belangrijkste
geestesstromen in het land. Mol was een typische exponent van het denken onder confessionelen, dat te grote staatsinvloed een schrikbeeld was; bijna gretig werd'soevereiniteit in
eigen kring' hier tegenovergesteld." De overheid diende daarbij voor de middelen te zorgen, maar de wijze van besteding zou binnen de eigen kring opgelost worden. Nimmer zou
hij erin slagen de Rijksoverheid te winnen voor deze gedachte, ofschoon voor zijn persoon
veel waardering bestond.

Met het betindigen van zijn huisartsenpraktijk ontplooide Mol zich steeds meer als
bestuurder en strateeg. Reeds vddr de oorlog bereikte hij de status van katholiek voorman
binnen het Kruiswerk, nadien van het brede veld van welzijnszorg.
In zijn omgang met de clerus tekende zich af hoe Mol tegenover vertegenwoordigers
van het instituut katholieke kerk stond. In het merendeel van de gevallen kenmerkte zijn
houding zich door openheid en respect. In een tijdsgewricht dat rooms-katholiek, zeker in

het Zuiden, nog troef was, spraken met name activiteiten van priesters die emanciperende
werkzaamheden verrichtten hem aan. Hij had veel respect voor priesters als de 'boerenapostel' pater Van den Elsen, voor Mgr. Frencken die in het diocees Breda met bedrijfs-

apostolisch werk begon en voor pastoor Kitslaar, een van de initiatiefnemers van het Wit
Gele Kruis. In Etten legde de vriendschappelijke omgang met kapelaan Verbunt de basis
voor een voorspoedige ontwikkeling van de lokale Wit Gele Kruisafdeling. Met tal van

geestelijken in het dorp onderhield hij in de daarop volgende jaren goede contacten.
Aanzienlijk stroever lag echter de relatie met deken Van den Biesen, overigens de man die
zijn vader nog getipt had over een vacature voor een arts in Etten. Mol had oog voor de
eruditie en humor van deze geestelijke, maar zijn bezwaar was dat deze iedere vorm van
vooruitgang binnen de gemeenschap blokkeerde. De vrome man spande zich dag en nacht
in om het kerkelijk en geestelijk leven op het dorp te bevorderen, maar Mol rekende hem
aan dat hij er geen enkele visie op na hield over wat buiten de kerk ook dienstbaar zou
kunnen zijn aan het maatschappelijke bestel. Het klerikaal-confessionalisme dat de deken
voorstond, botste met het burgerlijk-confessionele aspect dat Mol nastreefde.'4 Laatst
genoemde was de mening toegedaan dat de geestelijkheid zich niet moest bemoeien met
technische en economische aangelegenheden binnen de sociale organisaties, maar iuist
onpartijdig daarboven moest blijven staan. Overigens had Mol soortgelijke kritiek ook op
het vooroorlogse gemeentebestuur. Het stond hem tegen, dat veel activiteiten uit een hou-

ding van liefdadigheid ten behoeve van de bevolking plaatsvonden en niet vanuit de
behoefte aan leniging van een fundamentele nood. De macht van pastoors en dekens was
groot in die dagen en de meesten van hen hadden de neiging zich werkelijk met alles te
bemoeien. De verhouding met pastoor Bastiaansen van St. Willebrord werd daarentegen
gekenmerkt door voortreffelijke samenwerking. Respectvol beschreef Mol hem als een
tweede Aritns, die het werkloosheidsprobleem binnen zijn parochie persoonlijk aanpakte
door tal van initiatieven. Het denken van de katholiek Mol bleef verweven met de

33 Van der Lans, 'Niet met cijfers alleen', 24.
34 Deze indeling h ontleend aan Verhage in Kathoheken, Kerk en were/d.
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intenties van de moederkerk en gedurende vele jaren coOrdineerde hij als voorzitter de
activiteiten van de Katholieke Actie in Etten. Cordiaal werkte hij samen met de Brabantse
geestelijkheid, maar diegenen van wie hij vermoedde dat zij zijn opvattingen doorkruisten,
hadden een lastige tegenstander aan hem. Tal van pastoors zette hij aan om in hun parochie

een collecte te houden voor de eigen, katholieke universiteit. Mol was een bewust lid van de

katholieke gemeenschap, leefde daarnaar en droeg zijn overtuiging als voorman uit.
Niettemin had deze medaille ook zijn keerzijde. Decennialang was het katholicisme
de superieure dekmantel waaronder alle handelen zich voltrok. De katholieke Brabanders
hadden zich in de negentiende eeuw nog door de protestantse bovenlaag en de regering
veronachtzaamd gevoeld; op hun beurt voelden in de daaropvolgende eeuw veel Brabantse

protestanten zich geisoleerd." In Etten werd bij Mol in de jaren vijftig een kentering in dat
denken waarneembaan Hij hield in zijn woonplaats een aantal keren een spreekbeurt over

acculturatie, toen veel niet-katholieken zich hier vestigden met de komst van nieuwe
fabrieken en bedrijven.
Zoals in paragraaf g. I reeds is beschreven. zouden de opvattingen van Mol over
diezelfde kerk in de jaren zestig nog in scherp contrast komen te staan met de voorafgaande
decennia. Met name het Tweede Vaticaans Concilie en het inspirerende beleid dat paus
lohannes XXIII via zijn 'aggiornamento' teweegbracht, doorbraken een geest van verstarring en brachten de benodigde en weldadige ruimte in het denken. Mol toonde zich gevoe

lig voor de geboden openheid en vri iheid, maar zag om zich heen veel leeftijdgenoten die
vertwijfeld poogden de vernieuwing tegen te gaan. De onafhankelijke geest die hij steeds
gebleven was, was steeds zijn voelhorens blijven uitsteken via zijn bestuurlijk-maatschappelijke activiteiten, zodat hij naar behoren geinformeerd was over wat er speelde. Aan deze

verandering in het denken van deze karaktervaste katholiek lijken ook zijn contacten
binnen de geesteliike volksgezondheid en de Katholieke Universiteit van Nijmegen te
hebben bijgedragen. Zijn beleving van het katholicisme is zeker mede gevormd door zijn
werk voor de WHO en doordat enkele van zijn kinderen in Afrikaanse ontwikkelingslanden gingen werken. Problemen aangaande geboortebeperking, schrijnende armoede,
voedseltekorten en misoogsten kende Mol niet alleen uit vergaderstukken of van de in
opkomst zijnde televisie, maar ook uit eigen directe waarneming. De starheid van de kerk
van Rome die naar zijn mening geen uitvoering gaf aan de vernieuwende ideeen van het
Vaticaans Concilie. bracht hem tot het besluit zijn kerkelijke onderscheidingen terug te
sturen. Hi j was toen bijna tachtig, maar iets van de rebel was altild in hem gebleven.

9.6 Mol als Brabander
Zowel van de kant van zijn vader als van zijn moeder stamde Mol uit een Brabants geslacht

dat tot vcidr I 800 terugging. Daar Iagen zijn wortels, dat was het volk waarvoor hij zich
sterk wenste te maken. Brabantse studenten hielden elkaar aan de universiteit van
Amsterdam voor, hun verdere leven in de geest van P.C. de Brouwer te zullen handelen. Het
was het beeld van het uitgebuite en achtergebleven katholieke Brabant, dat overgeleverd
was aan de inhaligheid van hoogmogende heren van 'boven de rivieren'. Ofschoon in later

iaren dit beeld wel is bijgesteld op zijn eenzijdigheid, was het ook bij Mol lange tijd
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uitgangspunt tot handelen.if De weinige, pas afgestudeerde katholieke academici hadden
aan het begin van de eeuw het voortouw te nemen om een achterstand in dit gewest in te
halen. 'Brabant aan ons' hield de even vrome als intellectuele De Brouwer de academici
voor, waarbij trouw aan de katholieke kerk behoorde tot het wezen van de Brabander. Deze
priester was ook een der eersten in het land, die de oprichting van een katholieke universiteit bepleitte. 31 Zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog overheerste dit beeld van Brabant

nadrukkelijk geillustreerd werd doordat de rector van de net
opgerichte Katholieke Economische Hoogeschool in I929 zijn diesrede de titel van
als wingewest, hetgeen

Het an·ne Brabant meegaf.38 Mol vereenzelvigde zich oprecht met zijn provincie, waarin hij

vele functies zou vervullen. Als katholieke Brabander was hij bovendien behendig genoeg
om extra subsidies in de wacht te slepen ter bestrijding van de opgelopen achterstand in de
volksgezondheid. De verbondenheid met het eigen gewest kwam onder meer tot uiting.

toen Mol in I 942 met een Brabantse koffietafel het feit herdacht dat hij vii fentwintig jaar
arts was. Tal van coryfeeen uit de wereld van het Wit Gele Kruis als Corssmit, De Vreeze en

Matthee zijn bij die gelegenheid gefotografeerd met boerenkiel en pet.
Tot aan zijn aantreden als voorzitter van de Nationale Federatie halverwege de jaren
vijftig bleef Mol meer Brabander dan nationaal bestuurder.39 Duidelijk bleek zijn betrokkenheid met de regio West-Brabant door zijn inspanningen als kamerlid om dit gebied voor
industrialisatiegelden in aanmerking te laten komen. Mol las veel Brabantse literatuur en
verwees geregeld naar Knuvelder en Van Duinkerken. Laatstgenoemde kende hij persoonlijk ook goed. Met name het boek Brabantse herinneringen van Van Duinkerken lijkt model
te hebben gestaan voor Mols persoonlijke memoires met betrekking tot de beleving van

het katholicisme. Illustratief voor de verbondenheid met de provincie is het feit dat Mol
tot de zes personen in Etten behoorde die (in I949) een abonnement op het Brabants
Jaarboek hadden.w Het kleine aantal abonnees zegt overigens ook iets over de geringe

belangstelling voor bovenlokale culturele aangelegenheden op een dorp. Mol's interesse
voor de Brabantse zaak wordt ook geillustreerd door zijn abonnement op het jaarboek
De Ghulden Roof te Roosendaal vanaf het eerste jaar van verschijnen (I94I) tot aan zijn
dood. De arts maakte ook deel uit van heemkundekringen en publiceerde verdienstelijk
over taI van onderwerpen.
Mol stond als emancipator op de bres voor de eigen provincie, doch week door zijn
levensstijl en denkwijze toch ook weer aanzienlijk af van het merendeel van zijn provincie

genoten. Zo werd in het gezin van de huisarts nooit dialect gesproken. Met genoegen stelde
het echtpaar Mol het huis open voor feesten, maar die verliepen wel op een verfijndere
wijze dan bij hun streekgenoten het geval was. De eigenschap hard te kunnen werken.

die men de Brabander toekent, was Mol zeker op het
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geschreven, maar van de

lansma en Schroor Tweeduizend joar geschiedent\, 424.

Rooijakkers, Ritue/e repertoires, 11,12.
37 De Brouwer, De Brabantse ziel, 142-146.
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38 Bijsterveld, 'Het maakbare verleden', 283.
39 Interview met Leenen.

40 De anderen waren de burgemeester, de overste der zusters franciscanessen, deken Van de Bom, Raeven,
als psycholoog verbonden aan het Wit Gele Kruis in Tilburg en twee particulieren.
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volgzaamheid die veel van zijn streekgenoten kenmerkte, was bij hem geen sprake.41 Het
verschil met het merendeel van zijn provinciegenoten was, dat Mol weigerde te berusten.

Het kostte noch de geestelijken, noch het gemeentebestuur of de notabelen op een dorp
moeite de gemeenschap in toom te houden. Veel van zijn felle reacties op bestuurders en
regenten van charitatieve instellingen als het armenbestuur, de Vincentiusvereniging en
het Elisabethgasthuis in het vooroorlogse Etten dienen in dit licht bezien te worden. In de

ogen van Mol waren zij bij uitstek de exponenten van een sfeer van zelfgenoegzaamheid,
waarbij ieder enigszins afwijkend initiatief vroegtijdig in de kiem gesmoord werd. Als
representant van een nieuwe lichting katholieke academici vocht Mol tegen deze

lankmoedigheid. Toen de historicus Rogier in later dagen repte over de 'inertie der katholieken' wekte dat bij velen beroering, maar het was wel datgene wat Mol vaak om zich heen
zag. De arts hield

niettemin van het plattelandskarakter en de mentaliteit van zijn provincie

en had sympathie voor Brabantia Nostra. Net als in de uitgaven van deze beweging

klinkt

ook bij hem in zijn memoires vaak sympathie door voor behoud van het Brabants eigene.
Het belang van de dorpsgemeenschap, de buurt, het familieleven en zeker het behoud van
het geloof nemen daarbij een centrale plaats in.42 Voor de Groot-Nederlandse gedachte, het
samenvoegen van Noord en Zuid aan weerskanten van de Nederlands-Belgische grens, was
bij hem echter geen plaats.43 Aan dit soort weidse vergezichten vergaloppeerde Mol zich

niet. Waarschijnlijk was hij er te nuchter voon
Mol was een geengageerde Brabander, maar zeker geen provincialist. Zijn nadrukkelijk opkomen voor Brabantse belangen binnen de volksgezondheid kan niet los gezien
warden van de toenmalige maatschappelijke verhoudingen, waarin een achterstand weg-

gewerkt moest worden. Zuigelingen- en tuberculosesterfte waren de hoogste van het land
en op terreinen als geestelijke gezondheidszorg en kinderuitzending bestond er in het
Zuiden niets. De categorieen 'Katholiek' en'Brabander' waren bij Mol lange tijd synonieme

begrippen, die als uitgangspunt dienden om vernieuwing en structurele verandering
gerealiseerd te krijgen. Door de samenstelling van de bevolking van deze provincie waren
de katholieken en Brabanders twee elkaar in hoge mate overlappende groepen. Uit de
grond van zijn hart dankte Mol in november I963 de Bondsvergadering bij zijn afscheid als
voorzitter van het Noord-Brabantse Wit Gele Kruis in het hart van Brabant, de schouwburg

in Tilburg, en sprak uit dat dit zijn Brabantse hart diep getroffen had.
Als Brabander in hart en nieren heeft hij zich niettemin als geen ander lang veel
inspanningen getroost om ook nationaal tot goede gezondheidsvoorzieningen voor het
katholiek volksdeel te komen. Vanaf de oprichting van de Nationale Federatie in I923 was
deze organisatie decennialang met

zijn persoon verbonden.

9.7 1Jkpunt 1945 bij een katholieke, Brabantse dokter
In de voorafgaande paragrafen zijn de belangrijkste te onderscheiden rollen van Mol
beschreven: die van arts, katholiek en Brabander. In belangrijke mate bepaalden deze rollen zijn houding. Mol poogde als medicus de volksgezondheid omhoog te stuwen, ging

daarbij uit van de leer van de katholieke kerk en bekommerde zich primair om het gewest
dat hem lief was, het Brabantse. Deze analyse is echter tamelijk kunstmatig. De praktijk
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was namelijk dat de verschillende rollen voortdurend door elkaar heen liepen en elkaar
ook versterkten. Mol was dan ook niet zozeer de optelsom van drie rollen maar duidelijk
de vervloeiing tot edn geheel. Dit impliceert, dat hij een 'Brabantse katholieke arts' was.
Wel was de functie van medicus de belangrijkste van de drie, omdat hij hiervoor gestudeerd had en er in zijn praktijk en als bestuurder op aangesproken werd. Dit laat onverlet dat ook de twee andere rollen van cruciale betekenis zijn geweest voor zijn doen en
laten. De permanente over en weer beinvloeding via deze drie rollen is in de onderhavige
studie op diverse plaatsen beschreven. Zo komt het bestuurslidmaatschap en latere voor-

zitterschap van De Krabbebossen bij Mol voort uit zijn constatering als arts, dat er voor de
Brabantse, katholieke kleuter een tekort was. Onder katholieken genoot de kinderuitzending

weinig aanhang en lagere schoolkinderen van katholieke signatuur maakten hiervan
verhoudingsgewijze het minst gebruik. Bovendien stelde, zeker op het platteland van
Noord-Brabant, het kleuteronderwijs weinig voor. Vanuit de constatering dat er een soort
niemandsland lag tussen de zuigelingenzorg en de in opkomst zijnde schoolgezondheidszorg was het met name Mol die speciale voorzieningen voor de leeftijdsgroep van 66n tot
zes jaar voor Noord-Brabant op de kaart zette. Daarbij staat dit kleutertehuis model voor
andere werkvelden. Op het Brabantse platteland met zijn homogene katholieke karakter
behoorde de arts Mol op het einde van de Eerste Wereldoorlog tot de pioniers, die vonden
dat het gebrek aan hygiene en de hoge sterftecijfers een halt toegeroepen moest worden.
Via de diocesane federatie van het bisdom Breda leidde dit tot tal van bestuursactiviteiten

van Mol bij de Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis. Wederom vielen de drie rollen van
Mol reeds in I 933 samen, toen hij binnen een kleine voorhoede het nijpende tekort aan
sanatoriumruimte voor tuberculose in de eigen provincie signaleerde. Vooral gedurende
de bezettingsjaren zou hij zich er sterk voor maken, dat er een noodsanatorium kwam. De
wisselwerking tussen de verschillende niveaus zien we bij Mol ook duidelijk terug wat

betreft zijn inbreng bij de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant. Als
vertegenwoordiger namens de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis nam Molin de jaren

dertig deel aan een commissie, die zich met de ordening van het gezondheidszorgveld
bezig hield. De ideeen die hij daar opdeed, leidden ertoe dat nog v66r de Tweede
Wereldoorlog een dergelijke Raad in de eigen provincie als eerste in het land werd opgericht. Zijn langdurig voorzitterschap zorgde ervoor dat binnen deze Raad de belangen
van het particulier initiatief degelijk gewaarborgd bleven, waarbij vertegenwoordigers van
overheden te spreken waren over zijn codlperatieve werkwijze. Binnen de congeniale

samenwerking van het naoorlogse Brabant vonden vertegenwoordigers van de georganiseerde gezondheidszorg en burgemeesters en representanten van de provincie elkaar op
44
een vrij eenvoudige wijze, omdat iedereen hetzelfde gedachtegoed van de KVP aanhing.

Minder prominent aanwezig stond Mol niettemin ook in de eigen regio en provincie (en
landelijk) mede aan de basis dat er voorzieningen kwamen voor schoolgezondheidszorg,
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Naailkens, Leer mij ze kennen, 21-38.

42 Van Oudheusden, Brabantia Nostra, 19.
43 Van Oudheusden, Brabantia Nostra, 130.
44 Interview met Smulders en Swaak.
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gezinszorg en'onmaatschappelijkheidsbestrijding'. In al deze initiatieven zagen we hoe de
drie rollen van Mol tot dn geheel vervloeiden.

Het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft bij Mol nog een ingrijpende verandering
opgeleverd in zijn maatschappelijk functioneren. Er waren 230.000 doden gevallen onder
wie Ioo.000 joden.45 In een periode dat 'moffenhoeren' kaalgeschoren en N.S.B.'ers aan de
schandpaal werden gezet, werd Mol, als uitvloeisel van zijn vele contacten in de katholieke
gezondheidszorg, in dit leeggeroofde en geplunderde land voor de Tweede Kamer
gevraagd. De pur sang medicus legde zijn huisartspraktijk neer en zou nog aan een indrukwekkende tweede carriere beginnen. Algemeen werd het als een opmerkelijke stap gezien

voor iemand die bijna halverwege de vijftig was. Ofschoon hij hier zel f niet voor koos maar
het uit (katholiek) plichtsbesef deed, lijkt deze kentering in zijn leven rondom dit ijkpunt
achteraf een uiterst gelukkige samenloop van omstandigheden opgeleverd te hebben. Als
bestuurder kon hij zich thans immers fulltime met overgave wijden aan de behartiging
van de volksgezondheidsbelangen, een desideratum dat reeds lange tijd bestond, omdat

noch binnen het parlement noch binnen het departement van Sociale Zaken waar
Volksgezondheid ondergebracht was, overmatig veel interesse voor dit gebied bestond.
Energiek stortte de Ettenaar zich op zijn nieuwe werkzaamheden, wat mede tot gevolg had
dat begin jaren vijftig voor het eerst in de parlementaire geschiedenis een staatssecretaris
voor Volksgezondheid verwelkomd mocht worden. Op veel terreinen fungeerde de bezetting als een keerpunt. Mol had in zijn studie medicijnen in Amsterdam nog een duidelijk
Duits geinspireerde opleiding genoten, maar het brandpunt zou zich nadien geleidelijk
naar de Anglo-Amerikaanse wereld verschuiven.46 Als kamerlid zou spoedig druk op Mol
uitgeoefend worden zich beschikbaar te stellen namens de regering als Nederlands afgevaardigde voor de WHO en voor de Sint-Radboudstichting. Veel van zijn sociaal-geneeskundige opvattingen kon hij hier kwijt en omgekeerd vernam hij op deze vooruitgeschoven
posten veel wat weer bruikbaar was op de andere te onderscheiden niveaus. Bij aanvang
van zijn kamerwerkzaamheden in 1946 was Mol nog steeds de nooit versagende zoeker
naar nieuwe wegen in de volksgezondheid. Nog nam het katholieke Brabant een

prominente plaats in binnen zijn denkwereld. In de loop van de jaren vijftig zou dit
geleidelijk afvlakken en baan maken voor een meer nationale en internationale visie en
interconfessionele samenwerking.
In het denken van Mol heeft decennialang bij de uitwerking van zijn plannen steeds
voorop gestaan, dat het katholieke volksdeel dezelfde gezondheidsvoorzieningen moest
hebben als de rest van de Nederlanders met een andere religie of wereldbeschouwing.
Zijn andere emancipatorische doelstelling was Noord-Brabant mee op te stoten in de vaart
der volkeren en de frustraties van het vroegere Generaliteitsland achter zich te laten. Toen
halverwege de jaren

vijftig bij het

Brabantse katholieke volksdeel van achterstand hoe-

genaamd geen sprake meer was, liet hij deze doelen los en richtte hij zich op de hierboven
omschreven uitgangspunten. Met zijn benoeming tot voorzitter van de Nationale
Federatie werden zijn jaarredes voor de Brabantse bondsdag niet nadrukkelijk meer als

opening van het jaarboek van het provinciale Wit Gele Kruis afgedrukt. Brabant was niet
langer meer 'de maat van alle zaken'. Ten opzichte van andersdenkenden en neutralen is
de opstelling van Mol altijd verzoenend geweest. Reeds tijdens de bezettingsjaren legde hij
mede de basis ervoor dat in de jaren zestig de drie landelijke Kruisverenigingen elkaar
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steeds nadrukkelijker gingen opzoeken om de mogelijkheden voor samenwerking te

bespreken. De goede contacten met onder meer Tuntler, voorzitter van de A.N.V. Groene
Kruis, lagen hier mede aan ten grondslag. Zeker vanaf begin I960 is duidelijk te constateren
dat Mol's speelveld niet meer door het katholieke erf bepaald wordt.

