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Inleiding

’Op 17 januari 1897 werd in Gouda de basis derhuis)  en in de wijkverpleging (een dorp of
gelegd voor hulp aan zieken en hulpbehoeven- stad als zogenaamde buitenpost van het moe-
den. Het christelijk diakonaat vormde de kern derhuis waar een,  zuster werkzaam was). In
van de wijkverpleging die toen een aanvang Gouda is het werk van de~wijkverpleging, door
nam. Amper tien jaar eerder, op‘28 september \’ een journalist eens ‘het machtige werk eindi-~
1887, was hiervoor het initiatief genomen door gend in een prachtig ziekenhuis’ genoemd, in de
de plaatselijke Hervormde Gemeente. Tijdens beginjaren,  door twee zeer bijzondere vrouwen
een kerkeraadsvergadering werd de oprichting op bijzondere \ wijze gestalte gegeven: Het
besproken van een ‘Vereniging voor Wijkver- waren de zusters Marie Clausing en Juul Althof
pleging’ 1. De eigenlijke werkzaamheden door die de wijkverplegingsarbeid in Gouda zijn
de diaconessen in Gouda zijn met de komst van begonnen, én hebben begeleid en gestimuleerd
zuster Mieke Hoogerwerf op 17 januari 1897 tot ver in de jaren veertig. Voor zuster Mieke
begonnen. Als gedetacheerde diacones van de Hoogerwerf, zuster Marie Clausing, zuster Juul
Nederlandsche Hervormde Diakonessen-In-~ Althof en<de  velen met hen, was het belangrijk-,
richting te Amsterdam, werd zij als eerste dia-, ste doel vertrouwen winnen en hygiëne bedrij- \
cones  voor een bepaalde tijd in Gouda ge- ven, staat in de notulen van de kerkeraad.
plaatst. Zo werd op bescheiden schaal, onder In de huisorde van het Diaconessenhuis ‘De

\_\ verantwoordelijkheid van de diakonie, voor het \ Wijk’ te Gouda, werd over de oprichting van de
eerst hulp aan huis geboden aan zieke stadge- Stichting, die mede door de inzet van deze twee:1 noten.2 Het uitgangspunt ‘hulpverlening zonder vrouwen tot stand is gekomen, het volgende

/ aanzien des persoons’ is tot nu toe nog hetzelf- gezegd: ‘Het Diaconessenhuis “De Wijk’ te
/ de uitgangspunt van de Stichting tot bevorde- Gouda gaat uit van de ‘Stichting~  tot bevorde-

ring van de Diaconessenarbeid te Gouda. ring van den Diaconessenarbeid der Neder-
\_ _’ lands \ Hervormde Gemeente te Gouda ‘. De

Wat is een  Diaconessenhuis : : \ grondslag van den arbeid vczn  de stichting is
Een diaconessenhuis is een ‘moederhuis’ voor van positief Protestantsch-Christelijken aard,
diaconessen. Een diacones sluit zich hierbij zooals  omschreven is en beleden wordt in de
aan. In oorsprong is het een evangelische dienst Twaalf Artikelen des Geloofs.  Het doel der \
van vrouwen in gemeenschap.3 In Nederland Stichting is ziekenverpleging en wijkverpleging
heeft zich dit voornamelijk ontwikkeld binnen ten bate van ziekenen  hulpbehoevenden. Voorts
de structuur van het ziekenhuiswezen (het moe- het verrichten van werkzaamheden in den ruim-
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ctm z i n  on h e t  wbied  vun K e r k .  In- en---.-  --.-  -r

Uitwendige .zen>ini *. De Stichting tracht  dit
/Irnal tp hpypjkpn dmw- hpf vnrmcy1 van  een

zijn het genoemde ils t%k  op zich te nemen en
deel uit te maken van deze gemeenschap  vun
Diaconessen  ‘*

e steedsLater zijn er huisorden verschenen di
werden aangepast aan de eisen van de tijd. De
intentie van het diaconessenwezen zoals dit
bedoeld was aan het eind van de vorige eeuw
heeft zich in de eerste helft van deze eeuw ont-
wikkeld en uitgebreid. In de periode na de
Tweede Wereldoorlog is de energieke opbouw
van ons land het ziekenhuiswezen niet voorbij
gegaan. De modernisering van de gezondheids-
zorg, onder invloed van de ontwikkelingen in
de geneeskunde, is in een stroomversnelling
gekomen. Andere voorzieningen in de gezond-
heidszorg kwamen op ‘de markt’ en kregen een
plaats in de zich steeds verder uitbreidende en
complexer wordende gezondheidszorg-maat-
schappij. Van toenemende betekenis werd de
overheid, die met een reeks aan wetsontwikke-
lingen een steeds groter wordende invloed uit-
oefende op het systeem van zorgvoorzieningen.
In de bezettingsjaren 1940-1945 kwam een wet
tot stand die de toegang tot de gezondheidszorg
voor alle mensen verbeterde. het zogenaamde.--- -.
‘Ziekenfondsbesluit’. De Algemene-Wet Bij-
zondere Ziektekosten deed in 1968 haar intre-
de, één van de belangrijkste financieringswet-
gevingen, Liefdadigheid was ,niet meer zo
nodig. De gevolgen van al deze ontwikkelingen
hebben ook in Gouda hun invloed uitgeoefend
op het werk van de diaconessen, \

Gouda,  1902
Foto  :  ArchiefHerv.  Gem. Gouda

*Inwendige zending is het streven van protes-
tantse kerkelijke organen en verenigingen
(stichtingen) om het geloof binnen de christelij-
ke wereld te versterken en uit te breiden en
eeesteliike. lichamelijke en maatschappelijke
iood  tedle&en.

e -- -

iiten  tre--6Jitwendyge  zending is het naar bu
den, In het gedrag naar ieder mens het geloof in
Jezus Christus uitdragen.

!%riwtnur en Statuten- - - -  ___-_  _--  -
De diaconessenhuizen hebben een niet formeel
kerkelijke structuur, al was er van meet af aan
in Gouda een nauwe band met de Hervormde
Gemeente. Dit is zichtbaar in het bestuur,
Lange tijd hebben twee predikanten van de
Hervormde Gemeente te Gouda deel uitge-

* maakt van het bestuur van ‘De Wijkverple-
ging’. In het directorium was de predikant voor-
zitter en de noodzakelijke inbreng vanuit de
diaconessenkring kreeg gestalte in de persoon

Diaconessenhuis ‘De Wijk’, voorzijde aan de
Westhaven. (19.50/1960)
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda
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Diaconessenhuis ‘De Wijk’na  de opening van de nieuwe vleugel. (ca.1941)
Fo to  :  ArchiefHem  Gem. Gouda

\ \ \ ‘\
van een Besturend  Zuster. Ì&het Goudse Huis Kerkeraad der Ne& Herv.‘Gemee&  te Gouda \
zijn dit ,achtereenvolgens  geweest de zusters: inzake den Diaconessen-arbeid’. Het doel was
Marie Clausing van 1902- 1941, M. Dorrestijn om te komen tot een ‘afscheiding’ van de wijk-
van 1941-1963, C.E. Korver van 1963-1969 en verpleging van de diakonie. Het ‘onderwerp
D.L. term  Burg van 1969- 1972. In ,1969  werd een werd moeilijk genoemd omdat er, volgens de \
andere directiestructuur ingevoerd: het hoofd leden van de diakonie, ‘niet eens een contract
verplegingsdienst deed zijn intrede door de aan- was gemaakt’. Het gegeven dat de exploitatie
stelling van zuster W. Loeve. van de wijkverpleging een grote vlucht had

In feite werden in alle ‘Huizen’  zusters uit genomen was heel mooi, maar dat dit ter
verschillende protestantse kerken opgenomen exploitatie van een ziekenhuis diende werd als
en ingezegend. De ‘Bond van Nederlandse niet zo mooi gezien in verband met ‘het geld \
Diaconessenhuizen’, direct na de‘oorlog  opge- wat toch voor de armen bestemd is...! ’ Tijdens
richt, waarbij het Goudse Huis was aangeslo- de volgende vergadering is een concept regie-
ten, sprak in 1955 over een ‘interconfessioneel ment besproken en op 24 mei 1923 is besloten
of zelfs oecumenische gerichtheid’.4  In het jaar- dat dit reglement op 1 juli in werking zou tre- ‘,
verslag~  van het Goudse Huis over 195 1 werd den. In de vergadering van 24 mei is gekozen
het belang van de band, die de Huizen bindt via voor een nieuw bestuur van ‘De Wijkver-
de Bond van Nederlandse Diaconessenhuizen, pleging’. Ds. Verheul  die vànaf 1920 secretaris
nog eens extra benadrukt. De funktie en de geweest was, werd de voorzitter van het eerste
mogelijkheden van de Bond werden in de doel- : \ :
stelling als volgt omschreven: ‘...In  de eerste :\
plaats biedt hij de mogelijkheid de vraagstuk-
ken van het vrouwelijk diaconaat en de taak der CP

J-
e2d-druti‘

diaconessenhuizen als centra van deze arbeid hd ,, .*.“tcy* _ _
gezamenlijk onder ogen te zien; in de tweede v9L  AM&;-*
plaats fungeert de ~Bond  als ziekenhuisvereni-
ging voor de ziekenhuizen, die van de diaco- ~A2-+AALi  y3.&?- -7
nessenhuizen uitgaan...‘. \

In 1923 werd er in de kerkenraadsvergaderin- \ y  ~~

gen gesproken over een ‘Reglement~  van den \ ,\ - ’ . \ :, _,
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Zuster Marie Clazrsing.  (lYOZ/I  941)
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

Zuster M.  Dowestijn. (1941/1963)
Foto : Archief  Herv. Gem. Gouda

bestuur en is dit gebleven tot 1954.
Op 4 februari 1926 verscheen voor notaris

Jan van Kranenburg te Gouda een deputatie van
18 personen die ‘. .  . te zamen met comparanten
vormende den Kerkeraad der Nederlandsch
Hervormde Gemeente aldaar; die verklaarden
namens dien Kerkeraad eene stichting in het
leven te roepen, waarvoor de Kerkeraad een
stamkapitaal van honderd gulden heeft beschik-
baar gesteld, welke stichting den naam zal dra-
gen van: Stichting tot bevordering van den
Diaconessenarbeid, der Nederlandsch Her-
vormde Gemeente te Gouda en zulks onder de
volgende Bepalingen:
1 Het doel der Stichting is tweeledig en wel:

a. Wijkverplegingsarbeid  hoofdzakelijk ten
bate van zieken en hulpbehoevende
(sic!);

b. Ziekenverpleging.
11 De grondslag van dezen arbeid is van posi-

tief Protestantsch-Christelijken aard, zooals
omschreeven  (sic!) en beleden wordt in de
twaalf artikelen des Christelijken geloofs  en
gelijk die tot uiting komt in de op heden
bestaande Diaconessenhuizen v a n
Nederlandsch Hervormde (sic!) huize, bij
name van de Nederlandse-Hervormde
Diaconessen-Inrich  ting (N.H.D.I.) te
Amsterdam ‘.

111 De Stichting wordt door minstens drie leden
beheert (sic!), allen leden der Nederlandsch

Hervormde  Gemeente te Gouda, benoemd
door den Algemeenen Kerkeraad dier Ge- \
meente.  De~meerderheid  van de Bestuurders
der Stichting behooren  lid of oud-lid van
dien Kerkeraad te zijn.

IV Het bestuur der stichting zal zich met het
bestuur van de Nederlandsch Hervormde
Diaconessen-Inrichting hebben te verstaan
ten einde een zoo groot mogelijk aantal zus-
ters voor den arbeid te verbinden en blijft
overigens vrij om zich voor hulpkrachten te
voorzien buiten deze Inrichting. Als regel
geldt echter, dat de hoofdleiding steeds zij in
handen van Diaconessen. Mochten onver-
hoopt deze krachten niet of niet meer ter
beschikhing  zijn, dan houdt het bestuur de
volle vrijheid om naar eisch  qf wenselijk-
heid der omstandigheden te handelen.

V Mocht onverhoopt de stichting, door welke
omstandigheden ook, niet meer aan hare
bestemming kunnen voldoen, dan heeft der
(sic!) Kerkeraad voornoemd volkomen vrij-
heid om de stichting èn van doel èn van
vorm te doen veranderen, mits het karakter
der dienende liefde bewaard blijve. Die
Kerkeraad ontvangt dan de vrijheid alsdan
in overeenstemming met den nieuwen toe-
stand die wijzigingen te tr@en  en die maat-
regelen te  nemen,  welke  noodig o f
gewenscht zijn. Mocht onverhoopt de stich-
ting op geenerlei wijs vooruitzicht bieden,
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Zuster CE.  Korver  (196311969) Zuster DL. Ter Burg.  (1969/1972)
. .Foto : Archief Herv.  Gem. Gouda Foto : ArchiefHerv.  Gem. Gouda

zntrale  Kerkeraad der Hervormde Gemeente.dan zal die Kerkeraad gerechtigd zijn het
besluit te nemen tot verkoop van eventuele
eigendommen om eventueele baten te doen
strekken tot voordeele van de Diaconie der

CC
om de stc
mogehjkhe
andere ke

~Gouda.5  \
Het was de voorzitter van het bestuur, ,de predi-

Nederlandsclz  Hervormde Gemeen te van

kant dr. Gerh. Huls, die in november 1960 een
voorstel deed om de statuten grondig te bestu-
deren. De belangrijkste punten waren voor hem
“doel en grondslag beter te omschrijven’. Op de
agenda van de bestuursvergadering werd ook de
‘statuten rechtspositie’ vermeld. In het jaarver-
slag van 1962 werd de totstandkoming van de
statutenwijziging der Stichting uitvoerig ver-
meld. ‘...de  wenselijkheid was al langer

gemaakt..  .’
er toe geh

atuten zodanig te wijzigen, dat de
!id werd geopend om ook leden van
‘rken  tot bestuurslid te benoemen,

waarmee in de praktijk al een begin is
’ .In deze periode heeft de wijziging
:id dat de stichting een naamsveran-

dering heeft ondergaan waarin de Hervormde
Gemeente van Gouda niet meer expliciet ge-
noemd wordt. Het interkerkelijke accent krijgt

LBincone*nhuis  ,,DE WIJK” te Gouda, uitgaande
vnn de Stichting tot Bevordering van den Diaconessen-
arbeid der Nederlnndsch Hervormde Gemeente  te
Gouda, Westhaven 11
Opgericht 28 September 138’7
Telefoon: 3344 - 3346
Postrekening Nr. 102420

gevoeld. Historisch gezien is het diaconessen-
werk in Gouda in het leven geroepen door de
Diakonie der Hervormde Gemeente. Toen dit
werk zich zodanig uitbreidde, dat het in 1926
noodzakelijk bleek om Jliervoor  een afzonderlij-
ke Stichting in het kleven  te roepen, bleef deze
een specifiek Hervormd karakter belzouden  in
de naamgeving en in de bepaling, dat de
bestuursleden lidmaten der Nederlandsch
Hervormde Gemeente te Gouda‘dienden te zijn.
Gezien de samenstelling van de diaconessen-
hing, het zustercorps en de kerkelijke veelkleu-‘
righeid der opgenomen patiënten, werd deze
situatie steeds minder bevredigend. \ Daarom
besloot het Bestuur, met instemming~  van de

Beatuur  t

Ds. F.  W. G. VERHEUL  Voorzitter
T h  C, E!T.ZT~!NCJA--.  -. ----_.. Vice-vootiitter
D. BIJLSMA Secretaris

VAN El.JK Penningmeester
ios
M O N T A GXïE  Izn.
JAN WI, JK

ltt
w:  c. v ‘ERHEUL Voorzitter
DORRESrLJN Besturende zuster
P. DE .JO N G G e n e e s h e e r - D i r e c t e u r
LOPES C A R D O Z O
MONTAGNE Izn.

