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Peter van Eijkelenburg

Neelie van der Veen werkte bijna veertig jaar als ver-
pleegkundige in het diaconessenhuis ‘De Wijk’. Zij door-
liep er alle disciplines: de algemene verpleging, de klas-
sen-afdeling, de kinderverpleging, de operatiekamer, 
het laboratorium en ze was de grondlegger en het eerste 
hoofd van de trombosedienst voor Gouda en verre om-
streken.

Het christelijk diakonaal werk was de kern van de 
wijkverpleging, eind negentiende eeuw. Hulp aan huis 
voor zieke stadgenoten, zonder aanzien des persoons. 
Daaruit is het ziekenhuis De Wijk voortgekomen, aan de 
Oosthaven.

Herinneringen aan haar eerste 25 jaar in dienst van De 
Wijk publiceerde Neelie van der Veen in 1993 in het boek 
Ga maar even naar De Wijk. Uit dit boek hieronder een 
aantal (deels ingekorte) citaten, tussen de actuele terug-
blikken van Neelie van der Veen op haar leven. 

‘U moet mijn boek maar lezen. Daar staat alles in. Er zijn 
twee drukken van verschenen. Ik heb het voornamelijk 
uit mijn hoofd opgeschreven. Ik heb nooit een dagboek 
bijgehouden of zo. Maar ik wist nog heel veel details, 
compleet met de jaartallen. En ik heb er veel over ge-
sproken met een heel goede voormalig collega, Johanna 
Mak, voorheen Meijer. Zij wist zich nog veel meer te her-
inneren dan ik. Telkens als ik een hoofdstuk af had, liet 
ik het haar lezen. En dan zei zij: dit of dat kan er ook 
nog bij.’

Neelie van der Veen vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen Neelie van der Veen (1923 )

Het is januari 1946, 2 januari om precies te zijn. De trein 
nadert Gouda. Ziezo, denkt Neelie, nu gaat het beginnen. 
Gouda, de stad waar ze als leerlingverpleegster zal gaan 
werken. In het diaconessenhuis ‘De Wijk’. Eigenlijk weet ze 
niets van diaconessen af.

‘Mijn moeder is jong overleden. Ik woonde met mijn va-
der en zijn tweede vrouw in Harderwijk. Een nicht van 
mijn stiefmoeder was diacones in Gouda, in ziekenhuis 
De Wijk aan de Oosthaven. Dat was zuster Ewoldt, ofwel 
zuster Jo. Meteen na de oorlog heeft zij in Gouda voor 
mij een goed woordje gedaan. Zodat ik ook in De Wijk 
kon komen.’
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‘Af en toe je mond 
dicht houden, dat 
hoort ook bij het 
volgen van Christus’
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1946: Juffrouw Straatsma 
deelt mee dat ze Neelie haar 
uitzet moet controleren. Al-
les wordt in orde bevonden. 
Neelie is best  trots op haar 
spulletjes. Het heeft moeite 
genoeg gekost alles bij el-
kaar te krijgen, zo kort na de 
oorlog.

“Je moest zo- en zoveel van 
alles hebben als je begon in 
‘De Wijk’, aan kledingstuk-
ken. Dat lag precies vast en 
ze waren er heel streng in. 
Alleen de schorten die we 
droegen tijdens het werk, 
waren bijna dezelfde als 
we thuis toch al droegen. 
Dus dat was makkelijk. Ons 

lange haar moesten we opgerold dragen. Dat vonden we 
niet leuk. Dus gingen we naar de kapper. Toen was de 
boot aan. Maar ja, die haren konden we er niet opnieuw 
aanzetten natuurlijk. Ja, ik was eigenwijs, en dat ben ik 
nog steeds wel.”
 