9.8 Verschuivende panelen: van verzuiling naar ontzuiling
Een consequentie van het schrijven van een biografie is dat sterk op het persoonlijk wel en
wee van Udn individu ingezoemd wordt. In de zeven voorafgaande paragrafen van dit

hoofdstuk gebeurde dit. In deze en de volgende paragraaf wordt het werk van Mol afgezet
tegen een tweetal achtergrondfactoren, die zijn actieradius in belangrijke mate bepaald
hebben. In het eerste hoofdstuk werd daar reeds voor de periode I85O-I9 I 7 op ingegaan. In

de periode die in deze biografie centraal stelt, I 9I 7 tot 1968, de jaren waarin Mol maatschappelijk actief was, veranderde de Nederlandse samenleving ingrijpend. Het is interessant te bezien. hoe het speelveld van de arts beinvloed werd door deze veranderingen in de
tijd en omgekeerd hoe hij daarop inspeelde. Allereerst wordt gekeken naar de invloed van

het katholicisme op de samenleving.
Eeuwenlang hadden de Nederlandse katholieken als een sterke minderheidsgroep
gegolden. In de zeventiende en achttiende eeuw werd binnen de Republiek hun openbare
godsdienstuitoefening niet toegelaten en moesten ze zelfs hun heil in schuilkerken zoeken.
Meer dan de helft van de in Nederland wonende katholieken verbleef in het gebied ten
zuiden van de Waal in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Een belangrijk gevolg van
deze geografische concentratie was, dat de vroegere onderdrukking van de katholieken als
confessionele groep met de gewestelijke onderdrukking van de twee zuidelijke provincies
als Generaliteitslanden samenviel. Met name in deze provincies deed zich een patroon
voor, waarin sprake was van een duidelijk katholiek-culturele dominantie.47 Sterker dan in
de omringende landen zou de katholieke gezindheid zich hier tot het begin van de jaren
zestig van de twintigste eeuw blijven uiten in een sterke frontmentaliteit. 18 Toch was aan

het begin van de twintigste eeuw de achterstand op tal van terreinen onder het katholieke
volksdeel nog groot, zoals Poelhekke voor de participatiegraad van katholieken aan het
academisch onderwijs aantoonde.49 In paragraaf I.3. werd stilgestaan bij het feit dat de

katholieken steeds meer kozen voor een vorm van isolement, waardoor het gehele maatschappelijke leven zich binnen de eigen zuil ging afspelen. Het gevoel tweederangsburgers
te zijn zat nog altijd diep bij veel katholieken en het was dan ook een kleine voorhoede van
katholieken die leiding gaf aan dit emancipatieproces, onder wie de in Etten aantredende
ionge dokter Mol,50

45 De Liagre BOhl, 'Consensus en polarisatie'. 265.
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Rupp, Van oude en nieuwe universiteiten, 335,336.

47 Van Heek, Van hoogkapitalismc naar verzorqinqsstaat, 212-225.

48 \Ian Heek, Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstoot, )32-249.
49 Knippenberg, De re/igieuze kaart, 168.
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Reeds ingezet in de laatste

kwarteeuw van de negentiende eeuw werd op vrijwel alle maatschappelijke terreinen de beinvloeding vanuit de moederkerk merkbaar en het hele verenigingsleven werd naar katholieke maatstaven herverkaveld. Ook indien amper een func
tionele relatie aanwezig was tussen het doel van een organisatie en levensbeschouwing,
werd de toevoeging'R.K.' gehanteerd. Zelfs bij de legendarische geitenfokvereniging en de
Boerenleenbank gebeurde dit in het Zuiden en lokaal controleerde de geestelijk adviseur

nauwlettend of er geen ontsporingen plaatsvonden." De verzuiling zou zich nergens zo
sterk manifesteren als onder het katholieke volksdeel."z
Van een schuilkelderstrategie waren de katholieken via een zichzelf opgelegd isolement
overgegaan naar triomfalisme, waarna de'Roomse burcht' met de wit gele vlag in top ver-

der uitgebouwd werd. Steeds meer werd het geloof in eigen kunnen benadrukt en de
eigenstandigheid voorop gesteld en steeds meer geraakten gevoelens van minderwaardigheid op de achtergrond.53 Een afwerende houding ten opzichte van de neutralen, maar
vooral de angst voor de socialisten rond Ig I 7 hadden het bisschoppelijk standpunt sterk
beinvloed. De oprichting van het Wit Gele Kruis was daarvan mede de vrucht. Met de
komst van het algemeen kiesrecht was de zorg onder het episcopaat groot, dat het katholiek
electoraat niet op de eigen katholieke partij zou blijven stemmen. Evenals op het terrein
van de gezondheidszorg zou hun invloed op de vorming van een katholieke eenheidspartij
dan ook groot zijn. 'Troelstra's vergissing' zou door de bisschoppen en vooraanstaande

katholieken nadien nog vaak en graag aangehaald worden om te bewijzen dat met de
sociaal-democraten niet samen te werken viel.54 Van betekenis is zeker ook geweest, dat in
I9I8 voor het eerst een katholiek het minister-presidentschap op zich nam.
Het hele Interbellum staat bol van voorbeelden, waaruit blijkt dat de macht van de
bisschoppen vrijwel grenzeloos was. In deze studie zagen we hoe de ijzeren greep van het
episcopaat de besluitvorming van de Sint-Radboudstichting in Nijmegen in handen hield
en tot 1939 diende de Brabantse Bond van het Wit Gele Kruis alle besluiten van enige
importantie aan de bisschoppen voor te leggen. Op hoogtijdagen waren de kleuren purper
en paars immer prominent aanwezig. Maar ook op andere terreinen in de samenleving was
het hetzelfde. Zo hadden de eerste ideeen voor een neutrale radio-omroep in de jaren twintig geen schijn van kans, omdat een coalitie van confessionele partijen ervoor zorgde. dat
er omroepverenigingen kwamen, waardoor van een staatsmonopolie of commerciele
radio-omroep in het Nederlandse bestel geen sprake kon zijn. Hieruit kwam in 1925 de
Katholieke Radio Omroep voort.55 Nederland was tot aan de jaren zestig keurig verdeeld

in vier gemeenschappen, waarbij dit verzuilde landschap enerzijds een grote mate van
stabiliteit opleverde, maar zeker vddr de oorlog een bron van permanente kritiek vormde.
Deze verdeeldheid en de 'schotjesgeest' droegen er toe bij dat de grote maatschappelijke

problemen van de jaren dertig nooit efficient aangepakt werden.s'
De invloed van de katholieke subcultuur heeft ideologisch en feitelijk sterk bijgedragen
tot de ontwikkeling van intermediaire structuren, waaronder de gezondheidszorg. Met het

netwerk van katholieke organisaties en bestuurders was de R.K.S.R (Rooms Katholieke Staats
Partij) nauw verbonden.57 Prominenten van de Nationale Federatie van het Wit Gele Kruis,
onder wie Mol, togen vanaf I 930 steeds meer naar Den Haag om via politieke lobby hun
belangen veilig te stellen. Toch zette reeds vddr de Tweede Wereldoorlog een trend in, vaak
onderhuids, die zich nadien alleen maar zou versterken. De medische en verpleegkundige
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professionals begonnen zich in de discussie te mengen en wensten medezeggenschap over

de inhoud van hun werk. Nieuwe werksoorten als geestelijke gezondheidszorg dienden zich
aan. Daarin werd weliswaar nog naar nauwe afstemming met de geestelijkheid gezocht,
maar het alleenrecht kon deze niet langer claimen. In het gezondheidszorgveld geraakten de
verschillende partijen, eerst nog aftastend, reeds vddr het uitbreken van de oorlog met elkaar
in gesprek. De scherpste kanten van confessionele tegenstellingen begonnen toen op de

achtergrond te geraken en sommigen keken uit naar meer doelmatige vormen van samenwerking. Kort na de bevrijding deed het episcopaat een stap terug in het bestuur van de
Katholieke Universiteit van Nijmegen, zonder overigens zijn grip kwijt te geraken. In die
zelfde periode toog de voorzitter van De Klokkenberg naar de bisschop om te bepleiten, dat
de niet-katholieke industrieel E Philips als lid van het Eindhovens aanbevelingscomitd van
zijn stichting kon blijven fungeren. Voor het eerst werd er aandacht aan besteed dat ook nietkatholieke lijders aan tuberculose welkom waren in het nieuwe Brabantse noodsanatorium,
dat overigens nog een overduidelijke katholieke signatuur droeg.
Langzaam maar zeker verschoof de macht van de bisschoppen naar de vertegenwoordi
gers van het katholieke maatschappelijke middenveld. Mol was hier een exponent van.

Ofschoon hij zeker niet verrukt geweest zou zijn over de benaming, ging ook hij in de termi-

nologie van Duffhues steeds meer functioneren als een'elitebestuurder' binnen het katholieke
netwerk.58 Deze auteur doelt daarbij op patronen die tot uitdrukking komen in relaties tussen

katholieke organisaties op nationaal niveau, waarbij soms dubbelfuncties of meer voorkwamen. Zo maakte Mol omstreeks :[955 deel uit van het bestuur van de Nationale Federatie het
Wit Gele Kruis, was hij kamerlid namens de KNP, maakte hij deel uit van het bestuur van de
Sint Radboudstichting en zat hij het bestuur voor van een katholieke ziektekostenverzekeraar.
Deze ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden van de wezenlijke veranderingen
binnen de katholieke kerk die zich na de oorlog voltrokken. Van oudsher was deze een
'volkskerk', hetgeen de pretentie meebracht universeel te zijn. De kerk strekte zich uit over
de hele wereld en alle mensen. Deze universaliteit bracht met zich dat deze kerk principieel
intolerant was en geen concurrentie duldde. Tot ongeveer I95O vertoonde de Nederlandse
katholieke kerk de eigenzinnigheid van dit volkskerktype, waarbij het specifieke van dit
land bovendien was, dat een emanciperend katholicisme zich diende waar te maken in een

samenleving die een veelheid aan confessies kende en waar scheiding tussen kerk en staat
heerste. Het ideaal van een christelijke maatschappij moest bijgevolg worden beperkt tot

katholieke kring. Tegelijkertijd bracht deze numerieke minderheid trouw aan de
kerkelijke voorschriften en gehoorzaamheid aan de priesters met zich mee.59 Langzaam
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werd afstand genomen van deze universele claim en de pretentie om de exclusieve waarheid
in pacht te hebben. Men groeide naar de andere kerken toe, een proces dat ook waarneembaar was op taI van maatschappelijke terreinen. Zo werd er in Etten binnen de lokale af-

deling van het Wit Gele Kruis over gesproken zich open te stellen voor niet-katholieken en
werden op landelijk niveau de samenwerkingsgesprekken tussen de drie nationale koepels
van de Kruisverenigingen intensiever. Het accepteren van andersdenkenden zou niettemin een verhaal worden van vallen en opstaan, omdat de mentaliteit van het katholieke

volksdeel lange tijd gekenmerkt werd door volgzaamheid en saamhorigheid binnen de
zuil.w Geboortebeperking bijvoorbeeld, ontmoette felle tegenstand. Toen de NVSH in I 950
probeerde haar activiteiten in het Zuiden uit te breiden. had een Brabantse courant als kop

'Geen gastvrijheid voor volksvergif'. waaraan men toevoegde 'mordicus tegen het gebruik
van neo-malthusianitische propaganda en methoden te zijn.' De homogeniteit in wereld

beschouwing zorgde ervoor dat het verstrekken van anticonceptiemiddelen in uitgestrekte
gebieden van het Zuiden veel moeilijker bleef dan in andere delen van het land. Pas in de

loop van de jaren vijftig diende zich begrip aan dat bij de gewenste gezinsgrootte ook
factoren van medische of sociale aard een rol konden spelen. Verantwoord ouderschap en
geboorteregeling werden schoorvoetend legitiem voor de kerk, ofschoon voorlopig alleen
periodieke onthouding in aanmerking kwam. Ook aangaande de rol van de werkende
gehuwde vrouw en de mogelijkheid tot echtscheiding werden door de katholieken lange

tild vrij traditionele standpunten ingenomen.
De veranderingen die vanaf I945 in de katholieke kerk werkzaam waren, verliepen
tamelijk onzichtbaar en werden pas manifest in de jaren zestig. De achterstand die
hI

Poelhekke aan het begin van de eeuw constateerde, was voor een belangrijk deel ingelopen. maar nog niet geheel weggewerkt. Halverwege de jaren vijftig was 2 I.9% van de
hoogleraren en 27.390 van de studenten katholiek op een bevolkingsaandeel van 40%. De

openheid van de katholieke kerk werd steeds meer een onderwerp van gesprek:2 Nog eenmaal probeerden de Nederlandse bisschoppen het tij te keren. Hun Mandement van I954
ademde nog helemaal de oude schotjesgeest uit. Het zou een achterhoedegevecht blijken
te zijn en in 965 herroepen worden.6, De toen nog echt katholieke Volkskrant reageerde

echter volgzaam op het Mandement met: 'De katholiek neemt het met eerbied en leest het

in gehoorzaamheid.44 Katholieke Gezondheidszorg, tot dan altijd een betrouwbare barometer
wat kerkelijke aangelegenheden betrof, besteedde er echter al niet veel aandacht meer aan,

terwijl dit Mandement toch de nodige consternatie in het land opwekte en de druk op de
rooms-rode coalitie tot grote hoogte opvoerde. De veranderende samenleving begon nieuwe
grenzen te stellen. Progressieve katholieken als de priester-socioloog Ponsioen, Fortmann,

Rogier en Trimbos gaven nieuwe voeding aan die omwenteling via de Volkskrant.('s Mol
kende de meesten persoonlijk, had hun werk bestudeerd en liet een aantal van hen
geregeld in Katholieke Gezondheidszorg publiceren.
Geheel in detraditie van dekatholieke parti j bepleitte fractievoorzitter Romme in de

iaren vijftig het belang van eenheid binnen het katholieke kamp. Nog altijd werd de KVP
gezien als een parlement van het katholieke volksdeel.66 Nog steeds stond de katholieke
zuil fier overeind. Interactief trokken de politieke eenheidspartij en de sociale organisaties
onderscheiden maar niet gescheiden op. Niettemin werden de individualiserende en
seculariserende tendensen in de samenleving steeds duideliiker waarneembaar en gingen
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zij een bedreiging vormen voor het corporatistisch perspectief. Groeiende onkerkelijkheid, grotere 'genotzucht' bij de massa en de ontwortelende invloeden van de sociale en
culturele mobiliteit waren de tamelijk zure druiven die weinig rooskleurige KASKI-rap-

porten in die jaren opleverden.6'Een doorgewinterd politicus als Romme verstond als geen
ander de kunst van het politieke spel om de eigen ideologie te realiseren. Ook Mol was hier
bedreven in. zij het in bescheidener mate en op een beperkter terrein. Ofschoon deze
kwestie ideologisch en emotioneel gevoelig ligt, is menig politicoloog de mening toegedaan dat 'macht' zwaarder telt en dat bij het parlementaire spel politieke idealen en
kiezersbelangen in wezen hieraan ondergeschikt zijn.68 Mol zocht daarbij een aantal keren
de grenzen van het haalbare op. In I948 ging hij als enige KVP-er met de PvdA-fractie mee

bij de stemming over het mogen werken van de gehuwde vrouw. Ongetwijfeld speelde bij
dit stemgedrag mee dat hij voorzag deze getrouwde vrouwen nog hard nodig te hebben
binnen het Kruiswerk, waar het aantal religieuze verpleegkundigen daalde. Zijn afwijzen
van staatsinvloed binnen de volksgezondheid en het naar voren schuiven van Etten en
Leur in de industrialisatienota duidden erop, dat hij bereid was onorthodox te werk te gaan
en zonodig de gebaande paden te verlaten.
Aangezien in het verzuilde Nederland geen enkele partij de absolute meerderheid
bezat, bestond de neiging de ideologische tegenstellingen tussen partijen te 'pacificeren'.
De elites van de grote partijen onderhielden daartoe contacten met elkaar en bezworen dit

soort conflicten op leidersniveau. Ook binnen de gezondheidszorg in Noord-Brabant in het
naoorlogse tijdperk lijken zo tegenstellingen tussen de verschillend gekleurde Kruisverenigingen overbrugd te zijn. Met zijn deskundigheid en charme slaagde Mol er in
Brabant tamelijk eenvoudig in, de tegenstellingen tussen overheid en particulier initiatief
en de activiteiten van Kruisverenigingen met verschillende levensbeschouwing te over-

bruggen. De aanwezigheid van Inspectie, burgemeesters en gedeputeerden binnen de
boezem van de Provinciale Bond droeg bij tot het bereiken van consensus. Diners met een
uitstekend glas wijn bij hem thuis vergemakkelijkten zo nodig het besluitvormingsproces

in een door hem voorgestane koers.

Multi-interpretabele begrippen als 'ontkerkelijking', 'ontideologisering', 'deconfessionalisering', 'secularise:ring' en 'ontzuiling' raakten in zwang in het begin van de jaren
zestig en duidden er reeds op, dat met elkaar samenhangende processen van culturele en

60

61

Kruijt, 'Mentaliteitsverschillen in ons volk', 18.
Van Heek, Van hoogkapitalisme naor verzorgingsstaat, 227-231.

62 Knippenberg, De re/igieuze kaart, 168.
63 U\phart, Verzuiling, pocificatie en kentering, 12.
64 Knippenberg, De re#gieuze kcart, 172.
65 \Ian \tree, De metamorfose van een dagblad. 40.

66 Bornewasser,

KVP.

Herkomst, 563-570.

67 Bornewasser, KVP. Herkomst, 583.

68 Bornewasser,

KVP.

Herorientatie,

42-44.

37I

maatschappelijke aard werkzaam waren. Binnen de Nederlandse samenleving die rond I960

structureel op het hoogtepunt van haar verzuiling stond, was het tot dan toe grotendeels
onderhuids gebleven proces van secularisering vrijwel niet meer te stuiten. Met name

onder het katholieke volksdeel zou deze verandering zich op spectaculaire wijze
voltrekken. De religieuze dimensie van het bestaan verminderde en veel vertrouwde

opvattingen en symbolen verloren hun vanzelfsprekendheid. De kerksheid, ook die van
kerkgetrouwen, nam af. De veranderingen in de persoonlijke geloofsbeleving hadden hun
maatschappelijke consequenties. Leken gingen zich mondiger gedragen daar waar voor
kort nog het woord van de clerus zwaar had gewogen. De veranderingen in de wereldkerk,
zoals die vastgelegd werden op het Tweede Vaticaans Concilie (I9621965), vonden een
gretig onthaal binnen de Nederlandse kerkprovincie. Veel meer moest de 'ziel' van de
bevolking gaan bepalen wat het toekomstige samenlevingsbeeld moest zijn, zodat
formele ideologieen een stap terug moesten doen. Vernieuwing, openheid en dialoog
waren zaken waarom geroepen werd. 70
De kerken en kloosters begonnen leeg te lopen. De roep om herijking van traditio-

nele normen en waarden weerklonk steeds sterker tegen de achtergrond van een kerk
waarvan de sociale leer te lang een statisch en generaliserend geheel van beginselen was
geweest. De Brabantse bisschoppen De Vet en Beckers stonden open voor de tekenen des

tijds." Mol, typische representant van het katholieke bolwerk, nam de vernieuwende
invloed gretig op en verbaasde zichzelf over de gedecideerdheid waarmee hij in vroegere
jaargangen van Katholieke Gezondheidszorg stelling had genomen in tal van kwesties. Zijn
leeftijd vormde geen beletsel. Hij zag juist oplossingen in het verschiet voor datgene wat
hij op zijn vele buitenlandse reizen en binnen het gedachtegoed van de sociale geneeskunde had waargenomen. Volgzaamheid en kuddegeest werden afgeworpen. Vooral in het
katholieke Zuiden daalde door deze veranderende instelling de huwelijksvruchtbaarheid
na I965 spectaculair." In relatief kort tijdsbestek was binnen de Nederlandse kerkprovincie
enorm veel veranderd. In I 950 was Nederiand nog een 'ijverzuchtig zouavenlandje, dat
zich verlangend vastklemde aan alles wat de roomse tiara aan macht en schittering te bieden had' en hield men collectes om het Vaticaan een eigen radiozender te schenken.

Amper vijftien jaar later maakten de Nederlandse katholieken een salto mortale van ultramontanisme naar avantgardisme en behoorden zij tot de felste tegenspelers van 'Rome'.8
In deze snel veranderde mentaliteit in de samenleving liep Mol als voorzitter van de
Nationale Federatie voorop om de samenwerking tussen de drie landelijke koepels van de
Kruisorganisaties te bepleiten. De verzuiling die zo'n belangrijke rol had gespeeld om

achterbannen in het gareel te houden en de moderne industriele samenleving binnen te
loodsen, was definitief voorbij. Het zolang behoudende Nederland zou overigens moeite
hebben met het juiste maatgevoel, want vaak werd het in de daarop volgende jaren
beschreven als een soort anarchistisch laboratorium. /4
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9.9 Verschuivingen in sociaal-economisch opzicht
Niet alleen binnen het katholicisme, ook op tal van andere terreinen waren ingrijpende

verschuivingen waarneembaar in de periode waarin Mol bestuurlijk en maatschappelijk
actief was, waarvan zijn persoonlijke denkwijze en optreden niet los gezien kunnen worden. Zo veranderde de Nederlandse samenleving ingrijpend in de periode vanaf I 870. In de
negentiende eeuw profiteerden grote groepen arbeiders nog niet van de verworvenheden
van het industrialisatieproces. maar ze ondervonden er des te meer de nadelen van. Een

geleidelijke doorbraak bracht maatschappelijke en economische verbetering.75 Op

deze

ontwikkelingen die mede door vakbonden en progressieve lieden op het eind van de
negentiende eeuw in gang werden gezet en die het aanzien van de twintigste eeuw in
belangrijke mate zouden veranderen, lijken drie factoren van grote invloed te zijn geweest.
Er kwamen grote, vaak multinationale ondernemingen, het vakbondswezen en de politieke
partijen kregen veel meer invloed en de moderne verzorgingsstaat kwam tot stand. Deze
veranderingen brachten onder meer met zich mee, dat de rol van de overheid ingrijpend
veranderde. Correctie van overheidswege was gewenst, omdat zeker de crisisjaren hadden
geleerd dat de uitwerking van een te sterk liberaal-economische orde leidde tot onrechtvaardige resultaten.76 Na I 945 zette de modernisering van de samenleving echt door.
Extreme arbeidsschaarste in de Randstad leidde tot een pleidooi om het industrialisatieproces evenwichtiger over het land te laten plaatsvinden, waarvan met name Brabant en

Limburg zouden profiteren." De industrialisatienota's van het ministerie van Economische Zaken moesten ervoor zorgen een tekort op de betalingsbalans weg te werken en de
groeiende bevolking aan werk te helpen. Zij fungeerden als een soort smeerolie in de
wederopbouwplannen. De overheid liet de economie van gesloten planning varen en gaf
via gerichte beleidsimpulsen en stimulerende voorwaarden leiding aan dit proces. Volgens
het voor katholieken zo vertrouwde subsidiariteitsbeginsel werd aan particulieren zo veel
mogelijk vrijheid gegeven.18 Van een in hoofdzaak agrarische en commercitle economie

ging de Nederlandse samenleving geleidelijk over naar een op diensten en industrie
79

gebaseerde ordening.
Vooral in de woonplaats van Mol, Etten, zou deze overgang van een statische boerengemeenschap naar een dynamische industriele samenleving ingrijpende gevolgen hebben.

