_
JAARGANG 15, AFLEVERING NR. 1

TIDINGE
vanDieGoude

L _
JANUARI 1997

ISBN: 0168-0498

TIDINGE VAN DIE GOUDE
Mededelingenblad Oudheidkundige kring "Die Goude"

Redactie:
Jaap Rebel, Henny van Dolder-de Wit,
Jan Kompagnie, Nico Habermehl
Redactieadres: Westhaven 43,
2801 PL Gouda

Secretariaat:
Zoutmanstraat 64,
2806 XD Gouda (tel. 0182-516943).
penningmeester/ledenadministratie:
R. F. Stijnis, Vlietenburg 32,
2804 WT Gouda (tel.0182- 532278).

Jaargang 15, No. 1 - Januari 1997

Postrekening nr. 39.70.93, t.n.v. ''Die G9ude", Gouda

1897 - 1997
HONDERD JAAR DIACONESSENARBEID IN GOUDA
Het protestants-christelijke aspect in de gezondheidszorg
L. J. Wittekoek-Ottevanger
Inleiding
Op 17 januari 1897 werd in Gouda de basis
gelegd voor hulp aan zieken en hulpbehoevenden. Het christelijk diakonaat vormde de kern
van de wijkverpleging die toen een aanvang
nam. Amper tien jaar eerder, op 28 september
f887, was hiervoor het initiatief genomen door
de plaatselijke Hervormde Gemeente. Tijdens
een kerkeraadsvergadering werd de oprichting
besproken van een 'Vereniging voor Wijkve~pleging' 1• De eigenlijke werkzaamheden door
de diaconessen in Gouda zijn met de komst van
zuster Mieke Hoogerwerf op 17 januari 1897
begonnen. Als gedetacheerde diacones van de
Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting te Amsterdam, werd zij als eerste diacones voor een bepaalde tijd in Gouda geplaatst. Zo werd op bescheiden schaal, onder
verantwoordelijkheid van de diakonie, voor het
eerst hulp aan huis geboden aan zieke stadgenoten. 2 Het uitgangspunt 'hulpverlening zonder
aanzien des persoons' is tot nu toe nog hetzelfde uitgangspunt van de Stichting tot bevordering van de Diaconessenarbeid te Gouda.
Wat is een Diaconessenhuis
Een diaconessenhuis is een 'moederhuis' voor
diaconessen. Een diacones sluit zich hierbij
aan. In oorsprong is het een evangelische dienst
van vrouwen in gemeenschap.3 In Nederland
heeft zich dit voornamelijk ontwikkeld binnen
de structuur van het ziekenhuiswezen (het moe-

derhuis) en in de wijkverpleging (een dorp of
stad als zogenaamde buitenpost van ·het moederhuis waar een zuster werkzaam . was). In
Gouda is het werk van de Wijkverpleging, door
een journalist eens 'het machtige werk eindigend in een prachtig ziekenhuis' genoemd, in de
beginjaren door twee zeer bijzondere vrouwen
op bijzondere wijze gestalte gegeven. Het
waren de zusters Marie Clausing en Juul Althof
die de wijkverplegingsarbeid in Gouda zijn
begonnen, én hebben begeleid en gestimuleerd
tot ver in de jaren veertig. Voor zuster Mieke
Hoogerwerf, zuster Marie Clausing, zuster Juul
Althof en de velen met hen, was het belangrijkste doel vertrouwen winnen en hygiëne bedrijven, staat in de notulen van de kerkeraad.
In de huisorde van het Diaconessenhuis 'De
Wijk' te Gouda, werd over de oprichting van de
Stichting, die mede door de inzet van deze twee
vrouwen tot stand is gekomen, het volgende
gezegd: 'Het Diaconessenhuis 'De Wijk' te
Gouda gaat uit van de 'Stichting tot bevordering van den Diaconessenarbeid der Nederlands Hervormde Ge,'!.lelnte te Gouda'. De
grondslag van den arbeid van de stichting is
van positief Protestantsch-Christelijken aard,
zooals omschreven is en beleden won;ft in de
Twaalf Artikelen des Geloofs. Het doel der
Stichting is ziekenverpleging en wijkverpleging
ten bate van zieken en hulpbehoevenden. Voorts
het verrichten van werkzaamheden in den ruim-
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sten zin op het gebied van Kerk, In- en
Uitwendige zending*. De Stichting tracht dit
doel te bereiken door het vormen van een
gemeenschap van Oonge) vrouwen, die bereid
zijn het genoemde als taak op zich te nemen en
deel uit te maken van deze gemeenschap' van
Diaconessen '.
Later zijn er huisorden verschenen die steeds
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 ontwikkeld 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 gezondheidszorg, onder invloed van de ontwikkelingen in
de geneeskunde, is in een stroomversnelling
gekomen. Andere voorzieningen in de gezondheidszorg kwamen op 'de markt' en kregen een
plaats in de zich steeds verder uitbreidende en
complexer wordende gezondheidszorg-maatschappij. Van toenemende betekenis werd de
overheid, die met een reeks aan wetsontwikkelingen een steeds groter wordende invloed uitoefende 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 Bijzondere Ziektekosten deed in 1968 haar intrede, één van de belangrijkste financieringswetgevingen. 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.

Wijkverpleging van de Hervormde Gemeente te
Gouda, 1902
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

*Inwendige zending is het streven van protestantse kerkelijke organen en verenigingen
(stichtingen) om het geloofbinnen de christelijke wereld te versterken en uit te breiden en
geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke
nood te lenigen.
*Uitwendige zending is het naar buiten treden, in het gedrag naar ieder mens het geloof in
Jezus Christus uitdragen.
Structuur 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 uitgemaakt van het bestuur van 'De Wijkverpleging'. In het directorium was de predikant voorzitter en de noodzakelijke inbreng vanuit de
diaconessenkring kreeg gestalte in de persoon
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Diaconessenhuis 'De Wijk', voorzijde aan de
Westhaven. (1950/1960)
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda
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Diaconessenhuis 'De Wijk'na de opening van de nieuwe vleugel. (ca.1941)
Foto : ArchiefHerv. Gem. Gouda

van een Besturend Zuster. In het Goudse Huis
zijn dit achtereenvolgens geweest de zusters:
Marie Clausing van 1902-1941, M. Dorrestijn
van 1941-1963, C.E. Korver van 1963-1969 en
D.L. ter Burg van 1969-1972. In 1969 werd een
andere directiestructuur ingevoerd: het hoofd
verplegingsdienst deed zijn intrede door de aanstelling van zuster W Loeve.
In feite werden in alle 'Huizen' zusters uit
verschillende protestantse kerken opgenomen
en ingezegend. De 'Bond van Nederlandse
Diaconessenhuizen', direct na de oorlog opgericht, waarbij het Goudse Huis was aangesloten, sprak in 1955 over een 'interconfessioneel
of zelfs oecumenische gerichtheid'. 4 In het jaarverslag van het Goudse Huis over 1951 werd
het belang van de band, die de Huizen bindt via
de Bond van Nederlandse Diaconessenhuizen,
nog eens extra benadrukt. De funktie en de
mogelijkheden van de Bond werden in de doelstelling als volgt omschreven: '.. .In de eerste
plaats biedt hij de mogelijkheid de vraagstukken van het vrouwelijk diaconaat en de taak der ·
diaconessenhuizen als centra van deze arbeid
gezamenlijk onder ogen te zien; in de tweede
plaats fungeert de Bond als ziekenhuisvereniging voor de ziekenhuizen, die van de diaconessenhuizen uitgaan .. .'.
In 1923 werd er in de kerkenraadsvergaderingen gesproken over een 'Reglement van den

Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Gouda
inzake den Diaconessen-arbeid'. Het doel was
om te komen tot een 'afscheiding' vàn de wijkverpleging van de diakonie. Het onderwerp
werd moeilijk genoemd omdat er, volgens de
leden van de diakonie, 'niet t:ens een contract
was gemaakt'. Het gegeven dat de exploitatie
van de wijkverpleging een grote vlucht had
genomen was heel mooi, maar dat dit ter
exploitatie van een ziekenhuis diende werd als
niet zo mooi gezien in verband met 'het geld
wat toch voor de armen bestemd is... !' Tijdens
. de volgende vergadering is een concept reglement besproken en op 24 mei 1923 is besloten
dat dit reglement op l juli in werking zou treden. In de vergadering van 24 mei is gekozen
voor een nieuw bestuur van 'De Wijkverpleging'. Ds. Verheul die vanaf 1920 secretaris
geweest was, werd de voorzitter van het eerste
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Zuster Marie Clausing. (1902/1941)
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

Zuster M Dorrestijn. (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 '... tezamen 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 beschikbaar gesteld, welke stichting den naam zal dragen van: Stichting tot bevordering van den
Diaconessenarbeid der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Gouda en zulks onder de
volgende Bepalingen:
J Het doel der Stichting is tweeledig en wel:
a. Wzjkverplegingsarbeid hoofdzakelijk ten
bate van zieken en hulpbehoevende
(sic!);
b. Ziekenverpleging.
II De grondslag van dezen arbeid is van positiefProtestantsch-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
van
Nederlandsch Hervormde (sic!) huize, bij
name van de Nederlandse-Hervormde
Diaconessen-Inrichting (N.H.D./.) te
Amsterdam'.
III De Stichting wordt door minstens drie leden
beheert (sic!), allen leden der Nederlandsch

He>·vormde Gemeente te Gouda, benoemd
door den Algemeenen Kerkeraad dier Gemeente. De meerderheid van de B~stuurders
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 zusters 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. }v'fochten onverhoopt deze krachten niet of niet meer ter
beschikking zijn, dan houdt het bestuur de
volle vrijheid om naar eisch of wenselijkheid 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 vrijheid om de stichting èn van doel èn van
vorm te doen vera.fJ.rJ.e,,ren, mits het karakter
der dienende liefde bewaard blijve. Die
Kerkeraad ontvangt dan de vrijheid alsdan
in overeenstemming met den nieuwen toestand die wijzigingen te treffen en die maatregelen te nemen, welke noodig of
gewenscht zijn. Mocht onverhoopt de stichting op geenerlei wijs vooruitzicht bieden,
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Zuster C.E. Korver (1963/1969)
Foto : ArchiefHerv. Gem. Gouda

Zuster D.L. Ter Burg. (1969/1972)
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

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
Nederlandsch Hervormde Gemeente van
Gouda. 5
Het was de voorzitter van het bestuur, de predikant dr. Gerh. Huls, die in november 1960 een
voorstel deed om de statuten grondig te bestuderen. 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 jaarverslag van 1962 werd de totstandkoming van de
statutenwijziging der Stichting uitvoerig vermeld. ' ... de wenselijkheid was al langer
gevoeld. Historisch gezien is het diaconessenwerk 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 hiervoor een afzonderlijke Stichting in het leven te roepen, bleef deze
een specifiek Hervormd karakter behouden 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 diaconessenkring, het zustercorps en de kerkelijke veelkleurigheid der opgenomen patiënten, werd deze
situatie steeds minder bevredigend. Daarom
besloot het Bestuur, met instemming van de

Centrale Kerkeraad der Hervormde Gemeente
om de statuten zodanig te wijzigen, dat de
mogelijkheid werd geopend om ook leden van
andere kerken tot bestuurslid te benoemen,
waarmee in de praktijk al een begin is
gemaakt.. .' .In deze periode heeft de wijziging
er toe geleid dat de stichting een naamsverandering heeft ondergaan waarin de Hervormde
Gemeente van Gouda niet meer expliciet genoemd wordt. Het interkerkelijke accent krijgt
Q)îocone<senhuîs "DE WIJR:" te Gouda, uîtgaando
vnn de Stichting tot Bevordering vnn den Dincopoasenarbeid dor Nederlondsch Horvornide Oemeente te
Gouda, Westhnven 11
OpgericM 28 Septcmher 1887
Tolcfoon : ·334-4 - 3345
Postrekening Nr. 102420
Jkstua.ra

Da. F. W. G. VERHEUL Voonitter
Ds. G. ELZENGA
D. BIJL'lMA
P. Th. VAN EIJK
G.
BOS
Dr. A. MONTAGNE Izn.
ALB. VAN WIJK

i.

Directorium :

'·..