1946: ‘Hebben jullie al eens met Dr. De Jong te maken ge-
had?’ vraagt Geesje.
‘Ja zeker,’ vertelt Hennie, ‘een echte directeur. Hij heeft 
een doordringende blik en ziet elke ongerechtigheid. Al-
les moet punctueel gebeuren. Maar hij is heel voorkomend, 
echt een heer.’

“Dokter De Jong noemden wij onder elkaar ‘de paus’. Hij 
was geneesheer-directeur, en liet altijd goed merken dat 
hij de baas was. Een autoriteit. Hem zou je nooit over het 
hoofd zien. Als hij ’s morgens binnenkwam, wilde hij dat 
laten weten ook. Hij had een heel harde stem. Je hoorde 
die stem door alle gangen heen en door het hele trap-
penhuis. Waarom die bijnaam ‘de paus’ verzonnen is, en 
door wie, weet ik niet meer. Zijn opvolger, dokter Lopez 
Cardozo, was een heel ander type. Hij heeft altijd ach-

Neelie in mei 1949, na het behalen van het 
A-diploma (collectie Van der Veen )

ter mij gestaan. Dan zei hij: dat kan Neelie wel doen. Ik 
mocht hem veel meer dan dokter De Jong. Cardozo was 
ook een buitengewoon goede internist. Met hem ben 
ik altijd in contact gebleven, tot aan zijn dood toe. Ook 
met zijn vrouw trouwens, een heel lieve dame.”

1946: Neelie voelt dat men iets van haar verwacht. Haar 
hart bonst, maar ze probeert toch iets te zeggen.
‘Meneer Van Vliet, u weet toch dat de Here Jezus voor u en 
voor ons allemaal de kruisdood is gestorven? Hij heeft onze 
schulden op zich genomen om ons met God te verzoenen.’ 
Nog diezelfde nacht sterft hij. Op zijn gezicht ligt een ont-
spannen trek.

‘Ik vond het als jonge verpleegster niet leuk om te mer-
ken hoe mensen omgingen met patiënten die wisten dat 
ze gingen sterven. Sommige dominees praatten de men-
sen gewoon het graf in. Ze gaven helemaal geen troost. Ik 
heb dat soms wel gedaan, terwijl het niet hoorde bij mijn 
werk van verpleegkundig. Als diacones is je godsdienst 

De kledingvoorschriften, plus de handgeschreven uitleg door Neelie 
(collectie Van der Veen )
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belangrijk. Je leeft en werkt in navolging van Christus. 
Maar je hebt niet de taak van geestelijk verzorger. Ik heb 
wel mensen beloofd voor hen te bidden, als ze een ope-
ratie moesten ondergaan. Dat helpt, daar geloof ik echt 
in. Ik weet het van mezelf. Ik heb meerdere operaties ge-
had en andere moeilijke medische toestanden. In januari 
2010 kreeg ik nog een hersenbloeding. Ben ik uit mijn 
bed gevallen. En daarna was ik helemaal in de war. Ik ben 
natuurlijk naar het ziekenhuis gebracht, maar daar weet 
ik niets meer van. Later was ik ontzettend dankbaar, en 
ik heb God er voor gedankt, dat mag u best weten. Ik 
heb God gedankt dat ik er geen verlamming aan over heb 
gehouden.’

1947: Mevrouw Van Dam is nog steeds nerveus. ‘Heeft u 
voor me gebeden, zuster Neelie?’ vraagt ze. ‘Ja, mevrouw,’ 
jokt Neelie. Ze is het straal vergeten, maar dat kan ze toch 
niet tegen deze angstige vrouw zeggen?

Zwerver in bad

1947:
Neelie moet ineens denken aan een patiënt, die ieder jaar 
tegen de Kerstdagen opgenomen wil worden. De man is zo 
vuil dat zuster Hennie beveelt een borstel en groene zeep 
te gebruiken. Niettegenstaande deze barbaarse handeling 
komt de man ieder jaar terug. Hij wast zich dan het hele 
jaar niet meer. Het is een komisch verhaal, maar eigenlijk 
ook wel triest.