Tot dan toe had de gemeente Etten en Leur in een relatief sociaal en cultureel isolement
geleefd, maar door het gewijzigde overheidsbeleid werd het in hoog tempo in de vaart der
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volkeren opgestuwd. Mol drukte als kamerlid een stempel op de discussie om de gelden
richting West-Brabant gesluisd te krijgen. In zijn memoires verwoordde Mol zijn verwon-

dering over dit veranderingsproces. Primitiviteit en grote armoede waren vijf decennia
later verdwenen. In het perspectief van Mol woonden mensen toen in mooie, luxe huizen,
konden zij hun kinderen naar het voortgezet onderwijs sturen, waren de medische voor
zieningen enorm verbeterd, enzovoort. Zijn kleinkinderen hield hij voor, dat er ook andere
tijden waren geweest en hij legde getuigenis af van de evolutie in de tijd die hi j meegemaakt

had.1,0

Nauw gelieerd met de opkomst van de industrialisatie kwam in de negentiende
eeuw ook de ontwikkeling van sociale wetgeving in Nederland op gang. Lange tijd was het
in die eeuw het streven de meest schrijnende vormen van armoede te bestrijden door via
een beschavingsoffensief de arbeidende klasse burgerlijke waarden bij te brengen.

Voorlichting en onderwijs werden daartoe als geeigende methoden gezien, maar zonodig
werd sociale dwang niet geschuwd. Tot de grote successen van dit civilisatieproces uit de
periode I880-I 930 mag zeker de spectaculaire daling van het alcoholgebruik gezien worclen.
Steeds had dit als een grote bedreiging voor het arbeidersgezin op de loer gelegen.8' In
belangrijke mate organiseerden zowel de werkgevers als de werknemers zich langs confessionele lijnen volgens de principes van een sterk verzuilde samenleving. Voor het
katholieke volksdeel is van betekenis geweest, dat de leden ervan door deelname aan de

regering vrijwel de gehele twintigste eeuw op basis van consensus de weg konden uit-

stippelen voor een behoedzaam sociaal beleid. Op basis van corporatistische structuren
bouwden zij hun organisaties verder uit.8, Aanvankelijk als een beweging gestart sloten de
ideeen van het Wit Gele Kruis naadloos aan bij dit beoogde beschavingsoffensief. Idealen

als 'Verheffing van het volk' en 'voorzieningen voor het eigen, katholieke volksdeel' zijn
vaak uit de mond en de pen van Mol opgetekend. Het op de oude wijze voortgaan door
op charitatieve wijze te pogen de noden te lenigen zonder daarbij naar structurele
oplossingen te zoeken, kon hem oprecht boos maken.
Wellicht is de ambitie van Mol hier te hoog geweest en verlangde hij in het vooroorlogse Etten en Leur reeds oplossingen die door de mondiale crisis niet gerealiseerd konden worden. De econoom Beveridge bouwde in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog
aan een uitgebreid systeem van sociale voorzieningen, dat door Labour nagevolgd werd en
in veel westerse landen toepassing zou vinden. Keynes, die in I 936 zijn boek General theo-

0' Ofemp/ovment, intrest and money op de markt bracht, en Beveridge kunnen als de belangrijkste architecten van de moderne verzorgingsstaat beschouwd worden. Met ziin theorie
legde Keynes de wetenschappelijke basis voor een conjunctuur stabiliserend overheidsbeleid. Tot het wezen van de verzorgingsstaat behoren de door de overheid gegarandeerde
sociale grondrechten van het individu, die tegenwoordig doorgaans gelden binnen een
aantal industrieel ver ontwikkelde westerse landen. In Nederland zouden na de oorlog bij
wet taI van zaken geregeld worden zoals minimumloon, ziekte- en ongevallenverzekering
en de Algemene Ouderdomswet.85 In de periode van de wederopbouw heeft Mol als kamer-

lid en via zijn grote aantal bestuurlijke functies een bildrage geleverd aan de uitbreiding
van onderwiis, gezondheidszorg en sociale zekerheid. De rooms-rode coalitie, wat kleinere

conflicten ten spijt opmerkelijk eensgezind samenwerkend met vakbonden en werkgevers, predikte herstel en slaagde erin door een lage loonpolitiek op korte termijn de wel374

vaart op te stuwen. De gevolgen waren gigantisch en dienen ook bezien te worden als

achtergrond waartegen iemand als Mol met succes kon opereren. De vooroorlogse standenmaatschappij raakte steeds meer op zijn retour, dorpsgemeenschappen kwamen uit hun
isolement, de discussie over de werkende gehuwde vrouw werd steeds luider en bij het
'hoeksteendenken', waarbij het gezin het enig zaligmakende alternatief was onder leiding
van de kerkelijke autoriteiten, werden voorzichtig vraagtekens gezet.84 De sociaal-economische en culturele veranderingen waren groot. Duurzame consumptiegoederen als televisie, auto en ijskast kwamen in het bezit van velen die daarvan tot voor kort niet hadden

durven dromen. 85
Mol speelde met succes op deze ontwikkelingen in en was pragmaticus genoeg om
van de tijdgeest te profiteren. Na de oorlog was de Rijksoverheid zich via het ministerie van
Sociale Zaken steeds intensiever met de volksgezondheid gaan bemoeien en maakte daarvoor extra middelen vrij. De Labourpartij van Attlee won in I945 de verkiezingen in

Engeland en prompt werd de National Health Service opgericht. De schrik onder katholieke artsen en het Wit Gele Kruis was groot. Al waren de geschriften van Mol niet vrij van

demagogie door zijn verwijzing naar autoritaire, onderdrukkende systemen, effectief was
zijn bestrijding van dit doemscenario weI. De door Drees en latere ministers van Sociale
Zaken voorgestane nationalisatie van de gezondheidszorg kwam er niet, tot opluchting

van de liberalen en de confessionele partijen in de Kamer. Het desideratum van een eigen
staatssecretaris werd wel gehonoreerd. In de vele artikelen van De Vreeze en Mol uit die

tijd is te lezen, dat het particulier initiatief stiefmoederlijk bedeeld werd ten opzichte van
de in opkomst zijnde basisgezondheidsdiensten. Terecht lijkt die kritiek niet, ofschoon ze
wel te begrijpen is. Immers, het uitdijende Kruiswerk liep tegen dermate veel behoeften en
wensen aan, dat dit amper onder controle te houden was met de te geringe ledencontributies
en de ter beschikking staande middelen van de Rijksoverheid. Met het fourneren van gelden voor katholieke ziekenhuizen en sanatoria liet de overheid echter uitkomen niet
onwelwillend te staan tegenover de wensen van het particulier initiatief en meer specifiek
van het katholieke volksdeel, waarvan Mol een representant bij uitstek was. Mol erkende
later dat zijn politieke tegenstander van weleer, de sociaal-democraat Suurhoff, in het

debat om de Gezondheidswet de verdienste toekwam begin jaren zestig een subsidieregeling tot stand te hebben gebracht, waardoor de landelijke en provinciale
Kruisverenigingen beter uitgerust werden om het vele werk tot uitvoering te brengen. Wel

kwam deze uiting van hoffeliikheid pas acht jaar na dato. 86
Mol hield steeds zijn antenne ingesteld voor nieuwe ontwikkelingen in de zich snel

wijzigende samenleving. Binnen de KVP-fractie was het met name mevrouw M. Klompd,
in I956 tot minister van Maatschappelijk Werk benoemd, die erop wees dat dit nieuwe
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departement in de schaduw bleef staan van de door de KVP geentameerde industrialisatiepolitiek. De trek van het platteland naar de grote stad, de industrialisering van agrarische
gebieden en de verbetering van de infrastructuur met als gevolg een toenemende sociale

mobiliteit veroorzaakten grote veranderingen in het levenspatroon van de enkeling. 8/
Voor zowel het aspect van de industrialisatie als de daaruit voortvloeiende consequenties
in zijn woonplaats Etten en Leur toonde Mol zich gevoelig. Het aanvragen van
Rijksmiddelen voor een te bouwen sociaal-cultureel centrum was de consequentie van dit
denken.

9.10 1Jkpunt 1979 en slotconclusie
Het hele leven van Mol overziend, kan bij het laatste ijkpunt binnen deze studie een slot-

conclusie worden getrokken.
Hard werkend en met overtuiging voor zijn principes opkomend, leefde Mol een harmonieus en rijk leven. Het moet hem voldoening geschonken hebben, dat hij in de periode

waarin hi j maatschappelijk en bestuurlijk actief was, een aanzienlijke bijdrage aan de
samenleving leverde. Door zijn tijdgenoten werd dat onderkend; vele onderscheidingen en
eerbewijzen, waaronder een eredoctoraat, vielen hem ten deel.
In Etten vervulde hij de rol van culturele intermediair, iemand die vanuit zijn maatschappelijke positie in een dorp verbanden kon leggen tussen verschillende culturen. 88

Zeker in de periode vBcir de oorlog was Mol een van de weinigen met een academische
achtergrond, die de wijde wereld was ingetrokken. Gepaard aan zijn deskundigheid als arts
en een afwijkende levensstijl had dit veel invloed op het dorp. Wat Mol op medisch gebied
te berde bracht, ondervond binnen het bestuur van de plaatselijke Kruisvereniging geen

enkele tegenspraak. Hooguit de deken en de burgemeester durfden vanuit hun positie nog
wel eens tegengas te geven, maar dit was minder geinspireerd door inhoudelijke, doch met
name door financiele argumenten.
Er is in Noord-Brabant in de twintigste eeuw amper iemand aan te wijzen, die zo lang
een stempel heeft gedrukt op het hele gebied van de gezondheidszorg als dokter Chris Mol.

Zijn liefde voor het eigen gewest en het opkomen voor de achtergestelde belangen van het
katholieke volksdeel waren richtsnoer voor ziin handelen en droegen ertoe bij, dat hij op
beide terreinen uitgroeide tot een emancipator. Hij was geen conservatief katholiek, wel
een 'goed katholiek'. Toen na de oorlog katholieke organisaties werden hersteld, was Mol

geen voorstander van een algehele doorbraak maar stond hij vernieuwing binnen de
katholieke zuil voor. Zijn optreden binnen de KVP en zijn toetreden tot de SintRadboudstichting in Nijmegen bevestigen dit. De levensbeschouwelijke invloed bleef tot
in de jaren zestig aanwezig in zijn artikelen in Katholieke Gezondheidszorg. Mol heeft in ziin
stukken dit katholieke gedachtegoed altijd met overtuiging uitgedragen, maar wist zich
soepel aan te passen aan de nieuwe tijdsgeest in die jaren en zag daar nieuwe kansen liggen.
Een scherp verstand, een ijzersterke fysieke conditie en een niet te stuiten daden-

drang lagen aan zijn werk ten grondslag. Op hem lijkt het systeem van ascese bij de
iezuieten een weldadige uitwerking gehad te hebben. Het op hoog abstractieniveau kun
nen denken en maatschappelijk engagement bestempelden hem tot een intellectueel. die
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in het geschreven en gesproken woord een duchtig wapen ter beschikking had. Vaak werd
Mol door vakgenoten geciteerd in tijdschriften op het terrein van de gezondheidszorg.
Heden ten dage wordt hij in de historische geschiedschrijving over de ontwikkeling van

het Kruiswerk en de geestelijke gezondheidszorg in dit land als pionier beschreven.
Binnen de organisatie waar hij waarschijnlijk het meest excelleerde, de Bredase diocesane
bond en diens opvolger, de Provinciale Bond van het Brabantse Wit Gele Kruis, liet hij kopstukken als Gribling, Van der Heijden, pastoor Kitslaar, Matthee. Corssmit, Ausems en
Festen achter zich, zonder overigens daartoe de bedoeling te hebben. Mol was wars van

eigenroem, maar kon het ook niet helpen dat hij tot een icoon van deze werksoort zou uitgroeien. Op de door hem gepresideerde Bondsdagen van het Noord-Brabantse Wit Gele
Kruis, een 'in sweet harmony. let's go together'-stemming verlopende wapenschouw,
maakte hij indruk met het superieure gemak waarmee hij zijn analyses en toekomstvisies
ten toon spreidde. Feilloos wist hij de volksgezondheid in verband te brengen met aanpalende, relevante beleidssectoren. Zoals zijn fractievoorzitter Romme op monistische
wijze de algemene leiding van de staatkundige arbeid voor de KVP had, zo stuurde Mol de
Provinciale Bond aan. Een ander opmerkelijk punt van overeenkomst tussen de kamer-

fractie en het Wit Gele Kruis was, dat ten behoeve van 'de katholieke zaak' de vuile was
hoe dan ook binnenshuis moest warden gehouden. Ofschoon Mol opkwam voor het
belang van Brabant, heeft zijn betekenis geldingskracht gehad voor de gehele Nederlandse
gezondheidszorg.

De opvattingen van Mol waren in feite simpel en vertoonden grote gelijkenis met
die van andere voormannen binnen de Wit Gele Kruisbeweging. Goede voorzieningen
voor het katholieke volksdeel en een volwaardige rol voor het particulier initiatief vormden hiervan de kern. De overheid diende voor de middelen te zorgen. maar de wijze van
besteding zou binnen de eigen kring opgelost worden. Mol was van de juistheid van deze
stelling overtuigd en niet bereid tot wijken. Als hij vond dat iets ook daadwerkelijk diende
te gebeuren, kon hij zich daarvoor zeer sterk maken. De organisatie en de benodigde finan-

cien kwamen in dit denken op de tweede plaats. De uitvoering daarvan liet hij aan anderen
over. De merkwaardige combinatie van innemendheid en volharding, gekoppeld aan een
brede culturele interesse, zorgde ervoor dat hij vrijwel altijd mensen voor zijn ideeen wist
te winnen.

Geinterviewden lieten uitkomen dat de doorgaans aimabele dokter bereid was tot
luisteren, doch dat men met zeer goede argumenten moest komen, wilde men hem tot een
ander standpunt brengen. In deze standvastigheid, het knokken om eruit te halen wat erin
zat, hield hij niettemin ogen en oren goed open om te bekijken hoe steeds verbeteringen

konden worden aangebracht. Tot op hoge leeftijd bleef hij vernieuwingsgezind en slechtte
hij met gemak door hem zelf gecreeerde voorzieningen weer om er betere voor in de plaats
te laten komen. Wellicht is wel een beoordelingsfout van hem geweest dat hij beter had
moeten inschatten dat zijn leeftijd een rol ging spelen bij de invulling van het voorzitterschap van de Nationale Federatie. Preventie nam een hoge plaats binnen zijn denken in en

87 Bornewasser, KVP. Herorientatie, 110.
88 Rooijakkers, Ritue/e repertoiref, 84.
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hij liet niet af zijn collega-artsen van het belang daarvan te doordringen. Ofschoon het
soms warrige spel van geven en nemen binnen politieke coalities hem geen ultiem genot
leek te geven, was hij wel een gedreven politicus. Van Romme kreeg hij de ruimte om de
zaken die hij belangrijk vond als fractiespecialist binnen het parlementair bedrij f aanhangig

te maken. De komst van een arts in de Tweede Kamer hield in, dat het Kruiswerk in het
algemeen en het Wit Gele Kruis in het bijzonder er kort na de oorlog in Den Haag een

lobbyist van belang bij kregen. In het hart van de besluitvorming voelde Mol intuitief aan
hoe de belangen uit de sociaal geneeskundige hoek en de maatschappelijke
gezondheidszorg verdedigd moesten worden, al zal hij voor menig bewindsman van socialistische
huize die Volksgezondheid in zijn portefeuille had, een moeilijk te bespelen tegenstander
geweest zijn. De vasthoudendheid van Mol, gepaard aan grondige dossierkennis, maakte
het niet eenvoudig hem te pareren. Zijn tien jaar durend kamerlidmaatschap leidde er
mede toe. dat binnen de overheid Volksgezondheid niet langer als een marginale kwestie
kon worden afgedaan. Hoogstwaarschijnlijk zijn Muntendam en Mol als belangrijkste

personen voor deze koerswijziging aan te wijzen in de naoorlogse jaren die in het teken
stonden van de koude oorlog. Zoals de KVP als centrumpartij een belangrijke rol kon
spelen in de stabiele pacificatiepolitiek van dit land, zo slaagde Mol erin ditzelfde voor het
Wit Gele Kruis binnen de sector Volksgezondheid te bewerkstelligen. Het was dan ook een
logische stap, dat de goed in het Wit Gele Kruis ingevoerde jurist I. de Vreeze Mol in I956
in de Tweede Kamer voor de KVP opvolgde.

Mol kon zo opereren omdat hij maatschappelijk onafhankelijk was. Mede door de
inkomsten die zijn vrouw genoot en de vergoedingen die hij na de oorlog toucheerde bij
een aantal instellingen, kon hij zijn negen kinderen laten studeren en als een
mecenas geld
voor goede doelen schenken. Drie van zijn zoons gingen als arts naar ontwikkelingslanden
en een ziekenhuis in Bukumbi in Tanzania werd mede door zijn steun
mogelijk gemaakt.
Zijn leven stond in het teken van de zelfwerkzaamheid. In de periode na de oorlog kon hij,

niet gebonden aan beroep of broodwinning, zijn kritische reflectie op maatschappelijke en
culturele misstanden geven.89 Deze innerlijke onafhankelijkheid uitte hij soms door zich
af te zetten tegen een te materialistische houding bij sommige vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven of tegen een overmaat aan ambtenarij. Overigens werkte hij doorgaans goed

samen met het bedrijfsleven en heeft hij daar veel kapitaal voor gezondheidsdoelen verworven. Aan autoriteit en hierarchie had hij lak en hij sprak even gemakkelijk met een
zandboertie als met de minister-president. Hoewel hij in het algemeen hoffelijk was in de
omgangsvormen, schuwde Mol, indien hij daartoe aanleiding zag, niet de zaken helder bij
de naam te noemen. Hij was ook een moedig man. Menige onderduiker deed geen vergeefs
beroep op hem en uit regionale geschiedschrijving blijkt, dat zijn naam tot in regerings90
kringen in Londen bekend was.
Een goed huwelijk en een groot, mooi gezin lijken de basis geweest te zijn, die Mol
steeds inspireerde om door te gaan. Hij was een toegewijd en liefdevol vader, maar alles-

behalve gemakkelijk als de dingen niet gingen zoals hij wenste. De arts kon streng zijn en
zag in feite zijn kinderen pas voor vol aan, wanneer zij in de maatschappij een beroep
uitoefenden. Toen een van de jongeren dreigde te breken met zijn studie, de katholieke kerk

achter zich liet en zich bij de provobeweging aansloot, was hij daar ontdaan over. Hij zou,
zij het met moeite, met deze zoon on speaking terms blijven. Veel 'lastige boodschappen'
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toen het 55-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Mol-Klep herdacht werd (privd-collectie Frans Mol)

van zijn kinderen bereikten hem via zijn echtgenote, omdat zij deze omweg verkozen.91
Mol was een perfectionist en had een broertje dood aan halfslachtigheid. Zowel in zijn
gezin als op het bestuurlijke vlak dienden de zaken te gaan zoals hem voor ogen stond en
hij kon zichtbaar uit zijn humeur geraken als iets niet naar wens liep. De bestuurscrisis
binnen De Klokkenberg in I 944, het conflict met het gemeentebestuur van Etten inzake
het bevolkingsonderzoek in I 950 en de kwestie-Post bij de ONVZ waren enkele voorbeelden
in deze studie, die lieten zien dat de doorgaans aimabele arts fel van leer kon trekken als de
zaken een wending dreigden te nemen die hem niet zinde. Van zijn kinderen kreeg hij toen
ze wat ouder werden zo nu en dan een reactie op zijn onvoorstelbaar vele vergaderingen

en zijn soms mopperende houding. In open gesprekken onderkende hij dan, dat het goed
was dat hem zo nu en dan een spiegel werd voorgehouden. Dit soort signalen en het tot op
hoge leeftijd voortzetten van zijn bestuurlijke activiteiten zorgden ervoor, dat Mol niet in
een isolement terechtkwam, maar bleef deelnemen aan talrijke maatschappelijke discussies.

zijn immer levendige geest bleef zich verrijken
via vele reizen in het buitenland. Ofschoon hij nooit daarover klaagde moet zijn zeer
Een grote vriendenkring schiep banden en

beperkte gezichtsvermogen hem parten hebben gespeeld. Het heeft het echtpaar Mol met

89 Von der Dunk, De verdwijnende hemel, 95.
90 Suykerbuyk, Na dolle dinsdag, 14,15.
91 Interview met Tonja Mol.
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trots vervuld, dat al hun kinderen als arts of in een aan de medische wetenschap gerelateerd beroep terechtkwamen. Mol heeft een bijdrage geleverd aan het beschavingsoffensief

van zijn tijd. Zijn pleidooien voor betere huisvesting, betere wegen, betere medische voorzieningen en beter onderwijs verstomden nooit. Gepassioneerd bleef hij deze zichzelf
opgelegde levenstaak uitdragen, een opdracht die nooit ten einde was. Toen hij stopte,
kwam ook een eind aan een tijdperk waarin dit type voorman kon excelleren en als een
boegbeeld voor een grote massa katholieke gezondheidswerkers werd gezien. Ideologische
veren waren toen nog niet afgeschud. Genietend van zijn pensionering moet het de arts op

jaren goed hebben gedaan dat tijdens het kortstondige kabinet Biesheuvel
(I97I-I 973) de
mede door hem decennialang gehouden pleidooien gehonoreerd werden en voor het eerst

een minister van Volksgezondheid aantrad in de persoon van dr. L.B.J. Stuyt. Deze bewindsman kreeg ook Milieuhygiene aan zijn departement toegevoegd. 92
Tot de weinige biografieen die over medici zijn geschreven, behoort die van de
negentiende-eeuwse hygienist Samuel Senior Coronel. In het snel industrialiserende

Nederland van toen roerde deze zich aan het front van arbeid en gezondheid, waarbij drie

karaktereigenschappen deze voorman in de sociale geneeskunde op de voorgrond zetten:
hij was gedreven, hij zette breed in en hi j was lastig, vooral voor bestuurders. Coronel
publiceerde veel en mengde zich in elke discussie die ter zake deed. Onconventionele

allianties werden niet uit de weg gegaan zolang ze de zaak (betere gezondheid voor grote
groepen mensen) maar dienden. Hij koos niet voor de weg van de minste weerstand,
integendeel. Wat voor deze hygianist gold, lijkt in belangrijke mate ook voor Mol op te
tijd hebben de inspanningen van Mol en vergelijk-

gaan. Weliswaar levend in een andere

bare pioniers geleid tot een rijk erfgoed. Niet aflatend hebben zij ervoor gepleit dat gezondheid een onlosmakelijke voorwaarde is voor maatschappelijk welzijn en welvaart en nauw

samenhangt met sociaal-economische en fysieke omstandigheden, met arbeid, met wonen
en met leefstijlen.93
De vraag laat zich stellen, of er iemand in Nederland is geweest in de twintigste eeuw
die een zo grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de maatschappelijke
gezondheidszorg als Mol. Minder wordt deze vraag gesteld vanuit de toch al bijna unieke
ervaring, dat iemand gedurende een halve eeuw niet aflatend op de bres staat als wel met

een blik op de wilze waarop iemand inhoud geeft aan zichzelf opgelegde doelen. Met de
reeds in het inleidende hoofdstuk onderkende gevaren van een hagiografische beschrijving in het achterhoofd, meent de auteur van deze studie in elk geval voor het katholieke
Kruiswerk bovengestelde vraag positief te kunnen beantwoorden. Mol was een gerespec
teerd iemand en velen in zijn omgeving keken met bewondering naar deze leider op.