Vice-voorzitter
Secrel«ris
Pen11îngmcostcr

i

Ds. F. W. G. VERHEUL Vo.o rûtter
Zr. M. DORRESTIJN

Dr. J. P. DE JONG

Besturende zuster
Geneesbeer-Dîrect-Our

Dr. -E. LOPES CARDOZO
Dr. A. MONTAGNE fan ..

Bestuur en Directorium
Jaarverslag 1945
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hiermede zijn bevestiging. In hetzelfde jaarverslag werd gemeld dat het bestuur hoopt een bijdrage geleverd te hebben aan de toenadering
der verschillende kerken 'die in deze tijd verblijdend toeneemt'. Ook werd 'met blijdschap'
mededeling gedaan dat een tweetal dames in
het bestuur zitting had genomen, waarmee 'de
mannelijke monopoliepositie werd doorbroken'.
Accenten van de laatste jaren
Bezien we de doelstelling van de Stichting in de
jaren negentig dan kan geconcludeerd worden
dat zich heel wat wijzigingen hebben voorgedaan. De naamgeving is dezelfde gebleven maar
de doelstelling is in de afgelopen tijd aangepast.
Vanuit een ondersteuning van de diaconessenarbeid wordt de bevordering van de zieken- en
verpleeghuiszorg als hoogste prioriteit gezien.
'... Voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
{zorgsector). De grondslag van het werk van de
stichting is de Bijbel, opgevat naar reformatorische belijdenis. Het werk van de stichting komt
tot uitdrukking in:
a. de deelneming van de stichting in de exploitatie van het 'Groene Hart Ziekenhuis' en
b. het stimuleren van hulp en steun onder andere op financieel gebied...'.
In 1995 zijn de statuten van de stichting
opnieuw aangepast aan de behoeften van deze
tijd.
Waarop is de diaconessenarbeid gebaseerd;
de 'principia' van het diaconessenwezen
Het Moderamen van de Bond der Nederlandse
Diaconessenhuizen sprak in 1946 over een 'crisis in het diaconessenwezen'. Verschil van
opvatting over de inhoud en uitvoering van de
diaconessenarbeid was voor hen aanleiding de
grondlijnen van het diaconessenwezen te belichten. Ds. P.J. Roscam Abbing werd bereid
gevonden dit te doen. 6 Het uitgangspunt dat
'diaconessenwerk een kerkelijke opdracht is en
alleen in de zendingshouding goed gedaan kan
worden' werd het uitgangspunt voor een publikatie. 'Diaconessen vormen geen eigen religieuze 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 antwoord op de kernvragen, voortvloeiende uit de
principevraag wat het kenmerkende is van het
diaconessenwezen en wat de rechtvaardiging
daarvan is.
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1. Diaconessen aanvaarden een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor haar gezamenlijke werk en vormen daartoe een geordend
verband.
2. Diaconessen aanvaarden een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor elkander en van
elkander en vormen daartoe een geordende
gemeenschap.
3. Diaconessen aanvaarden een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de voortzetting
van het werk en streven daartoe naar volharding.
Met veel nadruk werd gewezen op het eigene
van het diacones-zijn: dit komt niet voort uit de
wil iets eigens of iets bijzonders te zijn, doch
het zal rechtstreeks voortvloeien uit wat het
werk vraagt. Diaconessen weten zich dus
geheel en al op een zelfde vlak te staan als de
andere gemeenteleden, zij trekken slechts die
consequenties uit hun christen-zijn die voor hun
werk en voor elkander dienstig zijn. De opzet
van het diaconessenhuis dient, volgens Roscam
Abbing, haar daartoe in staat te stellen. Hierin..
zit ook het verschil met een rooms-katholieke
orde: daar is het eerste grote doel het streven
naar persoonlijke evangelische volkomenheid.
Later ging men vanuit de kloosters zich wijden
aan werken van barmhartigheid, maar wel van. uit genoemde doelstelling. Bij de diaconessen
'orde' is het belang van het werk dat gediend
moet worden primair, de daartoe gevormde
gemeenschap secundair en de zegen die elk persoonlijk in het werk ontvangt is tertiair.
Bezinning op de 'principia'
In 1955 is er een commissie door de Bond der
Nederlandse Diaconessenhuizen ingesteld met
als opdracht zich te bezinnen op de principia
van het diaconessenwezen. De reden voor deze
opdracht is te vinden in verscheidene elementen. Welke zijn de kenmerken van het in Nederland gegroeide diaconessenwezen, welke richting wordt ons in de huidige diakonia (1955)
gewezen en zijn er mogelijke ontwikkelingen
voor de toekomst aan te geven. Aan het slot van
de notitie die hierover uitkomt, is in een begeleidend schrijven door de voorzitter en de rapporteur een ·belangrijke zinsnede opgenomen:
De Comm1ss1e, bestaande uit de leden,
1Zr ld,J, Gerretsen,
Zr A, van Lennep,
Da J,C, van Dongen,
Mr D, den Hollander,
Dr G, Huls, ,
Dr M,A, · van Melle,
Dr C, Riemere
Hr A,W, Voors

Uit: Voorlopig Verslag.
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' ... men verenigt zich in een visie op een toekomstige ontwikkeling die een nieuw begin zal
kunnen betekenen.. .' Men zoekt aansluiting aan
de 'tegenwoordige practijk'. De diaconessen
van het Goudse 'Huis' gaan met elkaar naar het
conferentieoord 'Oud Poelgeest' om de resultaten van de commissie te bespreken. Zuster
Neelie van der Veen geeft een impressie van de
drie hoofdthema's in de rapportage: historie,
nieuwe mogelijkheden en nieuwe aanpak van
het diaconaat.7 De bespreking in 'Oud Poelgeest' werd geleid door dr. Gerh. Huls, de voorzitter van het bestuur van het Goudse diaconessenhuis en tevens vertegenwoordiger van het
Goudse Huis in de Bond.
De belangrijkste elementen zijn terug te vinden in het veranderingsproces, zowel in de Kerk
als in de maatschappij. Dit heeft het diaconessenwezen niet onaangetast gelaten. In deze
periode, er zijn dan achttien diaconessenhuizen
in Nederland, richt men zich sterk op verpleging zowel in het ziekenhuis als in de wijkverpleging en kraamzorg. De vorming van de diaconessen schiet tekort. Met de invoering van
haar kerkorde in 1951 heeft de Nederlandse
Hervormde Kerk 'de bediening' ingesteld op
het terrein van onder andere het pastoraat en
diakonaat. Er is een tendens waar te nemen van
groei van oecumenisch en diakonaal bewustzijn. Er wordt gesproken over de invloed van
cultureel-maatschappelijke aspecten en over
een mogelijk nieuwe aanpak van het diakonaat.
1s een landelijk oecumenisch diaconessenwezen haalbaar? In de samenvatting wordt naast
het belang van de band tussen de diacones en
het Huis ook gesproken over de wens dat naast
verpleegsters ook vrouwen in andere beroepen
als diacones toetreden.
Eigen sfeer
Pastoraat en ziekenverpleging gaan bij een diacones samen, en dat gaat gepaard met identiteit
en sfeer. Het aantal diaconessen liep in de tweede helft van de jaren zestig drastisch terug: er
kwamen geen nieuwe diaconessen meer bij,
maar de identiteit en sfeer die de diaconessen
gecreëerd hadden is tot de laatste minuut in 'De
Wijk' gebleven. Tijdens zijn afscheidsrede, in
1954, werd door ds. F.WG. 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
de oorzaak van genoemde vraag het volgende
werd gezegd: ' ... Wat betreft uw gebouw en verdere outillage staat u bij de andere ziekenhuizen
ver achter, maar in sfeer en wijze van verpleging staat dit huis aan de top .. .'

Ds. FW.G. Verheul.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda
In de grondbeginselen van het diáconessenwezen, vanuit de bijbelse opdracht .om barmhartigheid te verlenen, is de hoogste vorm van
rechtvaardigheid de basis van elke relatie. Dit
droegen de diaconessen uit - ook zij die in het
Goudse Huis op zoveel poste!?, hun werkzaamheden hebben verricht.
Wat is een diacones
Het diaconaat in de oudheid
Om de ontstaansgeschiedenis van het diakonessenwezen in zijn volledigheid te kunnen begrijpen is inzicht in zijn wortels wenselijk. Daarvoor moeten we terug naar de eerste christengemeenten.
De Kerk stond de gelijkheid van man en
vrouw voor ten aanzien van de vervulling - ,ook
praktisch in de ziekenzorg - van het gebod van
de naastenliefde. Het oudste bestaan van diakonessen vinden we in Bithynië: in Plinius' brief
aan Trajanus(± 112), waarin deze meedeelt dat
hij heeft getracht om twee maagden door foltering de waarheid omlrènt de geruchten over
Christenen te ontfutselen. Vanaf de derde eeuw
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
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de derde eeuw, de Didaskalia, treffen we een
omschrijving van deze taken aan8• Aan het eind
van de derde eeuw verschijnt in het Oosten de
vrouwelijke diaken, die samen met haar mannelijke collega's als 'Diaconi' wordt aangeduid.9
In de vierde eeuw werd duidelijk gesproken
over de diakones in de gemeentedienst; zij staat
dan boven de weduwen en wordt gekozen. Tot
het diakonaat werden dus zowel mannen als
vrouwen, diakenen als diakonessen, geroepen.
Hiermee komt er ook uitbreiding van de taken:
alle zorg voor het vrouwelijke deel der gemeente in de ruimste zin van het woord is haar opgedragen. Hier treffen we één der hoogtepunten
uit het diaconessenwezen der Oude Kerk aan.
Diakonessen waren dus vrouwen die in
opdracht van de christelijke gemeente óók zorgden voor zieken en armen. Zij brachten veel
huisbezoeken en worden mede daardoor ook
wel de eerste wijkverpleegsters genoemd. Ook
hielpen zij bij kerkdiensten en gaven bijbelles
aan vrouwelijke catechisanten. De eerste diakones van wie we de naam kennen is Phebe (ca.
60). Paulus noemt haar in zijn brief aan de
gemeente te Rome een 'dienares van de
gemeente te Kenchreae' (Rom. 16:1). In de
vierde eeuw kwamen de diakonessen onder
direct bisschoppelijk toezicht. .Onder leiding
van bisschop Johannes Chrysostomos en de
diakones Olympia vormde zich in Constantinopel een gemeenschap van diakonessen. De
bisschop koos de diakonessen uit ongehuwde
vrouwen en weduwen. Door middel van handoplegging 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 periode (vijfde eeuw) ontstonden ook de kloosterorganisaties. De diakones maakte plaats voor de
kloosterzuster, die eeuwenlang een beslissende
rol zou spelen in de ziekenverzorging.

De eerste helft van de negentiende eeuw: het
ontstaan van het particulier initiatief
In de negentiende eeuw was er een aantal
impulsen die ten goede kwamen aan de ziekenverpleging. 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 bevolking.
Het Réveil als internationale opwekkingsbeweging binnen het protestantisme, vond zijn
oorsprong in Frans-Zwitserland (ca.1810). 10
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De Kloosterzuster
Houtsnede uit 'Heavenly relevations of St. Bridget.
Cambridge University libra,y.