‘We deden hem dan in bad, dat vond-ie fijn. Inderdaad, 
met groene zeep en een heel harde borstel. Hij bleef al-
tijd een week. Hoewel hij helemaal niet ziek was. Maar 
voor hem maakten we ieder jaar een uitzondering, rond 
kerst en jaarwisseling. Dat kon toen nog gewoon. Ik 
dacht dat hij boer was in de omgeving van Gouda. Of was 
hij een zwerver, een dakloze? Dat weet ik eigenlijk niet. 
Bestond dat begrip toen al?’

1947: Neelie wordt overgeplaatst naar de kinderafdeling. 
Ze vindt het jammer, want ze heeft prettig gewerkt op de 
‘klas’. De kinderafdeling grenst aan de klassenafdeling. 

Het is een volkomen andere wereld. De meeste kinderen 
hebben voedingsstoornissen. Het is dikwijls moeilijk de 
voeding er in te houden.

‘Ik wilde eigenlijk altijd al directrice van een kindertehuis 
worden. Wat dat betreft kwam het goed uit om op de 
kinderafdeling ervaring op te doen. Maar in De Wijk was 
die afdeling heel verschrikkelijk, vond ik. De hoofdzus-
ters waren er zo ontzettend zuur en streng. Ze contro-
leerden altijd alles, of we het werk wel goed gedaan had-
den. Die zuurpruimen. Ik wilde er weg, maar dat ging zo 
maar niet. Toen heb ik gevraagd of ik mijn kinderaante-
kening kon gaan halen in het Diaconessenhuis in Utrecht. 
Maar dat was een uitvlucht. Ik wilde zo bereiken dat ik in 
De Wijk weer op een andere afdeling kon gaan werken. 
En dat is gelukt. Want toen dokter Lopez Cardoso hoorde 
dat ik weg wilde, heeft hij daar een stokje voor gestoken. 
Hij bood me een plaats aan in het laboratorium van De 
Wijk.’

Neelie van der Veen in 1962, in het laboratorium aan ’t werk met 
de microscoop (collectie Van der Veen )
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1947: Robbie is die nacht gestorven. De ouders laten hun 
tranen de vrije loop als ze het mooie blonde ventje zien. 
Ook Neelie kan haar ogen niet droog houden. Wat is dit 
toch moeilijk te begrijpen. Wat moet ze zeggen? Ze weet 
niet of de ouders gelovig zijn. Zacht zegt ze: ‘Veilig in Je-
zus’ armen.’ De moeder lacht door haar tranen heen en 
zegt: ‘Ja, dat is waar, zuster.’ Neelie krijgt een warm ge-
voel van binnen.

Brutaal

1948: Geesje en Neelie maken allebei een jurk. Op de 
markt hebben ze een aardig lapje gekocht. Neelie heeft 
een eenvoudig model uitgezocht, maar toch heeft de jurk 
iets aparts. Vanuit de taille zit een flapje over de rok.. Als 
juffrouw Kuiper de jurk ziet, vraagt ze of dat een vijgeblad 
voor moet stellen. Neelie kleurt, maar weet niet wat te 
zeggen. De schort moet twee cm korter dan de japon. De 
officiële lengte van de japon is twintig cm. Vanaf de grond. 
Daar houdt niemand zich aan. De stof is nog schaars, is 
een veel gehoorde smoes.

‘Dat was natuurlijk hetzelfde verhaal als met onze haren, 
die we hadden laten afknippen. Een rok die te kort is, kun 
je niet meer langer maken. Dus de hoofdzusters hadden 
het maar te accepteren dat onze rokken korter waren. Ja, 
we waren een leuke groep met elkaar, 
af en toe een beetje brutaal.’