Amper in de Tweede Kamer neergestreken werd de arts reeds in I 946 in de katholieke
Volkskrantals 'ministeriabel' aangeduid. Ofschoon zijn verdiensten zeker imposant zijn te
noemen, leek ook Mertens in zijn laudatio enigszins door te schieten in zijn overigens
oprechte bewondering toen hij de Ettense arts zo ongeveer in zijn eentje verantwoordelijk
achtte voor de gehele verzorgingsstaat van na de oorlog. Mertens sprak deze woorden
-

-

echter in een tijd dat het vertrouwen in de voormannen van de eigen bloedgroep nog groot
en onvoorwaardelijk was. Enige relativering van deze op hoogtijdagen uitbundig geuite

vormen van lof binnen de eigen groep lijkt dan ook wel op ziin plaats. Meer belang mag
wellicht gehecht worden aan het feit dat de sociaal-democraten Muntendam en Querido,
38o

hoewel zii op tal van punten met Mol van mening verschilden, eveneens veel respect
hadden voor zijn persoon. Zelf zat de tamelijk nuchtere en bescheiden arts niet op al die verheerlijking te wachten, want menig journalist verzocht hij na afloop van een interview
rustig aan te doen en niet over zijn persoon, maar over de zaak te schrijven. De in de inlei-

ding gegeven omschrijving van Mol als West-Brabants kopstuk, gekenmerkt door eenvoud en beminnelijkheid, is op zich juist, maar wel onvolledig. Mol was ook een knokker

en liet niet los voordat zaken gerealiseerd waren op een wijze, zoals hij die voor ogen had.
Deze strijdbaarheid maakte hem niet altijd even gemakkelijk in de omgang.
Op het eind van zijn leven waren bijna alle Nederlandse gezinnen lid van 'het
Kruiswerk', hetgeen hem goed gedaan moet hebben. Weliswaar werd, mede door een
accentverlegging naar regionaal niveau, in later jaren geknaagd aan de poten van de
machtige instituties die de Provinciale Bond in Brabant en de in I975 OPgerichte Nationale
Kruisvereniging waren. Mede door deze regionaliseringtendens werden sommige van deze
bolwerken uiteindelijk opgeheven of gingen in sterk afgeslankte vorm verder. De Krabbebossen verging het goed. Zeker toen de diensten door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vergoed werden, lag de weg open naar de uitbouw tot een grote MedischPedagogische instelling voor West-Brabant. Veel kolonietehuizen in het land hadden toen
al het loodje moeten leggen en over kinderuitzending sprak niemand meer.94 .De
Brabantse kleuter' kreeg eindelijk de aandacht die Mol hem in de jaren dertig reeds toedacht. Een ander kroonjuweel van Mol, De Klokkenberg, handhaafde zich, maar doorliep
een merkwaardige instituutsontwikkeling, omdat de reeds bij de officiale opening in I954

gesignaleerde terugloop van tbc-patienten de organisatie parten zou blijven spelen. De van

oorsprong katholieke ziektekostenverzekeraar ONVZ is nog steeds actief en komt met
enige regelmaat met spotjes in de sterreclame.
Wat rest zijn artikelen in vergeelde tijdschriften, een naar hem genoemde straat en
een borstbeeld in de Ettense schouwburg. Toch leeft het gedachtegoed van deze niet altijd

even makkelijke doch markante en erudiete persoonlijkheid nog steeds in veel activiteiten
en instituties voort. Onder het voorzitterschap van mevrouw E. Veder-Smit schonk het
naar hem vernoemde fonds in I990 een donatie van vijftienduizend gu]den aan het Wit
Gele Kruis in Aruba.

91'

Mol stierf op Itt juni I979 op 86-jarige leeftijd. Hij ligt begraven op het enige kerkhof
dat daarvoor in aanmerking komt: dat van Etten. Zijn graf, waar in I985 zijn echtgenote
bijgezet werd, wordt gemarkeerd door een rechtopstaand kruis. Behalve door de toevoeging 'EREBURGER' onderscheidt het zich weinig van de omringende zerken.
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Samenvatting
De waarden in een samenleving veranderen voortdurend. Daarbij is het streven om 'het
gewone volk' tot ontwikkeling te brengen van alle tijden. Centraal in deze studie staat de

figuur van huisarts Chris Mol uit Etten, die getracht heeft op zijn manier aan deze ontwikkeling inhoud te geven. Van dorpsdokter zou hij uitgroeien tot een nationale figuur in
de wereld van de volksgezondheid. Deze studie volgt hem in de tijd en in de veelheid aan
bestuurlijke circuits waarin hij actief was, met als belangrijkste vraag wat hem dreef te
handelen zoals hij deed. De studie heeft een biografische invalshoek.
Een evenwichtige opvoeding ligt aan het optreden van Chris Mol ten grondslag.
Geboren in I 892 groeide hij op in kleine dorpen in het kleigebied van Westelijk NoordBrabant, waar zijn vader als hoofd van een lagere school rond de eeuwwisseling tot de weinige personen behoorde die gestudeerd hadden. De vaderfiguur zou een sterke invloed uitoefenen, omdat hij zijn schrandere zoon stimuleerde naarhet voortgezet onderwijs te gaan

in een periode dat dit in deze milieus volstrekt niet de gewoonte was. Het zou nog ruim
tien jaar duren voordat deze streek over zijn eerste scholen voor voortgezet onderwijs ging
beschikken. Het katholicisme en het opkomen voor Brabant als achtergesteld Generaliteitsland kreeg de iongeling thuis met de paplepel ingegoten. Tot ongeveer I 960 zouden zij een

centrale plaats in zijn denken blijven innemen. Zijn HBS-periode aan het Canisiuscollege
te Nijmegen, zijn medische studie te Amsterdam en een buitenlands verblijf scherpten dit
denken. Kenmerkend voor de werkwijze van Mol zou worden dat hij het steeds nadrukkelijk
opnam voor het katholieke volksdeel en zijn idealen over de inrichting van de samen

leving gehonoreerd wilde zien op deze confessionele grondslag. Als geen ander wierp hij
zich met betrekking tot de volksgezondheid op als een fervent voorstander van de rol van
het particulier initiatief en toonde hij zich een opponent van al te grote staatsinmenging.
In zijn denken diende de'eigen geestesstroom' volledig aan zijn trekken te komen.
Mol was een medicus pur sang en heeft met overtuiging en inzet aan zijn beroep als
arts inhoud gegeven. Hi j was nog geen 25 jaar oud, toen hij in I 9I 7 de dommelende prak
tijk overnam van een 72-jarige arts in Etten en hij moet zeer geschrokken zijn toen hij ontdekte hoe desastreus de tbc- en zuigelingensterftecijfers waren in deze arme gemeenschap.
waaraan het industrialisatieproces in Noord-Brabant was voorbijgegaan. Bij zijn start stuitte hij op bi igeloof. angst voor de dokter, het niet verzekerd zijn van patienten en het gebrek

aan voorzieningen op gezondheidsgebied. De lethargie van zowel de bevolking als de
gemeente en de omringende kerkdorpen waar hij zijn praktijk uitoefende, zetten tot aan
de Tweede Wereldoorlog een rem op snelle vernieuwing. Het initiatief van kapelaan
Verbunt een plaatselijke afdeling van het net gestarte Wit Gele Kruis te beginnen, kwam
voor Mol dan ook als een geschenk uit de hemel. Het bood hem de gelegenheid om via deze
volksbeweging een tegenoffensief in te zetten en de meest ergerlijke vormen van on-

hygienisch en ongezond gedrag aan te pakken. Betrekkelijk snel won de lokale afdeling
het vertrouwen van de weinig verwende bevolking en na verloop van tijd werd men zelfs
trots op het daar verrichte werk en op zijn voorzitter. Mol genoot een uitstekende naam als
huisarts. Zijn patienten rekenden hem deskundigheid en een groot sociaal gevoel toe. WeI
keken de dorpelingen tegen de arts op, omdat hij de enige academicus in de gemeenschap
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was en een leefstijl had. die afweek van die van de Ettenaren (feesten in stijl aan huis, een
patricierswoning aan de Markt). In de jaren twintig gingen er reeds geruchten op het dorp

rond, dat hij het nog wel eens tot minister van Volksgezondheid zou kunnen brengen.
Naast zijn huisartsenpraktijk die hij tot kort na de Tweede Wereldoorlog uitoefende,
heeft Mol veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van het Kruiswerk, in deze studie met de Maatschappelijke Gezondheidszorg aangeduid. Vanaf het eerste uur droeg hij
bij aan de ontwikkeling van dit katholieke Kruiswerk: hij stond zowel aan de wieg van de
plaatselijke afdeling in Etten als van de diocesane Bond van het Wit Gele Kruis in het
bisdom Breda, beide opgericht in 19 I 8. Vii f jaar later achtten de diocesane voorzitters van
's-Hertogenbosch en Breda, Van der Heijden en Mol, het noodzakelijk te komen tot een

landelijk dekkend netwerk van katholieke Kruisverenigingen. De Nationale Federatie van
het Wit Gele Kruis werd in I923 gesticht. Na een aarzelende start zou deze vanaf het begin
van de jaren dertig slagvaardig en succesvol opereren. De oprichting van deze katholieke
Kruisorganisaties op de verschillende niveaus paste in de visie van de bisschoppen, dat de
bevolking eigen organisaties behoefde die niet door neutralen, en nog minder door socialisten, aangestuurd mochten worden. Deze ontwikkeling was een uiting van de verzuilde

samenleving waarin de katholieken bezig waren met een inhaalmanoeuvre zich als volwaardige burgers te ontplooien. Daarnaast was ook'de wet van de remmende voorsprong'
een factor van betekenis. Het initiatief van de katholieken vormde het sluitstuk van het

Kruiswerk in Nederland, waarmee men elders reeds vele jaren met vallen en opstaan aan
de gang was. Door over te nemen wat elders succesvol was, konden veel beginnersfouten
achterwege blijven. Zeker in Brabant slaagde de combinatie van progressieve artsen, die
tevens getalenteerde bestuurders waren, zoals Gribling, Van der Heijden en Mol, en de
parochiegeestelijken in de dorpen erin het vertrouwen van de volgzame bevolking te
winnen. De wijkzuster kon daarom overal uitgroeien tot een vertrouwde verschijning

binnen de lokale gemeenschap. De rol van Mol binnen dit katholieke Kruiswerk is van een
zodanige betekenis geweest dat hij op het eind van zijn bestuurlijke carrilre als het boegbeeld ervan werd gezien. Met overgave zette hij zich gedurende vijf decennia in voor deze

beweging en het aantal functies dat hij in commissies en overlegorganen vervulde, is legio.
Van de plaatselijke afdeling bekleedde hij bijna vijftig jaar het voorzitterschap. Het in de
crisisjaren geopende wijkgebouw zou lang als toonaangevend beschouwd worden in het

land. Ook zijn verdiensten voor het Brabantse Wit Gele Kruis zijn groot. Mede door zijn
inbreng werd onder de hoede van de Brabantse Provinciale Bond het terrein van de geestelijke
volksgezondheid onder het katholieke volksdeel ontgonnen en groot was zijn aandeel in

de uitbouw en professionalisering van het Bondsbureau te Tilburg. Ook bij de Nationale
Federatie zou hij uitgroeien tot een gerespecteerd bestuurder, die in visie en gedachten
steeds zijn tijd vooruit was. Gesteund door twee kundige Secretarissen-Generaal beiden
-

zouden hun inspanningen binnen de katholieke Maatschappelijke Gezondheidszorg met
een hoogleraarschap gehonoreerd zien - slaagde de Nationale Federatie erin na de Tweede

Wereldoorlog een prominente plaats in de gezondheidszorg in te nemen. Het Kruiswerk,
door Mol zel f als 'een hobby' betiteld, zou het hoofdbestanddeel van zijn maatschappeli jke
activiteiten worden. Behalve als voorzitter van de Provinciale Bond en de Nationale
Federatie, onderscheidde hij zich vooral ook door zijn 38 jaar durende hoofdredacteurschap van Katholieke Gezondheidszorg en zijn vele internationale contacten op dit terrein
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Hierdoor kon een vorm van kruisbestuiving plaatsvinden omdat hij tegelijk op drie niveaus bestuurlijk en uitvoerend werkzaam was.
In nauwe samenhang met dit Wit Gele Kruiswerk ontpopte Mol zich als een
bestuurder van formaat. Uitgaande van de noden die hij waarnam in zijn Ettense praktijk,
trachtte hi j steeds een geconstateerd deficit in een concrete voorziening om te zetten. In
deze studie volgen we het spoor van de kinderuitzending, die onder katholieken in
Brabant amper tot ontwikkeling kwam, en het gebrek aan sanatoriumruimte voor tbi
patienten. Dat De Krabbebossen in I933 zijn poorten kon openen om Brabantse bleekneusjes te laten aansterken, is vrijwel alleen aan Mol te danken. Zijn inzet voor een noodsanatorium tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen tuberculose weer om zich heen greep,
maakte het mogelijk dat deze voorziening er kort na de bevrijding kwam. Zowel binnen
diocesaan verband als nationaal spande de Ettense huisarts zich voorts in voor goede

verzekeringssystemen voor de katholieke bevolking. Opmerkelijk bij de totstandkoming
van het Maatschappijfonds in het Bredase diocees was daarbij dat de principiele katholiek

die Mol zijn hele leven was, het woord van de bisschop trotseerde, die hier een taak zag
weggelegd voor de katholieke vakbonden.
Hoewel de wortels van de arts Mol in de huisartsgeneeskunde en het Wit Gele Kruis
lagen, beperkte hij zich niet tot deze twee gebieden. Zoekend naar antwoorden op de vraag,
hoe de gezondheidszorg binnen het gehele maatschappelijke gebeuren te plaatsen was,

werd hij bestuurlijk op tal van neventerreinen actief. Mol behoorde tot een voorhoede van
sociaal geneeskundigen die inzag, lang voordat dit gemeengoed onder huisartsen werd, dat
niet zozeer van het curatieve werk van medici alle heil mocht worden verwacht doch dat
aanpassing van maatschappelijke structuren minstens zo belangrijk was. Ofschoon het
een erfenis betrof van een andere periode. lijkt Mol sympathie te hebben gevoeld voor het
gedachtegoed van de geneeskundigen die tussen I 840 en I 890 een centrale rol speelden bij

de totstandkoming van de nationale en de stedelijke zorg voor volksgezondheid. Deze
groep van vooruitstrevende artsen wordt als hygienisten aangeduid. Zij hebben zich in de
negentiende eeuw beijverd voor een hervorming van de openbare hygiene en het milieu,
waarbij het principe was dat iedereen voor geneeskundige hulp van gelijke kwaliteit in
aanmerking kwam. In de eerste decennia van de twintigste eeuw lijkt een tweede lichting
van hygienisten opgestaan te zijn die baanbrekend werk verricht heeft binnen het
Nederlandse gezondheidszorgstelsel. Goed onderwijs, industrialisatie, het aanpakken van
onmaatschappelijke situaties en het inzetten van cultuur om de mens daadwerkelijk te

verheffen, vonden in Mol steeds een warm pleitbezorgen Met de Inspectie voor de
Volksgezondheid, die op nationaal niveau pleitte voor wat hijzelf in de periferie wilde
waarmaken, werkte Mol dan ook vaak en vruchtbaar samen.
Een belangrijke factor in de ontwikkeling van Mol tot din van de leidende persoon-

lijkheden binnen de Nederlandse volksgezondheid is nog niet genoemd. Pater Stokman,
Staatsraad Deckers en 'rising star' Beel drongen erop aan dat hij voor de zo juist opgerichte
Katholieke Volks Partij zitting zou nemen in de naoorlogse Tweede Kamer. Voordat deze
vraag hem bereikte, waren zijn persoon en functioneren echter reeds bekend in diverse
gremia buiten het vertrouwde gezondheidszorgcircuit en buiten Brabant. Mol toog naar
Den Haag, omdat hij als katholiek arts hiervoor werd gevraagd. Pragmatisch als hij was,
maakte hi j in zijn periode als parlementarier van de nood een deugd. Als geen ander
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voelde hij aan dat wie invloed wilde uitoefenen, ervoor diende te zorgen dicht in de buurt
te zitten van de plaats waar beslissingen genomen werden. Reeds vddr de oorlog bewerk-

stelligde hij daarom mede, dat katholieke politici met gezag als Ruijs de Beerenbrouck en
Verschuur zich inzetten voor de Nationale Federatie. Veel van het Kamerwerk zal Mol met
gefronste wenkbrauwen gevolgd hebben en het kan niet anders dan dat de veelal moeizamecompromissenbinnen de rooms-rode coalitie hem een doorn in het oog geweest zijn.

Maar Mol zag ook kansen. Romme gaf hem de ruimte zijn ideeen over het particulier
initiatief in beleidsdaden om te zetten. Zodoende bood het parlement Mol een forum om
zijn opvattingen over de noodzaak van meer financiale armslag voor de Kruisverenigingen
uit te dragen. Binnen de commissie Volksgezondheid van het departement van Sociale
Zaken bepleitte hij alles wat een positieve bijdrage kon leveren aan het Kruiswerk en aan
het katholieke volksdeel dat hij vertegenwoordigde. Door het gezag dat hij genoot als

enige arts in de Tweede Kamer konden de drie landelijke koepels zich amper een betere
ambassadeur wensen dan deze specialist. Zijn opvattingen over de noodzaak van ordening
in het gezondheidszorgveld kon hij volledig kwijt in de Gezondheidswet van I956, hetgeen overigens tot een stevige confrontatie met toenmalig minister Suurhoff leidde. Tot de

resultaten van zijn kamerperiode mag zeker ook gerekend worden dat hij mee bewerkstelligde dat de rijksoverheid meer aandacht aan volksgezondheid ging besteden en de
financiele bijdrage van overheidswege voor de Kruisverenigingen flink verhoogd werd.
Vanwege zijn invloed als medicus in de Staten-Generaal werd hij voor het bestuur van de
Sint-Radboudstichting gevraagd om mede vorm te geven aan de opbouw van een nieuw te
creeren medische faculteit in Nijmegen. Veel van zijn ideeen over sociale geneeskunde kon
hij hier kwijt en deze universiteit zou hem op het eind van zijn leven honoreren met een
eredoctoraat.

Uit vrijwel alle interviews komt Mol naar voren

als inspirerend, sociaal invoelend,

erudiet, charmant en aimabel. Kortom: het beeld dringt zich op van iemand met wie het
aangenaam verkeren was. Dit beeld lijkt verregaand waarheidsgetrouw. Mol zelf was ook
niet te beroerd zijn charmes te gebruiken om altijd precies daar uit te komen waar hij

wilde. Zijn vermogen om de mensen dingen te laten doen zoals hij ze wou, wordt door
velen geroemd. Met name in zijn rol als voorzitter van zowel de Provinciale Raad als de

Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis in Brabant leek hij almachtig. Als Mol gesproken
had, wenste niemand tegen zijn opvatting nog iets in te brengen. Maar in situaties, waarin

stelling werd genomen tegen ziin denkbeelden kon de minzame dokter veranderen in'een
vechtjas in driedelig kostuum'. Opkomend voor zijn principes maakte hij het anderen dan
niet gemakkelijk, zoals de directeur van de ONVZ, burgemeesters in de discussie rondom
de grensindeling in West-Brabant en menig minister en ambtenaar moesten ervaren. Ook

in het vooroorlogse Etten zullen burgemeester Beretta en deken Van den Biesen, toch al
geen oppositie gewend. soms verwonderd hebben opgekeken van de gedreven ideeen van
de ionge arts. In zijn boosheid kon de arts doorschieten naar het onredelijke. Toch was Mol
geenszins star en bezat hij het vermogen zijn denken steeds te vernieuwen. Toen Brabant

zich in de loop van de jaren vijftig in vrijwel niets meer onderscheidde van de rest van het
land en er hetzelfde gezondheidspeil heerste als in de andere provincies, liet hil deze eman
cipatorische doelstelling vallen. Mol dwong ook respect af door voorop te gaan in de discussie over de fusie van de drie landelijke koepelorganisaties door veel van zijn eerdere
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opvattingen achter zich te laten. Op hoge leeftijd stuurde hij zijn kerkelijke onderscheidingen terug, omdat hij het oneens was 'met Rome' dat iedere discussie die het
Vaticaan niet welgevallig was, vrijwel in de kiem smoorde.
Met alles wat hij in zich had heeft Mol gepoogd het beschavingsoffensief van zijn tijd

te leiden. Dag en nacht was hij bezig met deze zichzelf opgelegde missie. Etten, NoordBrabant en de Nederlandse volksgezondheid hebben de vruchten geplukt van zijn inspanningen. Zijn tijdgenoten hebben hem hun erkenning hiervoor laten blijken door hem

tijdens zijn leven vaak te onderscheiden. Tot zijn dood was hij een katholieke, Brabantse
arts, de drie factoren die hem gevormd hadden. Zijn dood was ook het afscheid van een
tijdperk waarin de autonoom opererende bestuurder initiatieven in gang kon zetten

binnen een smatle, maatschappelijke elite en daarvoor verantwoordelijkheid droeg.
Chris Mol stierf in I 979 op 86-jarige leeftijd en werd begraven op het kerkhof van
Etten.
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Sommaire
central de cette 6tude est le docteur Chris Mol, m6decin g6n6raliste. De
mddecin de campagne, Chris Mol s est dvoluci pour devenir finalement une personnaliti de
Le personnage

renommd nationale aux Pays-Bas dans le domaine de la sante publique. La prdsente etude
suit le docteur au cours de sa vie et ddcrit les multiples circuits administratifs oil il fut actif;
l'approche est principalement biographique.
Pour comprendre Chris Mol, il est indispensable de faire la lumilre sur l'arribre-fond

familiale ou il grandit et sur le contexte de sa vie professionnelle. Bien que la province de
Noord - Brabant, situde dans le sud des Pays Bas, eut, autour des anndes Igoocommend A
rattraper le relatif retard qu'elle avait par rapport aux rdgions centrales et au nord de la
Hollande, la population des provinces de Limbourg et de Noord-Brabant ne s'dtait toujours
pas dessaisie de la conviction d'6tre des citoyens inferieurs compares au reste du pays.
Les gens se sentaient infdrieurs, ce qui fait, que, tard dans le XIXe si6cle, les hommes

politiques et les responsables de ]a politique de Noord-Brabant avaient toujours tendance
a considerer cette province comme un domaine conquis et, qui avait 6td exploitd des si cles durant. Il est vrai que, dans les villes d'une certaine importance, ce retard par rapport
au reste du pays fut assez rapidement recouvert sous l'influence de l'industrialisation
depuis les ann6es I87O. Toujours est-il, que la campagne de Brabant et de Limburg ne ressentirait pas de si t6t les bienfaits des innovations industrielles. Aussi, la commune d'Etten
- Leur, oil le docteur Mol devrait sijourner et travailler presque toute sa vie, manquait-elle
de

courants novateurs, de facilit6s d'enseignement secondaire et de rdseaux d'infrastructu-

re adequats.
Un facteur important, qui marque la mentalite diffirente entre les populations au
nord et au sud des fleuves se ddfinit, A haut degrd, par rapport aux pratiques religieuses. Au

ddbut du vingti8me siDcle, la population des deux provinces du sud atait quasi homogane;
le nombre des catholiques y atteignant plus de 90 Pourcent. Ailleurs, c'etaient les protestants. qui dtaient les plus importants en nombre. Au cours du XIXe siacle un processus
d'cfmancipation de la population catholique se faisait jour petit h petit. Deux phdnomdnes
ont, en particulier, influencd ce processus. Dabord, la modification de la constitution de
I848, qui reconfirmait la libertd de religion et la sdparation de l'Eglise et de l'Etat politique.
Suite & cet dvdnement, on en venait a abandonner l'idcge laquelle adhdraient nombre de
citoyens, parmi lesquels on compte des membres de la famille royale, a savoir, que le protestantisme constitue la religion officielle de l'Etat. Le second phinorn ne, capital pour les
21

catholiques, avait lieu en I853, quand le pape Pie IX rdtablit la hifrarchie dpiscopale. La
partie catholique des Pays-Bas profitait a nouveau de la prisence de ses dveques, et le pays

fut rdpartie en cinq dioctses. Suite A ces deux faits historiques un processus emancipatoire
dmergeait, bien qu'elle ne concernAt Z, ses d6buts que des gens aisis et, qui avait une formation scolaire poussee.
Un autre aspect typique de la situation en Hollande est la rdpartition de la popula-

tion en groupements religieux. Il s'en est suivi un processus de regroupement religieux
(I853-I9I 7) qui a abouti au parti des chr6tiens-protestants. Les catholiques et les sociodifmocrates de leur part et, les libdraux non religieux aussi bien instauraient des mesures
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dans lesquelles les notions d'identitd et d'autonomie du groupe 6taitent des concepts
cruciaux. Un exemple typique est la crdation des chaines de radio, qui virent le jour dans
les anndes

vingt une pour chaque groupe diffdrent. Dans d'autres domaines encore, qu'il s'a-

gisse de l'enseignement au sens large du terme, de syndicats professionnels, de cooperatives

agricoles, d'assurances ou de services bancaires, on s'organisait suivant le meme mod6le.
La lutte du pouvour politique et de l'influence societale, qui dtait ddjb initide au dix-

neuvi8me sitcle, se poursuivait tout au long de la p6riode dans laquelle le docteur Mol s'occupait de diverses fonctions administratives. Les contours de la lutte etaitent particul rement manifestes, la, ou les diffdrents regroupement faisaient face au gouvernement.
Ni en I 892, Chris Mol grandissait dans une des rdgions pauvres 11 l'ouest de la provin-

*tait directeur d'une fcole primaire au ddbut du vingtilme si8cle. Chris Mol etait un des rares de cette dpoque et de cette rdgion A faire des itudes. Il fallait attendre encore des annies avant que cette rdgion ne disposAt des premihes ecoles
ce de Noord-Brabant. Son ptre

secondaires. Son pere, qui avait une grande influence sur lui, le poussait a faire des 6tudes
dans l'enseignement superieur. Dls son enfance, on lui inculquait les preceptes du catholicisme. Jusqu'aux annies I 960 celles-ci ont occupd une place centrale dans ses pensdes.
Son dducation secondaire au Collage Canisius des jesuites Nim6gue, ses dtudes universitaires de mcfdecine 2, Amsterdam et ses sdjours 2, 1'6tranger (en Autriche et en Bohbme en
pleine guerre mondiale) l'ont motivd A ddvelopper sa propre mdthode de travail. Il a pris

toujours le parti de la classe populaire catholique et il

a

poursuivi toute sa vie 1'616vation

sociale et morale de la population brabanQonne.