Bestuur ‘en  LIirecto rium
Jaarverslag 1 9 4 . 5
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hiermede zijn bevestiging. In hetzelfde jaarver-
slag werd gemeld dat het bestuur hoopt een bij-
drage  geleverd te hebben aan de toenadering

1. Diaconessen aanvaarden een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor haar gezamenlij-
ke werk en vormen daartoe een geordend

der verschillende kerken ‘die in deze tijd ver-
blijdend toeneemt’. Ook werd ‘met blijdschap’
mededeling gedaan dat een tweetal dames in

verband.
2. Diaconessen aanvaarden een gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor elkander en van
het bestuur zitting had genomen, waarmee ‘de
mannelijke monopoliepositie werd doorbro-
ken’.

elkander en vormen daartoe een geordende
gemeenschap.

3. Diaconessen aanvaarden een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de voortzetting

Accenten van de laatste jaren van het werk en streven daartoe naar volhar-
Bezien we de doelstelling van de Stichting in de ding.
jaren negentig dan kan geconcludeerd worden Met veel nadruk werd gewezen op het eigene
dat zich heel wat wijzigingen hebben voorge- van het diacones-zijn: dit komt niet voort uit de
daan. De naamgeving is dezelfde gebleven maar wil iets eigens of iets bijzonders te zijn, doch
de doelstelling is in de afgelopen tijd aangepast. het zal rechtstreeks voortvloeien uit wat het
Vanuit een ondersteuning van de diaconessen- werk vraagt. Diaconessen weten zich dus
arbeid wordt de bevordering van de zieken- en geheel en al op een zelfde vlak te staan als de
verpleeghuiszorg als hoogste prioriteit gezien. andere gemeenteleden, zij trekken slechts die
‘...Voorts  al hetgeen daarmee rechtstreeks of consequenties uit hun christen-zijn die voor hun
zijdelings verband houdt of daartoe bevorder- werk en voor elkander dienstig zijn. De opzet
lijk kan zij,,  alles in de ruimste zin des woords van het diaconessenhuis dient, volgens Roscam
(zorgsector). De grondslag van het werk van de Abbing, haar daartoe in staat te stellen. Hierin
stichting is de Bijbel, opgevat naar reformatori- zit ook het verschil met een rooms-katholieke
sche  belijdenis. Het werk van de stichting komt orde: daar is het eerste grote doel het streven
tot uitdrukking in: naar persoonlijke evangelische volkomenheid.
a.  de deelneming vay1  de stichting irr de exploì- Later ging men vanuit de kloosters zich wijden

tatie van het ‘Groene Hart Ziekenhuis ‘en aan werken van barmhartigheid maar wel van-
b. het stimuleren van hulp en steun onder ande- * uit genoemde doelstelling. Bij de diaconessen

re op financieel gebied.. .‘. ‘orde’ is het belang van het werk dat gediend
In 1995 zijn de statuten van de stichting moet worden primair, de daartoe gevormde

opnieuw aangepast aan de behoeften van deze gemeenschap secundair en de zegen die elk per-
tijd. soonlijk in het werk ontvangt is tertiair.

Waarop is de diaconessenarbeid gebaseerd; Bezinning op de ‘principia’
de ‘principia’ van het diaconessenwezen In 1955 is er een commissie door de Bond der
Het Moderamen van de Bond der Nederlandse Nederlandse Diaconessenhuizen ingesteld met
Diaconessenhuizen sprak in 1946 over een ‘cri- als opdracht zich te bezinnen op de principia
sis in het diaconessenwezen’. Verschil van van het diaconessenwezen. De reden voor deze
opvatting over de inhoud en uitvoering van de opdracht is te vinden in verscheidene elemen-
diaconessenarbeid was voor hen aanleiding de ten. Welke zijn de kenmerken van het in Neder-
grondlijnen van het diaconessenwezen te be- land gegroeide diaconessenwezen, welke rich-
lichten. Ds. P.J. Roscam Abbing werd bereid ting wordt ons in de huidige diakonia (1955)
gevonden dit te d o e n .6 Het uitgangspunt dat gewezen en zijn er mogelijke ontwikkelingen
‘diaconessenwerk een kerkelijke opdracht is en voor de toekomst aan te geven. Aan het slot van
alleen in de zendingshouding goed gedaan kan
worden’ werd het uitgangspunt voor een publi-
katie. ‘Diaconessen vormen geen eigen religi-
euze stand het zijn ‘gewone’ gemeenteleden die
in opdracht van de Kerk een bepaalde dienst
verrichten. Zij willen dat goed en consequent
uitoefenen, terwille ,van  ,het  werk, daarmee
Gods  genade, waarvan zij leven, erend’. In een
uitvoerige omschrijving geeft de auteur ant-
woord op de kernvragen, voortvloeiende uit de
principevraag wat het kenmerkende is van het
diaconessenwezen en wat de rechtvaardiging
daarvan is.

6

de notitie die hierover uitkomt, is in een bege-
leidend schrijven door de voorzitter en de rap-
porteur een belangrijke zinsnede opgenomen:

‘_\

lfr D1 den Hollander,

Uit:~  Voorlopig  Y,rslug. \ _
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‘‘
. . .. . . men verenigt zich in een visie op een toe-men verenigt zich in een visie op’  een toe-

komstige ontwikkeling die een nieuw begin zalkomstige ontwikkeling die eeu  nieuw begin,zal
kunnen betekenen.,.’ Men zoekt aansluiting aankunnen betekenen.,.’ Men zoekt aansluiting aan

ii
de ‘tegenwoordige practijk’. De diaconessende ‘tegenwoordige practijk’. De diaconessen ‘__\/

I1
van het Goudse ‘Huis’ gaan met elkaar naar hetvan het Goudse ‘Huis’ gaan met elkaar naar het
conferentieoord ‘Oud Poelgeest’ om de resulta-conferentieoord ‘Oud Poelgeest’ om de resulta-
ten van de commissie te bespreken. Zusterten van de commissie te bespreken. Zuster

i Neelie van der Veen geeft een impressie van deNeelie van der Veen geeft een impressie van de
\drie hoofdthema’s in de rapportage: historie,drie hoofdthema’s in de rapportage: historie,

nieuwe mogelijkheden en nieuwe aanpak vannieuwe mogelijkheden en nieuwe aanpak van
het diaconaat.7 De bespreking in ‘Oud Poel-het diaconaat.7 De bespreking in ‘Oud Poel-
geest’ werd geleid door dr. Gerh. Huls, de voor-geest’ werd geleid door dr. Gerh. Huls, de voor-
zitter van het bestuur van het Goudse diacones-zitter van het bestuur van het Goudse diacones-
senhuis en tevens vertegenwoordiger van hetsenhuis  en tevens vertegenwoordiger van het \
Goudse Huis in de Bond.Goudse Huis in de Bond.

De belangrijkste elementen zijn terug,te’~vin-De belangrijkste elementen zijn terug te vin-
den in het veranderingsproces, zowel in de Kerkden in het veranderingsproces, zowel in de Kerk
als in de maatschappij. Dit heeft het diacones-als in de maatschappij. Dit heeft het diacones- \
senwezen  niet onaangetast gelaten. In dezesenwezen  niet onaangetast gelaten. In deze \ \
periode, er zijn dan achttien diaconessenhuizenperiode, er zijn dan achttien diaconessenhuizen
in Nederland, richt men zich sterk op verple-in Nederland, richt men zich sterk op verple-
ging zowel in het ziekenhuis als in de wijkver-ging zowel in het ziekenhuis als in de wijkver-
pleging en kraamzorg. De vorming van de dia-pleging en kraamzorg. De vorming van de dia-,
conessen schiet tekort. Met de invoering vanconessen  schiet tekort. Met de invoering van
haar kerkorde in 1951 heel?  de Nederlandsehaar kerkorde in 195 1 heel?  de Nederlandse,
Hervormde Kerk ‘de bediening’ ingesteld opHervormde Kerk ‘de bediening’ ingesteld op
het terrein van onder andere het pastoraat enhet terrein van onder andere het pastoraat en Foto : Archi<f Herv. Gem. GoudaFoto : Archi<fHerv.  Gem. Gouda \ \ \

diakonaat. Er is een tendens waar te nemen vandiakonaat. Er is een tendens waar te nemen van \
groei van oecumenisch en diakonaal bewust-groei van oecumenisch en diakonaal bewust- In dè grondbeginselen :van  ‘het diaconessen-In de grondbeginselen van het diaconessen-
zijn. Er wordt gesproken over de invloed vanzijn. Er wordt gesproken over de invloed van \ wezen, vanuit de bijbelse opdracht om barm-wezen, vanuit de bijbelse opdracht om barm-
cultureel-maatschappelijke aspecten en overcultureel-maatschappelijke aspecten en over ’ hartigheid te verlenen, is de hoogste vorm vanhartigheid te verlenen, is de hoogste vorm van ’
een mogelijk nieuwe aanpak van het diakonaat.een mogelijk nieuwe aanpak van het diakonaat. rechtvaardigheid de basis van elke relatie. Ditrechtvaardigheid de basis van elke relatie. Dit
Is een landelijk oecumenisch diaconessenwe-Is een landelijk oecumenisch diaconessenwe- droegen de diaconessen uit - ook zij die inhetdroegen de diaconessen uit - ook zij die in het
zen haalbaar? Tn  de samenvatting wordt naastzen haalbaar? Tn  de samenvatting wordt naast Goudse Huis op zoveel posten hun werkzaam-Goudse Huis op zoveel posten hun werkzaam- 1
het belang van de band tussen de diacones enhet belang van de band tussen de diacones en heden hebben verricht.heden hebben verricht.
het Huis ook gesproken over de wens dat naasthet~Huis  ook gesproken over de wens dat naast
verpleegsters ook vrouwen in andere beroepenverpleegsters ook vrouwen in andere beroepen Wat is een diaconesWat is een diacones
als diacones toetreden.als diacones toetreden.

’
Eig&n sfeerEigen sfeer ’ ’ ~:,  ‘:  ” \ :
Pastoraat en ziekenverpleging gaan bij een dia-Pastoraat en ziekenverpleging gaan bij een dià-
cones samen, en dat gaat gepaard met identiteitcones samen, en dat gaat gepaard met identiteit
en sfeer. Het aantal diaconessen liep in de twee-en sfeer. Het aantal diaconessen liep in de twee-
de helft van de jaren zestig drastisch terug: erde helft van de jaren zestig drastisch terug: er
kwamen geen nieuwe diaconessen meer bij,kwamen geen nieuwe diaconessen meer bij,
maar de identiteit en sfeer die de diaconessenmaar de identiteit en sfeer die de diaconessen
gecreëerd hadden is tot de laatste minuut in ‘Degecreëerd hadden is tot de laatste minuut in ‘De
Wijk’ gebleven. Tijdens zijn afscheidsrede, inWijk’ gebleven. Tijdens zijn afscheidsrede, in
1954, werd door ds. F.W.G. Verheul, scheidend1954; werd door ds. F.W.G. Verheul, scheidend
voorzitter van het bestuur, gesproken over. de
toenemende vraag naar verzorging in ‘De
Wijk’. Hij refereerde zich aan een gesprek met
één van de huisartsen hier ter stede, waarin over

Het diaconaat in de oudheidHet diaconaat in d&oudheid,  ,l\
Om de ontstaansgeschiedenis van het diakones-Om de ontstaansgeschiedenis vàn het diakones-
senwezen  in zijn volledigheid te kunnen begrij-senwezen  in zijn volledigheid te kunnen begrij-
pen is inzicht in zijn wortels wenselijk. Daar-pen is inzicht in zijn wortels wenselijk. Daar;
voor moeten we terug naar de eerste christenge-voor moeten we terug naar de eerste christenge-
meenten.meenten.