Ziekenverpleging in de Middeleeuwen.
Bibi. Nationale, Paris.
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Van daar breidde het zich over Europa uit. Het
Réveil predikte herstel van de orthodox-gereformeerde leer met nadruk op de soevereiniteit
van God en de zondig'hêid van de mens. Het
waren niet de predikanten die er de hoofdrol in
speelden; aanhangers zijn te vinden in de hogere bourgeoisie en in Nederland onder dè aristocratie. Zij staan kritisch tegenover de geestelijke en de cultuurverschijnselen van hun tijd.
Overeenkomst tussen innerlijk en uiterlijk en
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bovendien een evenwichtige verhouding tussen
lichaam en geest is een belangrijk streven. Het
geloof in Jezus Christus werd de voorwaarde
voor het bereiken van eigen zieleheil. Maatschappelijke problemen zouden door dit geloof
ook worden opgelost. De beweging richtte zich
op het 'zuivere gevoel welke oprecht en innig
van aard dient te zijn'. De liefde tot God is
bepalend, ook voor de liefde tot de naaste. Deze
beweging oefent kritiek op de maatschappelijke
misstanden, ondermeer op de heersende armoede en de erbarmelijke toestanden in de gasthuizen. Kenmerkend voor de mensen van het
Réveil was hun bijdrage in de vorm van praktische hulpverlening in het diakonaat. Het was in
deze tijd dat de gemeenschappen van diaconessen de ernstig zieken die zij thuis bezochten en
verpleegden meenamen naar het Huis waartoe
zij behoorden; dit was het begin van wat later is
geworden 'de ontwikkeling van de diaconessenhuizen'.
Heropleving van d.e diakonale zorg voor zieken: Theodor Fliedner (1800-1864)
Theodor Fliedner, in de vorige eeuw predikant
te Kaiserswerth in Duitsland, wordt door ds. P.J.
Roscam Abbing, de 'vader van het huidige diaconessenwezen' genoemd. 11 In deze publikatie
uit 1946, bedoeld voor kerk en diaconessenwerk, werd een uiteenzetting over de grondlijnen van het diaconessenwezen gegeven. De
inleiders, het Moderamen van de Bond der
Nederlandse Diaconessenhuizen, roemen ds.
Roscam Abbing: hij is doorgedrongen tot de
'principia'. Een man die grote invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het diaconessenwezen was ds. Theodor Fliedner. Hij zag het
verplegen van zieken als één van de werken van
barmhartigheid. Zijn uitgangspunt was in de
eerste pla'ats religieus-ethisch: armen en zieken
hadden geestelijke bijstand nodig, de lichamelijke zorg kwam op de tweede plaats. In deze
tijd van Napoleontische oorlogen en industriële
ontwikkeling werd in Kaiserswerth een beroep
gedaan op ziekenverzorging, kinderbescherming 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 bij het lenigen van maatschappelijke nood. Hij vormde
een diaconessengemeenschap voor protestantse
vrouwen. Een aantal van deze diakonessen was
werkzaam in het ' verzorgings- en verbeterhuis'.'2
Anderen hielden zich bezig met reclasseringswerk onder vrouwen, werk in kindertehuizen of
in de wijkverpleging. In 1836 openden Fliedner
en zijn vrouw Frederike Fliedner-Münster

Zuster Juul Althof. één van de eerste diaconessen in
Gouda.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

(1800-1842) het Diaconessen-ziekenhuis in
Kaiserswerth. De twee belangrijkste doelstellingen voor het werken in de diaconessengemeenschap bij Fliedner waren: het opnemen en
verplegen van arme zieken en de vorming en

Theodor Fliedner (1800-1864)

9

TIDJNGE VAN DIE GOUDE

Nieuwe Diakonessenmoederhuis te Kaiserwerth

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 verscheidene 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 geïnspireerd om ziekenverpleging én onderwijs op
een hoger plan te brengen. Zo ontmoette hij ook
Florence Nightingale ( 1820-1910), die in 1850
een aantal dagen bij hem in Kaiserswerth doorbracht; 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 K.rimoorlog 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 kennis 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 diaconessenambt heeft willen vernieuwen. 'Het amb-
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telijk karakter van de dienst der diaconessen
zijner diaconessenhuizen blijkt uit hit feit dat
men tot diacones wordt ingezegend, )Jevestigd
en geordend'. Volgens ds. Roscam Abbing
'geschiedde deze ordening als regel niet officieel 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 oprichting dat het doel van het Diaconessenverband is,
naast onderling contact, de geestelijke verdieping der diaconessen en proefzusters en de
bevordering van de diaconessenarbeid. De
grondslag van het diaconessenverband is de
geloofs- en arbeidsgemeenschap aller diaconessen. 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 twnnen de diaconessen en
de proefzusters zijn. Hiermee werd aangegeven
dat iedere vrouw die zich aan~eldde bij een
diaconessenhuis om zieken te verzorgen, daarvoor een opleiding te willen volgen en de christelijke beginselen aanhing, vroeg of laat
gevraagd zou worden of zij belangstelling had
toe te treden tot de gemeenschap. Zusters die
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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 geschiktheid voor deze taak 'naar behoren aanwezig'
was, werden zij ingezegend tot diacones.
De Goudse diaconessen aan het woord: 1957
In een artikel, ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan, werd door de diaconessenkring stil
gestaan bij de eerste inzegening in het 'Huis'.
Het was tien jaar geleden dat de eerste tien diaconessen 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
Goudse diaconessen terug. 13 Zij memoreren het
discussiepunt over het verschil tussen de verpleegster die niet als diacones is verbonden aan
het 'Huis' en de diacones die toetreedt tot de
gemeenschap door zich te laten inzegenen. Het
behoren tot die gemeenschap bestaat niet alleen
hierin dat men allen dezelfde belangen dient,
maar ook dat men verantwoordelijkheid ten
opzichte van elkaar heeft. Jaren later werd in de
huisorde over de wens deel te nemen aan het
werk van de diaconessengemeenschap het volgende gezegd: ' Voor haar, die wensen aan het
werk van het Diaconessenhuis deel te nemen is
een proeftijd verplicht. In deze proeftijd zal een
vooropleiding moeten worden gevolgd die met
een gunstig resultaat dient te worden bekroond.'
In de algemene bepalingen over de 'eisen gesteld aan de aanstaande leerling-verpleegster'
wordt in het bijzonder gelet op karaktereigenschappen, gedrag en aanpassingsvermogen van
de jonge zuster. Erg veel belang wordt gehecht
aan het gesprek tussen de besturend zuster en
de docente waarin wordt 'nagegaan of deze zuster in het Diaconessenhuis op haar plaats is en
zich kan aanpassen aan de sfeer van het Huis'.
In 1909 werd in een beschrijving van 'Het
werk der Barmhartigheid', een inventarisatie
van de 'Stichtingen in Nederland en Nederlands-Indië waar Christelijke Barmhartigheid
geoefend wordt', aangegeven dat er over geheel
Europa 20.000 zusters bij diaconessenhuizen
zijn aangesloten. 14 Interessant is na te gaan wat
deze vrouwen bewoog. Zochten zij 'bescherming, 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 wouwen 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
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Wijk Postilion, Jubileum nummer 189iJ957
Archief Herv. Gem. Gouda

bezig wilden zijn? Volgens de zusters in Gouda,
in het artikel door hen geschreven naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van 'DeWijk',
is het diaconessenwezen aan kenterjng onderhevig. 'De oude vorm, waarin het door de jaren
heen heeft bestaan, bewedigt niet meer. Maar

Ervaringen van een diacones, 1993
Bron : Archief Herv. Gem. Gouda
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om een andere vorm te vinden, aangepast aan
de tijd waarin we nu leven, is niet eenvoudig' .
De zusters eindigen hun schrijven met een
bede: 'Moge het voortdurend ons aller gebed
zijn, dat God die ons tot hiertoe leidde, ook in
de toekomst de weg wil wijzen'.
Met de inzegening van twee zusters in 1964,
kwam er een einde aan de toetredingen binnen
de Goudse diaconessenkring. In Gouda is een
nog kleine kring rustende zusters. De 'jongste'
van hen, zuster Neelie van der Veen, heeft al
lang haar werkzaamheden beëindigd. 'Je bentdiacones en dat blijf je', is een bekende uitspraak van velen, zo ook van zuster Neelie. Van
baar hand is in 1993 een autobiografisch overzicht, betreffende het Diaconessenhuis in
Gouda, in boekvorm verschenen. Hierin verhaalt zij over haar persoonlijke ervaringen tijdens haar werk als diacones in 'De Wijk' in
Gouda.
Mannen van barmhartigheid: de diakonen
Zijn er in Gouda mannen als diakoon werkzaam
geweest? Het antwoord is kort: neen. Er zijn
wel broeders in 'De Wijk' werkzaam geweest,
maar niet als diakoon. De diakonen waren overwegend werkzaam in de psychiatrische ziekenhuizen in ons land.
Het was in Heemstede waar tijdens het laatste
decennium van de vorige eeuw door de 'Christelijke Vereniging voor verpleging van lijders
aan Vallende Ziekten' het initiatief werd genomen om mannen op te leiden tot de dienst aan
de naaste: tot Diakoon. De directeur, de predikant ds. Creutzberg zocht hiervoor 'jonge mannen die opgeleid wilden worden tot het werk
der barmhartigheid' . 15 Hieraan was een ontwikkeling in Duitsland vooraf gegaan. Armoede en
werkloosheid vormden onder de arbeidersbevolking grote sociale nood en maatschappelijke
problematiek. In de havenplaats Hamburg was
· het ds. Joh. H. Wichern die zich deze nood persoonlijk aantrok. Hij begon met opvang en
begeleiding van kinderen uit de arbeidersmilieus met als doelstelling 'de kinderen verwijderen uit verkeerde invloedssfeer'. Hij zocht
jonge mannen die zich om Christus' wil
gedrongen voelden zich aan dit werk te wijden.
In 1843 sprak Wichern over 'Broeders'. De
jonge mannen werden opgeleid, 'gevormd en
bekwaamd', in arbeid die hun het beste paste.
De broederschap groeide snel uit en werd het
begin van het mannelijk diakonaat in de vorige
eeuw. In Nederland ontstond de 'Broederschap
van diakonen' in 1885, onder de hoede van psychiatrisch ziekenhuis 'Meer en Bosch'. In 1920
werd de broederschap zelfstandig en is deze
opgegaan in de Vereniging van Diakonale
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Werkers (VDW). In deze vereniging komen nu
samen de diakonen, vroeger verenigd in de
'Broederschap van Dia konen', en de diaconessen. In 1972 is de Bond van Nederlandse
Diaconessenhuizen opgegaan in de Christelijke
Vereniging van Ziekenhuizen en Diaconessenhuizen (CVZ). Vanaf 1987 is de CVZ, onder de
vlag van VDW, samengegaan met Diakonia, een
wereldwijd overkoepelend orgaan van diaconessengemeenschappen en diakonale werkers. 16
De zendingsdiaconessen; het is nog mogelijk
om als diacones werkzaam te zijn
In Amerongen is sinds 1935 de Zendings-diaconessengemeenschap actief. Het is een protestants-interkerkelijke gemeenschap van vrouwen. Er zijn ongeveer zestig diaconessen die,
vanuit het Moederhuis, werkzaamheden ver~
richten in een verzorgingshuis, een verpleeghuis, of als gezinsverzorgster. Er zijn ook zusters die evangelisatiewerk verrichten onder jongeren en volwassenen, of betrokken zijn bij een
hulpverleningsproject voor begeleide kamerbewoning, pastorale zorg en ambulante hulpverlening. Van deze gemeenschap waren er in 1994
nog dertig zusters actief werkzaam. Zij hebben
met vergrijzing te maken en dat geeft problemen voor de uitoefening van de werkzaamheden. Bij deze · gemeenschap moet hèt woord
'zending' worden uitgelegd als 'gezondene
door God, op die plek waar de diacones nodig
is'. In deze gemeenschap is het uitgangspunt
dat de diacones toegewijd is aan God, afziet van
een huwelijk en eigen kinderen en zich geroepen weet tot dit werk. De diaconessen worden
in Amerongen in ' ... drie jaar tijds gevormd door
middel van practische lessen en Bijbelstudie.. .' .17
De taak van een diacones
De Amsterdamse Diakonessen-Inrichting heeft
in de beginfase aan de wieg van de Goudse
Wijkverpleging gestaan. Vele jaren zijn er diaconessen van dit Huis in Gouda werkzaam
geweest. Het was de tijd van de ontwikkeling
van de diaconessen-wijkverpleging in Nederland. Het Amsterdamse Huis had in de persoon
van zijn stichter, de predikant ds. A. Yoorhoeve,
een warm aanhanger van de opleiding voor
'gemeente-diaconessen' of wijkverpleegsters. 18
Tijdens het eerste Ned!:lrl~dse verplegingscongres in Amsterdam, het 'Congres voor belangstellenden in de ziekenverpleging', op 4 en 5
october 1892, is één van zijn stellingen: 'Het is
in het belang van den arbeid zowel als van de
zuster dat de gemeente-diacones verbonden is
en blijft aan een moederhuis, dat hare opleiding
en verzorging behartigt'. Deze uitspraak van
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hem is vele malen, in vele Huizen aangehaald.
Tijdens dit congres stelt hij het belang van de
vorming van wijkverpleegsters aan de orde:
'De wijkverpleegster moet zich inspannen om
op oordeelkundige wijze het vertrouwen te
wekken .. .Is eenmaal het vertrouwen gewekt,
dan mag de gemeente-diacones niet nalaten
haar invloed ten goede aan te wenden op het
gezin van den kranke'. Ds. Voorhoeve laat niet
na een opsomming te geven van de dagelijkse
werkzaamheden van een gemeente-diacones of
wijkverpleegster: het accent ligt op de aandacht
voor de zieke.
'.. .De gemeente-diacones moet zich in betrekking stellen tot de gezinnen, waarin zich kranken bevinden, en aan de zieken hare eerste en
voornaamste zorg besteden. Zij houdt zich
bezig met het lichaam van den kranke en zwakke, met de reiniging, met het verbinden van
wonden, met het verbedden, met de juiste en
meest gewenschte ligging; zij voorkomt het slapen van gezonden en zieken op dezelfde legerstede; zij doet haar best om het lijf- en beddegoed te verfi·isschen ofte vernieuwen. Rekening
houdende met de kamer. waarin de zieke ligt,
geeft zij aan de legerstede de juiste plaats en
tracht de bedorven lucht te verdrijven en versche lucht aan te voeren, het licht te temperen of
te doen toestroomen. Is de kamer in wanorde,
dan spoort zij de huisgenoten aan, daarin verandering te brengen, en indien dit niet
geschiedt, slaat zij zelve de handen aan het
werk. Zij geeft hare aanwijzingen voor de
bereiding van ziekenkostjes, neemt de bereiding
desnoods op zich, hetzij in de woning van den
kranke of in hare eigene kamer, of maakt
gebruik van de aangeboden gelegenheid, om
hare patiënten te doen mede-eten uit den keuken van den meer gegoede. Zij moet ten allen
tijde gaarne bereid zijn niet alleen den geneesheer bij zijne zieken te helpen, maar de aanvraag daartoe op hoogen prijs te stellen.. .'
Dit congres heeft de ontwikkeling van het
beroep voor verplegenden, door te pleiten voor
opleiding en examinering in de ziekenverpleging, kracht bij gezet. 1'> Eén van de doelstellingen van de in 1893 opgerichte 'Nederlandsche
Bond voor Ziekenverpleging' was 'te komen tot
eenheid van opleiding en examen'. In hoeverre
de invloed van het streven van ds. Voorhoeve in
Gouda gestalte heeft gekregen is nog niet helemaal duidelijk. Eén ding staat als een paal
boven water: het streven de verzorging van zieken en hulpbehoevenden vanuit een dienende
liefde te behartigen, is voor zowel zuster Mieke
Hoogerwerf als de vele diaconessen die na haar
het werk ter hand hebben genomen, steeds het
uitgangspunt gebleven.