Chris Mol fut un mddecin nd. Il n'avait pas encore 25 ans en IgIA lorsqu'il reprit h
Etten le cabinet sdvissant d'un mddecin Agd de 72 ans. Il fut frappd par le taux de mortalitd
dlevd des enfants nouveaux - n6s et par les ddc2s dus 21 la tuberculose dans cette pauvre

communautd, qui etait encore sous dkveloppie. La superstition, la peur du docteur, l'incertitude et le manque de moyens concernant la santd, voilh ce quil trouva a son arrivee.
Non seulement une lethargie aupr8s des habitants mais aussi auprts de l'administration
municipale d'Etten et les villages avoisinants oil il exer ait, ont retardd un diveloppement
rapide jusqu'b la seconde guerre mondiale. L'initiative du prjtre Verbunt, en IgI 8, pour

mettre en place le premier dispensaire appeld la 'Wit Gele Kruis' ('la croix blanche et jaune';
ce sont aussi les couleurs papales) fut pour le docteur Mo] un cadeau du ciel. Ainsi, grAce 21

un mouvement populaire, il put mettre sur pied une contre-offensive visant fradiquerles
formes les plus ndfastes de comportements malsains et non hygi6niques. Il a obtenu rapidement non seulement la confiance des dirigeants et les sceurs religieuses au service local
de la 'Wit Gele Kruis' mais aussi celle d'une communaute pauvre qui, apres un certain
temps fut fihe du travail accompli et de leur prdsident. Pour ces raisons on appreciait beaucoup le docteur Mol en tant que medecin generaliste. Ses patients reconnaissaient ses qua-

litis

de diagnostic et son attitude sociale. Cependant

il impressionnait beaucoup

de villa-

geois parce qu'il fut le seul dip16m6 universitaire au village et aussi en raison du mode de

vie qui contrastait avec les habitants d'Etten, comme par exemple sa maison patricienne
sur la Place du Marchd et les rdceptions qu'il avait l'habitude d'y donner.

Outre son m6tier de mcidecin gdndraliste du village, le docteur Mol

se

consacrait

aussi au ddveloppement du systdme d'aide sociale catholique. Il se vouait autant aux services
de son
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village de la 'Wit Gele Kruis' qu'A la confdderation diodsaine 21 Breda, tous les deux

fond6s en I9 I8. Il fallait attendre encore cinq ans pour que 1'6quipe diocctsaine dirigeante
de Bois-le-Duc et de Breda estiment necessaire de mettre en place le rdseau national du
secours catholique, grice aux m6decins Van der Heijden et Mol. La f6d6ration nationale de
la 'Wit Gele Kruis' vit Ie jour en I923. Apr6s un ddbut hdsitant, ce ne fut qu' partir du

ddbut des anndes trente que l'organisation fonctionnait d'une fagon rapide et efficace.

La creation de cette organisation, englobant du secours hygidnique 'catholique' A diffdrents niveaux, s'inscrivait dans la vision des dveques de 1'6poque. Selon ces prelats la popu-

lation avait besoin d'une organisation bas62 sur les conceptions purement catholiques, afin
d'eviter qu'elle soit dirigfe par des personnes neutres comme les socialistes ou les libdraux.
Ce point de vue se fondait dans une societd en voie de diversification dans laquelle les catholiques aspiraient h un rattrapage pour devenir des citoyens bien vus. A cdtd de cela la loi de
l'avantage refreind jouait un grand r6le. L'initiative des catholiques forma la fin du systbme
d'aide sociale que dans le reste du pays, on essayait depuis longtemps de maintenir debout
tant bien que mal. Profitant de l'expdrience des autres rdgions, Noord-Brabant a pu dviter
bien des erreurs. L'association des m6decins progressistes, des notables et du clergd paroissial reussirent a gagner la confiance d'une communautd quidtait, en fait, assez docile; ainsi,
les infirmibres devenaient des personnes de confiance dans les villages.
Le r6le du docteur Mol au sein du secours catholique fut si important qu'il fut con-

siddrd h la fin de sa carribre comme un prdcurseur. On ne compte plus les fonctions dans
Ies commissions de secours catholique. Cinquante ans durant il dirigeait le service de la

'Wit Gele Kruis' i Etten. Le dispensaire qui fut inaugurd pendant les anndes de crise restait
Iongtemps un exemple national. GrAce h la contribution du docteur Mol le domaine de la
sano publique se trouvait effectivement mis en valeur aux yeux des catholiques nderlandais Sa vision et ses idees ont fait de lui un administrateur respectd. Soutenu par deux
secr6taires gdndraux tr25 informds (leurs efforts dans le domaine de l'aide catholique
furent recompensls par l'institution d'une chaire universitaire) le docteur Mol a pris apres
la deuxibme guerre mondiale une place de premier plan dans le secteur de l'hygitne publique. Pendant une p6riode de 38 ans il s6st fait distinguer comme rddacteur en chef de la
revue mensuelle 'Hygibne Catholique'. L'institution 'De Krabbebossen' h Rijsbergen, clinique pour des enfants fatiguds (I933) et le sanatorium'De Klokkenberg'(I945) A Breda pour

tuberculeux ouvraient leurs portes ; le m6decin fut 6galement actif dans le
domaine des assurances contre les risques de maladies et les frais de sdjour dans des h6pitaux. En plus, il luttait pour propager la privention plutdt que le travail curatif.
des patients

Aprts la seconde guerre mondiale Chris Mol 6tait 6lu pour le tout nouveau parti
catholique, le KVR Il s'6tait rendu compte que pour ttre capable de rdaliser ses iddes, il fallait ttre lb oil les ddcisions se sont prises. Le prdsident du parti catholique, Romme lui donnerait la possibilitd de rdaliser ses propres initiatives parlementaires. Ainsi, il pouvait ddvelopper ses iddes de mettre de l'ordre dans le domaine de l'hygi6ne publique, grAce 11 la loi
de I956 qui augmentait les subsides pour l'association 'Wit Gele Kruis'. Il obtenait aussi
que l'administration prtte plus d'importance h cette organisation fond6e sur l'initiative
particulilre. En raison de son influence aux Etats Gdn6raux, la direction de l'Universitd
Catholique de Nimiegue lui demandait de faire son entrde dans une commission qui devait
mettre sur pied la premibre facult6 de mddecine catholique aux Pays Bas. Cette universitd
l'honorerait ensuite par un doctorat honoris causa li la fin de sa vie.
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Bien que le docteur Mol fut assez sdvure pour ses enfants dans la situation familiale et qu'il
put parfois etre un adversaire redoutable dans les rdunions, quand il se trouvait devant des

partenaires qui ne partageaient pas ses idies, il restait en gdndral un homme social, 6rudit,
inspird, charmant et aimable. En deux mots: il avait l'air d'un honnete homme. C'est pour-

quoi il n'hdsitait pas A ddployer ses charmes pour obtenir ce qu'il voulait, et 18 oil il devait
prendre des ddcisions importantes, il savait troquer sa blouse de mddecin pour un costume

trois pi2ces. Lorsque dans les anndes cinquante le Noord- Brabant commenqait de prosp6rer
et que les soins mddicaux avaient atteint un niveau bien avancd, il laissait 21 d'autres son
objectif dmancipateur. Dans les anndes soixante on respectait le docteur Mol lorsqu'il
plaidait pour la fusion des trois organisations de secours des diverses confessions.
Le village d'Etten, la province de Noord-Brabant et la santd publique ont cueilli le
fruit de tous ses efforts persistants. Ses contemporains ont reconnu son oeuvre dej de son
vivant, et, de nombreuses honneurs officielles lui ont Jtd ddcerndes.
21

Jusqu'11 sa mort il fut un vrai Brabanqon, un catholique et un mddecin conscient et
fier et de ces trois qualitds si caract(fristiquesques qui Zont formd en rfaliti. De son manage
avec Ldonie Klep sont nds neuf enfants. Il mourut en I979 ii I'dge de 86 ans. Il fut enterrd
dans le cimeti&re d'Etten.

Traduction: madame Derks-Geffriaud
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Bijlage I Het gezin van Chris Mol en Leonie Mol-Klep
Chris Mol

I 7-08-I 892 -- I 4-06-1979

en Leonie Mol-Klep

06-I 2-I 893

naann

geb.

datum

--

20-II-I985

beroep en carri8re

jan

2I-07-I923

Arts. Neurophysioloog in Heerlen. Later idem als
hoogleraar in Maastricht.

Frans

I8-08-I 925

Arts. Huisarts in Etten-Leur. Later ziekenhuis

directeur in Breda.
Rumold

04101926

Arts. 27 jaar werkzaam geweest in ontwikkelingslanden (aanvankelijk als algemeen practicus, later
als master public health).

Tonja

25-II-I927

Maatschappelijk werkster Kinderastma Centrum
in Huis ter Heide. Later als universitair docent
verbonden aan de vakgroep huisartsgeneeskunde
van de medische faculteit (huisartsenopleiding)

in Maastricht.
Pieter

27-08-I 929

Arts. Vijf jaar ontwikkelingsarts in Tanzania. Later

uroloog in Breda. Overleden Op 09-I 2-I 990
Marije

24-05-I 931

Verpleegkundige. Later agoog in Amsterdam
(onder meer t.b.v. wijkverpleegkundige opleiding)

Marcel

29-03-I933

Tandarts te Veldhoven.

Hans

3

Laurens

20-06-I 937

I-05-I934

Psycholoog

te Maastricht.

Werkzaam geweest t.b.v. de veterinaire
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
Dierenarts.
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Bijlage il Stam Den Ronden-Mol
Nia)laas

Adr. Braber'%
X

den Ronden

W

Rumoldus

Maria
X

1/82 - 1859

Stevens

1776 - 1851

V
Laurentius

x

Engelina

1820 - 1892

1850

1824 - 1890

V

Engelina

Antonius

Adrianus

1852 - 1943

1855 +

1858 - 1942

Hendrik

Catharina
1861

+

1864 +

(3 mnd)

Annernie

Rumoldus pr

Antonius pr

Antonia

1851 - 1910

1854 - 1942

1857 - 1913

1860-1941

Stam Den Ronden
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Catharina
1862

+

Catharina
1866 +

Lauwerijs Mol
X

El. Vincenten

V

x

Chr. Biemans

Rumoldus

x

Maria v. Alfen

(derde vrouw)

1765

1799 - 16-8-1851

24 -4- 1824

23 -5- 1788

A. Sprengels
1808

(Boxtel)

+ 0
Hendrina

x

Laurentius

1835

1855

1829 - 1913

W

Adriana

Antonius

Petrus

Cornelis

1858 - 1946

1862 - 1926

1867 - 1943

1874

X

X

X

X

G. Schonus

A. Boot

M.Broeders

1855 - 1933

1865 - 1940

1873 - 1929

M. Koremans
1882 - 1958

geen kinderen

geen kinderen

Jollannes

16 -6-

1856

1886

5

4 kinderen

kinderen

Christianus

Adrianus

Aloysius

1861 - 1934

1865

1869

X

X

X

J.Loose

A. v.d. Wijngaert

C.Horians

1854 - 1927

1871

geen kinderen

12

kinderen

1

kind

V

Hendrina

Laurentius

Christianus

Rumoldus, pr.

29 -5- 1889

rel.

17 -8- 1892

26 -3- 1894

16 -9- 1890
1962 +

x

1919 +

Leonie Klep

x
Ysbrand
Terwisscha van

Antonius
1896 +

Angelina
5 - 11 - 1897

x
R v.d. Kar

6 - 12 - 1893

Scheltinga
2

kinderen

9 kinderen

13 kinderen

Stam Mol
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Bijlage Ill Cijfers omtrent de ontwikkeling van het werk der Ettense afdeling
van het Wit Gele Kruis in de periode 1918-1966
laar inkomst.uitgaven ledental
I

I9I8
I 9I9
I 920
I92I
I922
I923
I924
I925
I926
I927
I928

r887
3074
2400
2432
27I2
2865
2296
26I8

93I

I932
I933
I934
I935
I936
I937
I

33 I

I

939
I 940
I 94I
I 942
I943
I944
I945
I 947

23 I 7

I994
2252
2827
I996
2367
2734
2537

3022
3O4I

9

3242

938

I 946

I445
2946

2735
2684
3495
3032

I929
I930
I

I 279

587

I

5I88
4468
4844
5564
5005
5I78
5406
5989
55I2
5805
3 I 06

I

7684

I

960

I

96I

20

I608

598

I 2

III2

5

I8

7

5

I8

3

604

5

25I7
2390
I432
2578
2432
2276
3047
2980

Betekenis:
De kolommen 1 t/m

8

72I

7

722

II

725

I2

728

I3

7 Ig

IO

8

8

683
6IS
642

f 200

7 I

f II5
30
IOO
f 208
f I
f

444I
52I7
4987
4496

675 f 2 IO
905
f 305

7287
I4928
I 5666

962
I963
I 964
I965
I966

8

670

6625
5 I 82

I

9

45 I 3

62 I4

I953
I954
I955
I956
I957
I958
I959

(I) (2) (3) art. bl. (4)

88
396
408
462
495
508

650

I948
I 949
I
950
I95I
I952

Weld. huis.b. Kliniek uitleen- Emma tb-bez.

9IS
965
Ioog

040
I 070
III3
II39
II66
II84
II49
II8O
I

f 235
f 360
fi50
f 330
f 350

327I
3483

3520
2902
3427
3663
3880
3996
43IS
5502
6300
5880

874
522

429
24O
298
338
530
643
38o
484
334
748
798
I463
I45I

2II8
2578
2420
2828

SIBI
5805
6975

2754
3283
428I

6I 26

562I
3093

6255
4998
3053

I02
I

69
245
238
235
302
284
30o
388
397
305
3

432
895
I 540

f 38,77

I 259

fsI,78

IOOO

f 26,65
f 42,08
f 26,25

484

f33,IS

398
226

f 28,50

2 I 2

f 30.95
f 34,60

6 Io

I1

284
285
386

68I

I 44

IOO

89

4I 6

I 40

470
476

252

723

I 67

I 77

8I 7

857
506
487
375
435
6I

f 40,50
f 30,25

2

204
708
III
I 20

I76
230
IIO

525 f I66,70

322

445 f I 27,40
4IJ f I07,60

372
344

6049

2974
2584
2II5
342I

7o6

444

6572

2787

565

387

5670
6205
3806
4586
3I75
6436
5404
396I

4558

323
595
655
702
72o

233
304
274

3771

II43
I 207

I 249
I 285
I

509

I 55I

I 573

I69I
I928
2034
2235
2528

2534
2565

27

27 I5

34

4I 82

5434
3288
562I
342I
3379
3275

853
854
88I

3 betreffen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven en het aantal leden, voor zover dat in de
jaarlijkse verslaglegging terug te vinden was. (1)Weldoeners; personen voor wie een bepaald bedrag betaald
werd bij het afleggen van een dode door de wijkzuster. (2) Aantal bezoeken dat de wijkverpleegkundige(n) aan
huis aflegde(n). (3) Bezoek dat de patienten bij de verpleegkundigen dan de kliniek brachten. (4) Aantal bezoeken, door wijkverpleegkundigen bij tbc-patienten afgelegd
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Archivalia en

niet-gedrukte bronnen
Gebruikte afkortingen
ABB

Archief van het bisdom Breda

AWGKEL

Archief Wit Gele Kruis Etten-Leur

BMGN

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden

GAEL

Gemeentearchief Etten-Leur

Gewina

Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Techniek

HTK

Handelingen Tweede Kamer

MB

Mollenboek

KDC

Katholiek Documentatie Centrum

RANB

Rijksarchief in Noord-Brabant

RAWB

Regionaal Archief West-Brabant

VVT

(Herinneringen aan een) Volmaakt Verteden TUd

Archivalia
Archief van het Bisdom te Breda
Het Wit Gele Kruis in het bisdom Breda
Etten, St. Elisabethhuis.

Wit Gele Kruis en TBC-bestrijding.

Archief Canisiuscollege te Nijmegen
Archief van De Klokkenberg te Breda
Archief van De Krabbebossen te Rijsbergen

Archief Medische Faculteit te Nijmegen
Archief R.K. Wit Gele Kruisvereniging te Kruisland
Notulenboek Kruisvereniging Kruisland I9I9-1925
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Archief Wit Gele Kruis Etten-Leur
Notulenboek afdeling Etten IgI81923·
Kopieboek uitgaande correspondentie afdeling Etten I 9 I 8-I 940.
Notulenboek afdeling Etten I9241933
Notulenboek afdeling Etten I9341945·
Notulenboek afdeling Etten maart I945-I951.
Map met notulen, besluitenlijsten, diverse brieven, I 9491966.
Notulenboek afdeling Etten april I95 I-I954·
Boek met jaarvers]agen Etten I95 I-I956.

Oproep deelname bevolkingsonderzoek (circulaire aan de leden),

2

november I 950

Archief van Zorgkantoor West-Brabant te Breda
Archief van het Algemeen ziekenfonds voor het Bisdom Breda

Dienst bibliotheek en documentatie van de Tweede Kamer der Staten Generaal te
Den Haag

Documentatie en Informatievoorziening, Universiteit van Amsterdam
Familiearchief Mol te Breda
C.I.M. Mol, Verslag Reis naar Wenen 5-I 6 juni I 916.
tijd Igeschreven bij gelegenheid van
bruiloft op 29 augustus 1972; in 50-voud gestencildl (Oisterwijk I 97 2).

C.J.M. Mol, Herinneringen aan een volmaakt verleden
de gouden

Contactblad de Burghtweide, Oisterwijk 1976
C.J.M. Mol, Het Mollenboek. Een genealogische benadering uan de familie Mol-den Ronden
met een kwartierstaat van beide stammen tot aan de nog levende generatie Igeschreven bii
gelegenheid van het 55-jarig huwelijksfeest; in 50-voud gestencildl (Oisterwijk I977).

Het leuen van Mientie Lulten bij dokter Mol, Markt 4a te Etten, handgeschreven verslag,
niet gedateerd.

Gemeentearchief Etten-Leur
Volksgezondheid I9361 949
Woninghuisvesting I936-I949
Eretekenen en onderscheidingen I950-I959·
Gezondheidszorg I 950-I 959

Grenscorrectie I950-I959·
De Nobelaer I953-I962.

Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen
Archief van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis
Archief Sint Radboudstichting

Archief Katholieke Volks Partij
Archief Onderlinge Nationale Ziektekostenverzekering
Archief dokter Chn Mol

3g6

RegionaaI Archief West-Brabant te Zevenbergen
Gemeentearchief Steenbergen IBII-I950
Archief parochie Kruisland I 880-1965

Archief gemeente Etten-Leur IBI I1930
St. Elisabethziekenhuis I8871975
Formulieren van de Inspectie voor het Staatstoezicht op de Volksgezondheid,
ingevuld door de Gemeente Etten en Leur voor de jaren I 9 I 5-I9 I9.

Rijksarchief in Noord-Brabant te's-Hertogenbosch
Archief van De Provinciale Noord-Brabantse Kruisverenigingen en zijn Rechtsvoorgangers, I 9 I 6- I 990

laarverslagen I9I8-I932.
laarverslagen I 93 21 988.

Nationale Federatie Wit Gele Kruis en Nationale Kruisvereniging.
Kinderuitzending I933-I977

Kleuterhuis de Krabbebossen I9381959·

Stichting Historie Ziekenfondswezen te Zeist

Geluidsbanden en film
door ChT.J.M. Mol in I977 ingesproken geluidsbanden, in het bezit van mevr. prof.dr.
A. Mol te Utrecht.
Zonnelied (film vervaardigd in opdracht van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis,
Zes

Utrecht I938).

interviews
Clercq (I 920), Roosendaal, 2I augUStUS 200 I .
A.J. van Esch (I9II), Etten-Leur, 3 maart 2000.
F.J.R de

Mevr. A.E. Gobbens (I909), Etten-Leur, 8 maart 2002.
L.F.W. Tansen (IgI 5), Oss, I september 2000.
B.M.A. Josten (I935), Etten-Leur, I 2 december 2000.
Prof.dr. H.I.I. Leenen (I 929), Amsterdam. 4 juni 2001.
Drs. A.A.I.M. Leyten (I 920), Tilburg, 9 februari 2001.