De Kerk stond de gelijkheid van man enDe Kerk stond de gelijkheid van man en
vrouw voor ten aanzien van de vervulling - ookvrouw voor ten aanzien van de vervulling - ook
praktisch in de ziekenzorg - van het gebod vanpraktisch, in de ziekenzorg - van het gebod van \
de naastenliefde. Het oudste bestaan van diako-de naastenliefde. Het oudste bestaan van diako-, ’
nessen vinden we in Bithynië: in Plinius’ briefnessen vinden we in Bithynië: in Plinius’ brief ‘\

\

voorzitter van het bestuur, gesproken over. de
toenemende vraag naar verzorging in ‘De
Wijk’. Hij refereerde zich aan een gesprek met
één van de huisartsen hier ter stede, waarin over
de oorzaak van genoemde vraag het volgende
werd gezegd: ‘ . ..Wat  betreft uw gebouw en ver-
dere outillage staat u bij de andere ziekenhuizen

de oorzaak van genoemde vraag het volgende
werd gezegd: ‘ . ..Wat  betreft uw gebouw en ver-
dere outillage staat u bij de andere ziekenhuizen
ver achter, maar in sfeer en wijze van verple-
ging staat dit huis aan de top...’

aan Trajanus (f 112), waarin deze meedeelt dat \aan Trajanus (f 112), waarin deze meedeelt dat \
hij heeft getracht om twee maagden door folte-hij heeft getracht om twee maagden door folte-
ring de waarheid omtrent de geruchten over,ring de waarheid omtrent de geruchten over,
Christenen te ontfutselen. Vanaf de derde eeuwChristenen te ontfutselen. Vanaf de derde eeuw
lezen we over weduwen (chèrai) die in geloof,
gebed en deugdzaamheid werkzaam moeterì
zijn. Haar,taken bestaan uit dienst bij de doop,

lezen we over weduwen (chèrai) die in geloof,
gebed en deugdzaamheid werkzaam moeten
zijn. Haar taken bestaan uit dienst bij de doop,
ziekenverzorging en begeleiding van vrouwen
naar de bisschop. In een verzameling teksten uit

ver achter, maar in sfeer en wijze van verple- ziekenverzorging en begeleiding van vrouwen
ging staat dit huis aan de top...’ \ naar de bisschop. In een verzameling teksten uit

7
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de derde eeuw, de Didaskalia,  treffen wè een

,a.s  ais -uiacom wom  amgt;uu~u.-

le eeuw werd duidelijk gesproken

.---..--- --- ._-..
oplegging zegende hij hen. Hulp kregen deze
diakonessen van jonge vrouwen. Uit deze groep
kwam de Weduwen-Orde (Ordo Viduarum)
voort. Zij verkozen het celibaat, vervulden
belangrijke kerkelijke taken en lieten zich, eerst
in stilte en later in het openbaar wijden. In deze
fase ontstaat de ziekenverpleging door nonnen.
Zij bonden zich door een gelofte. In deze perio-
de (vijfde eeuw) ontstonden ook de kloosteror-
ganisaties: De diakones maakte ,plaats  voor de
kloosterzuster, die eeuwenlang een beslissende
rol zou spelen in de ziekenverzorging.

De eerste  helft v& de negentiende eeuw: het
ontstaan van het particulier initiatief \
In de negentiende eeuw was er een aantal
impulsen die ten goede kwamen aan de zieken-
verpleging. De godsdienstvrijheid, die in de
Grondwet \ van het Koninkrijk na de Franse
Revolutie was neergelegd, veroorzaakte een
religieus reveil,bij een groot deel van de bevol-
king. \\

Het Réveil als internationale opwekkingsbe-
weging  binnen het protestantisme, vond zijn
oorsprong in Frans-Zwitserland (ca. 18 1 O).l”

Bihl.  Nationale, Paris. , _\

Van daar breidde het zich over Europa’ uit, Het
Réveil ,predikte herstel van de orthodox-gere-
formeerde leer met nadruk op de soevereiniteit, \
van God en de ~zondigheid  van de mens. Het
waren niet de predikanten die er de hoofdrol in
speelden; aanhangers zijn te vinden in de hoge-
re bourgeoisie en in Nederland onder de aristo-~ \
cratie. Zij staan kritisch tegenover de geestelij-
ke en de cultuurverschijnselen van ~hun  tijd.
Overeenkomst tussen innerlijk en uiterlijk en
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bovendien een evenwichtige verhouding tussen

\

,_

Herople&~g’:v&  de diakonale z&g voor‘ zie+ \
ken: Theodor Fliedner (1800-1864)

~ :

Roscam  Abbing: hij is doorgedrongen tot de
‘principia’. Een man die grote invloed heeft uit-
geoefend op de ontwikkeling van het diacones-
senwezen  was ds. Theodor Fliedner. Hij zag het
verplegen van zieken als één van de werken van
barmhartigheid. Zijn uitgangspunt was in de
eerste plaats religieus-ethisch: armen en zieken
hadden geestelijke bijstand nodig, de lichame-
lijke zorg kwam op de tweede plaats. In deze
tijd van Napoleontische oorlogen en industriële
ontwikkeling werd in Kaiserswerth een beroep
gedaan op ziekenverzorging, kinderbescher-
ming en reclassering. Het faillissement van de
fluweelfabriek van het stadje veroorzaakte
sociale onrust. Fliedner zag dat veel (jonge)
vrouwen een overvloed aan tijd hadden en heeft
velen van hen weten in te schakelen bii het leni-
gen van maatschappelijke nood. Hij vormde,
een diaconessengemeenschap voor protestantse
vrouwen. Een aantal van deze diakonessen was
werkzaam in het ‘verzorgings-  en verbeterhuis’.
Anderen hielden zich bezig met reclasserings-
werk onder vrouwen, werk in kindertehuizen of
in de wijkverpleging. In 1836 openden Fliedner
en ziin vrouw Frederike Fliedner-Munster

verplegen van arme zieken en de vorming en

’ :

Theodor  Flìedner  (1800-1864)
J
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Nieuwe Diakoizessenmoederhzlis  te  Kaisem~erthNieuwe Diakoizessenmoederhzlis  te  Kaisem~erth

nnleid;nD  vqn vernlewsters:  de diaconessen.
I.AVC  “w’y .--_  ---- --“- ..--- - - - - - - - -_-----

opleiding gegeven aan de zusters. Dit werk en
,de  kwaliteit ervan kreeg bekendheid: in ver-
scheidene stadsziekenhuizen werd, voor \ het
verbeteren van de vernleging,  de huln van ‘de

\’ \’
tehik,  km~kter‘  van  de die&  der diaconesserr

--- ---- ---.  _....*IU”VLAvVUIAYL  -AylAA  ---J---
men tot diacones wordt ingezegend, bevestigd
en geordend’. Volgens ds. Roscam Abbing
‘geschiedde deze ordening als regel niet offi- :
cieel  rechtstreeks vanwege de institutaire kerk, ’

------_-  --_-- _.--  ---~~-
Tijdens één van zijn reizen naar EngeGnd,  kaar
hij financiële ondersteuning zocht voor zijn
5wn-m  omnfwntP nntmndte  Flidner  Elisabeth

---- ” -0 - “~
diaconessenhuis wordt gevonden’. ,I

Hoe wprd  meti  rlisrrnn~, :

--~  \^. , - -_  .-,-  -  .~~
spireerd om ziekenverpleging én onderwijs op
een hoger plan te brengen. Zo ontmoette hij ook
Florence Nightingale (1820-  19 1 0), die in 1850
c?en,swntal  dagen bii hem in Kaiserswerth door-

opleiding van verpleegsters: de diaconessen.
Met hulp van een arts werd door Frederike

opleiding gegeven aan de zusters. Dit werk en
de kwaliteit ervan kreeg bekendheid: in ver-
scheidene stadsziekenhuizen werd, voor het
verbeteren van de verpleging, de hulp van ‘de
diaconessen van Kaiserswerth’ ingeroepen.
Tijdens één van zijn reizen naar Engeland, waar
hij financiële ondersteuning zocht voor zijn
arme gemeente, ontmoette Fliedner Elisabeth
Fry (1790-1845). Deze vrouw heeft hem geïn-
spireerd om ziekenverpleging én onderwijs op
een hoger plan te brengen. Zo ontmoette hij ook
Florence Nightingale (1820-  19 1 0), die in 1850
een aantal dagen bij hem in Kaiserswerth door-
bracht; later is zij nog enige tijd bij pastor
Fliedner ‘in de leer’ geweest. Zij kreeg vooral
grote bekendheid door haar hervorming van de
gezondheidsdienst van het Britse leger in
Scutari (de Krimoorlog 1854-1856). De indruk
die de toewijding en zorg van de diaconessen
op haar maakte was groot. Zij heeft kennis
gemaakt met het werk der wijkverpleging in
Kaiserswerth; ongetwijfeld heeft zij deze ken-
nis kunnen gebruiken toen zij in eigen land de
wijkverpleging oprichtte. Tot in haar laatste
jaren heeft zij correspondentie gevoerd met
wijkverpleegsters.

Op de grafsteen van ds. Theodor Fliedner
staat dat hij welbewust het oud-kerkelijk diaco-“---”  ---  ---.l ..-_  - -.._-.  ___.  ___-

nessenambt heeft willen vernieuwen. ‘Het amb-nessenambt heeft willen vernieuwen. ‘Het amb-

1010

__-  ._.-- - - -.-~~~~~
verwoordde in zijn grondlijnen bij de oprich- :
ting dat het doel van het Diaconessenverband is,
naast onderling contact, de geestelijke verdie-  \
ping  der diaconessen en txoefzusters en de

D-‘---  -___  -_-_-----.  -~- -
gezondheidsdienst van het Britse leger in
Srlltnri  (clp  Krimnnrlno  1854-1856\. De indruk

UIV  U” ‘“‘“lJ”“‘b  -11 ““‘D . uIL  -- -^  ---__ ------
’ op haar maakte was groot. Zij heeft kennis

,gemaakt met het werk der wijkverpleging in
Kaicwcwm-th*  oncretwiifelrf  he,ef’t zii  deze ken-

telijk  karakter van de dienst der diaconessen
zijner diaconessenhuizen blijkt uit het feit dat
men tot diacones wordt ingezegend, bevestigd
en geordend’. Volgens ds. Roscam Abbing
‘geschiedde deze ordening als regel niet offi-
cieel  rechtstreeks vanwege de institutaire kerk,
maar vanwege de ‘huisgemeente’, die in een
diaconessenhuis wordt gevonden’.

Hoe werd men diacones
De Bond van Nederlandse Diaconessenhuizen
verwoordde in zijn grondlijnen bij de oprich-
ting dat het doel van het Diaconessenverband is,
naast onderling contact, de geestelijke verdie-
ping der diaconessen en proefzusters en de
bevordering van de diaconessenarbeid. De
grondslag van het diaconessenverband is de
geloofs- en arbeidsgemeenschap aller diacones-
sen. De diaconessen aanvaarden daartoe als
doel van haar arbeid de verbreiding van het
Evangelie van Jezus Christus, zoals dit
Evangelie door Zijn Kerk beleden wordt in de
Twaalf Artikelen des Geloofs. Leden van het
Diaconessenverband kunnen de diaconessen en
de proefzusters zijn. Hiermee werd aangegeven
dat iedere vrouw die zich aanmeldde bij een
diaconessenhuis om zieken te verzorgen, daar-
voor een opleiding te willen volgen en de chris-
telijke  beginselen aanhing, vroeg of laat
gevraagd zou worden of zij belangstelling had_-  -_---  --  --J  - -

toe te treden tot de gemeenschap. Zusters dieGe te G&Ïen-  tot de gemeenschap: Zusters  die

_ --- _.--  -~-~-c>.
sen.  De diaconessen aanvaarden daartoe als
doel  vnn haar swheicl  de verhreidinp  van het \

eYLIY  .w..  “IYUU,  w--AAyI --, 1-1-1 - - -
Evangelie door Zijn Kerk beleden wordt in de
Twaalf Artikelen des Geloofs. Leden van het
Diacopt=snenverhxwl  kunnen de diaconessen en :
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‘ja’~gezegd  hadden, of zij die de wens kenbaar
hadden gemaakt toe te willen treden  werden in
de zusterkring van het ‘Huis’ opgenomen. De
weg die zij volgden was: van ‘voorproefzuster’
tot ‘proefzuster’ en,‘als de wens en de geschikt-
heid voor deze’ taak ‘naar behoren aanwezig’ \ #qy
was,,werden  zij ingezegend tot diacones. 3“ij’&

0\,
De Goudse diaconessmaah  het woord: 1957
In een artikel, ter gelegenheid van het zestigja-
rig bestaan, werd door de diaconessenkring stil 72 B
gestaan bi-j  de eerste inzegening in het ‘Huis’. h
Het was tien jaar geleden dat de eerste tien dia;
conessen  in de St.-Janskerk in Gouda werden
ingezegend tot ‘Diacones’. Op pagina 24 van de
Wijkpostiljon, sinds 1956 het huisorgaan van
het Diaconessenhuis ‘De Wijk’, blikken de e ij \“’

lands-Indië waar- Christelijke Barmhartigheid
geoefend wordt’, aangegeven dat er over geheel
Europa 20.000 zusters bij diaconessenhuizen
zijn aangesloten. l4 Interessant is na te gaan wat
deze vrouwen bewoog. Zochten zij ‘bescher-
ming, leiding en samenleven in een moederhuis
om van daar uit de behoefte aan betere zorg
voor de zieken in hunne woningen te kunnen
verlenen?’ Of kregen deze vrouwen dit erbij?
Hadden zij bewust gekozen voor zorgverlening
in de diepste betekenis van het woord; kortweg
gezegd, kozen zij voor een \ beroep waarin zij
vanuit een christelijke overtuiging dienend

Ervar ingen van  een  d iacones ,  1993
Bron  :  Archief  Herv.  Gem. Gouda
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om een andere vorm te vinden; aangepast aan Werkers (VDW), In deze vereniging komen nù
de tijd waarin we nu leven, is niet eenvoudig’. samen ,de diakonen, ,vroeger  verenigd in de
De zusters eindigen hun schrijven met een ‘Broederschap van Diakonen’; en de diacones- ‘,
bede: ‘Moge het voortdurend ons aller gebed sen. In 1972 \ is de Bond van Nederlandse : ”
zijn, dat God die ons tot hiertoe leidde,,ook in Diacònessenhuizen opgegaarrin  de Christelijke
de toekomst de weg wil wijzen’. Vereniging van Ziekenhuizen en Diaconessen-