1949: Zuster Anna laat zien hoe je de 
geslachtsdelen van een man moet was-
sen. Zo uitvoerig heeft Neelie dat nog 
nooit gedaan. Ze voelt zich een beetje 
gegeneerd. Ze kan niet begrijpen, dat 
zuster Anna dat zo rustig kan doen. Toch 
is ze dankbaar voor deze bijzondere les. 
Er zijn wel zusters die vriendjes hebben, 
sommigen staan zelfs minder goed be-
kend, maar het juiste weet Neelie er niet 
van. Over seksuele zaken wordt altijd 
heel geheimzinnig gedaan. Ook de col-
lega’s praten er onder elkaar niet over. 

‘Ik heb wel het een en ander meegemaakt met de man-
nelijke patiënten in De Wijk. Veel mannen daar hebben 
het voor mij opgenomen. Sommigen hadden de andere 
zusters wel de deur uit willen trappen. Maar één keertje 
vond ik het echt heel erg. Dat was toen ik een nog be-
trekkelijk jonge man moest wassen. Kwam de penis in-
eens omhoog. Ik probeerde die erectie naar beneden te 
drukken. Terwijl ik niet eens wist wat er gebeurde. En alle 
andere mannen op die zaal kijken natuurlijk. Een groot 
gemis dat in onze opleiding helemaal niets aan seksuele 
voorlichting bestond.’

1949: Op kamer 20 ligt een heel ernstig zieke patiënt. Er 
wordt gevreesd voor zijn leven. Gelukkig is hij volkomen be-
reid om te sterven. De infuus is eruit gehaald. Dat heeft 
geen zin meer, heeft Dr. Cardozo besloten. Neelie is er blij 
om, het leven steeds maar rekken kan toch ook niet Gods 
bedoeling zijn. Enkele dagen later overlijdt de patiënt. 
Neelie ervaart het als een opluchting. En dat gevoel ver-
bijstert haar. Is het al zover met mij gekomen, dat ik opge-
lucht ben wanneer een patiënt overlijdt?

Diaconessenhuis ‘De Wijk’. Derde klas zaal. (collectie Nico Habermehl)



72

Ti
di

ng
e 

20
11

Vensterbank soppen

1949: Meneer Horstman is advocaat van beroep. Neelie 
mag hem niet. Ze kan niet helemaal verklaren waarom 
niet. Hij wil de eerste helft van het bezoekuur zijn vrouw 
ontvangen en de tweede helft een andere dame. Een ne-
telige kwestie, vinden de zusters. Neelie doet nog een ont-
dekking. Iedere zondagmorgen vraagt de heer Horstman 
of de vitrage weggeschoven mag worden. Zijn bed staat 
namelijk dicht bij het raam. Om die tijd lopen er dikwijls 
mensen in de Peperstraat die op weg zijn naar de Mis in 
de Rooms-Katholieke Kerk op de Gouwe. Onder die men-
sen bevindt zich de bewuste dame. Als Neelie daar achter 
komt, gaat ze de vensterbank uitvoerig soppen. Een extra 
goeie beurt geven. Ze blijft net zolang bezig tot mevrouw X 
is verdwenen. Ze heeft een diepe minachting voor mannen 
die hun vrouw bedriegen. Mevrouw Horstman is een lieve 
vrouw. 

‘Horstman lag op een kamer voor twee mannen. Die an-
dere patiënt had goed door wat ik aan het doen was. Die 
lag stiekem in z’n bed te stikken van het lachen. Horst-
man was trouwens niet de echte naam van die advocaat. 
Die heb ik verzonnen. Ik durfde het niet aan z’n werke-
lijke naam te gebruiken in mijn boek. Dat zou alleen maar 
trammelant hebben gegeven. Misschien ga ik anders wel 
de gevangenis in, dacht ik.’ 