Mevr.prof.dr. A. Mol [Annemariel (I958), Utrecht, 25 juni 2002.
Mevr. A. Mol [Tonial (I 927), Maastricht, I 2 augustus 2002.
Drs. RA.C.M. Mol [Frans}, arts (I925), Breda, 8 december I 999.
Drs. L. Mol [Laurensl (I937), St. Michielsgestel, I 2 januari 2001.

Mevr. H. Mol-Janssen (I93 I), Etten-Leur, I 2 juni 200 I.
M.H.A. Peeters Weem (I 922), Veghel, 8 december 2000.
S. Raats (I 902) en mevr. I Raats-Koulil (I 907), Etten-Leur, 28 september 200I.
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Mevr. M. Rijnders-Dekkers (I9Ig), Bergeyk,

7

april 2000.

A.I.M. Smulders, arts (I 913). Breda, 2I april 2000.
Mevn C. de Steur-Bekers (IgII), Breda, 28 januari 2000.
Dr. A.J. Swaak (1925), Tilburg, 2 juni 2000.

A. Taminiau, arts (I 9 I 4), Tilburg, 25 augustus 2000.
Mr. A.A.1.1.M. Takx (I927), Bergen op Zoom, 5 november 2000.
Drs. I.IE.M. Terwisscha van Scheltinga (I 92 I), Breda, I februari 2002.

Mevr.dr. H. Verwey-Jonker (I 908). Utrecht. IS mei zooo.
Drs. C.1. Wolfhagen (7925). Utrecht, I 5 maart 2002.

Groepsgesprek met oud-patienten van Chr. I.M. Mol, Etten,

2

november 2000:

R Coppens (I938), mevr. I.C. van Ginniken-Verhoeven (I 930), mevr. A. v.d. LaanVergouwen (1929),1 Nooyens (I925), mevr. A. van Rijckevorsel-Verschuren (I937)·
Telefonische interviews:
C. Brouwers, St Willebrord (I926).
A. Hendriks, Etten (I9I I).
A. de Regt, Sprundel (I 926).
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Gedrukte bronnen en literatuur
Periodieken en kranten
Brabants Nieu wsb/ad.

Dagblad wor Oost-Brabant.
De Boer. Gewestelijk Werkbiahoor de Baronie van Breda.
De Grondwet.
De klokken Ihuis·aan-huisblad Ettenl
De Lambertusklokken Ihuis-aan-huisblad Etten en Leurl

De Maasbode.
De Praetstoel Ihuis-aan-huisblad Etten en Leurl ter gelegenheid van opening de Nobelaer (Etten en Leur I 958)
De Stern.

De Telegraaf

De Tiid.
De Volkskrant.
Gezondheidszorg IMaandblad van het Groene Kruisl.
Het Eindhoz,ens Dagbiad.

Het Nieu wsblad van het Zuiden.
Katholieke Gezondheidszorg. Periodiek van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis (1930-I 97 I)

Kwak-Kwak Kroniek poor Ranae-leden Istudentenblad] (Ig12-I917)·
Roomsch Studentenblad(I 9 IO-19I6).

Literatuur
'/9521 Katholieke Gezondheidszorg 21( 1952)I-3.

Beckers, D., 'Een braaf en leerzaam meisle, rekenonder

wijs voor Biedermeier meisies in Nederland, 1800
Avendonk, W van en G. Dirven, De Klokkenberg 194 3

I 860'. Gewina 2 3 ( 2000) IO 7 12 2.

'983(Breda I983)
Beel, L.J.M.

Baalen, C. van,

e.a.,

'Vrijheid, gelijkheid en verdraag-

zaamheid' in: C. van Baalen en I. Ramakers, red. Het
kabinet Drees III. Igs 2-I956. Barsten in de brede basis

'Overheid en particulier initiatief',

Katholieke Gezondheidszorg 20 (I 95 I) 254-255·

Berg,

C. van den, 'Volksgezondheid in bevrijd

Nederland', Katholieke Gezondheidszorg 34 (1965) 379

(Den Haag 200I) 245-328

385,4I8-423.

Baalen, C. van en J Ramakers, 'Conclusies' in: idem,
red., Het kabinet Drees III. 195 2-1 956. Barsten in de
brede basis (Den Haag 200 I) 56 I-575·

Berg, 1.Th.J. van den,

De

toegang tot het binnenhof De

maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden

tussen I 949 en Ig 70(Weesp I 983)·
Baart de la Faille, I.M., De sociale geneeskunde als vak van
u,etenschap en als vak van onderwils IRede uitgespro-

ken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt op
25 september IgIB aan de Rijksuniversiteit Utrechtl
(Utrecht IgIB).

Berge, 1·R ten, 'De noodzakeliikheid eener Vereeniging
van

Katholieke

Ziekenhuizen',

Katholieke

Gezondheidszorg 4 (1933) I I-I 98.

Bergh, I. van den en I. Slokkers, Boerenbond Kruistand.

Bank, I.Th.M. en M van Buuren, I 900. Hooglij van bur

100 /aar samen

(Kruisland I 996).

gerlijke cultuur. Nederlandse cultuur in Europese context
Besters C., e.a., Tussen ploegen m ploegendienst. 500 jaar

(Den Haag 2000).

ambacht en industrie in Etten·Leur (Etten-Leur I993)

Bantjes, I.G., e.a.,

Leerboek van de sociate hygiene en van de

sociale Luetgeving (Roermond en Maaseik

1934)·
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'Bii dokter Mol's .ifscheid bil het Wit

Gele Kruis',

(kzondheidszorq(maandblad Groene Kruis) 60 (1968)

Bosmans, 1·. 'Hit Romme complex', BAIGN 108 (1993)
245-247·

ni). 10,28·31.

Bosmans, 1., 'Wilhelmina en de katholieken', Ex
Bijsterveld, A.-1., Tussen dilettantisme en deskundig
heid. Vijftig

iaar

Teniporc

Verleden Tihischrift 2 1 (2002) 27 34

tifdschrift Brabants Heem en de

geschiedbeoefening', Brab,mts /1:em :0 (1998) 4 I

50.

Bossenbroek, M. en I.H. Kompagnie, Het mysterie wn
de verdwmen bordelm Prostitutie in Nederland in de

Bijsterveld, A.J.A., 'Het maakbare verle(len. Regionale
geschiedenis en etnologie in Brabant op de drempel
van de eenentwintigste eeuw' IRede bii de aan-

\·aardings·an het ambt van bijzonder hoogleraar aan
de

Katholieke Universiteit Brabant op i I februari

negentiende cru w (Amsterdam I 998).

Bouman, P.J., '\'an vroeg tot modern kapitalisme' in:
lan en Annie Roniein. red.. l)e lage hi, den bh de zee
(Amsterdam 1997) 433 453

20001, Loordbrabants Histor·A·ch /,zarboek i 7 I8(200 I)

Brabers, 1.. ri·ort,en van eig:n cillmul: I·'itfelizet,entig jaar

270309

Katholieke L /niversiteit Nijmegen. 1 9.23-1 960 (Ni imegen

Bijsterveld, A.-j., "We zullen er ondanks alles dc moed
maar inhouden'. De dageliikse zorgen en gemegens
c·an een Brabant: echtpaarin de crisisiaren'. 8,·abants
ilecm 53 (200 I ) 169 I82.

1998)

Bremer,

G.1·. 1 lora est. Procfs<hriften van huisartsen Igoo

799: (Rotterdam 2000).

Blom, S.,Onderwiis en wetenschappelijke \·orming' in:
D. Fokkema en K (iriizenhout. red., Reke,;schap. i 0:0

Brenkman, C.F..'De Algemene \'ereniging vour Sociale
Geneeskunde' in: I.C. van Es e.a. (red.), Ahiat·

2000. Xederlandse Cillmur in Europese context (Den

schappeliike gezondheidszorg in perspectief. F.ss.,ps. aan

Haag2000) 2QI-232.

4eboden aan Prof. R. Hornstra. ter gdegenheid van zibl
afscheid als hougleraar in de soriale generskunde aan dr

Blume, S.S.. 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw,
dwalingen en successen in de geneeskunde van de
liat:te eeuw. KNMG ] so laar'. iledisch Contact.

lubileumuitgave (1999) Io-16.

Rifkstinipersiteit k (ftrecht (Assen I 968) I Il.

Brenkman, C.1. '(,roene Krui: congres te litrecht: september 1 9 30'. 7)7dsch,-iR poor sociale fleneeskunde 8

(1910) 208.
Boer, E.I..'De lange weg van praeventieve geneeskunde
naar preventieve gezondheidszorg' in: E. Boer

e.a.,

red., irioriteiten in preventic. 60 jaar NIP(; Cleiden

Brenkman, C.1.. 'Ziekenfondsen en Wit

C,ele

Kruis',

Tihischr#i voorsocialegenreskunde I 3 (1935) 72

1990)

Brink, G. van den, De grote oi,crgang. Een lokaal onder

Bornewasser, H., Katholicke 1/ogeschool

7'i/burg

Economic-Ethick Maalschappil. Ileel 1, 1927 1954
(Amsterdam 2001).

Bornewasser, I.A., Katholieke Volkspartii 1 94 f 1 980.
I le,·komst ell groci 1 10 L 19681(Nijmegen I995)

zoek naar dc modernisering van het bestaan. Wornscl

1670-1920 (Ni imegen I 996)

Broos, P.I.G.M. en M.S.M. Hendrikx, Er heers<lite :en
ernstige 0, loystoestand. 1 -tien-Leur in de Tweede
Wei·eldoorlog (Etten Leur 1994)

Bornewasser, I.A., Ketholieke Volkspartii '94: 1980
11:re·ientatie en int,·gratir /1 96 4-1 9801 (Niimegen

Brouwer, P.C. de, t)e Brabantse ziel. Gebtli:dehie artikele,1
i,an Dr PC de Brouwer. M·zaincld m aan hem opgedra
gen bij gelegenhcid van ziin 50-jarig prialcrfrest

2000).

(Tilburg 19·47)

Bosmans, 1.. 'Beide er in en geen van beide er uit. De
rooms rode samenwerking 1945 1952' in: P.W. Klein
en (I.N. van der Plaat. red., Opste/len over Nederhind in
deperiode I94 9-1 090 ( 's-Gravenhage I 98 r) 29 54

Brouwer, L.1. en G.A. Zielhuis. 'De functie van
Periodiek (ienceskundig Onderzoek voor primaire
en secundaire preventie in de ieugdgezondheids
zorg' in: I. Sturi77:ins, red. \'erke,iningen in de skiale

Bosmans,

1..

'Dri·es en Romme' in: H. Daalder en

N.

(:ramer. red.. Vt'illem /)rers (liouten I 988) 95 108.
Bosmans,
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1.,

Ranii,ie. Hiogratic 16'00 1048(litrecht I991)

geneeskunde(Ni imegen 1981 ) 172-I 83.

Brugmans, I.1, 'De Nederlandse economie en het
bedrijfsleven in Noord-Brabant in de I 8e en I 9e
eeuw' in: 1.1. Brugmans e.a., Plaatsbepaling van het
historisch onderzoek betrefende Noord-Brabant binnen de
geschiedenis der Nederlanden (Tilburg i982) II6-I22.

Crijns, A.H., 'Land- en tuinbouw in West-Brabant.
Ontwikkelingen en veranderingen tussen I 800 en
2000', laarboek de Ghulden Roos 60 C 2000) 50-74

Dane, 1.A.. 'A.M. de Jong (I 888·I 943) als sociograaf van
de Brabantse Westhoek', Iaarboek de (lhulden Roos 53

Bruijn-Franken, H. de e.a.,'De Westbrabanders en hun
kopstukken' in: Ach Lieve Tijd. 700 iaar West-Brabant

(1993) I 7-49

Dekker, 1.C., Zuive/cooperaties op de zandgronden in
Noord-Brabant en Limburg, 1892- 1950. Overleum door

I9 (ZWO|leI 996) 440-459

Buiks-Hendrickx, i., 'Het medisch kindertehuis

de

Krabbebossen en basisschool de Koperakker te
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I93 De aantekening voor wijkverpleegkundigen.
I 97 Tijdseinen.
22I

1932

Provinciale Bond het Zeeuwse Wit Gele Kruis.

242

laarverslagover I 930 van de Inspectie.

255

Een

275

Het R.K. Kleuterhuis "De Krabbebosschen".·

II

R.K. Kleuterhuis in Noord-Brabant.·

R.K. Kleuterhuis, steentjesactie.

36 Tijdseinen.

4II

66 Tijdseinen.
Het tweede congres voor kleuterzorg

6g R.K. Kleuterhuis.

92 Ti idseinen.
De M.E.K.A. (Tentoonstelling Moeder en Kind te Amsterdam)

Radiolezingen.
97 R.K. Kleuterhuis.I05 Centraal werk en financiele zelfstandigheid I en Il.
I.*I De vrouw in het maatschappelijk leven.

220 Tijdseinen.'
225 Bezuiniging.
255

Het Kleuterhuis "De Krabbebosschen" van het Noord-Brabantse Wit Gele Kruis.

256 Tijdseinen,
280 Tijdseinen.
296 Eerste hulp bij ongelukken.
Tijdseinen.
I933

30

De taak van de wijkverpleegster-huisbezoekster.

43 Tijdseinen.

66 Tijdseinen.
II8

Tijdseinen.

I 22

Regering, parlement en volksgezondheid.·

I62

Wit Gele Kruisdag.'

I 70 Wit Gele Kruisdag. '
I 75

I87
zoo

Ti idseinen.
Feuilleton. Internationaal congres voor kinderhygiene te Parijs.
Katholiek Kleuterhuis "De Krabbebosschen".

224 Tijdseinen.
I934

2 I

Reorganisatie.'

Reorganisatie Wit Gele Kruis.
Rondom de Onderlinge Nationale R.K. Verzekering tegen de kosten van ziekenhuis,
verpleging en van operatie.'
I 33 Kinderuizending.
I 54 Tegen de crisis en haar gevolgen.
I 78 Onderlinge Nationale Verzekering tegen onkosten van ziekenhuis, verpleging en
45
I 20

I 79

operatie.
Organisatie der Geestelijke Volksgezondheid.

180 Eerste hulp bij ongelukken.
I82 Voor de praktijk. Nieuw type brancard.
Ig9 Tijdseinen.

220 Tijdseinen.'
Het Oranje Groene Kruis.

Kinderuitzending.
Verslag over 193z van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

1935

I05

Naar een katholieke Federatie voor kinderuitzending.

r33

Een nieuwe fase.

I53 Vorming vankatholieke verpleegsters.
Vormingvankatholieke verpleegsters 11.
185
169 Wit Gele Kruis en

412

de

koepokinenting

3 Ordening,

I936

9

Nabetrachting bij het artikel: Naar aanleiding van de vorming van onze katholieke wijkverpleegsters.

I8 Onze wijkverpleegsters
34 Wijkverpleegsters en huIp in de huishouding.
Plaatselijk initiatief.
35
70 Een jubileum en een congres. (Zilveren bestaan van de A.N.V "Het Groene Kruis")
86 Afdrukken en indrukken van het Groene Kruis congres.
I02 Lekenapostolaat.
I57

Waaksters. (Reactie op

Ilo

Nog eens "waaksters".

een

kranteartikeD

Bij de opening der paedologische en orthopaedische instituten te Nijmegen.

I

I937

49

Bijde aanvang van I937·

Opbouw, uitbouw, groei en bloei.

97 Wit Gele Kruis en politiek.

do

De taak en de positie der wijkverpleegster.
Wit Gele Kruis excursie naar Parijs.
Meer propaganda

IBI

Samenwerking of autarchie.

I 44
I 59

I938

I7
I8

Moeder en kind.
Kraamhulpmis#re.

34

Ordening.

66

Geestelijke Volksgezondheid.-

95

Geestelijke E.H.B.0.
Wensen voor de toekomst.*

I 64

Congres Kleuterzorg.

I96 Kleutercongres
2I2
2I3

I939

Wijkverpleegsteropleiding.
Reorganisatie.

22

Schoolartsendienst in Noord-Brabant.'

97

Geneeskundige hoofdinspectie der Volksgezondheid.
Arts en Volksgezondheid.

Ioo Wit Gele Kruis en ziekenhuis.
I 34

Gezondheidszorgenoorlog.*

Wit Gele Kruis in oorlogstijd.'
I80 Arts en Sociale Geneeskunde.'
IS I

I

940

36

8I

I

Huisartsen en het Wit Gele Kruis

De 'all-round'districtshuisbezoekster.

Ioo

laarverslag

I95

Een concreet ordeningsplan (in Noord-Brabant).

94I

3

Propaganda.

26

Propaganda.

38

Tegen Kwakzalverij.

55

Vak]iteratuur.
Moeilijkheden bij de zuigelingenzorg.

II5

Het Wit Gele Kruis in het

zilver.

I

Het Wit Gele Kruis in het

zilver II.'

29

4I 3

I 62

1942

laarverslag Nationale Federatie I 940.

30 Schurftbestriiding.

73 Kwakzalverij.
I 22

I

945

I

946

I

Jaarverslag Nationale Federatie I94 I.
Openingsrede bij het eerste

nummer van K.G. na de

26

Gezinsherstel brengt volksherstel.'

30

Van maand tot maand.·

De zorg voor onmaatschappelijken.
65 Ouden van dagen.
94 Dienstplicht voor meisjes,
6 I

I 07

Onze kraamverzorgstersopleiding.

I 24

Gezondheidszorgperspectieven.
Ruimer subsidie particulier werk.

I 29

oorlog.·

(radio-causerie)·

I68 Het Volksgezondheidscongres in 1946.
I69 Holland-Belgit. (uitwisselingsprogramma tussen twee landelijke koepels)

I93 Kruisverenigingen en Rode Kruis.
2I2

I947

2 I

Terugblik op het afgelopen jaar.
Kruisverenigingen en

Rode

Kruis II.

36 Kruisverenigingen en Ziekenfondsen.
39 Protestantse Gezondheidszorg
53 Kruisverenigingen en Ziekenfondsen II.
s9 Protestantse Gezondheidszorg.
I I 5 Congres Geestelijke Volksgezondheid.

I 57 Een uitnemend initiatief. (een bestuurscursus van de Provinciale Gelderse Bond)
I 73 Het Wit Gele Kruis en de katholieke gezinszorg.'
Congres voor prenatale zorg.
I 75 Eadem Sed Aliter. ('Hetzegde maar anders', inaugurale reden van Tuntler in de Sociale
2I5

I

948

25

Geneeskunde)
Speaker en de kleuterdagverblijven.·

Onze wijkgebouwen,

49 Contact met Belgit.
69 De organisatie van de kraamhuIp in nood.

74 Het Wit Gele Kruis overzee.
92

I 24

2 I4

Schoolstad. (expositie voor het onderwijsveld)
Wit Gele Kruisgebouw te Haarlem.
Congres. (Zilueren jubileum Nationale Federatie)
Medisch Opvoedkundige Bureaus.

2IS Kwakzalverij.
1949

62 Congressen.

76 Stafcursus.
126 Gezin en geestelijke volksgezondheid.·
I 37 Dr. Kortenhost en Geestelijke Volksgezondheid,
I 59 Cijfers uit Brabant.
I 80 De positie der wijkverpleegsters en de kruisvereniging,·

I97

Van maand tot maand.

284 Kinderuitzending.'

414

333
352

I950

64

Subsidie voor wijkverpleegsters.
Afscheid. (van Kanunnik Asselbergs)
Gedwongen.

(isolering van TBC-patitnten)

I68

Social casework in de Verenigde Staten.*

180

Salaris wijkverpleging.'

Industrialisatie en wijkverpleging.
367 Wijkgebouwenmisbre.
2II

Wereld Gezondheids Organisatie.
De katholieke ziekenhuisverzekering.
489 Een be]angwekkende promotie. (dr A.J.H. Bartels)
Vrouwen in besturen.
49I
368

422

493
I95I

6

In Memoriam: dr. C. Kortenhorst.
De stafcursus Vronestein.

66 Schiet het plaatselijk werk tekort?'
IOI De volksgezondheidsweek. (in samenwerking met de KRO)
I 03

Vorming. (persoonlijkheidsvor,ning binnen opleidingen voor verpleegkundigeny, Bi j het over-

lijden van mgr. P. Hopmans.'
283 Het Wit Gele Kruis en de beroepskeuze-voorlichting.
288 Wereld Gezondheids Organisatie.
296 Het geven van injecties door wijkverpleegkundigen.

308 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
309 Gezondheidswetgeving.
Opening medische Faculteit in Nijmegen.
3 IO
3I4
396

I952

7

Wereldgezondheidsorganisatie.

idem 338-34I-390.
Kruisvereniging, huisarts en gezondheidszorg.·
Kruisvereniging, huisarts en gezondheidszorg.

idem 34-56-80-98-II7-ISI.
2I

Wereldgezondheidszorg.

86

Naar een eigen asthmacentrum.
Een katholiek nationaal bureau voor Geestelijke Volksgezondheid.'

I Io

249 Afdelingsproblemen.
250
25 I

I953

Rijksbegroting voor de Volksgezondheid.
Nederlands Congres voor Schoolgeneeskunde.

I Nieuwjaar.•

9 In Memoriam: Marie-Anne van Dijk.
32 De rampweek. (watersnoodramp)
33 De staatssecretaris voor Volksgezondheid. (neerleggen uan functie)
r69 Wereldgezonheidsorganisatie. (radiorede panuit Genh,e)
I96 De positie van de katholieke kruisvereniging in de huidige maatschappij.'
308 Maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

340 Luchtfoto van de Krabbebossen.'
I954

80 Kankerbestrijding.

8I

Wijkgebouwenervaring
Wat verwacht gij van de wijkverpleegster?
I 48 In Memoriam: W Asselbergs.
I 74 De zevende Assemblde van de Wereldgezondheidsorganisatie.
222 Aspecten der internationale gezondheidszorg.I 37

4I 5

Verpleegsterscongres in Canada.
Idem 347-377·
364 Florence Nightingale herdenking.
3I3

I955

75

I I4

De praktische opleiding van de wijkverpleegster.

Vragen van dkt Mol in de Tweede Kamer.

I2I Water voor ons waterland. (thema van de WG.0. in dat jaar)
I 3 I De Wit Gele Kruisvlag waait in Brazilii.
242 Rede dkt Mol, gehouden op de Brabantse wijkverpleegstersdag.
263 Bezoekaan Curagao.
290 De inaugurale reden van Prof. Mertens.

294 Indrukken uit Curaqao
In Memoriam: dkt. L. van de Meerendonk, veteraan der Kruisbeweging.
32 I
397 Rede op de Brabantse dag voor kraamverzorgsters.
4I 5 Het perspectief der Katholieke gezondheidszorg, Feestrede jubileum Zeeuwse
Provinciale Bond van het Wit Gele Kruis.
I956

De assemblde der Wereldgezondheidsorganisatie.
I /I Maatschappij en Kruizen.
207 Volksgezondheid en atoomenergie.
239 Deskundige leiding in de gezondheidszorg.

I43

29 I

Veertig jaren. (Wit Gele Kmis in Noord-Brabant)
Financien, knelpunt van de gezondheidszorg.

307

Revalidatiefonds.