Met de inzegening van twee zustersin  ‘1964, ,huizen (CVZ).  Vanaf 1987 is de CVZ,  onder de ’
kwam er een einde aan de toetredingen binnen vlag van VDW, samengegaan met Diakonia, een \
de Goudse diaconessenkring. In Gouda is een wereldwijd overkoepelend orgaan van diaco-
nog kleine kring rustende zusters. De ‘jongste’ nessengemeenschappen en diakonale werkers.16 :
van hen, zuster Neelie van der Veen, heeft al 1
lang haar werkzaamheden beëindigd. ‘Je bent a De zendingsdiaconessen;,het  is ncig~  mogelijk,
diacones en dat blijf je’, is een bekende uit- om als diacones werkzaam te zijn
spraak van velen, zo ook van zuster Neelie. Van kin Amerongen is sinds 1935 de Zendings-dia- \ ’
haar hand is in 1993 een autobiografisch dver- conessengemeenschap actief. Het is een protes- \
zicht, betreffende het Diaconessenhuis in tants-interkerkelijke gemeenschap __ van vrou- \
Gouda,~  in boekvorm verschenen. Hierin ver- wen. Er zijn ongeveer zestig diaconessen die,“ \
haalt zij over haar persoonlijke ervaringen \ tij-, vanuit het Moederhuis, werkzaamheden ver-’
dens haar werk als diacones in ‘De Wijk’ in richten in een verzorgingshuis, een verpleeg-‘ ‘_‘\
~Gouda. \ huis, of als gezinsverzorgster. Er zijn ook zus-

ters die evangelisatiewerk verrichten onder jen:
Mannen‘ van barmhartigheid: de diakonen x \ geren en volwassenen, of betrokken zijn bij een
Zijn er in Gouda mannen als diakoon  werkzaam’ hulpverleningsproject voor begeleide kamerbe-
geweest? ,Het antwoord is kort: neen. Er zijn woning, pastorale zorg en ambulante hulpverle- ‘_
wel broeders in ‘De Wijk’ werkzaam geweest, ning. Van deze gemeenschap waren er in 1994 ,’
maar niet als diakoon.  De dìakonen waren over- nog dertig zusters actief werkzaam.~  Zij hebbenI
wegend werkzaam in de psychiatrische zieken- met vergrijzing te maken en dat geeft proble-
huizen in ons land. \ men voor de uitoefening ,van  de werkzaamhe-

Het was in Heemstede waar tijdens het laatste den. Bij deze ‘gemeenschap moet het woord:
decennium van de vorige eeuw door de ‘Chris- ‘zending’ worden uitgelegd \ als ‘gezondene
telijke  Vereniging voor verpleging van lijders door God, op die plek waar de diacones nodig
aan Vallende Ziekten’ het initiatief werd geno- is’. In deze gemeenschap is het uitgangspunt
men om mannen op te leiden tot de dienst aan dat de,diacones  toegewijd is aan God, afziet van.
de naaste: tot Diakoon.  De directeur, de predi- een huwelijk en eigen kinderen en zich geroe-
kant ds. Creutzberg zocht hiervoor ‘ jonge man- pen weet tot dit werk. De diaconessen worden, ”
nen die opgeleid wilden worden tot het werk in Amerongen in ‘&.. drie jaar tijds  gevormd door ~~,’
der barmhartigheid ’ . is Hieraan was een ontwik- middel van practische lessen en Bijbel-,,
keling in Duitsland vooraf gegaan. Armoede en studie.:.‘.‘7  - \
werkloosheid vormden onder de arbeidersbe-
~volking  grote sociale nood en maatschappelijke De taak kan  een diacones

\

problematiek.~  In de havenplaats Hamburg was De Amsterdamse Diakonessen-Inrichting ‘heeft
het ds. Joh. H. Wichern die zich deze nood per- in ,de beginfase aan de wieg van de Goudse
soonlijk aantrok. Hij begon met opvang en Wijkverpleging gestaan. Vele jaren zijn er dia- \
begeleiding van kinderen uit de arbeidersmi- conessen  van dit Huis, in Gouda werkzaam
lieus met als doelstelling ‘de kinderen verwij- geweest. Het was :de tijd van,  de ontwikkeling~
deren uit verkeerde invloedssfeer’. Hij zocht van de diaconessen-wijkverpleging in Neder-
jonge mannen die zich om Christus’ wil land. Het Amsterdamse Huis had in de persoon
gedrongen voelden zich aan dit werk te wijden.~ van zijn stichter, de predikant ds. A.  Voorhoeve,,
In 1843 sprak Wichern over ‘Broeders’. De een warm aanhanger van de opleiding voor
jonge mannen werden opgeleid ‘gevormd en ‘gemeente-diaconessen: of wijkverpleegsters.18
bekwaamd’, in arbeid die hun het beste paste. Tijdens het eerste Nederlandse verplegingscon-
De broederschap groeide snel uit en werd het gres in Amsterdam, het ‘Congres voor belang-
begin van het mannelijk diakonaat in de vorige stellenden in de ziekenverpleging’, op 4 en 5
eeuw. In Nederland ontstond de ‘Broederschap october 1892, is één van zijn stellingen: ‘Het is
van diakonen’ in 1885, onder de hoede van psy- in het belang van den arbeid zowel als van de
chiatrisch ziekenhuis ‘Meer en Bosch’. In 1920 zuster dat de gemeente-diacones verbonden is
werd de broederschap zelfstandig en is deze en blijft aan een moederhuis, dat hare opleiding
o p g e g a a n in de Vereniging van Diakonale en verzorging behartigt’. Deze uitspraak van
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hem is vele malen, in vele Huizen aangehaald.hem is vele malen, in vele Huizen aangehaald.
Tijdens dit congres stelt hij het belang van deTijdens dit congres stelt hij het belang van de
vorming van wijkverpleegsters aan de orde:vorming van wijkverpleegsters aan de orde:
‘De wijkverpleegster moet zich inspannen om‘De wijkverpleegster moet zich inspannen om
op oordeelkundige wijze het vertrouwen teop oordeelkundige wijze het vertrouwen te
wekken . ..Is eenmaal het vertrouwen gewekt,wekken . ..Is eenmaal het vertrouwen gewekt,
dan mag de gemeente-diacones niet nalatendan mag de gemeente-diacones niet nalaten
haar invloed ten goede aan te wenden op hethaar invloed ten goede aan te wenden op het
gezin van den kranke’. Ds. Voorhoeve laat nietgezin van den kranke’. Ds. Voorhoeve laat niet
na een opsomming te geven van de dagelijksena een opsomming te geven van de dagelijkse
werkzaamheden van een gemeente-diacones ofwerkzaamheden van een gemeente-diacones of
wijkverpleegster: het accent ligt op de aandachtwijkverpleegster: het accent ligt op de aandacht
voor de zieke.voor de zieke.
‘...De gemeente-diacones moet zich in betrek-‘...De gemeente-diacones moet zich in betrek-
king stellen tot de gezinnen, waarin zich kran-king stellen tot de gezinnen, waarin zich kran-
ken bevinden, en aan de zieken hare eerste enken bevinden, en aan de zieken hare eerste en
voornaamste zorg besteden. Z{j houdt zichvoornaamste zorg besteden. Z{j houdt zich
bezig met het lichaam van den kranke en zwak-bezig met het lichaam van den kranke en zwak-
ke, met de reiniging, met het verbinden vanke, met de reiniging, met het verbinden van
wonden, met het \,erbedden,  met de juiste enwonden, met het \,erbedden,  met de juiste en
meest gewensch te ligging; zij  voorkomt het sla-meest gewensch te ligging; zij  voorkomt het sla-
pen van gezonden enpen van gezonden en zieken op deze!fde  leger-zieken op deze!fde  leger-
stede; zij doet haar best om het lijf- en bedde-stede; zij doet haar best om het lijf- en bedde-
goed te ver+-isschen  qf te vernieul4qen.  Rekeninggoed te ver@isschen  qf te vernieul4qen.  Rekening
houdende met de kamer; waarin de zieke ligt,houdende met de kamer; waarin de zieke ligt,
geeft zij aan de legerstede de juiste plaats engeeft zij aan de legerstede de juiste plaats en
tracht de bedorven lucht te verdrijven en ver-tracht de bedorven lucht te verdrijven en ver-
sche  lucht aan te voeren, het licht te temperen ofsche  lucht aan te voeren, het licht te temperen of
te doen toestroomen. Is de kamer in wanorde,te doen toestroomen. Is de kamer in wanorde,
dan spoort zij de huisgenoten aan, daarin ver-dan spoort zij de huisgenoten aan, daarin ver-
andering te brengen, en indien dit nietandering te brengen, en indien dit niet
geschiedt, slaat zij zelve de handen aan hetgeschiedt, slaat zij zelve de handen aan het
werk. Zij geeft hare aanwijzingen voor dewerk. Zij geeft hare aanwijzingen voor de
bereiding van ziekenkostjes, neemt de bereidingbereiding van ziekenkostjes, neemt de bereiding
desnoods op zich, hetzij in de woning van  dendesnoods op zich, hetzij in de woning van den
kranke of in hare eigene kamer, of maaktkranke of in hare eigene kamer, of maakt
gebruik van de aangeboden gelegenheid, omgebruik van de aangeboden gelegenheid, om
hare patiënten te doen mede-eten uit den keu-hare patiënten te doen mede-eten uit den keu-
ken van den meer gegoede. Zij moet ten allenken van den meer gegoede. Zij moet ten allen
tijde gaarne bereid zijn niet alleen den genees-tijde gaarne bereid zijn niet alleen den genees-
heer bij zijne zieken te helpen, maar de aan-heer bij zijne zieken te helpen, maar de aan-
vraag daartoe op hoogen  pr$s te stellen..,’vraag daartoe op hoogen  pr$s te stellen..,’

Dit congres heeft de ontwikkeling van hetDit congres heeft de ontwikkeling van het
beroep voor verplegenden, door te pleiten voorberoep voor verplegenden, door te pleiten voor
opleiding en examinering in de ziekenverple-opleiding en examinering in de ziekenverple-
ging, kracht bij gezet.ging, kracht bij gezet. 19 Een van de doelstellin-19 Een van de doelstellin-
gen van de in 1893 opgerichte ‘Nederlandschegen van de in 1893 opgerichte ‘Nederlandsche
Bond voor Ziekenverpleging’ was ‘te komen totBond voor Ziekenverpleging’ was ‘te komen tot
eenheid van opleiding en examen’. In hoeverreeenheid van opleiding en examen’. In hoeverre
de invloed van het streven van ds. Voorhoeve inde invloed van het streven van ds. Voorhoeve in
Gouda gestalte heeft gekregen is nog niet hele-Gouda gestalte heeft gekregen is nog niet hele-
maal duidelijk. Eén ding staat als een paalmaal duidelijk. Eén ding staat als een paal
boven water: het streven de verzorging van zie-boven water: het streven de verzorging van zie-
ken en hulpbehoevenden vanuit een dienendeken en hulpbehoevenden vanuit een dienende
liefde te behartigen, is voor zowel zuster Miekeliefde te behartigen, is voor zowel zuster Mieke
Hoogerwerf als de vele diaconessen die na haarHoogerwerf als de vele diaconessen die na haar
het werk ter hand hebben genomen, steeds hethet werk ter hand hebben genomen, steeds het
uitgangspunt gebleven,uitgangspunt gebleven,

De opleidingDe opleiding
In de kringen van diaconessen is veel te doenIn de kringen van diaconessen is veel te doen
geweest over de vraag of een gemeente-zustergeweest over de vraag of een gemeente-zuster
haar bekwaamheden en kennis door middel vanhaar bekwaamheden en kennis door middel van
een examen zou moeten laten toetsen. Het ver-een examen zou moeten laten toetsen. Het ver-
zet hiertegen was gebaseerd op de gedachte datzet hiertegen was gebaseerd op de gedachte dat
het een vernedering van het ambt is, én hunhet een vernedering van het ambt is, én hun
algemene ontwikkeling staat op een zodanigalgemene ontwikkeling staat op een zodanig
peil, dat examen doen niet noodzakelijk is.20peil, dat examen doen niet noodzakelijk is.20

Vanaf het moment dat ‘De Wijk’ een oplei-Vanaf het moment dat ‘De Wijk’ een oplei-
dingserkenning ontving werden er leerling-ver-dingserkenning ontving werden er leerling-ver-
pleegsters aangenomen. Onder invloed van depleegsters aangenomen. Onder invloed van de
overheidsontwikkelingen en bepalingen die bijoverheidsontwikkelingen en bepalingen die bij
de wet geregeld werden, moest ook het diaco-de wet geregeld werden, moest ook het diaco-
nessenwezen zich hierin schikken: verplegennessenwezen zich hierin schikken: verplegen
werd een beroep waarvoor men moest wordenwerd een beroep waarvoor men moest worden
opgeleid. De uitbreiding van ruimte door aan-opgeleid. De uitbreiding van ruimte door aan-
koop van panden en het toenemend aantal spe-koop van panden en het toenemend aantal spe-
cialisten die spreekuur op de polikliniek hou-cialisten die spreekuur op de polikliniek hou-
den, veroorzaakten meer werkgelegenheidden, veroorzaakten meer werkgelegenheid
waardoor ook het aantal zusters steeg in Gouda.waardoor ook het aantal zusters steeg in Gouda.
Het gevolg was dat het Amsterdamse Moeder-Het gevolg was dat het Amsterdamse Moeder-
huis niet meer aan de steeds opnieuw gesteldehuis niet meer aan de steeds opnieuw gestelde
vraag om meer zusters kon voldoen. Het was invraag om meer zusters kon voldoen. Het was in
deze periode,deze periode, 1920, dat de regering bij de1920, dat de regering bij de
staatsbegroting een belofte deed de ‘nodigestaatsbegroting een belofte deed de ‘nodige
wettelijke regelingen ter bescherming vanwettelijke regelingen ter bescherming van
diploma en titel van ziekenverpleger en zieken-diploma en titel van ziekenverpleger en zieken-
verpleegster voor te bereiden’. In septemberverpleegster voor te bereiden’. In september
1920 werd het ontwerp van Wet tot Bescher-1920 werd het ontwerp van Wet tot Bescher-
ming van het Diploma voor Ziekenverplegingming van het Diploma voor Ziekenverpleging
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan-aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan-

er  Groeneweg.  (1921)er  Groeneweg.  (1921)
Foto : Archief Herv. Gem. GoudaFoto : Archief Herv. Gem. Gouda
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v.E.n.u.  lr rij: Miny vd. Dool, Bets Venhuizen,  Tr-uus  Six D~jhtra,  Jeanne Leerzhouts,  Tillj. Amana, Zr: &larie
Clausing,  Mar[je  Smit, Gerda  Zegers.  2e rij: Celia De Booy, Dr. Montagne, Mej. vd. Péijden. Voor: Sophie Kok,
Zr. JuuE Althoj
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

van inwerking treden werd 1 januari 1924. De
diaconessenhuizen hebben een bijzondere rol
gespeeld bij de totstandkoming van een opiei-
ding tot verpleegkundige. Het hoofddoel was
aanvankelijk het verlenen van extramurale zorg:
het thuis bezoeken, verzorgen en verplegen van
mensen.21 Gouda begon in 1921 zijn eigen
opleiding: de eerste leerling-verpleegster was
zuster Ger Groeneweg. In totaal kwamen er 10
zusters in dat jaar in de zogenaamde Speciaal
Kliniek ‘De Wijk’. Eén van hen was zuster
Jeanne  Leenhouts. Bij haar vijftigjarig jubileum
schreef zij in de ‘Wijkpostiljon’ onder de titel
‘De verpleging vroeger ‘, een impressie van
haar herinneringen. Over de opleiding zegt zij:
‘Vooropleiding bestond niet, je moest maar
goed kijken hoe de hoofdzuster het voordeed.
Het aantal lessen bestond uit 2 per week: één
uur van zuster Marie en één uur van dokter
Montagne. Verschil van leerjaren bestond niet;
we kregen allemaal dezelfde lessen. Aan het
eind van de drie].aren  werden er wat extra les-
sen gegeven, en als je dan knap genoeg werd
bevonden, kon het examen worden aange-
vraagd. Dit werd afgenomen in Rotterdam.
Zuster Marie en dokter Montagne reisden mee
en waren bìj het examen aanwezig. Zij mochten
geen vragen stellen. Als je slaagde moest je een
aantaljaren ‘nawerken ‘in een groot ziekenhuis,
daarna kreegje  pas je diploma ‘.