1953: Het wordt volop winter. Er is zelfs al sprake van een 
Elfstedentocht. Iedere avond dat Neelie niet bereikbaar 
hoeft te zijn, gaat ze naar de Breevaart. De baan is ver-
licht en een gezellig muziekje verhoogt de sfeer. Ze heeft 
een paar Friese doorlopers. Na een beetje oefenen gaat het 
weer heerlijk. Vroeger schaatste ze op de Zuiderzee met 
een stel vriendinnen. Ze maakten soms lange tochten. Dan 
zag je de kust niet meer. Dat het gevaarlijk was, besefte 
je niet. Vooral de stilte, de eenheid met de natuur vond 
Neelie zo fijn. 

1955: Op een keer heeft ze bloed afgenomen. Op het lab 
kijkt Mart op de fles en leest de naam van een bekend 
Gouds burger. ‘Hé, is meneer R. geweest? Kon hij van je af-

blijven?’ ‘Natuurlijk,’ protesteert Neelie, maar dan slaakt 
ze een kreet. Ze voelt ineens weer een strelende hand over 
haar arm gaan. Als ze het aan Rie en Mart vertelt, vallen zij 
bijna flauw van de lach. ‘Die Neelie,’ snikt Rie. ‘Ze heeft het 
niet eens gemerkt.’ Neelie lacht een beetje beschaamd. ‘Ik 
ben nu eenmaal een groentje op dat gebied,’ zegt ze ver-
ontschuldigend. 

‘Ik voelde wel dat hij me zo’n beetje een aai over mijn 
pols gaf. Ik stond er eigenlijk niet bij stil. Nee, ik zeg 
ook van hem niet wie hij was. Ik heb zijn naam nooit ge-
noemd. Af en toe je mond dicht houden, dat hoort ook 
bij het volgen van Christus.’

Dafje in voortuin

1963: Neelie moet op een keer bij Dr. Cardozo komen. Ze is 
benieuwd. Dr. Cardozo doet heel plechtig en zegt: ‘Zuster 
Neelie zou je er iets voor voelen een trombosedienst op te 
zetten? Daar is nu de tijd rijp voor in Gouda en de regio. 
Er is nog wat voorwerk te verrichten en intussen kun jij je 
rijbewijs halen. Ik stel me voor dat we dan op 2 januari 
1964 starten.’

Neelie is dolgelukkig met dit werk. Ze kan iets gaan op-
bouwen. De splinternieuwe Daf staat al op haar te wach-
ten. Tot nu toe is Neelie samen met Marijke op pad gegaan. 
De eerste keer dat Neelie chauffeert gaat Marijke mee voor 
morele steun. Bij de Van Heuven Goedhartstraat in Reeuw-
ijk slaat Neelie rechtsaf. Op die weg komt een Volkswa-
genbus aanrijden. Niets bijzonders. Wat er precies gebeurt 
weet Neelie zelf niet, maar ze geeft vol gas en belandt met 
auto en al in de tuin van het hoekhuis. Ze ziet tegelijkertijd 
de deur van het busje opengaan. Er vliegen zes mannen uit 
die komen kijken wat er aan de hand is. Marijke en Neelie 
zitten verstijfd van schrik in de Daf. Marijke ziet spierwit en 
Neelie knalrood. De bouwvakkers, want dat zijn het, laten 
de dames uitstappen en tillen met elkaar de Daf over de 
heg en zetten het voertuig op de weg. Neelie bedankt de 
mannen heel hartelijk. Op de Daf zit geen schrammetje. 
Marijke neemt geen enkel risico en rijdt het laatste stuk 
zelf. Neelie gaat beschaamd naast haar zitten. Ze kunnen 
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er nu nog niet om lachen. Later wel. Het was ook net een 
film. Ze beseft heel goed dat ze reden tot dankbaarheid 
heeft. Als er toch eens iemand op het trottoir had gelo-
pen…. Ze durft er niet aan te denken.