De opleiding
In de kringen van diaconessen is veel te doen
geweest over de vraag of een gemeente-zuster
haar bekwaamheden en kennis door middel van
een examen zou moeten laten toetsen. Het verzet hiertegen was gebaseerd op de gedachte dat
het een vernedering van het ambt is, én hun
algemene ontwikkeling staat op een zodanig
peil, dat examen doen niet noodzakelijk is. 20
Vanaf het moment dat 'De Wijk' een opleidingserkenning ontving werden er leerling-verpleegsters aangenomen. Onder invloed van de
overheidsontwikkelingen en bepalingen die bij
de wet geregeld werden, moest ook het diaconessenwezen zich hierin schikken: verplegen
werd een beroep waarvoor men moest worden
opgeleid. De uitbreiding van ruimte door aankoop van panden en het toenemend aantal specialisten die spreekuur op de polikliniek hou- ·
den, veroorzaakten meer werkgelegenheid
waardoor ook het aantal zusters steeg tn Gouda.
Het gevolg was dat het Amsterdamse Moederhuis niet meer aan de steeds opnieuw gestelde
vraag om meer zusters kon voldoen. Het was in
deze periode, 1920, dat de regering bij de
staatsbegroting een belofte deed de 'nodige
wettelijke regelingen ter bescherming van
diploma en titel van ziekenverpleger en ziekenverpleegster voor te bereiden'. In september
1920 werd het ontwerp van Wet tot Bescherming van het Diploma voor Ziekenverpleging
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden, en in 1921 aangenomen. De datum

Zuster Ger Groeneweg. (1921)
Foto : ArchiefHerv. Gem. Gouda
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z,:

v.l.n.r. J• rij: Miny vd. Dool, Bets Venhuizen, Truus Six Dijkstra, Jeanne Leenhouts, Tilly Amana,
Marie
Clausing, Martje Smit, Gerda Zegers. 2• rij: Celia De Booy, Dr. Montagne, Mej. vd. Weijden. Voor: Sophie Kok,
Z,: Juul Althof
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

van inwerking treden werd 1 januari 1924. De
diaconessenhuizen hebben een bijzondere rol
gespeeld bij de totstandkoming van een opleiding tot verpleegkundige. Het hoofddoel was
a.1nvankelijk 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 jaren werden er wat extra lessen gegeven, en als je dan knap genoeg werd
bevonden, kon het examen worden aangevraagd. Dit werd afgenomen in Rotterdam.
Zuster Marie en dokter Montagne reisden mee
en waren bij het examen aanwezig. Zij mochten
geen vragen stellen. Als je slaagde moest je een
aantal jaren 'nawerken 'in een groot ziekenhuis,
daarna kreeg je pas je diploma'.
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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 va_n een Stichting
tot bevordering van de Diaconessenarbeid. ·Eén
van de toen aanwezige predikanten, ds. F.WG.
Verheul werd de eerste voorzitter van het eerste
bestuur. Bij invoering van de volledige opleiding in het eigen huis, werd ds. Verheul de
eindverantwoordelijk ' docent' voor de Bijbelcursussen, die als vast onderdeel van de opleiding werden gegeven. Contact met de zusters,
ondersteuning in de geestelijke, soms moeilijke
aspecten bij het werl< van de diaconessen, werd
door ds. Verheul samen met ds. Elzenga onderhouden. Het zou tot 1941 duren voordat 'De
Wijk' voldoende verpleegdagen had waardoor
de zusters, na hun behaalde examen in Rotterdam, niet meer behoefden na te werken in
een groot ziekenhuis alvorens zij hun diploma
in ontvangst konden ne.~ ~n.
Het verschil tussen wijkverpleging en ziekenverpleging 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 jonge zusters vraagt: 'Wat
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Zangkoor in oude uniformen bij de opening van het nieuwe ziekenhuis aan de Bleulandweg, 1971.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

doet u eigenlijk zo'n hele dag?' Daar wil iku nu
eens iets van vertellen. ..' Aan het woord was
"zuster Cisca Oolbekkink, oud-diacones van de
kring Gouda, opgeleid in Amsterdam en afkomstig van de Diakonessen-Jnrichting aldaar.
Aanleiding voor deze uiteenzetting was het 50jarigjubileum van 'De Wijk'. Ze wilde eerst nog
eens duidelijk maken dat Gouda 'vroeger' een
zogenaamde Buitenpost · was van het
Amsterdamse Huis, zoals Moordrecht, GrootAmmers en Gouderak (Wijkverpleging) dat nu
van Gouda zijn. Tot 1944 bestond het werk uit
helpen van zieken en ouden van dagen aan huis.
Door samenwerking van 'De Wijk' met het
'Groene Kruis' in 1953 kwam er een eind aan
de .'concurrentie' tussen de zusters van het
Groene Kruis en de zusters van 'De Wijk'.
Zuster Cisca, opgeleid via de éénjarige opleiding tot Wijkverpleegster, geeft verder in haar
betoog een visie op het verschil van het 'wijkwerk' in het begin en heden ten dage. '... het
werk is wel veranderd bij vroeger, toen er ook
moederkransen gehouden werden, kinderclubs
geleid en men ouden van dagen ging voorlezen.
Door de ontwikkeling van deze Jaren is de
nadruk zeer verlegd naar de preventieve kant.
Denk niet dat we altijd met open armen ontvangen worden. Een oude man zei eens tegen mij:

'Als je me vrouw was, smeet ik je dé deur uit'.
'Een boffie dat ik dat niet ben' schreeuwde ik in
zijn oor, hij was erg doof Hij keek me dreigend
aan, maar liet zich helpen.. .' Jqren later toen hij
opnieuw ziek was geworden en ik pas in de middag kwam zei hij: 'Waar bleefje zo lang? Ik heb
de hele morgen naar je uit liggen kijken .. .'.
Zuster Cisca geeft verder een overzicht van haar
werkzaamheden waarbij zij het accent legt op
de taak van de wijkverpleegster als 'contactpersoon voor patiënt en hulpverleners'.
Het diaconessen-costuum
Het costuum is lange tijd traditioneel een
uitingsvorm van de gemeenschap: herkenning
en elkaars gelijke zijn is de doelstelling. Hoe
zag in Gouda het costuum er uit? Op bijgaande
foto's zijn .de verschillende costuums te zien.
Zowel voor de voorproefzuster, de proefzuster,
de ingezegende diacones als voor de besturend
zuster is er ondersch~id .in het costpum. In veel
diaconessenhuizen is" in de jaren zestig met
weemoed afscheid genomen van het traditionele 'costuum' . Het vernieuwen, aanpassen, werd
ervaren als een verlies. In 1957 werd het besluit
genomen een nieuw costuum te ontwerpen en
in te voeren. Het bleek een probleem dat in alle
Huizen een rol speelde. De Bond speelde er op
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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 'vooropleiding' te hebben afgesloten, te voorzien van
het nieuwe costuum vond navolging. De Bond
noteerde verder in zijn jaarverslag van 1959 dat
'telkens meerdere zusters van de diaconessenkring het nieuwe costuum aanschaften.. .'
In 1960 werd in Gouda al gesproken over het
'nieuwe uniform': zondags een donkerblauwe
en de 'daagse' japonnen zijn lavendelblauw.22
Hierbij werden taupe-kleurige kousen gedragen
en zwarte schoenen. Tegelijkertijd ging de costuummantel over van zwart naar grijs; een
andere kleur was streng verboden.
Tijdens het uitreiken van de muts bij de overstap van voorproefzuster tot proefzuster kregen
de nieuw aangetreden zusters een ziekenhuisopleidingsspeld én de huismuts, die hoorde bij
de volgende fase in de opleiding. Deze, toen
'vlot' genoemde muts, kwam in de plaats van de
zogenaamde 'sluiertjes', die een stuk langer
waren. Later kwam het 'gebaksdoosje'. Dit was

Mutsendag en Ouderavond, 17 januari 1962.
/.: Nona Matulessy krijgt haar broche opgespeld.
r.: Wijnie Van Veen krijgt haar broche opgespeld.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

Huisspeld. (broche)
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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 verschillende huizen, waaronder het Goudse, reeds
gedragen. De nieuwe japonnen beginnen nog
maar schaars hier en daar te verschijnen.. .'.