14

Zuster Jeanne  trad in 1947 toe tot de kring
van ingezegende diaconessen,

Toen vanaf 1926 het examen in eigen ‘Huis’
mocht worden afgenomen ging in datzelfde jaar
de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente in
Gouda over tot de instelling van een Stichting
tot bevordering van de Diaconessenarbeid. .Eén
van de toen aanwezige predikanten, ds. F.W.G.
Verheul  werd de eerste voorzitter van het eerste
bestuur. Bij invoering van de volledige oplei-
ding in het eigen huis, werd ds. Verheul  de
eindverantwoordelijk ‘docent’ voor de Bijbel-
cursussen, die als vast onderdeel van de oplei-
ding werden gegeven. Contact met de zusters,
ondersteuning in de geestelijke, soms moeilijke
aspecten bij het werk van de diaconessen, werd
door ds. Verheul  samen met ds. Elzenga onder-
houden. Het zou tot 1941 duren voordat ‘De
Wijk’ voldoende verpleegdagen had waardoor
de zusters, na hun behaalde examen in Rot-
terdam,  niet meer behoefden na te werken in
een groot ziekenhuis alvorens zij hun diploma
in ontvangst konden nemen.

Het verschil tussen wijkverpleging en zieken-
verpleging in ‘De Wijk’
Citaat uit 1957: ‘...Zoals  U allen weet gaan er
dagelijks vier zusters van ons Huis uit als
Wijkverpleegsters in stad en dorp. Het gebeurt
wel dat één van de j’onge  zusters vraagt: ‘Wat
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Foto : Archiej.Hew. Gem. Gouda

doet u  eigenlijk zo ‘n  hele dag? ‘Daar wil ik u nu Als je me vrouw was, smeet ik je de deur uit’.
eens iets van vertellen...’ Aan het woord was ‘Een boffie  dat ik dat niet ben ‘schreeuwde ik in
zuster Cisca Oolbekkink, oud-diacones van de zijn oor hij was erg dooJ:  Hij  keek me dreigend
kring  Gouda, opgeleid in Amsterdam en afkom- aan, maar liet zich heJpen...‘Jaren  later toen hij
stig van de DiaJzonessen-Inrichting  aldaar opnieuw ziek was geworden en ikpas  in de mid-
Aanleiding voor deze uiteenzetting was het 50- dag kwam zei hij: ‘Waar bleefje zo lang? Jk heb
jarig jubileum van ‘De Wijk’. Ze wilde eerst nog de hele morgen naar je uit liggen kijken...‘.

i eens duidelijk maken dat Gouda ‘vroeger’ een Zuster Cisca geeft verder een overzicht van haar
zogenaamde Bui tenpost  was van het werkzaamheden waarbij zij het accent legt op
Amsterdamse Huis, zoals Moordrecht,  Groot- de taak van de wijkverpleegster als ‘contactper-
Ammers en Gouderak (Wijkverpleging) dat nu soon voor patiënt en hulpverleners’.
van Gouda zijn. Tot J944 bestond het werk uit
helpen van zieken en ouden van dagen aan huis. Het diaconessen-costuum
Door samenwerking van ‘De Wvk’  met JTet Het costuum is lange tijd traditioneel een
‘Groene Kruis ’ in 1953 kwam er een eind aan uitingsvorm van de gemeenschap: herkenning
de ‘concurrentie ’ tussen de zusters van het en elkaars gelijke zijn is de doelstelling. Hoe
Groene Kruis en de zusters van ‘De  W!jk’. zag in Gouda het costuum er uit? Op bijgaande
Zuster Cisca, opgeleid via de èènjarige oplei- foto’s zijn de verschillende costuums te zien.
ding tot Wijkverpleegster geeft verder in haar Zowel voor de voorproefzuster,  de proefiuster,

* betoog een visie op het verschil van het ‘wijk- de ingezegende diacones als voor de besturend
werk’ in het begin en heden ten dage. ‘...het zuster is er onderscheid in het costuum. In veel
werk is wel veranderd bij vroeger, toen er ook diaconessenhuizen is in de jaren zestig met
moederkransen gehouden werden, kinderclubs weemoed afscheid genomen van het traditione-
geleid en men ouden van dagen ging voorlezen. le ‘costuum’. Het vernieuwen, aanpassen, werd
Door de ontwikkeling van deze jaren is de ervaren als een verlies. In 1957 werd het besluit
nadruk zeer verlegd naar de preventieve kant. genomen een nieuw costuum te ontwerpen en
Denk niet dat we altijd met open armen ontvan- in te voeren. Het bleek een probleem dat in alle
gen worden. Een oude man zei eens tegen mij: Huizen een rol speelde. De Bond speelde er op

15
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in door een costuumcommissie in te stellen die
als opdracht kreeg de centrale inkoop van de
stoffen en de confectionering te begeleiden. De
methode om de jaarlijks nieuwe groep zusters
in opleiding, na met goed resultaat de ‘voorop-
leiding’ te hebben afgesloten, te voorzien van
het nieuwe costuum vond navolging. De Bond
noteerde verder in zijn jaarverslag van 1959 dat- -.

een katoenen muts, voorgemodelleerd en door
de zusters zelf gevouwen. In het jaarverslag van
1958 werd een binnen de Bond veel besproken
onderwerp, het nieuwe costuum, gememoreerd.
‘...De nieuwe muts, zonder strik, wordt in ver-
schillende huizen, waaronder het Goudse, reeds
gedragen. De nieuwe japonnen beginnen nog
maar schaars hier en daar te verschijnen...‘.

‘telkens meerdere zusters van de dlaconessen-
kring het nieuwe costuum aanschaften.. .’ De realisatie van de wijkverpleging in

In 1960 werd in Gouda al gesproken over het Gouda en de aanleiding hiertoe
‘nieuwe uniform’: zondags een donkerblauwe
en de ‘daagse’ japonnen zijn lavendelblauw. Het begin van de Diaconessenarbeid in- \
Hierbij werden taupe-kleurige kousen ged r a g e n  \ Gouda

Het werk van  ds. Thetidor‘Fli&er  $ond  navol-en zwarte schoenen. Tegelijkertijd ging de : cos- ,” . . --1-  .--_  --.  -^---.
tuummantel over van zwart naar grijs; een ging in andere landen, waaronder in Nederland.
andere kleur was streng verboden. In 1844 werd het eerste Nederlandse Diaco-

Tijdens het uitreiken van de muts bij de over- nessenhuis te Utrecht, als één van de eerste par-
stap van voorproefzuster tot proefzuster  kregen ticuliere initiatieven, gesticht.
de nieuw aangetreden zusters een zíekenhuis- Tn navolging van dit initiatief werd ook met
onleidinpssneld  én de huismuts. die hoorde bii-~~-~-  ~~~u~  ~1~ wi i kvernlepîn  gsarbeid in Gouda begonnen.r--a---o--~
de volgende fase in de opleiding. Deze, toen ‘_,  \ ‘.A&&ede  en sociaal-maatschappelijke mísstan-
‘vlot’ genoemde muts, kwam ín de plaats van de ‘_ 1 den veroorzaakten vo.or  zieken en bejaarden
zogenaamde ‘sluiertjes’, die een stuk langer ‘grote problemen. De gevolgen daarvan waren
waren. Later kwam het ‘gebaksdoosje’. D i t  w a s zíchtb aar voor degenen  die bezoeken brachten

7ieken en hulnhehoevenden aan huis: d e

initiatief van d e G o u d s e

---- . . ---- __ _- - -

b
eerste helft van de twin-

1s we terug gaan in ,de  notulen-
l e  balg-emene  Kerkeraadsverga-

881 opslaan, treffen we \
:llen aan om de hulp aan \
toten  uit te breiden. Het ‘__’
Ten  voordat de Kerkeraad
ting van ,een  Vereniging \

>legmg  door de Hervormde Ge-
uda. In het jaar 1887 stond het
er  on d e agenda. Tot in de acht-

tad Gouda ingedeeld in

verzorging. Later is deze >ndel%rg
nr wiiken. Zo had ook de kerk

medewerkers  voor diako-
nale taken: de dyakenen. De erbarmelijke toe-

:iaal en hygiënisch terrein waren
vmr de leden van de kerkeraad

_--  -- _-__--_----  ~~~  _ ~l.
d  hoe‘ men te werk ging bij uitdeling’van
el en turf? De eerste ‘Winterklacht’ ‘om
an te dienen voor de winterbedeeling’ zou
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eind september ,plaatsvinden. Naast de voedsel-

van de toen vijftigjarige ‘De Wijk’, in 1957.
doelde hiermee op de gevolgen van de indu-
striële revolutie en de Franse overheersing.

De plaats waar ‘De Wijk’ -verpleging in
Gouda is begonnen

‘...een gehuurd pandje met twee kamers..’

16 januari 1897 arriveerde zij, om
op 17 januari te beginnen met haar werkzaam-

Ds. A. Wur-tena.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

heden. Begin 1897 had een Goudse inwoner, de
heer Friessenberg, ,zijn  huisje aan het ,grachtje
Achter de Vismarkt afgestaan voor ‘het goede
doel’. Dit werd de ‘werkplaats’ van zuster
Mieke. Uit de begintijd van de zusters in Gouda
zijn volledige dagboeken bewaard gebleven

Elk dagboek bevat beschrijvingen van ‘de  zùs-
ters naar aanleiding van de*  volgende, punten: ‘\
‘Naam en Woonplaats. Aard en duur van ziekte
en van de verleende hulp. \ Gesteldheid des
gezins.  Algemeen resultaat >.

17 :\
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Het werk van zuster Mièke omvatte ,veel.  Zij schrijft dr. Gerh. Huls in de Wijkpostiljon in ”
bracht huisbezoeken waarbij een onderscheid 1972. Naast ruimtelijke uitbreiding werd het ’
werd gemaakt tussen ‘bezoeken zonder verple- door een gift mogelijk gemaakt deze ruimte te ’
ging en bezoeken met verpleging’. In de notu- verbouwen tot ‘klein ziekenhuis’. Er werden
len ~van  de zusters, die met de hand zijn veel activiteiten ontplooid: naast plaats aan drie
geschreven. over een periode van 1897-1919, patiënten werd er een zusterpolikliniek in een
werd onderscheid gemaakt tussen ‘weldadige daarvoor bestemde kamer gehouden. Een bi- \
baden’, die goed zijn ‘voor eener  zieke’ en ‘rei- bliotheek voor zowel patiënten als de zusters,
nigingsbaden’, waarbij het de bedoeling, was een huiskamer, een keuken en twee zusterka-
ongedierte ‘van allerlei aard’ te verwijderen en mers completeren het geheel in het begin van
te bestrijden. De badbeurten werden gegeven in genoemd jaar. Alle ruimten zijn voorzien van
één van de kamers van het pand waar zuster ‘gas- en waterleiding en electrische schellen’.
Mieke is begonnen. De andere kamer fùngeer- Maar voor de kosten die gepaard gaan met de
de als ‘ontvangstruimte’ voor fabrieksmeisjes inrichting van het gebouw werd een ‘Bazaar
aan wie onder meer naailes werd gegeven en gehouden in de zaal van “de Réunie”, en de
bijbelonderricht. Aan ouden van dagen en kin- dames aan hare keurige ‘tafels waren onver-
deren werd voorgelezen en éénmaal per week moeid bezig om hare nette en nuttige voorwer- 1
was er ‘moederkrans’. Indien nodig werd er ‘s pen aan te prijzen en te verkoopen aan de hon- \\_’
nachts  doorgewerkt: de zuster waakte ook bij derden bezoekers.. .’  , citaat op pagina 5 uit het ’
ernstig zieke mensen. Pastoraal werk was heel Jaarverslag van 1902.
belangrijk. In de verslaglegging door de zusters Aan het eind van dit, zelfde jaar werden de \
werd veel aandacht geschonken aan ‘de gesteld- zusters op de polikliniek geholpen dòor een arts
heid des gezins’. Hierin krijgt de evangeliseren- bij situaties waar de zusters zelf geen raad mee
de zijde van het diaconessenwerk gestalte in de wisten. Deze arts, de chirurg dr. A. Montagne
vorm van voorlezen uit de Bijbel, bidden met Izn., veroorzaakte ook uitbreiding: er kwam een
de zieke of bezochte mens, de waaromvraag operatiekamer bij.
over geloof en geloofsbeleving en het wel of
niet ter kerke gaan. Een greep uit de aankopen voor uitbreiding