273

339 Ziekenfondsen en Kruizen.
349 Een 'roman' die iedereen moet lezen. (betr$ de Atlas van de zuigelingenstelfie)
373 Bij het einde van de 252 jaargang
I957

39

73

I05

Sociale Geneeskunde.·

Wereldgezondheidszorg: voeding en gezondheid.
Opleidingen voor de gezondheidszorg.
Memoriam: Professor

III

In

IZII

Twee

Tuntler.

koninklijke onderscheidingen. (Schlatmann uit Haarlem en Speerjens uit Venlo)

I 44

Subsidiebeleid en bestedingsbeperking.

I 74

De poliovaccinatie.

In Memoriam: Sutman Meyen
24I Opleidingen en gezondheidszorg.
209

en kruiswerk.

273

Poliovaccinatie

305

Zorg voor chronisch zieken.

339

Hoe staat het met de opleiding?

37 I

Moeder en kind. Internationale aspecten van de voeding. Studiedagen voor districtsver-

pleegkundigen.
I958

I Verwachtingen.
29

Wereldgezondheidsorganisatie enWit Gele Kruis.

9I

Schoolgezondheidszorg.

I 23

I 26

I55

4 I 6

Het W.G.Kruis congres
Bewondering voor IO jaar W.H.0.
Het WG. Kruis en de grote steden.

I87

Een geslaagd congres.

r89

In Memoriam: dr. Pius van der Heijden.

223

De pauseliike boodschap aan de eerste katholieke wereldconferentie voor de gezond-

288

Ter nagedachtenis: Paus Pius XII.

32I

Provinciale Raden voor de Vo]ksgezondheid.

heid.

1959

I

37

Inleiding bij

het Nieuwe laar.

Kadercursus. (Vronestein

en Hogere Verpleegsterschool in

Nijmegen)

73 Kaderopleiding, kadertraining
Voortgezette Opleiding.
I 07
I43

Chronische zieken.

I 80 Volksgezondheid in het nieuwe kabinet.
2II
De pensioensgerechtigde leeftijd van de wijkverpleegster.
242

Een afscheid. (Dr. Banning, Hoo/dinspecteur pan de Volksgezondheid)
En een welkom. (Dr Dijkhuis)

273

Zorgenvoordetoekomst (anderssoortige problemen bij de jeugd)

305

341

Het specialisme 'Sociale Geneeskunde'.
Zorg om de kraamzorg.

373

Het wijkverpleegstersdilemma.

24 I

I960

I

Gelukkig I960

Ionge generatie moet fakkel overnemen en verder dragen. (Feestrede n.a.v. Fo-lang bestaan
Limburgse.Gr.Kruis)
43 Bestuursverantwoordelijkheden.
8

75 Gezondheidszorg en subsidiebeleid.
09 Het volksgezondheidsbeleid in het parlement.
I45 'Brood in de wereld'. (WH.0.-problematiek)
I 79 Het zorgenkind. (geesteliik gehandicapten)
2I3

Kraamzorg.

Opleidingen voor de sociale gezondheidszorg.
280 Het geestelijk-hygienisch aspect van de maatschappelijke gezondheidszorg.
335 Mr. 1. de Vreeze, 25 jaar Secretaris-Generaal van de Nationale Federatie.
Verantwoordelijkheid (voor de gezondheidszorg)
385

249

4I 7 Verantwoordelijkheid II
I

96I

I Hernieuwing

33 Arbeidstijdverkorting.
67 Wereldgezondheidsdag.
97 Mens en milieu in onze samenleving
227 Poliobestrilding

Vernieuwde kinderuitzending.
IgI Schoolgezondheidszorg.
22 I Bij de sluiting van het 'Mental health'jaar.
I 59

253 Hoe doet gij uw werk? (aanzet tot em nieuw administratiespsteem)
Gezondheidszorgen we]vaart.
283
I962

i

61

76

Bezinningop I962.

Nog weer eens schoolgezondheidszorg.
Indrukken van een reis door Afrika.

Idem II4-I49-182.
97 Rondom het verpleegsterstekort.
I 33 Het consultatiebureauwezen.
I 73

Tweewerelden. (Indrukk ·n n.a.u

een

reis door Afrika)

4I 7

2I3

WereIdgezondheidszorg.

220 Dank aan dokter Aussems.
Planningen financiering van de gezondheidszorg.
253
287 Een persoonlijk woord. (Dankwoord n.a.u. alle huldeblijken bij zeuentigste veriaardag)
Planningen financiering van de gezondheidszorg II.
3I7
352. De deskundigheid voor de leidende functies.
389

Gezondheidsvoorlichting en arbeidsleven.

429

Perinatale sterfte.

438 Het Wit Gele Kruis en zijn mogelijkheden.
I

I

963

35

Oud en nieuw.

Nogmaals perinatale sterfte.

69 De contributie der plaatselijke kruisvereniging.
IOI Autonomie en binding van de plaatselijke kruisverenigingen.
I 35 Ziekenhuis en kruisvereniging.
I73 Ziekenhuis en kruisvereniging II.
207

Scholing voor de leidster-docente.

239

WA.On Kruisvereniging.

277 Wit Gele Kruis congres I 963
3I 3 Rijksbegroting voor de Volksgezondheid.
349 Na het nationaal congres.
389 Redactionele overweging op Oudejaar.
I

964

I

Oud en Nieuw.

Het kruiswerk verkeert in een verontrustende financieeI-economische positie.
34 Gezondheidszorg en research.
5

66
I07
I43
ISI

Gezondheidszorg en research Il.
Ziekenverzorgster in de wijk.
Ziekenverzorgster in de wijk II.
De vaccinatiecampagne I957-I 962 tegen polio.
2 I 9 Problemen der kinderuitzending.
265 Vakantieoverpeinzingen. (Dr Stal wordt directeur-generaal op het departement en volgt
Muntendam op)

305 Opleidingen een urgente zaak.
349 Werkcongres in Lunteren.
397 Nabeschouwing werkcongres Lunteren.
435 Verleden en toekomst. (De gehele gezondheidszorg is in beweging, net als alle andere terreinen
in de samenleving)
1965

I

77

I4g
I89
223

De financiering van de maatschappelijke gezondheidszorg.

'Public relations' van de kruisverenigingen.
Nieuwe wegen. (reactie op de speech uan Prof. Muntendam)
Een eeuw staatstoezicht op de volksgezondheid.
Samenwerking tussen de kruisverenigingen.
Huisartsen en kruisverenigingen..

255
291 Veranderend getij. (onrust in de ieugdgezondheidszorg, reactie op artikel in Tiidschrift Soc.
Geneesku¥ide)

327 Veranderendgetij Il. (andere inbreng dan van de geneeskundige speelt vaak een gelijkwaardi-

418

37 I

ge rol)
Regio-organisatie.

405

Overgang. (medisch-curatieue zorg uoor allen onder de loongrens)

I966

I

Overgang

II

kruis(veranderdefinanciering van de kraamzorg,· men is met langer hd van een

uereniging uit solidariteit maar vanwege de te verwachten dienstveriening)

3 jaarverslag I 964 Vronestein.
Welvaart en volksgezondheid.

I I4

Sexuele opvoeding I.
I79 Sexuele opvoeding II.
I 79 Om het welzijn van het schoolkind
207 Het ziekenfondsproject Muntendam.
243 Samen anders. (ajiteniming tussen de drie landelijke kruisverenigingen)
Bedreigde volksgezondheid.
3II

I44

Rondom kerstmis en nieuwjaan
370 Bij het aftreden van dokter Dijkhuis.
34g

I967

3

35

Bedreigde volksgezondheid Il.

Bedreigde volksgezondheid III.

Het wereldbevolkingsvraagstuk.
Verantwoorde besteding.
I62 Verantwoorde besteding II.
r93 Verantwoorde besteding III.
257 Nabeschouwing over de economie van de gezondheidszorg.
Periodiek Geneeskundig Onderzoek.
285
329 Periodiek Geneeskundig Onderzoek II.
IOI

I3I

Ig68

I970

36I

De laatste fase.

290

In Memoriam:

463

Samenwerking of fusie.

35I

I972 562

W Vromen.

Bestuur en staf. (bij het afscheid van Leenen van de Nationale Federatie Wit Gele Knlis)·

Voorhetlaatst! (Laatste uitgaue van Katholieke Gezondheidszorgk

Artikelen in Tijdschrift voor sociale geneeskunde
jaar pag.
I932

I933
I

94I

I947

titel

Hygienische en medisch-hygienische voorzorg en geneeskundig toezicht op de bewaarschool.
I 37 Hygienische en medisch-hygienische voorzorg en geneeskundig toezicht op de bewaarschool II.·
139 Onze kruisverenigingen. Het Wit Gele Kruis.
I04

3

4I 2

Een concreet ordeningsplan.

Preventieve en curatieve gezondheidszorg, wisselwerking en verschuiving.·

Artikelen in R.K. Artsenblad
jaar pag.

titel

I 970

De sociale taak van den huisarts.·

360

I93I

38

948

20I

1949

44

I95 I

I08

959

60

I

I

Over de opleiding van wijkverpleegsters

In Memoriam: L.C.M. Bedaux.
De medische faculteit en de sociale geneeskunde.
Is

gezinszorg een mislukking? (Met A.M. lansen, pr,)

Gedachten over het specialisme sociaal-geneeskundige: zijn opieiding en ziin erkenning

4 Ig

Artikel in Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid
jaar pag.
I

948

40

titel
Maatschappelijke gezinszorg en geestelijke volksgezondheid.'

Artikel in Medisch Contact
jaar pag.

titel

1945 I 2-28

Organisatieplan voor de volksgezondheid, rapport Mol.'

Verdere publicaties:
Het Wit Gele Kruis

te Etten

(N-B) (Zundert I9I8).·

Het Wit Gele Kruis en de zuigelingenbescherming, uitgegeven door de diocesane federatie van het Wit
Gele Kruis in het bisdom Breda (Zundert I 934)·'

'Hygienische zorg voor de jeugd na den schoolplichtigen leeftijd' in: Leerboek van de sociale hygihie en
uan de sociale wetgeving (Roermond en Maaseik 1934) 207-2 I 6.'

'Het Wit Gele Kruis, gezin en geestelijke volksgezondheid'. Radiorede, gehouden voor de KRO; uitgave van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid
(s-Hertogenbosch 1935)

'De toekomst van het Wit Gele Kruis' in: Vigentwintig jaar Katholieke gezondheidszorg. Gedenkboek bij
het vijfde lustrum van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis (Utrecht I 948) 37-40.
'School en gezondheidszorg'. Brochure in een artikelenreeks van de Stichting paedagogisch centrum
Breda (Breda I95O)..
Openingsspeeches op de jaarvergaderingen van de Provinciale Noord-Brabantse Bond van het Wit
Gele Kruis, I945-I 955, jaarboeken van de Provinciale Bond, Zundert, zelfde jaren.

'Perspectieven voor het werk van morgen', openingsspeech bij het Wit Gele Kruis congres, uitgegeven
door de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis (Utrecht I 958) I 5-29
'Van schets naar bestek'. Openingswoord bij het gelijknamige congres van het Wit Gele Kruis in I 963

(Utrecht I 963)

Openingswoord bij een studiedag over samenwerking uan plaatselijke kruisverenigingen. Intern versIag,
uitgave Nationale Federatie het Wit Gele Kruis (Utrecht I967) 7-Io.

420

Lijst van tabellen en figuren
Tabellen

Pagina

Tabel 3. I

Bevolkingsaantallen van de gemeente Etten en Leur in absolute cijfers

go

Tabel 3.2

(I8401940)
Bevolkingsontwikkeling van de gemeente Etten en Leur in percentages

gI

Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 4. I

Tabel 4.2
Tabel 4.3
Tabel 5.I
Tabel 5.2

Tabel 5.3

(I 830-I940)
Verdeling van de beroepsbevolking in I930
Gemiddeld inkomen en vermogen per inwoner I939-I940
Bevolkingssamenstelling Etten en Leur naar godsdienst (I92O-197 I)
Ledenaantallen van het Wit Gele Kruis in Goirle, Gemert en Etten
Contributiehoogte en -inkomsten in drie gemeenten (in guldens)

94

94
I 26

I66

I68

Medefinanciering (subsidie) door drie gemeenten en percentage, afgezet I68
tegen de ontvangen contributie (in guldens)
I77
Het Wit Gele Kruis in het bisdom Breda in cijfers (I9I8-I925)
I 78
Het Wit Gele Kruis in het bisdom Breda in cijfers (I925 en I932)
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Index van geografische namen
Bii het samenste]len van deze index werden de

volgende regels gehanteerd:
-Bij Etten werd het kerkdorp van die naam
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-daar waar de gemeente werd bedoe]d, werd
steeds Etten-Leur aangehouden (tot I968 met
'Etten en Leur' of met 'Etten ca.' aangeduid).
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I 56, 162, I 63, I64, ] 67, I 68, I69, I 78,I 79, I84,
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204,220,22I, 254,270,278, 338-344, 347-350,

Amsterdam 37,43,74-82,86, Ios, I07, II4, I73,

356,373,374,376,379,386

I90, I99,228,237,24I, 248,258,285,3 I8, 352,
353,366,382

Belgie 35,67, B I, 82, I 18, I 3 5, I49, I94

Bergen op Zoom 46, 69, 129, I 78, I 79, 246, 2 59,
290,338

Berghem I 74

Berlijn 83,85
Bilthoven 247
Boekel 252
Bosschenhoofd 340
Boxtel 56,57

Breda 22,30,33,42,44,64,80,8I, 92,96,97, Ioz,
I 05' I 06, IIO,III, LIZ, II#,IIS, I29, I 3 I,I 34,

Frankrijk 3 I, 57,82

Fries]and I99,2I6,259,277
Gelderland I 73,200,202,367
Geldrop 248

Gemert I66-I 70
Genove 227,303

Gilze 255,260
Goirle I66-I70,232
Gooi, het 260
Gouda 32

's-Gravenhage 46, I 20, I 25, I 50'I 76, I 89, 297,
2 I 7, 228,285,297,3 I 2,3 I 8-3 36,3 39,340,34]:,

r35, I38, I45,152, I53, I 54, I6I, I74, I77, I78,

355,360,368,378,384

I79' I83, I86, I 97, I98 202,227, 224 232,234,
235,236,248,249,250,255,258,259,260,26I,
276,278,282,283,285,286,290,307,3Io, 3IL

Groningen 35,77,83. I I4

336,347,348,349,365,383
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Clinge 135
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Haarlem 43,234,235,26I, 263

Heemstede 235
Heen, De 55-6I, 64,86
Heesch I 79

Heijthuizen 245

Delft 74,75,77, I 74,330

Helmond 22, I 79,202,248,358

Deurne 65
Dongen 58
Dorst 58,59

's-Hertogenbosch 24,33,36,42,44, I02, I2 , ILI,

Drenthe I33,23 I, 259,282
Dresden 228

Herpen I 79

I 74, I 76, I 78-I 83,190, I 97,20I, 202,205,2 20,

229,232,245,248,250,3IS,383
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34,40,4·I, 55

Duitsland 79,82,83, ISI

Hoeven 90, 93, 94, 95, I I 2, I63, 179, 338, 339, 340,

Eindhoven 22, 42, 48, I 3 2, 166, I 79, I 82, 196,202,

Hoogerheide I 29

34I, 342

204,229,234,246,250,254, 308,3 I 2
Engeland 66,8 5,86, I 94,3 I o,3 I I,3 I 4 3 2 2,3 32,374

India I23

Emmen I zo

Essen (B.) 58

Etten 44, 50, 58, 69. 73, 85, 88-I 27, r 28-I70, 186,
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Kenia 348
Kerkrade 72, I 79

Kevelaer (D) 57
Korea 325

Kruisland 6 I-70,74.85.86,98. I Io, I 74, 35 I, 352

Oudenbosch 42,52, 59, I 29, I 30, I45, I73, 179,
258 340,358,359
Oud Gaste] 56,58,67,260
Overijssel 360

Lange Ruigeweide 4I

Leiden 74,75,77,298

Parijs I03, I49

Lent 299

Paterswolde 282

Leur23,55·56,89,9I,92,95,96,97, IIO, III, I2I,

Princenhage 56,93,94

I 37,164, I 67,230,340,34 I, 349

Limburg

Prinsenbeek 56,7, rI 2, I46, 163

37, 39,42,43,44,46,75, 1 30, 173, I 75-I 78,

Igo, 200,202,2I2,2 IB, 273,279,280,282,329,367

Rijsbergen94,95, IIL I63, I79,227-244,275

Linggadjatti 322

Roermond I 75

Londen Ir8,309,3IO, 3II, 378

Rome 5 I. 2 I 8,348, 386

Loon op Zand 246

Roosendaal 6 I, 63,69,78,92,96,98,12 3, I29, I 30,

Lourdes 96, I 03

Luik

I 34, I 52. I 79, I 98,202,259,260,284,285,347,

67

35I, 362

Rotterdam 22,35,4I, 43,92, I44,266,267,296
Rucphen 58,90,93,94,95, I63, I 79,338,339,340,

Maarheeze 179

Maastricht 38.285
Maidenhead (E) 309
Moerdijk I82,260

Schalkwijk 200

Molenschot 255
Moravie 82,84,85,98,349,353

Schiedam 26I
Schijf 58

342,344,354

Seppe 142

Nederland passim
Nederlandse Antillen 303
(Nederlands) Indie 82, I I9,203, 32 I, 324, 3 36
Noord-Brabant I3, I6, In 2I, 22,23, 37,42-46,4952,65.75,78,90,92,94,95· 96, I 20, I 2 , I 32,
I 33, I 3 5· I 4I, I 42, I 43, I46, I S I, I 55, I 56, I

60,

Sittard 70
Son 246

Sprundel 90, Ioo, II6,338, 34I
Steenbergen 5 5,56,6 I, 66,67,68, I 29, I 46

Sternberg 84,85,98
St. Michielsgestel 3 I 5

16 I, I62. I66, I 67, I 69,I 70, 173, I 74, I 75, I 77-

St. Oedenrode 229

I89, 193, I 94, I 95, I98,200, ZOI. 203-ZI7,2IA

St. Willebrord 90,92,93,95,97, I09, II3· II4,

227-236,238,242,243,245-25 I, 253,254,255,

25 '272,273,275,276,277,279,28I, 282,290,

I37, 138,338-344

Suriname 303

295, 304, 308, 3I2, 3IL 320, 332, 336, 339,

340, 347,348,35 I, 354, 355· 358. 359· 360,

Tanzania 378

362-367,37 I, 373,376,377,381,382,385,386

Terheijden 58

Noord-Holland 40
Nieuw Vossemeer 40, I 84, I 85
Nijmegen 48,49,69-74, 76, 79,86, 176,288-304,
336,350,35I, 352,358,362,868,369,382,385

Tilburg 22,48,58,59, I I 6, I 52, I 66, I 78, I 79, I 82,
I83. I86,202,204,2 I 3,232,238,246,248,249,

2 50' 252,254,255,290,295,3 I 3,3 I8,326,364,
383

Nispen 58

Udenhout 248

Oirschot 65
Oisterwitk 2 I 3,227,246, 347, 349
Oost·Brabant I 80,208

Utrecht 35,40,42,75,77,98, IOL I75, I76,200,
2 I 8,220,2 2 I, 22 3,247,250,26 I, 2 63,264,266,

267,27 I, 273,285,292,3 I6

()ostende 3 IO

Oostenrijk 82, 83, 85,86,98, Ioz, Ios, Io7, 23 I,
349,352,353,358

Oosterhout 59, I8I

Veghel 258
Veldhoven 229

OSS 202

Venlo 36,74, 162
Verenigde Staten 198,287. 355

Ossendrecht I 79

Verona I 07
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Voorburg I83,227
Vught 97. I 98, 199

Wagenberg 56.58

Wenen 82-85, 102, I04,302,352

West-Brabant Th IB, 21,24, 56, 59.89,96, I29,
I42. I78. I82,230,232,244,258-26I, 282,283,
285,307,3 I8,336,343,344,35 I, 362,374,38I

Woensel 24
Zaandam 275

Zandvoort':I, 230,235
Zeeland 46,254
Zeeuws Vlaanderen I 74, I 78,258,283
Zevenaar 25 I
Zevenbergen 56, I79

Zevenbergschen Hoek 78,8 I
Zuid-Holland 4 I, 42

Zundert 94, I63,260
Zutphen 74
Zwartenberg 92
Zwitserland 82,22 I
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Aalberse, P.I.M. 29,49,78, I9 L 28I, 307, 332,335
Aengenent, mgr. I.D.J. 30

Bom, Th. van den I I 9, I 50, I 56, 338
Bonting, S.L. 30I

Aerts, M.I 2 I, I 54, I S S

Boot, C.I 4 I, I 44

Achterberg. G. I 6

BOSman Carts) I02, I I 2

Alberts, RB.M. 344

Bouman, K.H. I 98

kardinaal 348
Allebl, G.A.N. (I8Io·I892)40
Ali Cohen, L. (I8I 7-I 889) 32.16,37
Andriessen, WI. 3I8, 322
Ariens, A. 48,49

Braat, A.EC.M. II2, I54

Asselbergs, A. (kanunnik) I 29

Bronkhorst, W. 249
Brouwer, P.C. de 78,362

Alfrink,

B.1.

Asselbergs, W (bestuurslid Prov. Bond) I80,232,
233,247,276

Bremmers, J.2 I 8

Brenkman, C.I. 228,303
Brink, I. ten 30
Brink, I.R.M. van den 326

Brouwers, I.C.E. (Jeanne) Hz, 146, I 52, 160, I69

Attlee, C.R. 375

Bruin, de L. I 2 I

Ausems. A.WI 46,377
Aussems, E.M. I87

Buchner, WE (I780-1855) 32
Buytendijk, El 1 292,298

Baart de la Faille, J.M 40
Bader, Chn (Christine) 230,23 I

Carp, E.A.D.E. I99,286
Cartier van Dissel, M.C. I02, I I I, I I 2

Baeten, mgr. I.W.M. 242
Banning, C. 2 I 2,2 I 3

Casembroot, A.EC. de 309, 3 I0
Colijn, H. 3 I 8,326

Bantjes, J.G. 20 I, 247, 280, 309

Coronel, S. Sr. (I 827- I 892) 36,2 7 I, 380

Barnhaard-Flamman, E. I 58

Corssmit, H.P. I83,2IO, 2II, 249,250,254,266,

Barrels, A.I.H. 204,205,2 I 5
Bastiaansen, P. 96, Iog, II,1,340,36I

Couperus, L. 72

Beekman, E. 285

Croin,C.A.A. II8

Beel, L.J.M. 247,267,308,309,3I8,322,324,325,

Cuypers, R (architect, I 8271921) 50

362,377

327,329,336,339,340,34I, 342,384

Bekers (gehuwd met de Steur), C. (Corrie) I I 2

Darnton, R. I 8
Deaubanton (med.-gen.) 3 I 2

Bekers, S.R I 2I

Deckers, L.N. I32, 308, 3I2, 3IA SIL 3I8,

Bekkers, mgr. WM. 372

358,384
Dekkers (pr.) IIO,I38

Bei jerman, J. I92,2Il

Beretta, I.A.J.M. 98,99, IIO, III, I28, I30, I3I,
I 37, I 38, I4I, I 42, I

50,385

Dekkers (gehuwd met Rijnders), M.