De realisatie van de wijkverpleging in
Gouda en de aanleiding hiertoe
Het begin van de Diaconessenarbeid in
Gouda
Het werk van ds. Theodor Fliedner vond navolging in andere landen, waaronder in Nederland.
In 1844 werd het eerste Nederlandse Diaconessenhuis te Utrecht, als één van de eerste par-ticuliere initiatieven, gesticht.
In navolging van dit initiatief werd ook met
wijkverplegingsarbeid in Gouda begonnen.
Armoede en sociaal-maatschappelijke misstanden veroorzaakten voor zieken en bejaarden
grote problemen. De gevolgen daarvan waren
zichtbaar voor degenen die bezoeken brachten
bij de zieken en hulpbehoevenden aan huis: de
predikanten. Hun ervaringen vormden de aanleiding tot een bespreking met de kerkeraad
over de mogelijkheden het werk van de diakonie uit te breiden. Dit initiatief van de Goudse
predikanten ds. J.W. Berkelbach van der
Sprenkel, ds. L. ten Bosch en ds. A. Wartena
werd de eerste stap die zou leiden tot een bloeiende ontwikkeling van het ~erk door 'De
Wijkverpleging' in de eerste helft van de twintigste eeuw. Als we terug gaan in de notulenboeken van de Algemene Kerkeraadsvergaderingen, en het jaar 1881 opslaan, treffen we
hierin de eerste voorstellen aan om de hulp aan
huis aan zieke stadgenoten uit te breiden. Het
zou nog enige jaren duren voordat de Kerkeraad
overging tot de oprichting van een Vereniging
voor Wijkverpleging door de Hervormde Gemeente in Gouda. In het jaar 1887 stond het
onderwerp weer op de agenda. Tot in de achttiende eeuw was de stad Gouda ingedeeld in
vier 'kwartieren'. Elk kwartier had zijn eigen
diakonale verzorging. Later is deze indeling
vervangen door wijken. Zo had ook de kerk
haar wijkindeling en medewerkers voor diakonale taken: de diakenel).. De erbarmelijke toestanden op sociaal en hygiënisch terrein waren
een probleem voor de leden van de kerkeraad
en de diakonie. In een verslag van een vergadering van de diakonie in september 1896 is opgetekend hoe men te werk ging bij uitdeling van
voedsel en turf. De eerste 'Winterklacht' 'om
zich aan te dienen voor de winterbedeeling' zou
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Ds. J. W Berkelbach van der Sprenkel.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

Ds. L. ten Bosch.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

eind september plaatsvinden. Naast de voedselen warmteproblematiek baarden de lichamelijke en geestelijke omstandigheden van veel
Gouwenaars steeds meer zorgen. 'De negentiende eeuw behoort zeker niet tot de meest
'roemrijke van onze geschiedenis .. .' verwoordde
een verslaggever van een Gouds dagblad in een
artikel, onder andere gewijd aan de begintijd
van de toen vijftigjarige 'De Wijk', in 1947. Hij
doelde hiermee op de gevolgen van de industriële revolutie en de Franse overheersing.

De plaats waar 'De Wijk' -verpleging in
Gouda is begonnen
' ...een gehuurd pandje met twee kamers..'
Het Moederhuis van de Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting in Amsterdam,
zelf 'ontstaan uit de behoefte aan betere zorg
voor de zieken in hunne woningen door Godvreezende vrouwen', stond als eerste diacones
zuster Mieke Hoogerwerf af aan de Wijkverpleging van de Hervormde Gemeente in
Gouda. Op 16 januari 1897 arriveerde zij, om
op 17 januari te beginnen met haar werkzaamheden. 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.

Ds. A. Wartena.
Foto : ArchiefHerv. Gein. Gouda

Elk dagboek bevat beschrijvingen van de zusters naar aanleiding van de volgende punten:
'Naam en Woonplaats. Aard en duur van ziekte
en van de verleende hulp. Gesteldheid des
gezins. Algemeen resultaat'.
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Het werk van zuster Mieke omvatte veel. Zij
bracht huisbezoeken waarbij een onderscheid
werd gemaakt tussen 'bezoeken zonder verpleging en bezoeken met verpleging'. In de notulen van de zusters, die met de hand zijn
geschreven over een periode van 1897-1919,
werd onderscheid gemaakt tussen 'weldadige
baden', die goed zijn 'voor eener zieke' en 'reinigingsbaden', waarbij het de bedoeling was
ongedierte 'van allerlei aard' te verwijderen en
te bestrijden. De badbeurten werden gegeven in
één van de kamers van het pand waar zuster
Mieke is begonnen. De andere kamer fungeerde als 'ontvangstruimte' voor fabrieksmeisjes
aan wie onder meer naailes werd gegeven en
bijbelonderricht. Aan .ouden van dagen en kinderen werd voorgelezen en éénmaal per week
was er 'moederkrans'. Indien nodig werd er 's
nachts doorgewerkt: de zuster waakte ook bij
ernstig zieke mensen. Pastoraal werk was heel
belangrijk. In de verslaglegging door de zusters
werd veel aandacht geschonken aan 'de gesteldheid des gezins'. Hierin krijgt de evangeliserende zijde van het diaconessenwerk gestalte in de
vorm van voorlezen uit de Bijbel, bidden met
de zieke of bezochte mens, de waaromvraag
over geloof en geloofsbeleving en het wel of
niet ter kerke gaan.
Bij de viering van het vijfenzeventigjarig
bestaan van het Huis schrijft dr. Gerh. Huls,
voorzitter van het bestuur, in een historisch
overzicht in de 'Wijkpostiljon': 'De werkzaamheden van een diacones in de beginfase van de
Goudse Wijkverpleging zijn zeer veelzijdig:
verpleging, verzorging, sociaal werk, evangeliseren, diaconaal werk en gezinsverzorging'.
Diaconessenarbeid: een kwestie van vraag en
aanbod
Westhaven 11
In 1902 kwam de eerste uitbreiding: Westhaven
11 werd aangeboden aan de Hervormde Gemeente. Het was een 'gift' van een familie die
het werk van de wijkverpleging zeer na aan het
hart lag. Dit pand, waarvan in 1996 een meer
dan zeshonderd-jarige bestaansgeschiedenis
bekend is, werd en bleef tot 1971 het centrale
punt van de Diaconessenarbeid in Gouda. De
eerste vermelding van bewoning van dit pand
treffen we aan op 19 juni 1383: 'Andries Bakker
heeft inpanding gewonnen 44 scell. 3 penn.
Holi. sjaars op het huis van Dirck Florisz.' .24 De
volgende vermeldingen zijn in 1542, 1622,
1662 en 1830: toen werd het huis bewoond door
een notaris.
Met de uitbreiding van De Wijkverpleging in
het jaar 1902 is op deze plek aan de Westhaven
' ...gestart met het eigenlijke ziekenhuiswerk .. .'
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schrijft dr. Gerh. Huls in de Wijkpostiljon in
1972. Naast ruimtelijke uitbreiding werd het
door een gift mogelijk gemaakt deze ruimte te
verbouwen tot 'klein ziekenhuis'. Er werden
veel activiteiten ontplooid: naast plaats aan drie
patiënten werd er een zusterpolikliniek in een
daarvoor bestemde kamer gehouden. Een bibliotheek voor zowel patiënten als de zusters,
een huiskamer, een keuken en twee zusterkamers completeren het geheel in het begin van
genoemd jaar. Alle ruimten zijn voorzien van
'gas- en waterleiding en electrische schellen'.
Maar voor de kosten die gepaard gaan met de
inrichting van het gebouw werd een 'Bazaar
gehouden in de zaal van "de Réunie", en de
dames aan hare keurige tafels waren onvermoeid bezig om hare nette en nuttige voorwerpen aan te prijzen en te verkoopen aan de honderden bezoekers.. .', citaat op pagina 5 uit het
Jaarverslag van 1902.
Aan het eind van dit zelfde jaar werden de
zusters op de polikliniek geholpen door eén arts
bij situaties waar de zusters zelf geen raad mee
wisten. Deze arts, de chirurg dr. A. Montagne
Izn., veroorzaakte ook uitbreiding: er kwam een
operatiekamer bij.
Een greep uit de aankopen voor uitbreiding
Aankoop van het eerste 'kleine' pand. ·
Onder invloed van de toename van polikliniekbezoeken en het verzoek van specialisten om
polikliniek-ruimte, werd er wederom uitgebreid: in 1910 vond de aankoop plaats van een
klein pand direct naast 'De Wijk'.
Westhaven 45
Tijdens de jaren van de Eerste Wereldoorlog
zette de groei zich voort: Westhaven 45 werd
in 1916 gehuurd, terwijl een verbouwing in
Westhaven 11 plaatsvond. Over de heropening
in 1917 werd het volgende genoteerd: 'Nu zijn
er vijf patiëntenkamers, een operatiekamer,
een badkamer, een aparte polikliniek, een ruimere huiskamer en kamers voor de zusters'.
Waarschijnlijk zal door de oorlogsperiode de
heropening een sober karakter hebben gedragen.
Wijkwerk of ziekenverpleging
Op 18 april 1916 werd in de vergadering van
'De Wijkcommissie'....v~n de Hervormde
Gemeente, naar aanleiding van de bouwplannen van de Wijkverpleging aan de Westhaven,
uitvoerig gesproken over de vraag 'Is ons werk
wijkwerk of ziekenverpleging?' Het volgende
citaat geeft weer hoe er tijdens deze bijeenkomst is gesproken over een zeer principiële
zaak:
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'Zuster Marie Clausing bleek voor het tweede', notuleert ds. Berkelbach van der Sprenkel,
' de praeses voor het eerste. Hij vindt dat ziekenverpleging een bijzaak is om de zaak financieel drijvende te houden. Zuster· Marie wilde
in 't nieuwe huis 6 bedden voor eventuele
patiënten. Maar, de praeses merkt op, en de zuster stemde het toe, dan moet er een zuster bij!'
Er werd gesproken over het niet geringe bezwaar hiervan. Maar zuster Marie had al
gesproken met zuster Boissevain, de besturende
Zuster in Amsterdam, en als het zover zou
komen dan was een vierde zuster voor Gouda te
krijgen ... ! Echter dit is nog wel héél, héél officieus!'
Uit de notulering valt verder op te maken dat
er uitvoerig is gesproken over de combinatie
wijkverpleging én ziekenhuis. De verbouwing
is doorgegaan en 'De Wijk' had bij de opening
in 1917 vijfpatiëntenkamers en vier zusters van
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' op welke wijze er
gehoor kon worden gegeven aan opnameverzoeken.
'beschouwingen in verband met verbouwing
:~vijkgebouw alhier; 1922'2 5
· Een stuk bestaande uit twee pagina's typewerk geeft inzicht in de aanpak van de vólgende verbouwing. Het betreft een uitvoerige berekening aangaande de kosten hiervan. Als eerste
werd gesproken over de noodzaak om de keuken 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,
dient bij de verdere besprekingen noodzakelijk
op de eerste plaats te komen volgens de schrijver(s) van het stuk. '... Een ieder zal moeten
erkennen, dat de geuren, welke bij het koken
van de verschillende gerechten worden ontwikkeld, 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 ernstige patiënten.. .'. Aan het begin van de notitie
spreekt het volgende citaat voor zichzelf:
'... Wzjl de Wijkverpleging zich zoo langzamerhand heeft gewijzigd in een 'klein ziekenhuis'
is het een eerste eisch geworden om te zorgen,
dat dit ziekenhuis voldoet aan alle eischen van
hijgiëne (sic!) en rust.. .'

Een aantal handtekeningen uit een receptieboek ter
gelegenheid van de opening van de nieuwbouw in
1917.

Bron : Archief Herv. Gem. Gouda
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25 jaar wijkverpleging te Gouda.
Fo_fo : Mv,: A.A.H. Provo Kluit-Montagne

Er is geen ondertekening gegeven, maar het
lijdt geen twijfel dat de wijkcommissie, op 19
november 1922 een uitvoerige opsomming
heeft gegeven van de kosten die gepaard gaan
met een verbouwing om het wijkgebouw meer
als ziekenhuis in te richten. In de notulen werd
er vanaf dat moment gesproken over een' ... bevordering tot Klein Algemeen Ziekenhuis.. .'.