Bij de viering van het vijfenzeventigjarig Aankoop van het eerste ‘kleine’ pand. \ \
bestaan van het Huis schrijft dr. Gerh. Huls, Onder invloed van de toename van polikliniek- \
voorzitter van het bestuur, in een historisch bezoeken en het verzoek van specialisten om
overzicht in de ‘Wijkpostiljon’: ‘De werkzaam- polikliniek-ruimte, werd ‘er  wederom uitge-
heden van een diacones in de beginfase van de breid: in ~1910  vond de aankoop plaats van een
Goudse Wijkverpleging zijn zeer veelzijdig: klein pand direct naast ‘De Wijk’ .
verpleging, verzorging, sociaal werk, evangeli- _\ \
seren, diaconaal werk en gezinsverzorging’. Westhaven 45 \ ,_

Tijdens de jaren van de Eerste Wereldoorlog ’
I)iacohessenarbeid:  een kwestie van vraag èn zette de groei zicht  voort: Westhaven~45  werd \
aanbod in 1916 gehuurd, terwijl een verbouwing in \
Westhaven 11 1‘ ‘, ” Westhaven 11 plaatsvond; Over de heropening
In 1902 kwam de’èerste  ,uitbreiding:  Westhaven in 19 17 werd het volgende genoteerd: ‘Nu zijn
11 werd aangeboden aan de Hervormde Ge- er vijf patiëntenkamers, een operatiekamer,
meente.  Het was een ‘gift’ van een familie ,die een badkamer, een aparte polikliniek, een rui-
het werk van de wijkverpleging zeer na aan het mere  huiskamer en kamers voor de zusters’. :
hart lag. Dit pand waarvan in 1996 een meer Waarschijnlijk zal door de oorlogsperiode de
dan zeshonderd-jarige bestaansgeschiedenis heropening een sober karakter hebben gedra- \
bekend is, werd en bleef tot 1971 het centrale, gen., _,\
punt van de Diaconessenarbeid in Gouda. De _\  ,’ \
eerste vermelding van bewoning van dit pand Wij kwerk of ziekenverpleging
treffen we aan op 19 juni 1383: ‘Andries Bakker Op 18 april 1916 werd in de vergadering van :
heeft inpanding gewonnen 44 scell. 3 penn. ‘ D e  ,Wijkcommissie’  v a n  d e  H e r v o r m d e
Holl. sjaars op het huis van Dirck Floris~,‘.~~  De Gemeente, naar aanleiding van de bouwplan- _
volgende vermeldingen zijn in 1542, 1622, nen van de Wijkverpleging aan de,Westhaven,
1662 en 1830: toen werd het huis bewoond door uitvoerig gesproken over de vraag ‘Is ons werk \
een notaris. wijkwerk  of ziekenverpleging?’ Het ,volgende

Met de uitbreiding van De Wijkverpleging in citaat geeft weer hoe er tijdens deze bijeen- :
het jaar 1902 is op deze plek aan de Westhaven komst is gesproken over een zeer principiële
‘..,gestart  met het eigenlijke ziekenhuiswerk...’ z a a k :
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‘Zuster Marie Clausìng  bleek voor het twee-
de ) notuleert ds. Berkelbach van der Sprenkel,

’ de praeses voor het eerste. Hij vindt dat zie-

tn t meuwe nuts  0  neaae,
patiënten. Maar. de praeses m‘ertLL  t,y,  Lrc  - - -
?er  stemde het toe, ~dan  moet er een zuster bij!’ \ ’ _’
Er werd gesproken over het niet geringe he- : \
zwaar hiervan.  Maar zuster  Marie had al  \\ \
gesproken met zuster Boissevaìn, de besturende
Zuster in Amsterdam, en als het zover zou ’ \
komen dan was een vierde zust**  1~nnr  f=nqJJn  fo’

. - - - -.rv _ _  . - - - -, -~,J  -
riof/q  I ’ \ \__

._- _-._  _._.  _ --- -- -- --- ---- “I U”ycIAU  ‘L,

krijgen...! Echter dit is nog wel  hSJ  hG1 nffi-
““YY”“.

Uit de notulering valt verderop te maken dat, \ \_
er uitvoerig is gesproken over de combinatie‘ :
wijkverpleging én ziekenhuis. De verbouwing \ \ YP :
is doorgegaan en ‘De Wijk’ had bij de opening \
in 1917 vijf patiëntenkamers en vier zusters van ’ ; x

U”-  Ju
\

* .

het Amsterdamse moederhuis.. ! \.-.

Klein  Algemeen Ziekenhuis \
Vanaf 1920 bood ‘De Wijkverpleging’ plaats
aan veertig patiënten. De wil om uitbreiding en
verbetering was de kracht van de bestuurders.
Een volgende voorbereiding werd getroffen. Er
werd uitvoerig ‘beschouwd’ on welke wiize  er---_-  -~--  --
gehoor kon worden gegeven aan opnamever-
7fwkfw

‘beschouwingen in verband met verbouwing
wijkgebouw alhier; 1922’25

Een stuk bestaande uit twee pagina’s type- 8

werk geeft inzicht in de aanpak van de volgen-
de verbouwing. Het betreft een uitvoerige bere- c-./YG  - . -. - .
kening aangaande de kosten hiervan. Als eerste
werd gesproken over de noodzaak om de keu- &i%G
ken uit het wijkgebouw te verwijderen. Niet
alleen de goede naam die de wijkverpleging &‘
heeft, maar de patiënten datgene te geven wat
zij in de eerste plaats behoeven, namelijk rust, +AL-;

dient bij de verdere besprekingen noodzakelijk &Lo Ac5
op de eerste plaats te komen volgens de schrij-
ver(s) van het stuk. ‘...Een  ieder zal moeten
erkennen, dat de geuren, welke bij het koken 5b-c.Az.fp!
van de verschillende gerechten worden ontwik-
keld, een minder aangenamen  reuk door het
gebouw verspreiden, terwijl het rinkelen ~van
het vaatwerk bij de reiniging, het verschuiven
van de potten en de pannen en meer dergelijke,
irriteerend  moet werken, vooral op de meer ern-  \
stìge  patìën ten.. *‘- Aan het begin van de notitie

_,\ spreekt het volgende citaat voor zichzelf:
‘..* Wijl  de Wijkverpleging zich zoo  langzamer-~ Een\

\_ hand heeft gewijzigd in een ‘klein ziekenhuis’ gelegenheid van de opemng~van de ni&wbouw‘_ 1917.:’ is het een eerste eìsch geworden om te zorgen,
dat dit ziekenhuis voldoet aan alle eischen  van Bron : Archief &èti.  Gem.  Gouda\
hijgiëne (sic!) en rust...’ ‘,\ \ \
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2.5  jaar wijher-pleging  te Gouda.
Foto : Mw  A.A.H. Provo Kluit-Montape

Er is geen ondertekening gegeven, maar het verbouwde pand genaamd ‘Het Rusthuis’ ook
lijdt geen twijfel dat de wijkcommissie, op 19 voor anderen opengesteld. Mejuffrouw J.
november 1922 een uitvoerige opsomming Grebe, samen met zuster Marie en zuster Juul,
heeft gegeven van de kosten die gepaard gaan bewoonster van dit huis, schreef in 1957 in de
met een verbouwing om het wijkgebouw meer ‘Wijkpostiljon’: ‘... U moet niet denken dat de
als ziekenhuis in te richten. In de notulen werd bewoners allemaal rustend waren: vier van de
er vanaf dat moment gesproken over een ‘...be- zes zijn nog hard aan het werk,..’ Zij spreekt
vordering tot Klein Algemeen Ziekenhuis...‘. over de periode net na de opening. Het rusthuis

bleek een plek waar jong en oud samenkwam.
Vervolg uitbreiding werk- en woonruimten Wederom moest in de loop der jaren ook hier
(1) aan ‘jonge zusters’ onderdak geboden worden
Westhaven 2 1 omdat er door uitbreiding gebrek aan ruimte
Het is het jaar 1925 en er werd weer uitgebreid: was ontstaan. Er werden leesavonden gehouden
Westhaven 21 werd gehuurd ‘voor zusterruim- en er was een ruime huiskamer die voor de
te’, In de jaren daarna werd naast Westhaven 2 1 ‘jonge zusters’, gepensioneerde diaconessen èn
een aangrenzend huis gekocht . Een ‘Rusthuis’ een zekere heer Kool bestemd was... allen
zou het moeten worden. In ‘Bestek en woonachtig in ‘Het Rusthuis’.
Voorwaarden’ stond het volgende: ‘Het afbre-
ken van een bestaand gebouw en het bouwen ter De Muziekschool
plaatse van een Rusthuis voor rekening van de In 1938 werd het ‘belendende’ pand aange-
Stichting tot Bevordering van den Diacones- kocht. Tot dan toe was hier de Goudse Muziek-
senarbeid der Hervormde Gemeente te Gouda’. school in gehuisvest. De ruimte moest plaats
In eerste instantie was het de bedoeling dat de bieden aan behandelkamers, hoogtezon, dia-
‘rustend diaconessen’ hier een thuis zouden thermie, en röntgenafdeling. De steeds toene-
vinden. Al snel na de onening  in 1927 werd dit mende v r a a g naar zusterkamers veroorzaakte
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dat in de muziekschool zestien zusters geplaatst
werden. Vanaf deze periode werd begonnen met
de grote uitbreiding van ‘De Wijk’ door de ver-
bouwing die moest leiden tot een grote nieuwe
ziekenhuisvleugel in de tuin.

vleugel met zich meebracht. De toename van de
opnamemogelijkheden daardoor veroorzaakte
een personeelstekort. De wachtlijsten van meis-
jes die graag in het diaconessenhuis ‘De Wijk’
hun opleiding wilden doen werden uit de kast
gehaald. Zuster Dorrestijn sprak verder over de

‘De Wijk’ tijdens de Tweede Wereldoorlog vrije dagen: ‘... Eén keer per twee weken één
In het jaar waarin de Tweede Wereldoorlog uit- vrije dag met tussenin é& vrije middag vart  14
brak vonden er in Gouda aan de Westhaven - 18 uur.. en hoe de hoofdzusters in hun kleine
enkele grote evenementen plaats. Het opleveren kantoren moesten puzzelen om de dienstlijsten
van de nieuwe ‘vleugel’, achter het bestaande ingevu Id te krijgen.. .‘. Het schaarsteprobleem
complex, was een bijzondere gebeurtenis. veroorzaakte saamhorigheid, had iemand ont-
Hierin bevinden zich vanaf dat tijdstip het bed- dekt dat er ergens iets te koop was dan werd dit
denhuis,  de operatieafdeling, het keukenbedrijf, aan ieder doorgegeven en rende men er zo vlug
linnen- en naaikamer, laboratorium en de cen- mogelijk op af, indien nodig nam men daarvoor
trale verwarmingsinstallatie. Aan het ‘driedub- elkaars diensten wel waar. Met respect spreekt
hele aantal patiënten’ (=t 100) kon nu plaats zij over de personeelsleden van de huishouding,
worden geboden. Tn  het oude gedeelte werden over hun inventiviteit en toewijding, over de
de röntgenafdeling, administratie, poliklinie- feestelijke versiering van de linnenkamer toen
ken, fysiotherapie en het zusterhuis onderge- het eerste  Zweedse wittebrood was aangeko-
bracht. De grootste twee uitbreidingen van het men..!
Huis, na ingrijpende verbouwing, vonden plaats Het jaarverslag van 1945 wordt ‘ingeleid met
tijdens twee oorlogen. Het leidde zowel in 1917 de volgende tekst: ‘ . . In groote dankbaarheid
als in 1941 in ieder geval niet tot grootscheepse zetten wij ons tot het schrijven van een jaarver-
festiviteiten: gepaste soberheid daarmee ging slag van het Goudsche Diaconessenhuis.. .’  .
ook deze opening gepaard. Dr. J.P. de Jong, Gememoreerd werd de Duitse overheersing,
geneesheer-directeur van ‘De Wijk’ van 1940- dreiging van gehele inbeslagname door de
1966, heeft het jaar 1940 tot het jaartal ‘.;,waar- Wehrmacht, de vordering van een tiental bed-
in de geschiedenis van ‘De Wijk’ werd,omge- den en de langdurige internering van het be-
bogen’ gedoopt. Tot die tijd was ‘t een wijkver- stuurslid de heer Albertus van Wijk, Ook werd ‘\
pleging met de mogelijkheid tot opname voor er gesproken over twee zusters van wie,de poli-
maximaal veertig patiënten. Daarnaast had het tieke betrouwbaarheid niet vaststond. Zij ver-
een rusthuis-functie en ‘een goede naam bij de trokken gedurende de oorlog. De grootste ‘zor-
kraamvrouwen’. Er lagen volgens hem moge- gen zijn van materiële aard geweest, met name
lijkheden het werk uit te breiden en het bestuur in de eerste maanden van 1945. De precaire
heeft niet geaarzeld dat te doen. Dit schreef hij voedselsituatie bracht problemen mee‘ voor de
in zijn resumé naar aanleiding van het vijfenze- patiënten die \reeds  vóór hun opname aan’
ventigjarig bestaan. Ongetwijfeld doelde dr. De ondervoeding leden. Ondanks de extra toewij-
Jong ook op het aantreden van dr. E. Lopez zing bij de distributie was de voeding’ geheel
Cardozo, die als internist in hetzelfde jaar aan onvoldoende, ook voor de zusters, die alle
‘De Wijk’ werd verbonden. krachten gaven om het constant tot de uiterste

Ook zuster M. Dorrestijn, besturend zuster capaciteit bezette ziekenhuis, de beste ‘zorg te
van 1941 tot 1963, heeft over haar belevenissen, 1 geven. Verder werd er stilgestaan bij het tekort
in de eerste tijd ,dat  zij werkzaam was in ‘De aan linnengoed en verplegingsartikelen, het
Wijk’, verslag gedaan in de Wijkpostiljon. Zij
schreef ter gelegenheid van het vijfenzeventig-

geheel wegvallen van gas en gedeeltelijk van
electriciteit en water. Het aantal ziektegevallen

jarig jubileum. Haar uitgangspunt voor een onder de zusters was bijzonder hoog, zo hoog\
overzicht genaamd ‘Ons oude Huis’ was ‘leef- dat eerraantal malen eèn ziekenzaal moest wor-

I gewoonten van die tijd en evenementen die heb- den gesloten Het verslag vervolgt over de
ben plaatsgevonden’. Tijdens haar eerste werk- samenwerking met de beide‘ziekenhuizen in de
dag, een zaterdag, werd zuster Dorrestijn ont- stad: ‘.. in het laatste oorlogsjaar werd het Van
vangen op een feestelijke dag: opening van de Iterson Ziekenhuis en het St. Jozef Paviljoen
nieuwe vleugel van het ziekenhuis en afscheid beide in beslag genomen...vordering door de