‘De volgende dag wist natuurlijk heel Reeuwijk dat trom-
bosezuster Van der Veen met haar nieuwe Dafje in die 
voortuin had gestaan. Niet veel later ben ik bij onver-
wachte gladheid nog drie keer in de rondte gedraaid. Ge-
lukkig kon ik de auto zelf weer in het rechte spoor krijgen 
en kon ik veilig thuis komen. Daarna nooit meer onge-
lukjes gehad. Op de dijk naar Gouderak zag ik ’n keer 
een hondje op het laatste moment. Ik dacht dat ik het 
beestje aanreed. Maar in de achteruitkijkspiegel zag ik 
gelukkig dat het weghuppelde. Dat viel dus weer mee.
Bij de trombosedienst heb ik twintig jaar gewerkt als 
hoofd, tot aan mijn pensioen. Ik begon helemaal alleen, 
en op het laatste waren we met dertien mensen. Het ging 
er gemoedelijk aan toe, er was onderling altijd een goede 
stemming. Mijn opvolgster was geen succes, heb ik later 
gehoord. Jammer. Na haar zijn er ook nog veel wisselin-
gen geweest in de leiding van de trombosedienst.’ 

Bibliotheek Ronssehof

1965: Neelie is nu 42 jaar. De laatste tijd vraagt ze zich 
wel eens af, of ze er goed aan heeft gedaan om niet te 
trouwen. Het is toch wel heerlijk om bij iemand te horen. 
Bij iemand die van je houdt en zo nu een dan eens een arm 
om je heen slaat. Haar vriendinnen zeggen: ‘Je bent te kri-
tisch.’ Dat is waar. Neelie verdedigt zich door er een grapje 
van te maken. Ze zegt: ‘ik heb geen sexappeal’. En ook dat 
is waar.

‘De eerste jaren woonden we intern in De Wijk. Later 
kwam er het zusterhuis. En daarna kochten ze verspreid 
over Gouda huizen voor de diaconessen. Dan woonde je 
met twee of drie collega’s samen in een huis. Dat was 
heel fijn. nog weer later ben ik gaan samenwonen met 
één collega, zuster Do ter Burg. Eerst aan de Burtonlaan, 
daarna in een van de Ronsseflats, langs het spoor. Met 
haar heb ik 23 jaar samengewoond. Het was een fijne 

vriendschap. En dan denken mensen meteen dat je les-
bisch bent. Waarom moet dat nou? Do kon heel goed en 
veel lachen. Daar genoten de patiënten van. En ik ook. 
Ik lach heel graag. Jammer genoeg is Do in 1989 over-
leden.

Na mijn pensioen in 1983 heb ik veel lange wandelrei-
zen gemaakt. Telkens een stuk van een lange-afstands-
wandelroute afleggen. Daar schreef ik dan later weer uit-
voerige reisverslagen over. En ik heb haast twintig jaar 
in zorgcentrum Ronssehof de bibliotheek beheerd. Ik 
hou zelf veel van boeken. Dus boeken rondbrengen bij 
de mensen vond ik erg leuk. En af en toe er over praten 
natuurlijk, als ik de boeken weer moest ophalen of als de 
bewoners ze kwamen terugbrengen.
Nu woon ik zelf in de Ronssehof. Ik lees veel, en schrijf 
brieven. Ik heb nog overwogen om een computer te ko-
pen, maar daar begin ik toch maar niet meer aan. Met 
mijn laatste verjaardag kreeg ik meer dan vijftig brieven 
van kennissen. Heb ik allemaal een lange brief terug ge-
schreven. Vaak krijg ik bezoek. Daar zijn andere bewoners 
hier wel eens verbaasd over, dat ik zoveel aanloop heb. 
Dan zeg ik: ja, maar je moet er wat voor doen natuurlijk. 
Je moet je kennissenkring wel zelf onderhouden.’

Bron: N. van der Veen, Ga maar even naar ‘De Wijk’. Erva-
ringen van een Goudse diacones, Leiden 1993

Neelie van der Veen nu, in haar woning in De Ronssehof (foto Tidinge)