Vervolg uitbreiding werk- en woonruimten
(1)

Westhaven 21
Het is het jaar 1925 en er werd weer uitgebreid:
Westhaven 21 werd gehuurd 'voor zusterruimte'. In de jaren daarna werd naast Westhaven 21
een aangrenzend huis gekocht . Een 'Rusthuis'
zou het moeten worden. In 'Bestek en
Voorwaarden' stond het volgende: 'Het afbreken van een bestaand gebouw en het bouwen ter
plaatse van een Rusthuis voor rekening van de
Stichting tot Bevordering van den Diaconessenarbeid der Hervormde Gemeente te Gouda'.
In eerste instantie was het de bedoeling dat de
'rustend diaconessen' hier een thuis zouden
vinden. Al snel na de opening in 1927 werd dit
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verbouwde pand, genaamd 'Het Rusthuis' ook
voor anderen opengesteld. Mejuffrouw J.
Grebe, samen met zuster Marie en zuster Juul,
bewoonster van dit huis, schreef in 1957 in de
'Wijkpostiljon': '... U moet niet denken dat de
bewoners allemaal rustend waren: vier van de
zes zijn nog hard aan het werk...' Zij spreekt
over de periode net na de opening. Het rusthuis
bleek een plek waar jong en oud samenkwam.
Wederom moest in de loop der jaren ook hier
aan 'jonge zusters' onderdak geboden worden
omdat er door uitbreiding gebrek aan ruimte
was ontstaan. Er werden leesavonden gehouden
en er was een ruime huiskamer die voor de
'jonge zusters', gepensioneerde diaconessen èn
een zekere heer Kool bestemd was... allen
woonachtig in 'Het Rusthuis'.
De Muziekschool
In 1938 werd het 'belendende' pand aangekocht. Tot dan toe was hier de Goudse Muziekschool in gehuisvest. De ruimte moest plaats
bieden aan behandelkamers, hoogtezon, diathermie, en röntgenafdeling. De steeds toenemende vraag 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 verbouwing die moest leiden tot een grote nieuwe
ziekenhuisvleugel in de tuin.
'De Wijk' tijdens de Tweede Wereldoorlog
In het jaar waarin de Tweede Wereldoorlog uitbrak vonden er in Gouda aan de Westhaven
enkele grote evenementen plaats. Het opleveren
van de nieuwe 'vleugel', achter het bestaande
complex, was een bijzondere gebeurtenis.
Hierin bevinden zich vanaf dat tijdstip het beddenhuis, de operatieafdeling, het keukenbedrijf,
linnen- en naaikamer, laboratorium en de centrale verwarmingsinstallatie. Aan het 'driedubbele aantal patiënten' (± 100) kon nu plaats
worden geboden. In het oude gedeelte werden
de röntgenafdeling, administratie, poliklinieken, fysiotherapie en het zusterhuis ondergebracht. De grootste twee uitbreidingen van het
Huis, na ingrijpende verbouwing, vonden plaats
tijdens twee oorlogen. Het leidde zowel in 1917
als in 1941 in ieder geval niet tot grootscheepse
festiviteiten: gepaste soberheid, daarmee ging
ook deze opening gepaard. Dr. J.P. de Jong,
geneesheer-directeur van 'De Wijk' van 19401966, heeft het jaar 1940 tot het jaartal ' ...waarin de geschiedenis van 'De Wijk' werd omgebogen' gedoopt. Tot die tijd was 't een wijkverpleging met de mogelijkheid tot opname voor
maximaal veertig patiënten. Daarnaast had het
een rusthuis-functie en 'een goede naam bij de
kraamvrouwen'. Er lagen volgens hem mogelijkheden het werk uit te breiden en het bestuur
heeft niet geaarzeld dat te doen. Dit schreef hij
in zijn resumé naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan. Ongetwijfeld doelde dr. De
Jong ook op het aantreden van dr. E. Lopez
Cardozo, die als internist in hetzelfde jaar aan
'De Wijk' werd verbonden.
Ook zuster M. Dorrestijn, besturend zuster
van 1941 tot 1963, heeft over haar belevenissen
in de eerste tijd dat zij werkzaam was in 'De
Wijk', verslag gedaan in de Wijkpostiljon. Zij
schreef ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum. Haar uitgangspunt voor een
overzicht genaamd 'Ons oude Huis' was 'leefgewoonten van die tijd en evenementen die hebben plaatsgevonden'. Tijdens haar eerste werkdag, een zaterdag, werd zuster Dorrestijn ontvangen op een feestelijke dag: opening van de
nieuwe vleugel van het ziekenhuis en afscheid
van zuster Marie als Besturend Zuster.
Zij vermeldde over die periode voornamelijk,
naast kwantitatieve gegevens, zoals het aantal
zusters en de 9 112 urige werkdag, ook de problemen die de uitbreiding met de grote nieuwe

vleugel met zich meebracht. De toename van de
opnamemogelijkheden daardoor veroorzaakte
een personeelstekort. De wachtlijsten van meisjes die graag in het diaconessenhuis 'De Wijk'
hun opleiding wilden doen werden uit de kast
gehaald. Zuster Dorrestijn sprak verder over de
vrije dagen: '... Eén keer per twee weken één
vrije dag met tussenin één vrije middag van 14
- 18 uur. .. en hoe de hoofdzusters in hun kleine
kantoren moesten puzzelen om de dienstlijsten
ingevuld te krijgen .. .'. Het schaarsteprobleem
veroorzaakte saamhorigheid, had iemand ontdekt dat er ergens iets te koop was dan werd dit
aan ieder doorgegeven en rende men er zo vlug
mogelijk op af, indien nodig nam men daarvoor
elkaars diensten wel waar. Met respect spreekt
zij over de personeelsleden van de huishouding,
over hun inventiviteit en toewijding, over de
feestelijke versiering van de linnenkamer toen :
het eerste Zweedse wittebrood was aangekomen.. !
Het jaarverslag van 1945 wordt ingeleid met
de volgende tekst: ' .. .In groote dankbaarheid
zetten wij ons tot het schrijven van een jaarverslag van het Goudsche Diaconessenhuis.. .'.
Gememoreerd werd de Duitse overheersing,
dreiging van gehele inbeslagname door de
Wehrmacht, de vordering van een tiental bedden en de langdurige internering van het bestuurslid de heer Albertus van Wijk.. Ook werd
er gesproken over twee zusters van wie de politieke betrouwbaarheid niet vaststond. Zij vertrokken gedurende de oorlog. De grootste zorgen zijn van materiële aard geweest, met name
in de eerste maanden van 1945. De precaire
voedselsituatie bracht problemen mee voor de
patiënten die reeds vóór hun opname aan
ondervoeding leden. Ondanks de extra toewijzing bij de distributie was de voeding geheel
onvoldoende, ook voor de zusters, die alle
krachten gaven om het constant tot de uiterste
capaciteit bezette ziekenhuis, de beste zorg te
geven. Verder werd er stilgestaan bij het tekort
aan linnengoed en verplegingsartikelen, het
geheel wegvallen van gas en gedeeltelijk van
electriciteit en water. Het aantal ziektegevallen
onder de zusters was bijzonder hoog, zo hoog
dat een aantal malen een ziekenzaal moest worden gesloten. Het verslag vervolgt over de
samenwerking met de beide ziekenhuizen in de
stad: ' .. in het laatste..gorlogsjaar werd het Van
lterson Ziekenhuis en het St. Jozef Paviljoen
beide in beslag genomen... vordering door de
Wehrmacht'. Aan de doktoren, aan deze ziekenhuizen verbonden, werd geen gelegenheid
gegeven hun patiënten op te nemen. Het enige
wat hun ter beschikking stond was een klein
noodziekenhuis, maar dit had onvoldoende
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opname-capaciteit. Er werd tijdelijk afgeweken
van het gesloten karakter van het ziekenhuis. In
het verslag werd gesproken over ' ...Naast de
aan het Huis verbonden doktoren mochten ook
de artsen (overwegend internisten en chirurgen)
van de beide andere ziekenhuizen hun patiënten
opnemen in het Diaconessenhuis ' De Wijk' .. .'_
Gouda was een provinciestad, maar bood met
zijn drie ziekenhuizen wel een diversiteit aan
keuzemogelijkheden. De vordering bracht met
zich mee, dat de te lenigen nood voor andere
patiënten dan soldaten, door de drie ziekenhuizen gezamenlijk moest worden opgelost. En dat
gebeurde ook. Het zou interessant zijn na te
gaan hoe men het probleem van ineens ongeveer 240 bedden afstaan, praktisch heeft opgelost. Wellicht zullen slechts de meest urgente
ziektegevallen opgenomen zijn geweest in 'De
Wijk' ... en zij zullen een zo goed mogelijke verzorging hebben genoten. Na de heropening van
het Van Iterson Ziekenhuis en het St. Jozef
Paviljoen bleef de vraag naar opname zo groot
dat er regelmatig wachtlijsten moesten worden
aangelegd.

Vervolg uitbreiding werk- en woonruimten
(2)
De Dokter Montagne-Kliniek
Wederom werd er uitgezien naar een middel de
opname-mogelijkheid te vergroten. Het nieuwe
beddenhuis voldeed zodanig dat er na een paar
jaar wederom ruimtegebrek ontstond. Een gedeeltelijke oplossing werd gevonden door
onderbrenging van de verloskundige afdeling in
een nieuw pand aan de Westhaven... !
In het jaarverslag over de activiteiten van het
j ubileumjaar waarin het tiende lustrum werd
gevierd, is veel aandacht voor het 'ruime nieuwe pand aan de Westhaven'. In februari 1947
werd de,,er. Montagne kliniek, Westhaven 42,
geopend. Uitvoerig werd verslag gedaan over
de 'noodzaak' van de opening van deze kraamkliniek: ' ...dat in een behoefte bleek te voorzien
kwam tot uiting in het grote aantal patiënten,
dat hiervan het eerste jaar reeds gebruik maakte. In tegenstelling met het overige gedeelte van

het ziekenhuis, dat z.g. gesloten is, dat wil zeggen dat alleen de aan het Huis verbonden specialisten de zorg voor de patiënten hebben, kan
in de kraamafdeling iedere arts zijn patiënten
opnemen...'
Met deze koop was het zevende pand van het
Diaconessenhuis 'De Wijk' verworven.

Een afdeling voor langdurig zieken
Villa Elizabeth en de Verpleeghuizen Catharina
en De Riethoek
Binnen het bestuur werd al lange tijd gesproken
over de mogelijkheid een plaats te bieden aan
de langdurig zieke medemens. In 1959 is het
besluit genomen verpleeghuiszorg op te nemen
in het aanbod van het Diaconessenhuis 'De
Wijk'. De voorzitter van het bestuur in het jaar
dat deze beslissing werd genomen sprak overtuigd in een schrijven in de Wijkpostiljon '... dat
onze doelstelling het duidelijkst in dit werk
gestalte kan krijgen .. .' Er kon in 'Vi_lla Elizabeth' in het Van Bergen IJzendoornpark aan
25 langdurig zieken plaats worden geboden. Al
snel ontstond er een wachtlijst. In 1967 werd de
verplegingsmogelijkheid uitgebreid tot 70 bedden die in een nieuw verpleeghuis 'Catharina'
aan de Bleulandweg gestalte kreeg. Dit verpleeghuis, met de naam van de besturend zuster
van het Diaconessenhuis in die tijd (zuster
Korver; haar voornaam is Catharina), is gefuseerd met Huize Callicarpa en werd in 1982
gezamenlijk Verpleeghuis 'De Riethoek' aan de
Ridder van Catsweg te Gouda. In 1968 trad de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in wer-

Opening
van het Verpleegh~is "Catharina",
Verpleeghuis voor langdurig
zieken, van het Diacone.s senhuis
te Gouda,
op vrijdag 13 oktober 1967,
te 15,00 uur.