\ van zuster Marie als Besturend Zuster. Wehrmacht’. Aan de doktoren, aan deze zie-
Zij vermeldde over die periode voornamelijk, kenhuizen verbonden, werd geen gelegenheid

naast’ kwantitatieve gegevens, zoals het aantal \ gegeven hun patiënten op te nemen. Het enige
zusters en de 9l/2 urige werkdag, ook de proble- wat hun ter beschikking stond was een’  klein

men die de uitbreiding met de grote nieuwe noodziekenhuis, maar dit had onvoldoende

21 :
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opname-capaciteit, Er werd tijdelijk afgeweken \ ’ het ziekenhui&  dat z.g. ~gesloten  is,~  dat wii zeg-
van het gesloten karakter van het ziekenhms. In gen dat alleen de aan het Huis verbonden~spe- \
het verslag werd gesproken over ‘...Naast  de \ \ cialisten de zorg voor de patiënten hebben, kan \
aan het Huis verbonden doktoren mochten ook~ \ in de kraamq,fdeling  iedere arts zijn patiënten ’
de artsen (overwegend internisten en chirurgen) ’ \ opnemen...’
van de beide andere ziekenhuizen hun patiënten \ Met deze koop’ was, het zevende pand van het \
opnemen in het Diaconessenhuis ‘De Wijk’...‘. \ :Diaconessenhuis ‘De Wijk’ verworven.
Gouda was een provinciestad maar bood met \ \

zijn drie ziekenhuizen wel een diversiteit aan \ Een afdeling ,Yoor  lan@urig  zieken 1
keuzemogelijkheden. De vordering bracht met Villa Elizabeth en de Verpleeghuizen Catharina
zich mee, dat de te lenigen nood voor andere \ en De Riethoek
patiënten dan soldaten, door de drie ziekenhui- Binnen het bestuurwerd al lange tijd gesproken
zen gezamenlijk moest worden opgelost. En dat ,: over de mogelijkheid een plaats\te  bieden aan \
gebeurde ook. Het zou interessant zijn na te, \ de langdurig zieke medemens. In 1959 is het \
gaan hoe men het probleem van ineens onge- ’ besluit genomen verpleeghuiszorg op te nemen
veer 240 bedden afstaan, praktisch heeft opge-,  \ ’ in het aanbod van het Diaconessenhuis ‘De
lost. Wellicht zullen slechts de meest urgente Wijk’. De voorzitter van het bestuur in het jaar
ziektegevallen opgenomen zijn geweest in ‘De dat deze beslissing werd genomen sprak over- \ \

$ Wijk’... en zij zullen een zo‘  goed mogelijke ver- tuigd in een schrijven in de Wijkpostiljon ‘...dat \i zorging hebben genoten. Na de heropening van onze doelstelling het duidelijkst in dit werk
‘het Van Iterson Ziekenhuis en het St. Jozef gestalte kan  krijgen..,: Er kon in ‘Villa Eli-
Paviljoen bleef de vraag naar opname zo groot zabeth’ ,in het Van Bergen IJzendoompark  aan ’ \
dat er regelmatig wachtlijsten moesten worden : 25 langdurig zieken plaats worden geboden. Al ‘_

: \ aangelegd. \ snel ontstond er een wachtlijst. In 1967 werd de
: ‘_ \ verplegingsmogelijkheid uitgebreid tot 70 bed- \

hxvolg  uitbreiding &rk-  en  ‘woonruimterì den die in een nieuw verpleeghuis ‘Catharina’
(2) aan de Bleulandweg gestalte kreeg. Dit ver-
D e  DokterMontarrne-Kliniek  ,” pleeghuis, met de naam van de besturend zuster
Wederom werd er uitgezien naar een middel de van het Diaconessenhuis .in die tijd (zuster
opname-mogelijkheid te vergroten. Het nieuwe Kerver; haar voornaam is Catharina), is gefu-
beddenhuis voldeed zodanig dat er na een paar seerd met Huize Callicarpa~  en werd in,  1982 \
jaar wederom ruimtegebrek ontstond. Een ge- gezamenlijk Verpleeghuis ‘De Riethoek’ aan de
deeltelijke ~oplossing  werd gevonden door Ridder van Catsweg  te Gouda. In 1968 trad de \
onderbrenging van de verloskundige afdeling in

. \
:

/. .

:



king;  hiermee was de belangrijkste wet die de
financiering van ziektekosten regelt, ingevoerd.

beide instellingen hun eigen zelfstandigheid
behielden, stond met grote letters in het histo-
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Doordat de verpleeghuiszorg onder de noemer
‘Afdeling voor Chronisch Zieken en Gehandi-
tapten’, van het diaconessenhuis groeiende
was, werd in 1963 al in Gouda begonnen met de
opleiding tot ziekenverzorgende. Het theore-
tisch  gedeelte van deze opleiding is jarenlang
verzorgd in ‘Villa Elizabeth’. Later is deze
opleiding ondergebracht in het opleidingsinsti-
tuut ‘School voor Verpleegkunde Tergouw’; een
gezamenlijke activiteit van het Bleuland en het
St.-Jozef Ziekenhuis. Deze school verzorgt, tot
de dag van vandaag, het theoretisch gedeelte
van de opleiding tot verpleegkundige voor de
Goudse ziekenhuizen. Eveneens is dit oplei-
dingsinstituut het orgaan dat de theoretische
component behartigt voor de opleiding tot zie-
kenverzorgende in het verzorgingsgebied van
het verpleeghuisplan voor de Regio Midden
Holland.?”

vele aanvragen voor opname moeten worden
afgewezen wegens plaatsgebrek.

2. De operatiekamer i.s  té klein voor,het  huidige
bedrijf.

Het nieuwe ziekenhuis aan de Bleulandweg
In 1953 werd een resumerende conclusie gege-
ven aan het einde van de inleiding van het jaar-
verslag. Het bestaat uit een puntsgewijze
samenvatting.
1. Het beddenhuis is steeds overbezet, terwijl

risch  overzicht. De allereerste stap voor inten-
sieve samenwerking is gezet in 1949; na vele

Tevens werd melding gemaakt van de bijzon-”

momenten van tussentijds overleg kwam in

\ dere structuur in de samenwerking tussen het

1953 vast te staan dat de samenwerking kans
van slagen zou kunnen hebben. Er werd een
commissie gevormd uit vertegenwoordigers

Van Iterson Ziekenhuis en het Diaconessenhuis

van beide ziekenhuizen, die zich boog over ele-
mentaire vragen. Vragen zoals ‘moet de opzet
van publiek- of privaatrechtelijke aard zijn;
moet de medische staf volledig geïntegreerd
zijn; wie wordt de financier; welke afdelingen
zijn te combineren en hoe moet het bestuur
structureel worden samengesteld’. Na veel
noodzakelijke voorbereidingen werd op 23 sep-
tember 1966 de eerste paal geslagen. Voor het
bestuur van het diaconessenhuis was in 1958
van cruciaal belang dat, ‘...met behoud van bei-
der zelfstandigheid grote medische en econo-
mische winst te bereiken is door een gemeen-
schappelijke exploitatie van verschillende tech-
nische onderdelen...‘. In 1962 werd melding
gemaakt van de steeds verder vorderende
nieuwbouwplannen... maar het structureel nij-
pende ruimtegebrek leidde tot de beslissing
wederom uit te breiden met de aanschaf van het
pand naast de polikliniek: Westhaven 13.

3. De keukenafdeling heeft onvÒldoende  ruim-
te.

4. Het zusterhuis biedt Ònvoldoènde _\  plaats,
zodat zusters elders moeten worden onderge-
bracht.

5. De polikliniekruimten zijn onvoldoende 1 bij‘,
\ het stijgende aantal consulten. \,

‘De Wijk’., Het schetsplan van architectenbu-
reau Prof. Duintjer en Istha werd in juni 1962
door het Ministerie ,van  Sociale Zaken en
Volksgezondheid goedgekeurd.

Van de bestuurders werd wijsheid’en inzicht
verwacht. Er kwamen verschillende stichtingen
tot stand waarvan de Middenstichting, een

6. Het laboratorium is te klein, het huidige
bedrijf is tot het uiterste bezet.

In het daaropvolgende jaar, 1954, begonnen de
besnrekingen  met het bestuur van het Van
Iterson Zgkenhuis  met als belangrijkste doel-
stell ing ‘ . . . Komen tot gezamenlijke nieuw-
bouw...‘. Tot 1960 tastte men elkaars verwach-
tingen  af; maar ineens was het zover dat een
gezamenlijk programma van eisen werd opge-
steld.  Het voortdurend nijpend ruimtetekort
veroorzaakte veel overleg in. hogere en lagere
regionen van ‘De Wijk’. In de nieuwe gids, uit-
gereikt aan alles en iedereen ter gelegenheid
van de opening in 1971, werd een historische
beschouwing gegeven over de totstandkoming
van ‘Het nieuwe gebouw’ ~van  het Diacones-
senhuis  ‘De Wijk’ en het Van Iterson Zieken-
huis. Het belangrijkste resultaat, samenwerking

besturend orgaan bestaande uit afgevaardigden
van de beide huizen, een belangrijke positie :
innam.

Op 2 1 april 197 1 is het gecombineerde \ zie-
kenhuis voor de,  Goudse ziekenhuizen. Van
Iterson en ‘De Wijk’, officieel geopend. Het
aantal bedden bedroeg 450, de verpleegafdelin-
gen bleven gescheiden onder een eigen directie
en de medische, technische en economische
afdelingen werden samengevoegd.

Op weg naar het Croene  Hart Ziekenhuis’
In de jaren negentig is een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan: een fusie tussen het
Bleuland Ziekenhuis en het St. Jozef Zieken-
huis krijgt gestalte. Niet iedereen was hier even
gelukkig mee, de vorming van, een actiegroep
‘Tegen de fusie’ spreekt boekdelen Reden is de, \
zorg rondom het behoud van de eigen identiteit.

tot de bouw van een nieuw ziekenhuis waarin
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Foto  :  ArchigfHew.  Gem. Gouda
\\

Legendarisch gkvorden  namen
‘.,.De geschiedenis van ons Huis is in grote~lij-
nen dezelfde als van vele andere diaconessen-
huizen...’ Met dit citaat begint de terugblik op
den  geschiedenis van het Diaconessenhuis ‘De
Wijk’ in 1972. Het ‘toen \ vijfenzeventigjarige
Huis ‘was er trots on  om ziin iubileumuitgave
van de ‘Wijkpostilj;n’ in dezelfde gedaante te
presenteren als het Huis dat deed in 1957 ter ere
van zijn zestigste verjaardag. De inhoud is,
veelal door andere personen, maar met respect
vonr  de mteurs  van  toen. onnieuw  vanuit histo-

\
\

de diaconessengemeenschap voor het huis de
meest bijzondere. Het  teruggaan naar de \
omstandigheden en verhoudingen waaronder
zij hebben gewerkt’ is onmogelijk. Maar het
prijsgeven van hun ideaal van praktische Chris-
telijke  naastenliefde voor de zieke medemens \’
mogen wii niet! Hii eindigt ziin  vn&-wnnrd  met-= . --- ..----  -----
de Uzinsnede: ‘ + +& de virandering  der tijden
dient het waarlijk essentiële onderkend en
gehandhaafd te blijven.,‘.

Zuster Marie Clausing (1873-1967),  bij haar
l e v e n  a l  lependarisch.  kwap  in Ion3  nnar. --- -- ------- _ .----  -- ---,  -r ------.. .-_---___  --.-_-

risch  perspectief gepresenteerd. De voorzitter
van,  het bestuur, drs. G. Lasseur, ‘opent de ‘rij
van sprekers’ onder de titel ‘Driekwarteeuw
Diaconessenhuis ‘De Wijk’. Hij wijst op de ver-
anderingen in de laatste anderhalf jaar: de ver-
huizing van Westhaven 11 naar Bleulandweg
10, ‘Een jubileum noodzaakt to‘t terugblik en
bezinning, tot een opnieuw waarderen van de
redenen die destijds de stichters van ons huis
huhhaw hoummon  OM  mxwmoi>r  wm  AQ mntimwn

Gouda mi;  Oiimm&dracht  wij kverplegingswerk \ *
binnen deze ‘buitenpost’ van de Hervormde
Diakonessen-Inrichting uit xte  voeren en verder ”
uit te,  bouwen, “,,,Wie  in deze tijd in contact
kwam met ‘De Wijk’ kwam onder de indruk
van offervaardigheid en blijmoedigheid die zich
hier openbaarde. b .’ sprak ds. F.W.G. Verheul  bij
zijn afscheid in 1954. ’

Zuster Juul Althof gaf samen het  nog it&
adme  mxcterc mmlit do’  Arvr~+-Aq*-  %Q-

die bestuur en personeel vandaag betvegen  om
dit werk verder voort te zetten.,,‘:zo  vervolgt hij
zijn inleiding in het jubileumnummer. Bij alle
herinneringen blijft voor hem de betekenis van

24

konessen-Inrichting in Gouda vele jaren haar
krachten aan het werk. Naast de bekende namen \
van de zusters Marie en Juul iszuster  Marietje
Dorrestijn, die in 1941 zuster Marie Clausing

\
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Het nieuwe Ziekenhuis aan de Blezrland~~*eg in aanbom: (I 969)
Foto  :  Arch ie f  Herv.  Gem. Gouda

_,_\ \ ”\
als Besturend Zuster opvolgde; een inmiddels
op hoge leeftijd gekomen lid van de thans nog

Op de’ polikliniek van ‘De Wijkverpleging werd
hij al spoedig de \ adviseur van de zusters in

kleine maar hechte Goudse diaconessenkring. ‘gevallen waar de zusters geen raad mee wis-
De andere zusters waren: Jo Ewoldt, Ida ten’. Tot 19 18 was hij als vaste arts verbonden
Gunning, Nel Kievits en Cisca Oolbekkink. aan het Van Iterson Ziekenhuis, dit was geen