Berg, C. van den 3 I I, 356

Delbaere, L.I. r 55

Berkowitz (architect) I I4
Bernhard (prins) I 87

De]ft, A. van 78
Diepen, mgr. EA. I 80

Beukelaer, V. de 284

Dijck, A. van I 5 5

Bever, C.H. de

Dijk, M.A.

2 5 I

Beveridge, W I85,374
Biesen, 1. van den 85, IOO, I05, I06, I IO. I II, I I 2,
128, I30, IJI, I37, I38. I4I, I48, I50,36I, 385

Biesheuvel. B.W. 380
Bii 1.

1.R

274

(Tilly)

1 1 5

van (Marie Anne) 233,238,242,280,283

Dijkman (dominee) 109
Dijkstra, C. 249,250,25I, 254,258
Domela Nieuwenhuis, E (I846-I9I9) 30

Donders, F.C. (IBIB-I889)31
Dortmund. R.H.A.M. van I I 2

Bijnen, A. 80, SI, IOZ,IO6

Drees, W 3 I 8,32 I, 3 2 5·328,344,375

Bluyssen, mgr. 1.303
Bolk (hoogleraar) 79,82

Droesen, WI. 3I8
Duffhues, T. 369
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Duinkerken, A. van (ps. van W.M.I.A. Asselbergs)
28 I,285,362

Hamilton, H. III, II4, IIS, II7, I49
Heemskerk, Th. (I852-I932)30

Duynstee Cssr, W.J.A.J. 199,280 294,295,297

Heerma van Voss, S.C.J. 92

Heijden, REG. van der I 74, I 76, I80-183, I 86,
Egeling, L.1. (I 824-1892)33

205,216,220,229,231,232,236,237,262,276,

Eijkel, R.N.M. 75, I 73, 192,193, 228,280
Elsen, G. van den 24,93,361
Engelbertink, B.A.A. 327
Enthoven, van (meester) 55
Eppinger (hoogleraar) 83· 84.85
Ernst, mgr. H. 348
Esch, A.I. van I 20, I 2 3

Eykemans (wijkverpl.) I 53, 154
Falta (hoogleraar) 85
Fentener van Vlissingen,

354,377,383

Heijermans, L. I 90,228
Helden, W van 2 I 2
Hellenberg Hubar, I. van 248
Hemmes (epidemioloog) 356

Hendriks, 1.205,349,355
Hendrikx, A. I 54
Hennekam (garagist) Ioo
Hermans, A.A. I I9, 155
Heye, J.P. (1809-I876) JI

R

253

Heynsius van den Berg (arts) 248

Ferket, A.A.P. I 2 I, I 59

Hoefnagels, I.P.A. 293,296,298,303

Fermina, (rel. zuster) 138
Festen, H. 2 13,2 I4,225,355,377

Hoek, G.I. I I 2. I 49, 1 50, I 54
Hoogers, El.I· 309

Fleischer, EC. 4 I, 42

Hoogveld, I.H.E.I. I99

Fokkema, 1.338

Hopmans,

Fortmann, H. I 96. 370

Hopmans, mgr. P.A.W. 59, 64, I 29, 1 3 1,1 34, I 74,

Frencken, El.B. 28I-285,361
Freud, S.

L.

(pastoor) 63,65-68, I Jo

I96,233· 3IL 359
Hoppener, R.G.A. I22

39,292

Frabel 229

Genk, A.RC. van (pr.) 55, 56, 60. 61. 64
Genk, R van (architect) 55
Ge]der, A.I.W. van /I R

Hornstra, R. 298,353
Horst, I.A.A. 187
Houben, H. 276
Houten, S. van (I837-I930) 28

Hustinx, Ch.M.I.H. 309

Gerbrandy. RS.310

Huygen. F.J.A. 299

Geuns, 1.van (I808-r880) BI
Gielen, C. (Nat. Fed. W.G.K.) 222
Gielen, 1.1 (minister) 289

Huysmans, G. 309,3 IO

Giesbers, Fr. I I 2

Gimbrbre, 1.246
Ginneken sj, 1.1.A. 282

Van Iersel de Vink, I. 24I
Ierssel, C. van 130, I 53, I 54
Ignatia (rel. zuster) I 34

Gobbens, A.E. (Eva) 114

Jansen, H.C.M. 20I

Godefroi, M.I. (1819·r895)36

Jansen, L.F.W. (Louis) i I/ ,3 I 2
lanssen, A. (bestuurslid K.V. Etten) I 54

Godwaldt, I.P. I zo I z 3, r 56,342.34 3, 347
Gogh, van (dominee) 44,95

Gortzak, H. 328
Granprd Moli6re, M.J. 285
Gribling, 1.P 21 I

Gribling. I.L.B. 42.52.129, I ;0, 13 I. I 32. I 74. I 75,

220,307,354· 359,377,383
Groen, 1.322

lanssens, G. (directeur Voorburg) 20I, 202

Joekes, A.M. 322,323

lohannes XX111 362
Jong, A.M. de 55,56
long, I kardinaal de I 75· 288.290
juliana 322, 14I
lung, C.G. 292

(;root, de I.V. 75
Guirin, I.R.G. (I 80 3 1886) 3 2

Kaag, H. 285

(,uizot. FT.P.G. (1787 I 874) 9 I

Kar, P. van der (schoonbroer) t i 2,1 46, I 48. 1 5 1.3 I B

Hamer (tandarts) 1
Hameren, 1.222
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38

Karthaus, 1-1. Iii. 249.250.258
Kappeyne van de Coppello, 1. (1822-I895)28
Keijzer, 1. 167· 212

Kersten, H. 253
Kerstens, PA. 327
Keynes, I.M. 374

Kirch, I.A.I.M.

161

Kitslaar, 1. I 74. ISO, I90, 20 r, 262, 361, 377
Kleermaeker, A. de 247,249,25r
Klei, O.P. van der 246,248,250
Klep, Antoinette (schoonzus) 232

Klep (gehuwd met C. Mol), Leonie I06, I07, I08,
346,347.348.350,353,378,379,38I

Maas, WA. 247,249,250,25I, 294
Mansholt, S. 327
Marks. A. I 96

Matthee, H.P. I82, I93· 206, 2IO, 2 I6, 225, 237,
238,248,254,362,377

Meerendonk, L.G.I.A. van de I 76, 180, I87, 214,
262,263,264
Mertens, A.Th.LM. 2 I8,222,268,298-304,380
Mervyn Herbert, 3 2 1
Miranda, S.R. de I 90

Klompd, MA.M. I 24

MoI (gehuwd met Schonus), Adriana (tante) 55

Kloss, K. 83-86, I04-107· 353
Knuvelder, G.P.M. 282, 285,362

Mol (gehuwd met van der Kar), Angelina (zus)
60,65303, II2,351
Mol Chris I.M. passim.

Koch, R. (I843-I9IO) 39,309
Koch, ERO.M. 309
Koenen (kinderarts), H. 273
Koenen, I.M.H. 202
Koldeweij. H. I 24

Mol, Christiaan (oom) 56
Mol (schoolarts), C.M. (geen familie) 228,230
Mol (architect), Frans (neef) 232
Mol, Frans (zoon) I I 7, I I 9,1 5 5,

3II,3I2,3I3,348

Konig, K.G.G. 301
Koopmans (deken) 158

Mol, lan (vader)54, 55-69,74,85,98,I02, IIO, 174,

Kors op, 1.1.A.M. 285

Mol. Ian (zoon) I 07, I Il
Mol, Laurentius (broer) 60,69,70,35I

Kortenhorst, CT. I98,200,355
Kortmann, C.N.M. 2 I 4
Kostermans (meester) 60
Kriellaars (pastoor) 60
Kronfeld 286
Kruger (pater) 72,74
Kruls, H.1.3II
Kuyper, A. (I 837-I920)28.29.47,48
Kuypers, C. 6I

35 I, 358

Mol Laurens (zoon) I08,348
Mol, Louis (oom) 56
Mol, Pieter (zoon) 347
Mol (gehuwd met Terwisscha van Scheltinga),
Rina (zus) 60,65,66, 64 I O I, I03, I 04, I I 2, 3 5 I

Mol, Rumoldus (broer) 60, 64,69, 85,86, 102, 35 I
Mol, Ruud (zoon) 233
Moller, H. 78
Moorsel, C. van 25 I

Laan, I. van der 294,296
Langeveld, M.I. 207

Lans (hoogleraar) 79
Lanschot. F.J. van 180

Mulder, G.I. (I 802-1880) 3I
Muntendam. R I96,22 I, 245, 298, 324· 326, 328.
344,353,378,380

Lauret, A.M.290

Mutsaerts, Fr. 249,
Mutsaerts, mgr. W.P.A.M. 254· 3IS

Leenen, H.J.I. 2 I 5- 219, 222,224, 225, 288,300,355
Leyten, A.A.J.M. 203,210

Nicolina, (rel. zuster) I34

Leyten, 1.Rl. (gemeentesecretaris) I05,203
Leyten, mgr. R 65

Niekerk, H. van I 5 2

Leyten-van den Donk, E. I 38, I45,I 58, 164,203

Nietsche, E I32
Nieuwenhuis, W 285

Lhoest. L. 309

Nispen, M. van Ioo, I 30, I 3 L I 35, I 36. I 37, I4I

Lidbetter 286
Lietaert Peerbolte, L. 201
Limburg, 1.83

Nispen van Sevenaer, Thr. L. van 27
Nolens, mgr.WH. 48,3I2,3 I6

Lobach. I.L. 248
Loeff, H.I.M. (voorz. KIokkenberg)250,25 I,256,258

Nolet, V. I 75,307.360
Noord, A.A.H. van den (pastoOr) I 29

Loeff, 1.1.327· 329

Nooyens, C.P. 254

I44, I 49·I 5 5, I 64

Luyben 27

Luykx, P. (wethouder) I I7, I4I, IS4
Luykx, W (bestuurslid de Nobelaer) I 21

Oderkerk, A.J.A. 1 24. I 25, 164

Oderkerk, Maria I82
Oldendorff, A. 206
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Oldeneel tot Oldenzeel, Baron A. van I 75,290
Oomen (architect) I 39· I 40
Oorschot, L.R 309

Ouwerling, H.N. 65

Roncken, K.WH.A. 309

Ronden, Annemie den (tante religieuze) 58,7 I
Ronden, Antonia den (gehuwd met lan Mol,
-

moeder) 56.58-63,98, I02,35I

Pasteur, L. (I 8 2 I-I 8 9 5) 3 9,7 5

Rontgen, WC. (I845-1923)69
Roo. de A. 309

Peeters Weem, M.H.A.

Rooy. Ch.J.M.A. van

I

5 5

Pel (hoogleraar) 80,272
Penn, 1. (I 82 I - I890) 32,33,40,5 I
Pepping (wijkverpl.) I 5 3, I 54
Peters, I.A.E 99, I OI, I Io, I I 5,I 30, I B I, I44, I 50, 2 3 1
Phaf. 1. I67

Philips,

I IRI 20, I 54, I 55, I 60, I 62,254

Ros, Martin I 4
RozendaaI (farmacoioog) 356
Ruhe, H. 354

Ruijs de Beerenbrouck. jhr. Ch.J.M. (1873-I936)
42,43,50'I 77, I92,220,308.338,360,385

Fr. 254,309,310,369

Ruijs

van Beerenbroek (na I895: Ruijs de

Pierson, N.G. (i839-I909) 28

Beerenbrouck), G.L.M.H. (I842·1926) 28

Pius IX 45,46

Rutten, El.Th. 199,294, 309
Ruygers, G.N.I.M. 335

Plantenga, B.P.B. 355

Poelhekke, M.A.RC. 49, 367· 370
Poell, L. I66, i69

Poels, mgr H.A. 48, I I I, 282

Le Sage ten Brock, J.G. (I 775-r847) 49
Saltet, R.H. (I853-I927) 80,82,275
Sarphati, S. (I 8 I 31866) 37

Pol, W.H. van de 208
Pompe. WRI. 199,285

Sassen, E.M.I.A. 309· 324
Schaepman, H.J.A.M. (I 844-I903) 47.48

Poels, A. 338

Ponsioen, 1.

ig6,370

Poolman, W
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Poppel, C. van I 55, I65
Post, H.I.A,

(directeur ONVZ) 262-265,267,268379

Post, R.R. 290-294,297

Prick. I.I.G. 298
Prinsen, C. 284
Pulles, R 222

Putt, K.L.H. van der 248

Schaik, I.R.H. van I99,285,322,325
Schaper, A.M. (Aukie) 23 3,237
Scheps, J.H. 340,34I

Schermerhorn, W I93,3 I8
Schi inde], van(pater) 75
Schim van der Loeff, H.J. 289
Schlatmann, R. 215,223,225
Schlichting, T. 285
Schmedding (pater) 72
SchOnhage, H.A. 339

Quay, 1. de

237,308,316,340,342,343
Querido, A. I 76.
241,285,286,287,334,355

Schrama, N. 222

Schreurs, A.EA. 339
Serrarens, RI.S. 326
Slingenberg (chef de clinique) BI

Raven, A. 276

Raymakers, Ch.
Reenen, G.C.J.

72

van(I8IS-I893)27

Rhijn, A.A. van r85
Riemslag (meester) 56
Righart, H. 209
Rijckevorsel, A van I80,233
Rijen,A. van 232
Rijn, H.I.B. van
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Slooff. I.P. 296

Slotemaker de Bruine, I.R. I9 I. 200
Smits van Waesberghe, A. 247, 25 I

Smulders, A.I.M. II2, II9
Snijders, I.Th. 208
Son. H. van 259

Soffers, H. 158,348
Speetjens, Th. 330

Roall, 1. (I 844· 1 9 1 4) 28
Roels, E (hoogleraar) 199

Spek, 1.vanderiIB

Roels. jozef I03
Rogier, LI· 48,178,364,370

Stat C. 3 2 7

Roland HoIst, H. 79

Steenberghe, M.P.1.325

Romme, C.P.M. 76. 225. 28I, 297.3I6, 3 I8,320

Steiner (arts) 85

326, 328,3 35,336,144,37I, 377· 378. 185

Romunde, L.H. van 259·260
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Spoorenberg, H. 247
Stagl, Rosa I 03, I I 2

Stokman OFM, J.G. 297, 308, FI6, 3 I8,384

Stolte. I.B. 295

Stopetie, J.A. 222

Vliet, E van 3 1 8,3 2 2

Stulemeyer, Ch. 255
Stuyt, L.B.1.380

Voorden, E. van I 20, I 2 I

Suetens, G.J. 202

Voorhoeve, N.A.I. 309
Voorst tot Voorst, Baron E.I.H. van 295

Suurhoff, I.G. 256,257,327·328, 33 I-335,375,385

Vreeze, I.T.M. de I 76, I 77· I84. I85, I 87. I92, I94,

Swane, I.W.E

204,205,2 I 4-2 I 7,220,22 I. 222.247,248,300,
30I, 320,32I, 323,324,330· 336,345,355,360,

2IS

Swaak, A.J. 2 I I, 2 I 2, 2 I 3, 222

362,375,378

Takx. A.A.1.1.M. 2IO

Vries, H.M. de 80

Taminiau, A. 246,248
Tanja (hoogleraar) 80

Weel, I. van 246

Tans, J.G.H. 335

Weiter, Ch. I.I.M. 322
Wenckebach, K.F. 82,83,85,302,352
Werf, Ae.I.H. van der 246.248.249,274,290.29 I,

Tendeloo, N.S.C. 336
Terwisscha van Scheltinga, C.I. (pr.) 220,360
Terwisscha van Scheltinga, I. (neef) 258

Terwisscha van Scheltinga,
I 04, I

Il (schoonbroer)

292,2g6,304

I02.
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Wetering, F.H. van de 338
Weve, H. 350

Thiel, El.EM. van I 20,25 I, 326
Thompsom, M.A. 358

Wibaut, F.M. I 90
Wiegersma, H. 72

Thorbecke, I.R. (I798-I872)26,27,3 I, 32,35,45,79
Tierolff, A. 63
Treub, H. (hoogleraar) 79.80, SI

Wielen, van der (hoogleraar) 80

Treub. M.WE (politicus) 29,278
Trimbos, C. 222,320

Wijnen,

Troelstra, PJ. 48,368
Truyen, P.W.H. 295

Wijnen-Sponselee, M.Th. IBI ,349
Wijngaarts, M. I 50

Tummers, A.A.V. 294

Wilhelmina 308,309,3 IO, 3 I4,3 I8, 350

Tuntler, I.H. 367

Uittewilligen, I. (pr.) 55

Willem I (I772-I843) 22
Willem III (I 650-I 703) 334
Willem III (I 8 I 7-I 890) 45, 3 56

Veder-Smit, E. 38I

Willems, 1.M. 335,347
Winkeler (hoogleraar) 8I

Veeger, LA. I 85, I 87,200,205,2 I 5,2 20,2 5 L 260,2 74,

Witiox Carts) I 80

276,280,289,294,303 304,312,355,359,385

Veldkamp, G.M.1. 2 I 9

Wieringen van (pr) Ig6

Wijffels, EC.M. 309, 3 10
G.

(bestuurder de Klokkenberg) 247,

248,25I

Witteman, P.1.284,285

Wolfhagen, C.1.267

Veraart Carts) 81

Veraart, I.A.(minister) 77

Yersin 39

Verbeeck. 1. I6O

Verbeeten (Inspecteurl. o.) 276

Zegering Hadders, R.Z. 329,333

Verb unt, C. (pr.) I 00, I02, I 03, I 09. I 30, I 3 I, I 32,
I

34, I 35· I73,226,232, 36I, 382

Verheggen. H.RS. 2 I 2

Vermast, RE 85 ,98-IOI, 353
Vermeulen (arts) 98

Vermeulen. J.H. 250,258

Verrijt, A. (onderw.) 6I
Verri it, 1. Conderw.) 6I

Verschuur, IJ. I 77, I 80, I 8 I, r85, 191, 247,248, 360

Verwey-lonker, H. 309,3 Io
Vet, mgr. G.H. de 372

Vlekke, 1.E 56.57
Vleuten, J.C. van I I Z

429

Over de auteur
Huige werd op I 2 februari I 946 te Roosendaal geboren waar hij voortgezet onderwijs volgde op de MULO, Handelsdagschool en HBS-A. Nadien studeerde hij sociologie aan
de Katholieke Hogeschool te Tilburg, thans UVT genaamd.
Na zijn afstuderen in I 972 werkte hij op een aantal plaatsen in Nederland op het
Jan I.C.

gebied van preventie en voorlichting. Ruim drie jaar was hij sociaal raadsman in Zeist;
gedurende twaalf jaar was hij co6rdinator van het Samenwerkingsverband Gezondheids-

Voorlichting en Opvoeding (GVO) in Limburg. Dit als experiment gestarte project was
gedetacheerd bij de Provinciale Vereniging het Limburgse Groene Kruis te Sittard,
waardoor hi j affiniteit kreeg met het werk van de Kruisverenigingen. In die Limburgse
periode was hij drie jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor GVO. Van I988 tot
I 996 was Huige directeur van de landelijke Vereniging bevordering mondgezondheid'het
Ivoren Kruis' te Rotterdam. Momenteel is hij verbonden aan het Nationaal Instituut
Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie te Woerden en hij is onder meer adviseur van
de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Hij was tot voor kort voorzitter van de sector
Verpleging en Verzorging van het Regionaal Patienten en Consumenten Platform WestBrabant en publiceerde een aantal malen over onderwerpen op zijn vakgebied.
Jan Huige woont
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weer in Roosendaal, is getrouwd en vader van een dochter en een zoon.
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C.G.WR van der Heijden, Het heeR niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg,
1820- 1910. Omvang, oorzakenen maatschappelijke context (Tilburg I995). € 22,25
H.V.A.M. van Stekelenburg, "Hier is aties vooruitgang". Landverhuizing van Noord-Brabant
naar Noord-Amerika, I 880- I 940 (Tilburg I996). € 22,25
Ineke Merks-van Brunschot, Broeders Penitenten, 300 jaar 'Burgers in Pij', en de ontwikkeling

van eigentijds vrifwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief(Tilburg I 996). € 3 I,50
I.W.M. Peijnenburg, loannes Zwijsen, bisschop. 1794-1877 (Tilburg I996). Uitverkocht
Th.G.A. Hoogbergen, red., fotografie Olaf Smit, Brabantse Monumenten Leven. Beschryving
van tachtig gerestaureerde kieine monumenten met negentigfoto's (Tilburg I 996). € 22,25
H.Th.M. Roosenboom, De dorpsschool in de Meierij van 's-Hertogenbosch van I 648 tot I 795

(Tilburg I997)· € 3 I,50
Ria Wijnen-Sponselee, Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 19i6-1974· Intermediar tussen
medische verworvenheid en sociate acceptatie (Tilburg I 997).€ 22,25
los van der Lans en Hans de Kuyper, red., In verband met Brabant. Beschouwingen bij het viff
tigiarig bestaan van het PON (Tilburg I997). € 22,25

Theo Hoogbergen en Ton Thelen, red., Hendrik Wiegersma I89I-1969. Medicus - pictor
(Tilburg I997).€ 22,25
A.H. Crilns, Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en minbouw I950-I985.
Schaalvergroting en specialisatie (Tilburg I 998). € 22,25
RI.M. Martens, Schokkermannen en bootvissers. De ankerlatilvisserij op Hollands Diep en

Haringuliet (Tilburg 1999). Uitverkocht

Dirk Vellinga, Erfstukken. Zuidwest-Nederland van I900 naar 2000 (Tilburg 999). € 9.00
H.A.V.M. van Stekelenburg, De Grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar NoordAmerika 19471963 (Tilburg 2000). € 22.25
Cees Slegers, Antoon Coolen I 897-I 96 I. Biografie van een schnjuer (Tilburg 200 I).

€

35,85

1.LA.M. Gorisse, red., De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout (Oosterhout 2002).
€I9.95
1.

Bader, Verborgen in Brabantse bodem. Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant (Tilburg 2002)

€ 45·00
H.E van de Griendt, Uit Spagnum geboren. Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland, I 8821981 (Tilburg 2002). Uitverkocht

Martien van Asseldonk, De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuux dorpsgrenzen en bestuurlijke
indeling in de Mcierij uan 's Hertogenbosch, circa I 200-1832 (Tilburg 2003)· € 30·00
Wilma van Giersbergen, 'De kunst is geheel en al bdzaakt De moeizame carritre van CC
Huilsmeins (INIO-1886),tckenmeesterin Brabant (Tilburg 2003). € 29.00

Marielle Polman, red., Anton van Duinkerken. Een veelompattend mens (Tilburg 2003).€ 24·50
Gerard van Gurp, Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de Meierij uan
's-Herlogenbosch I 620-1 820 (Tilburg 2004)· € 25.00

43I
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Een uitgave van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact

Uitgever (ook voor abonnementen en bestellingen):
Cock Gorisse, St. lansstraat I 1,490I LR Oosterhout
e-mail: ZHC@signifikant.nl
Redactiesecretariaat:

Kitty de

Leeuw, Kruisstraat 66,50I4 HV Tilburg

e-mail: Kitty.deleeuw ®planet.nl
De Stichting Zuidelijk Historisch Contact heeft sinds I 964 drie reeksen uitgegeven. De eerste

reeks (I 2 delen) is niet meer verkrijgbaar. Uit de tweede reeks (Ioo delen) zijn nog enkele
delen leverbaar. De derde reeks is gestart in I 995· Een overzicht van de publicaties in de
derde reeks is te vinden op de voorgaande pagina.
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