·,

stichting verpleeghuizen
voor de regio gouda
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king; hiermee was de belangrijkste wet die de
financiering van ziektekosten regelt, ingevoerd.
Doordat de verpleeghuiszorg onder de noemer
'Afdeling voor Chronisch Zieken en Gehandicapten', van het diaconessenhuis groeiende
was, werd in 1963 al in Gouda begonnen met de
opleiding tot ziekenverzorgende. Het theoretisch gedeelte van deze opleiding is jarenlang
verzorgd in 'Villa Elizabeth'. Later is deze
opleiding ondergebracht in het opleidingsinstituut 'School voorVerpleegkundeTergouw'; 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 opleidingsinstituut het orgaan dat de theoretische
component behartigt voor de opleiding tot ziekenverzorgende in het verzorgingsgebied van
het verpleeghuisplan voor de Regio Midden
Holland. 26
Het nieuwe ziekenhuis aan de Bleulandweg
In 1953 werd een resumerende conclusie gegeven aan het einde van de inleiding van het jaarverslag. Het bestaat uit een puntsgewijze
samenvatting.
1. Het beddenhuis is steeds overbezet, terwijl
vele aanvragen voor opname moeten worden
afgewezen wegens plaatsgebrek.
2. De operatiekamer is té klein voor het huidige
bedrijf.
"3. De keukenafdeling heeft onvoldoende ruimte.
4. Het zusterhuis biedt onvoldoende plaats,
zodat zusters elders moeten worden ondergebracht.
5. De polikliniekruimten zijn onvoldoende bij
het stijgende aantal consulten.
6. Het laboratorium is te klein, het huidige
bedrijf is tot het uiterste bezet.
In het daaropvolgende jaar, 1954, begonnen de
besprekingen met het bestuur van het Van
lterson Ziekenhuis met als belangrijkste doelstelling '... Komen tot gezamenlijke nieuwbouw.. .'. Tot 1960 tastte men elkaars verwachtingen af; maar ineens was het zover dat een
gezamenlijk programma van eisen werd opgesteld. Het voortdurend nijpend ruimtetekort
veroorzaakte veel overleg in hogere en lagere
regionen van 'De Wijk'. In de nieuwe gids, uitgereikt 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 Diaconessenhuis 'De Wijk' en het Van lterson Ziekenhuis. Het belangrijkste resultaat, samenwerking
tot de bouw van een nieuw ziekenhuis waarin

beide instellingen hun eigen zelfstandigheid
behielden, stond met grote letters in het historisch overzicht. De allereerste stap voor intensieve samenwerking is gezet in 1949; na vele
momenten van tussentijds overleg kwam in
1953 vast te staan dat de samenwerking kans
van slagen zou kunnen hebben. Er werd een
commissie gevormd uit vertegenwoordigers
van beide ziekenhuizen, die zich boog over elementaire 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 september 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 economische winst te bereiken is door een gemeenschappelijke exploitatie van verschillende technische onderdelen.. .'. In 1962 werd melding
gemaakt van de steeds verder vorderende
nieuwbouwplannen... maar het structureel nijpende ruimtegebrek leidde tot de beslissing
wederom uit te breiden met de aanschaf van het
pand naast de polikliniek: Westhaven 13.
Tevens werd melding gemaakt van de bijzondere structuur in de samenwerking .tussen het
Van Iterson Ziekenhuis en het Diaconessenhuis
'De Wijk'. Het schetsplan van architectenbureau 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
besturend orgaan bestaande uit afgevaardigden
van de beide huizen, een belangrijke positie
innam.
Op 21 april 1971 is het gecombineerde ziekenhuis voor de Goudse ziekenhuizen, Van
lterson en 'De Wijk', officieel geopend. Het
aantal bedden bedroeg 450, de verpleegafdelingen bleven gescheiden onder een eigen directie
en de medische, technische en economische
afdelingen .werden samengevoegd.
Op weg naar het 'Groene Hart Ziekenhuis'
In de jaren negentig. is . een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaàn: een fusie tussen het
Bleuland Ziekenhuis en het St. Jozef Ziekenhuis 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.
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Het voormalige Vim Iterson Ziekenhuis te Gouda.
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

Legendarisch geworden namen
' ... De geschiedenis van ons Huis is in grote lijnen dezelfde als van vele andere diaconessenhuizen.. .' Met dit citaat begint de terugblik op
de geschiedenis van het Diaconessenhuis 'De
Wijk' in 1972. Het toen vijfenzeventigjarige
Huis was er trots op om zijn jubileumuitgave
van de 'Wijkpostiljon' 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
voor de auteurs van toen, opnieuw vanuit historisch 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 veranderingen in de laatste anderhalf jaar: de verhuizing van Westhaven 11 naar Bleulandweg
10. 'Een jubileum noodzaakt tot terugblik en
bezinning, tot een opnieuw waarderen van de
redenen die destijds de stichters van ons huis
hebben bewogen en evenzeer van de motieven
die bestuur en personeel vandaag bewegen om
dit werk verder voort te zetten ...' zo vervolgt hij
zijn inleiding in het jubileumnummer. Bij alle
herinneringen blijft voor hem de betekenis van
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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 christelijke naastenliefde voor de zieke medemens
mogen wij niet! Hij eindigt zijn voorwoord met
de zinsnede: '.. .In de verandering der tijden
dient het waarlijk essentiële onderkend en
gehandhaafd te blijven..'.
Zuster Marie Clausing (1873-1967), bij haar
leven al legendarisch, kwam in 1902 naar
Gouda met de opdracht wijkverplegingswerk
binnen deze 'buitenpost' van de Hervormde
Diakonessen-Inrichting uit te 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...' spra~ qs. F.W.G. Verheul bij
zijn afscheid in 1954.
Zuster Juul Althof gaf samen met nog zes
andere zusters vanuit de Amsterdamse Diakonessen-Inrichting in Gouda vele jaren haar
krachten aan het werk. Naast de bekende namen
van de zusters Marie en Juul is zuster Marietje
Dorrestijn, die in 1941 zuster Marie Clausing

TIDINGE VAN DIE GOUDE

Het nieuwe Ziekenhuis aan de Bleulandweg in aanbouw. (1969)
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

·als Besturend Zuster opvolgde, een inmiddels
op hoge leeftijd gekomen lid van de thans nog
kleine maar hechte Goudse diaconessenkring.
De andere zusters waren: Jo Ewoldt, Ida
Gunning, Nel Kievits en Cisca Oolbekkink.
In de loop van 1902 vestigde zich in Gouda
dr. A. Montagne Izn. Met zijn komst werd
Gouda voorzien van een gedreven arts. ' ... Een
bekwaam mens op meer dan één terrein in de
geneeskunde.. .'. Hij was als medicus van 19021940 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, gespecialiseerd in vrouwenziekten en presteerde het daarnaast 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 het Wijkgebouw binden en hield een verbandcursus voor dames.. .'

Op de polikliniek van De Wijkverpleging werd
hij al spoedig de adviseur van de zusters in
'gevallen waar de zusters geen raad mee wisten'. Tot 1918 was hij als vaste arts verbonden
aan het Van Iterson Ziekenhuis, dit was geen
dagtaak overigens. In 1919 verbond hij zich aan
' De Wijk' nadat hij naar aanleiding van de reorganisatie van het Van Iterson Ziekenhuis het
besluit had genomen de banden met het Van
Iterson Ziekenhuis door te snijden. 27 In het zesen-dertigste verslag over het jaar 1927 van de
Vereeniging Nederlandsche Hervormde Diakonessen-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 j!!;tr, later mocht jubileren
omdat zij 25 jaar werkzaam was in Gouda. Het
deed de vertegenwoordigers van het Amsterdamse Huis goed te zien hoe beide jubilarissen
met ' ... zoveel hartelijke waardering en genegenheid 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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kon niet stoppen: op vijfenzeventigjarige leeftijd nam hij de leiding van de röntgenafdeling
van ' De Wijk' op zich. Zuster Dorrestijn verwoordde bij zijn overlijden ' ... een vertrouwde
figuur in ons huis is heengegaan, hoevelen zullen tijdens de nachtdienst een kopje warme
me.Ik !llet suiker voor hem hebben klaargemaakt? En tegen hoevelen zal hij gezegd hebben 'schat van mijn ogen' ...?'
Westhaven 11
De dames J.S.M.P. Temminck en M.A.L.C.
Temminck zijn de geschiedenis van 'De Wijk'
ingegaan als de 'reddende engelen'. Eerst hun
huis aan de Westhaven 11, daarbij een grote
som geld voor een verbouwing en later nog een
nalatenschap waar dankbaar gebruik van is
gemaakt. In de hal van de toenmalige wijkverpleging aan de Westhaven 11 is na de verbouwing een gedenkplaat geplaatst waarop de
gedenkwaardige woorden voor menigeen die
dit gebouw heeft mogen betreden ' .. Ter' dankbare herinnering aan de familie Temminck bij
de opening van dit wijkgebouw der Hervormde
Gemeente - 14 mei 1902 ... ' stonden genoteerd.
Later, bij aanvang van de verbouwing door de
diakonie, is de eerste steen gelegd door de
dames Temminck. Ter herinnering hieraan werd
een nieuwe gedenkplaat gemaakt met de Woorden: ' ... Herbouwd door de diakonie der Ned.
Herv. Gemeente; de eerste steen is gelegd door
de dames Temminck; 18 september 1916; heropend 14 mei 191 7.. .'

Onder de naam 'Klaar Over'is de verhuizing van de
patiënten gerealiseerd door leden van het Rode
Kruis en Bescherming Bevolking.
Bron : Onbekend.
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Mej. M.A.L.C. (Marie) Temminck.
Foto : ArchiefHerv. Gem. Gouda

Mej. A.E. (Betsy) Temminck.
Foto : ArchiefHerv. Gem. Gouda

In relatie met •..

Wijk', blijkt dat ieder op zijn eigen wijze zijn
steentje ten behoeve van de Goud~e gezondheidszorg heeft bijgedragen. De ontwikkelingen zijn de provinciestad Gouda niet voorbijgegaan; de gezondheidszorg heeft zich ontwikkeld tot een professioneel 'instituut' waar, mede
dankzij de ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden, iedereen een beroep op kan doen.

De zorgverlening in Gouda, anno 1997, kan
historisch gezien niet worden beoordeeld als de
daaraan voorafgaande periode niet is bestudeerd. Aan het eind van de negentiende eeuw
werd Gouda bedolven onder de invoering van
'veel 'nieuwigheden', welke in onze ogen nu zo
varizelfsprekend zijn. 'Nieuwigheden' waar de
gezondheidszorg én dus ook de burgerij baat bij
had. Een gTOte groep van de bevolking was echter afgesneden van gebruik van de 'nieuwigheden' . Er was ziekte, ontstaan door onkunde en
armoede. Verpleging kenden de Gouwenaren al
langer: het Catharina-Gasthuis was al sinds jaar
en dag aan de Oosthaven de plaats waar de
zieke of hulpbehoevende, die wel of niet 'een
kost had gekocht', mocht toeven. Ten tijde van
het begin van de wijkverpleging door de Hervormde Gemeente stond het Catharina-Gasthuis aan de vooravond van een grote ingreep:
het eeuwenoude gemeente-ziekenhuis zou in
1910 voor de patiënt zijn deuren sluiten. Er is
een nieuwe 'Instelling van liefdadigheid', onder
de naam 'Van Iterson Ziekenhuis', dat zijn deuren opende. Het is er gekomen in een hoedanigheid waardoor er jarenlang in Gouda en omgeving werd gesproken over 'Het grote ziekenhuis'.
Ten tijde van het Van lterson Ziekenhuis, van
het St.-Josephs Weeshuis en latere St.-Jozef
Paviljoen en St.-Jozef Ziekenhuis, de Wijkverpleging en het latere Diaconessenhuis 'De

Hoe werd in Gouda gestalte gegeven aan de
oude idealen en hoe lang kon daaraan worden voldaan
Welke waren die idealen? In januari 1957
schreef dr. Gerh. Huls, als voorzitter van het
bestuur, een inleiding in de Wijkpostiljon naar
aanleiding van de zestigste verjaardag van 'De
Wijk'. Hij laat het schrijven over allerlei historische bijzonderheden van de afgelopen zestig
jaar graag over aan anderen in deze uitgave van
het 'Huisblad'. Over het oude ideaal van waaruit zuster Marie en zuster Juul, bijgestaan door
de werkers· van het eerste uur in Gouda, hun
werkzaamheden verrichtten, zei dr. Huls:
'... Maar wel wil ik hier van dit feit (zestig-jarig
bestaan) met grote dqnfcbaarheid memoreren.
Aan het eind van de vorige eeuw is men in
Gouda gaan beseffen, dat het noodzakelijk was
om zieken te gaan verplegen in een sfeer en op
een wijze, die de liefde van Christus ten grondslag had.. .'
In 1947 werd in het jaarverslag teruggeblikt
naar de internationale Conferentie van Diaco-
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D,: A. Montagne !zn. (1871 -1936)
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda
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Dr. Gerh. Huls
Foto : Archief Herv. Gem. Gouda

nessenhuizen die in het najaar van 1946 in
Nederland werd gehouden. Verscheidene deelnemers 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.WG. 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 gezegd: '... ten aanzien van de levende gemeenschap in deze tijd (1947) waarbij bij vol behoud
van het oude grondprincipe: de grote betekenis
van een leef: en werkgemeenschap van vrouwen, die tezamen in die gemeenschap God willen dienen, er open ogen zijn voor de mogelijkheden 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 zusters besloot zich als Diacones te laten inzegenen. 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.