In de loop van 1902 vestigde zich in Gouda dagtaak overigens. In 19 19 verbond hij zich aan
dr. A,  Montagne Izn. Met zijn komst werd ‘De Wijk’ nadat hij naar aanleiding van de reor-
Gouda voorzien van een gedreven arts. ‘-Een ganisatie van het Van Iterson Ziekenhuis het,
bekwaam mens op meer dan één terrein in de
geneeskunde . ..‘.. Hij was als medicus van 1902-
1940 verbonden aan, ‘De Wijkverpleging’, het
ziekenhuis aan de Westhaven. Hij wist velen te
bezielen door zijn eigen arbeid; een. man wars
van uiterlijk vertoon was op zijn plaats naast
zuster Marie Clausing. Het tweetal vormde de
drijvende kracht aan de wieg van ‘De Wijk’. Dr.
Montagne was sinds 1917 chirurg, gespeciali-
seerd in vrouwenziekten en presteerde het daar-
naast nog een huisartsenpraktijk in Gouda uit te
oefenen. Hij schroomde niet, per koets, in de
omliggende dorpen zieken te bezoeken en zo

nodig een operatie aan huis - op de keukentafel
- uit te voeren. Vanaf het eerste jaar dat hij in
Gouda begon was hij actief en vooruitstrevend:

’ hij ging zich ‘ . ..meer aan hèt Wijkgebouw bin-
den en hield een verbandcursus voor dames...’

besluit had genomen de banden met het Van
Iterson Ziekenhuis door te snijden.27 In het zes-
en-dertigste overslag  over het jaar 1927 van de
Vereeniging Nederlandsche Hervormde Diako-
nessen-Inrichting te Amsterdam werd onder
‘Arbeid buiten Amsterdam’ twee maal over de
‘wijkverpleging in Gouda) gesproken: er werd
aandacht geschonken aan het jubileum van dr.
Montagne die op 9 april herdacht dat hij zich 25
jaar geleden in Gouda vestigde en aan~  zuster
Marie die een half jaar later mocht jubileren
omdat zij 25 jaar werkzaam was in Gouda. Het
deed de vertegenwoordigers van het Amster-
damse Huis goed te zien hoe beide jubilarissen
met ’ . . *zoveel  hartelijke waardering en gene-
genheid werden omringd.. .’  . In 1940 trad dr.
Montagne af als chirurg om dan het heft in de
handen van dr. J.P. de Jong te geven. Maar hij
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Mej. M.A. L. C.  (Marie) Termninck. Mej. A.E. (BetmJ  Tenminck.
Foto : Archief  Herv.  Gem. Gozrdo Foto : Archief Hem.  Gem. Gouda

In relatie met . . . Wijk’, blijkt dat ieder op zijn eigen wijze zijn
De zorgverlening in Gouda, anno 1997, kan steentje ten behoeve van de Goudse gezond-
historisch gezien niet worden beoordeeld als de heidszorg heeft bijgedragen. De ontwikkelin-
daaraan voorafgaande periode niet is bestu- gen zijn de provinciestad Gouda niet voorbijge-
deerd. Aan het eind van de negentiende eeuw gaan; de gezondheidszorg heeft zich ontwik-
werd Gouda bedolven onder de invoering van keld tot een professioneel ‘instituut’ waar, mede
veel ‘nieuwigheden’, welke in onze ogen nu zo dankzij de ontwikkelings- en financieringsmo-
vanzelfsprekend zijn. ‘Nieuwigheden’ waar de gelijkheden, iedereen een beroep op kan doen.
gezondheidszorg én dus ook de burgerij baat bij
had. Een grote groep van de bevolking was ech- Hoe werd in Gouda gestalte gegeven aan de
ter afgesneden van gebruik van de ‘nieuwighe- oude idealen en hoe lang kon daaraan wor-
den’. Er was ziekte, ontstaan door onkunde en den voldaan
armoede. Verpleging kenden de Gouwenaren al Welke waren die idealen? In januari 1957
langer: het Catharina-Gasthuis was al sinds jaar schreef dr. Gerh. Huls, als voorzitter van het
en dag aan de Oosthaven de plaats waar de bestuur, een inleiding in de Wijkpostiljon naar
zieke of huIpbehoevende,  die wel of niet ‘een aanleiding van de zestigste verjaardag van ‘De
kost had gekocht’, mocht toeven. Ten tijde van Wijk’. Hij laat het schrijven over allerlei histo-
het begin van de wijkverpleging door de Her- rische  bijzonderheden van de afgelopen zestig
vormde Gemeente stond het Catharina-Gast- jaar graag over aan anderen in deze uitgave van
huis aan de vooravond van een grote ingreep: het ‘Huisblad’. Over het oude ideaal van waar-
het eeuwenoude gemeente-ziekenhuis zou in uit zuster Marie en zuster Juul, bijgestaan door
19 10 voor de patiënt zijn deuren sluiten. Er is de werkers van het eerste uur in Gouda, hun
een nieuwe ‘Instelling van liefdadigheid’, onder werkzaamheden verrichtten, zei dr. Huls:

L de naam ‘Van Tterson Ziekenhuis’, dat zijn deu- ‘...Maar  wel  wil ik hier van dit feit (zestìg-jarigI ren opende. Het is er gekomen in een hoedanig- bestaan) met grote dankbaarheid memoreren.
heid waardoor er jarenlang in Gouda en omge- Aan het eind van de vorige eeuw is men in
ving werd gesproken over ‘Het grote zieken- Gouda gaan beseffen, dat het noodzakelijk was
huis’. om  zieken te gaan verplegen in een sfeer en op

Ten tijde van het Van Iterson Ziekenhuis, van een wijze, die de liefde  van Christus ten grond-
het St.-Josephs Weeshuis en latere St.-Jozef slag had.. .’
Paviljoen en St.-Jozef Ziekenhuis, de Wijkver- In 1947 werd in het jaarverslag teruggeblikt
pleging en het latere Diaconessenhuis ‘De naar de internationale Conferentie van Diaco-
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Dr:  Ge&.  Htds
Foto : Archkf  Herv. Gem. Gouda

nessenhuizen die in het najaar van 1946 in
Nederland werd gehouden. Verscheidene deel-
nemers uit Gouda woonden een deel van de
conferentie bij. ‘De vele vragen, die in en om
het diaconessenwezen in Nederland zijn, bleken
ook elders te leven en de open bespreking dezer
vragen bracht, hoe zeer de beantwoording van
verschillende zijden ook uiteenliep, de sterke
overtuiging, dat wij mogen staan met ons werk
in een wel zeer levende gemeenschap’.

Het is niet duidelijk wie het jaarverslag heeft
geschreven, wellicht is het ds. F.W.G. Verheul
die als voorzitter van bestuur en directorium in
overleg met en namens allen de uitgave heeft
samengesteld. Over het oude grondprincipe van
het diaconessenwezen werd het volgende gei
zegd: ‘... ten aanzien van de levende gemeen-
schap in deze tijd (1947) waarby bij vol behoud
van het oude grondprincipe: de grote betekenis
van een leef- en werkgemeenschap van vrou-
wen, die tezamen in die gemeenschap God wil-
len dienen, er open ogen zijn voor de mogelijk-
heden en de eisen, die deze tijd stelt...’ Schrijver
doelt op het bewustzijn hiervan, mede door de
gehouden conferentie verlevendigd, wat tot
uiting kwam in dit jaar waarin een tiental zus-
ters besloot zich als Diacones te laten inzege-

Ds. G. Elzenga
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

Het zijn bekende namen die we tegenkomen in
de ‘Orde van dienst ter gelegenheid van de inze-
gening  van tien diaconessen op vrijdag 17 janu-
ari 1947, ‘s avonds 7.30 uur in de St. Janskerk
te Gouda’. Sprekers zijn Dr. Gerh. Huls als pra-
eses  van de Kerkenraad een rede door Ds. B.
van Ginkel en de inzegeningsplechtigheid door
Ds. F.W.G. Verheul.

Voor het Goudse Diaconessenhuis en haar
werk is deze eerste inzegening van grote bete-
kenis,  immers, het is voor het eerst dat ‘zusters
geheel in het eigen huis zijn opgeleid en een
eigen kring gingen vormen’. Zij werden gezien
als het levend bewijs , dat het enige jaren gele-
den genomen besluit het Protestants Christelijk
Ziekenhuis ‘De Wijk’ tot een Diaconessenhuis
te doen worden, juist is geweest. Hierna is er in
Gouda nog drie maal een kerkdienst gehouden
waarin zusters van het Diaconessenhuis ‘De
Wijk’ werden ingezegend tot Diacones. In 1953
zijn een vijftal zusters ingezegend, in 1958 één
zuster en in 1964 de laatste twee zusters van de
Goudse kring.

nen. De St.-Janskerk, die we eigenlijk wel als de
‘moederkerk’ van het Goudse Diaconessenhuis
kunnen duiden, vormde de centrale plaats van
samenkomst voor deze indrukwekkende dienst.
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DIACONESSENHUIS
,,DE  WIJR”i-.  __-. I

1997-en  verder..,
Hoe kan in de komende honderd -jaar  gestalte

_ "

Wc6lhaven  11, GJudl Gortda,  3  ‘kjanuàri  ‘ 1 9 4 7
worden gegeven aan Christelijke- ba&hartig-

* \,\ _ \ \ \ heid als we terugzien op de qfgelopen  honderd \
\ _ \ _\ \ ‘\ \\ _,  \ jaar waarin dit werk door diaconessen is uitge-

: \ \\
\ \_ _, voerd._ _ \ _  \ \\ \ _’ \

\ L*& ,,~  \ \ : < \ \\_  \ \ ,; ,’  \ \ ‘\
De essentie van het ,werk van de wijkverple2 ’

“ging werd door de predikanten in de vorige \\
\\\ \,  \\

ai& het: ticAir ia, het \:  ; ‘\
eeuw net zo waargenomen als door de velen die \ _  \

\ _’ N \,  __, zich met het werk van ‘De Wijk’ verbonden
\ \ ‘i3Ziàcortessenhub  ,,D E  %TIJK”  t e ‘  Go;&, voelen: in Gouda en omgeving moet de verple- \

hebben wij  ha senotscn  IJ  mtde te  de&,  dat  het
ging kunnen plaatsvinden in een sfeer en een

“_  17  Jatiuari  a.s.  5 0 jaar geleden ‘is, dat de Wik-
toewijding die niet onderdoet voor het door de

verp  eging,1 waatuit  ona Diaconessen  u;ah i s  ontbtaan,
diaconessen gestelde voorbeeld.

\ d\ wei 0pgcr1c t.*h
In het jaar 1997 wordt herdacht dat de diaco=

\ \ W, hopin  dit 50 -jarig bmtPan  tr  herdenken ;L
nessen in 1897 met het werk der christelijke \

de St., JaR&etk  t e  G o u d a  o p  Vedag  I 7 Jan,,,; a.b.
barmhartigheid zijn begonnen in Gouda. We,

: ” dey  a v o n d s  te Llf  a c h t . ’  D e  herdenkingsrede  a]
hebben gezien, gehoord en gelezen over dit

worden uitgesproken  d o o r  Ds.  B . v a n  GinkeI,
werk. In een tijd waarin het nodig is komt het:

N e d .  Hewomd P r e d i k a n t  t e  Utncht,  vroeger  ’
\ het werk van de diaconessen is in zo’n periode \ _

te Gouda. spontaan gegroeid. Dit is van Hogerhand ge-
Gtlqktidis  ~zullen  lò‘  &sters  van  od hui, le id .  We leven r

. . . . .
wJen  ingezegend als Diaconti, n.1.

z uster  Jeanne  Leenhouts

,>  A d n e  Oud&

P I  Wel  van Aalst

,, Mier  M u l d e r

,, Annic  den Hertog

>,  Aal+ den Herder

,, Bözsi  CLladeck

,, Hcleen  J o n k e r

., Martien  Tecuwen

De eerste tien diaconessen in Gouda ingezegend,_  ̂ .-
1547
Bron : Archief Herv. Gem. Gouda

lu in een andere -tijd wa&n
andere stqlen  van toepassing zijn. Wat zal de
toekomst voor stijl brengen waarin, op welke
wijze dan ook, een bijdrage aan zorgverlening
vanuit een barmhartige intentie kan worden
verleend? In de doelstellingen van de stichting
is dit als volgt omschreven: ‘,..  bevorderen van
diaconessenarbeid, alsmede bevordering van
zieken- en verpleeghuiszorg.. .‘.

Zou het in de toekomst aangevuld kunnen
worden met een vierde groep; de doelgroep van
de zusters in 1897 weer opnieuw? Hoe het ook
zij, het geloof en de bezieling zal altijd moge-
lijkheden aanreiken om aan een vorm van dia-
konaat inhoud te geven. Het is een opdracht
voor ons allen, om in de sporen van de werkers
vóór ons, de roeping te verstaan, dan blijft er. . . * .
altiJd  een taak.

’I De pastoraal medèwèrkster  ,&+ffrouw  J., ,~  ~ ,. .
’ et diaconessenhuis” ‘ De Wijk’~altxrs,  aie  In nl

werkzaam is gewl,: eest als ‘Geestelijk verzorgster \
_\  \\ \\ \ \ voor de diac&essen’,  heeft eens een uitspraak ’

_’ \ \\  _\,
_:  \ Gouda,~febtuari  1964 van een Engelse zendingsleider aangehaald. \

\\ ‘\\ \
Be&r,  Directie en Zusterkring  van hèt Diacotìessenhuìs  ,,de Wijk” te kouds

Het is passend om met die uitspraak deze, ‘\
’ beschouwing te beëindigen.

_’\ hebben de eer U uit te nodigen tot het bijwonen
..̂ _  A-  -1:  ^^_.  . ..^__  :- J-  -..-  L^_^ ‘Wij bouwen niet een koninkrijk, maar een  :

: iyeg  voor de Koning,
Wij worden begraven, langs de weg, ,matir de\ _ _\  \ 1... 7weg gaar veruer..  .

als diacones  ingezegend zullen  worden. : \’

De dienst wordt gehouden op woensdag  11 maart 1964, ‘savonds
om 8 uur in de Lutherse Kerk, Gouwe 134.

bìa  afloop van de dienst is er gelegenheid tot gelukwensen in de huiskamer
van het Diaconessenhuis, Westhaven 17.

Namens het Diaconesenhuir
Mi.  P. VAN SCHRAVENDI~K
secretms
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