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

Het zijn bekende namen die we tegenkomen in
de 'Orde van dienst ter gelegenheid van de inzegening van tien diaconessen op vrijdiig 17 januari 1947, 's avonds 7.30 uur in de St. Janskerk
te Gouda'. Sprekers zijn Dr. Gerh. Huls als praeses van de Kerkenraad, een rede door Ds. B.
van Ginkel en de inzegeningsplechtigheid door
Ds. F.WG. Verheul.
Voor het Goudse Diaconessenhuis en haar
werk is deze eerste inzegening van grote betekenis, 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 geleden 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.
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DIACONESSENHUIS
,,DE WIJK"
Wenl»aYe11 11, Gouda

Gouda, 3 J•uuori 1947

L.S.
Namona het BeJtuur van het

Diaconessenhuis "DE WIJK" te Gouda,
ltel,l,en wij het genoegen U mede te dcelen, dat het
17 Januari a.,. 5 0 jaar geleden i..,, dat de Wijl.verpl~giug, waaruit

Ort8

Diacone.ucnhui, is ont,taan,

werd opgericht.
W\j hopen dit 50-jarig Lt1tun te herdenl.on in
de St. Jan,J.erlc te Gouda op Vrijdag 17 JanMArÎ a.,.
du avond, te half acht. De hcrdenl.ingnede ,..)
worden uitge,proJ.en door D,. B. van Gin.f.eJ,
Ned. Hervormd PrcdiJ.ant te Utrecht, vroeg«
te Gouda.
Gelijktijdig zullen 10 zusters van on., bui,
worden ingezegend al, Diacone,, n.l.
Zuster Jeanne Leenhout.s
Adrie Ûudijl.
Nel van Aalst
Mies Mulder
Annie den Hertog
Aaltje den Herder
Ba,.; Chl.deck
Heleen Jonker
Martien T eeuwen

Annie v.

J.

B<rge

De eerste tien diaconessen in Gouda ingezegend,
1947
Bron : Archief Herv. Gem. Gouda
Couda, februari 1964
Bes1uur, Directîe en Zusterkring van het Diaconessenhuis "de Wijk" te Gouda
hebben de eer U uit 1e nodigen 101 het bijwonen

van de dienst, w·aarin de zusters

Atu

~ilJootn

en

./lt«

DQ/1

{)Dl{ltl!

als diacones inge-ze-gend zullen worden.
Qe dienst wordt gehouden op woensdag 11 maart 1964, 'savonds
om 8 uuc in de lutherse Kerk, Gouwe 134,

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot gelukwensen in de huiskamer
van het Diaconessenhuis, Westhaven 11.
Namens het Diaconessenhuis
Mr, P. VAN SCHRAVENOIJK

seaelaris
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1997-en verder...
Hoe kan in de komende honderd jaar gestalte
worden gegeven aan Christelijke barmhartigheid als we terugzien op de afgelopen honderd
jaar waarin dit werk door diaconessen is uitgevoerd.
De essentie van het werk van de wijkverpleging werd door de predikanten in de vorige
eeuw net zo waargenomen als door de velen die
zich met het werk van 'De Wijk' verbonden
voelen: in Gouda en omgeving moet de verpleging kunnen plaatsvinden in een sfeer en een
toewijding die niet onderdoet.voor het door de
diaconessen gestelde voorbeeld.
In het jaar 1997 wordt herdacht dat de diaconessen in 1897 met het werk der christelijke
barmhartigheid zijn begonnen in Gouda. We
hebben gezien, gehoord en gelezen over dit
werk. In een tijd waarin het nodig is komt het:
het werk van de diaconessen is in zo'n periode
spontaan gegroeid. Dit is van Hogerhand geleid. We leven nu in een andere tijd waarin
andere stijlen van toepassing zijn. Wat zal de
toekomst voor stijl brengen waarin, op welke
wijze dan 90k, 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 ?:al altijd mogelijkheden aanreiken om aan een vorm van diakonaat 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.
De pastoraal medewerkster mejuffrouw J.
Aalbers, die in het diaconessenhuis ' De Wijk'
werkzaam is geweest als 'Geestelijk verzorgster
voor de diaconessen', heeft eens een uitspraak
van een Engelse zendingsleider aangehaald.
Het is passend om met die uitspraak deze
beschouwing te beëindigen.
'Wij bouwen niet een koninkrijk, maar een
weg voor de.Koning,
Wij worden begraven langs de weg, maar de
weg gaat verder.. .'
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VERENIGINGSNIEUWS
BOEKBESPREKING
G.A.F. Maatje, WILTENBURG, ·een omstreden
heerlijkheid 1637 - 1825. 82 pagina's.
De Stichting Oudheidkamer Reeuwijk heeft als
tiende deeltje in de Reeuwijkse Reeks dit boekje uitgegeven over één onderwerp. Iedereen die
wel eens door het Reeuwijkse gebied fietst via
de . Twaalfmorgen en de Oukoopse dijk naar
Sluipwijk is het fraaie hek opgevallen met de
spreuk "Quam parva nulli cedo" (hoe klein ook,
ik wijk voor niemand). En klein is deze heerlijkheid: slechts 2 morgen land groot, plusminus 1,7 ha. Vroeger gelegen tussen het gebied
van de bisschop van Utrecht en de graaf van
Holland.
Wat heeft zich allemaal achter dit fraaie hek
afgespeeld? De geschiedenis van Wiltenburg is
in nevelen gehuld en het is onbekend hoe deze
heerlijkheid komt aan zijn heerlijke rechten als
eigen rechtspraak en vrijdom van alle belastingen. De papieren die hierover opheldering hadden kunnen geven, zaten in een kistje dat helaas
in het ongerede is geraakt.
Ziedaar alle ingrediënten voor een spannend
j!;mgensboek. Dat is het werkje van Maatje niet
geworden, want hij heeft alle bescheiden zoals
transportakten en archivalia die hij te pakken
kon krijgen nauwkeurig bestudeerd en becommentarieerd en hij citeert er ook rij kelijk uit,
vooral de omstreden passages.
Centraal in de geschiedenis van Wiltenburg is
de "Memorie van 1821", die ook door de schrijver als uitgangspunt is gebruikt. Deze Memorie is een onderzoek door een commissie, aangaande de mogelijke herkomst der rechten, welke
worden toegeschreven aan de hofstad Wiltenburg, samengesteld in opdracht van de Minister
van Justitie, als bijlage bij het advies van de
minister aan de Koning, om duidelijkheid te
verschaffen over de status van deze heerlijkheid. De reden van deze Memorie is het feit dat
de eenvoudige landman Willem Butter, sinds
1804 eigenaar van het goed en "Vrijheer van de
Hoge en Vrije Heerlijkheid Wiltenburg" aanmaningen ontving tot belastingbetaling. Maar
hij betaalt geen cent, omdat hij denkt dat
Wiltenburg vrijgesteld is van belastingen en zo
is het conflict geboren. Ook zijn de penningen
moeilijk te incasseren omdat de status van het
gebied problematisch is. Het werd niet erkend
als zelfstandige bestuurseenheid, het hoorde
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niet tot Holland en niet tot Utrecht, noch tot
Sluipwijk noch tot Oukoop. Heeft de onderzoekscommissie de oorsprong der heerlijke
rechten kunnen achterhalen? Er zijn wel gissingen en veronderstellingen, maar bewijzen zijn
niet gevonden. Wat kan dan de herkomst ervan
zijn geweest? Omstreeks 1752 siert de eigenaar
Samuel van Velthuizen zich met de titel "Vrijheer van Wiltenburg". Maatje veronderstelt dat
Jan Cordelois jr., zijn schoonzoon, de bedenker
hiervan is. Hij was jurist en onder andere
Schepen van Schieland. Hij had een aardje naar
zijn grootvaartje Franco Cordelois, die bijgenaamd werd "Franco goddeloos".
Hij was een man, die zich in korte tijd een
vermogen wist te vergaren door speculatie en
deelneming aan een beruchte windhandel. In
1753 wordt zijn kleinzoon eigenaar van
Wiltenburg, dat hij als buitenplaats betrekt. Met
zijn komst is er sprake van een Wiltenburg in de
volle glorie van een eigen rechtsgebied en heerlijkheid. Dan horen we van een bestuur en eigen
rechtbank. Heeft Cordelois jr. iets in _het. kistje
gevonden? Oude oorkonden wellicht, waárin de
rechten werden verleend of tenminste erkend?
Of hebben zijn fantasieën misschien de werke
lijkheid overtroffen? We moeten dit zien in het
beeld van de tijd. Volgens dr. de Jong, in zijn
boek "Met goed fatsoen", werden conflicten
over vermeende rechten vooral uitgevochten na
1760. "De heren probeerden in die jaren blijkbaar hun inkomsten uit de heerlijkheden te vergroten door allerlei rechten naar zich toe te
trekken of door sluimerende rechten nieuw
leven in te blazen. (blz. 287).
De geschiedenis van Wiltenburg wordt het
beste weergegeven met de beginregels van de
"Memorie van 1821: "De zoogenaamde hofstad
Wiltenburg, (e.o.), levert inderdaad, wanneer
men niet alle geloof wil ontzeggen aan hetgeen
daaromtrent getuigd wordt, een zonderling verschijnsel op, welks oorsprong zich geheel in de
donkerheid schijnt te verliezen. " Maatje heeft
een boeiend deeltje toegevoegd aan de Reeuwijkse Reeks. Bij een herdruk verdient het aanbeveling de citaten uit.de.oude akten van juridische en taalkundige aantekeningen te voorzien.
Klaas Ids Nauta
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERSLAG van de algemene ledenvergadering
van de Oudheidkundige Kring "Die Goude",
gehouden op maandag 22 april 1996 in het verenigingsgebouw 't Brandpunt, Turfmarkt 58 te
Gouda. Aanvang 20.00 uur.
De voorzitter, de heer ing. A.J.M.Houdijk,
opent de vergadering en heet de aanwezigen,
± 55 personen, inclusief de bestuursleden, welkom. Hij meldt dat het afgelopen jaar succesvol
is geweest, onder andere door de uitgave van
bundel 25 "Gouda in de Tweede Wereldoorlog".
De terugloop van het ledental baart hem zorgen. Ook maakt hij zich zorgen over de wijze,
waarop het stadsbestuur omgaat met de eisen
van het beschermd stadsgezicht en de plannen
voor de nieuwbouw van het Bolwerk. De financiën spelen bij de gemeente een hoofdrol en
niet de aanpassing aan de bebouwde omgeving
naar maat en schaal. De contacten met het
stadsbestuur verlopen moeizaam.
De vice-voorzitter leest het verslag voor van
de algemene ledenvergadering van maandag 24
april 1995. Gevraagd wordt om het verslag van
de jaarvergadering tijdig in de Tidinge te publiceren terwille van de documentatie. De secretaris, mevrouw H.A.van Dolder-de Wit leest het
jaarverslag voor over 1995. Ze maakt bekend
'êat we 819 leden hebben, dat aantal was vorig
jaar 890. De penningmeester, de heer R.F.
Stijnis, geeft een toelichting op de balans van
1995 en op de staat van lasten en baten van dat
jaar. Namens de kascommissie stelt de heer J.
den Ouden voor de jaarrekening goed te keuren
en de penningmeester decharge te verlenen.
Aldus geschiedt. Als nieuw lid van de kascommissie biedt zich aan de heer J. Uitbeijerse. De
penningmeester geeft daarna een toelichting op
de begroting van 1996 en 1997. De bestuursleden die aftredend en herkiesbaar zijn, worden
herkozen. Het zijn de heren A.J.M. Houdijk,
J.M. Rebel en R.F. Stijnis. De vice-voorzitter
feliciteert hen met hun herverkiezing en spreekt
hen toe. Aan de herkozen voorzitter biedt hij
een blikje siroopwafelen aan. De trouwe bezoeker van de lezingen kan raden wat hij daarbij
uitlegt. Hierna neemt de voorzitter afscheid van
de aftredende bestuursleden die niet herkiesbaar zijn. Hij betreurt het dat mevrouw D.G.M
Zwarts zo plotseling voor het bestuur heeft
bedankt. Zij voelde zich niet voldoende op
waarde geschat. Hij prijst haar vindingrijkheid
om sprekers uit te zoeken voor de lezingen. Hij
toont grote waarderving voor haar werk, waar-

door zoveel mensen van de lezingen hebben
genoten. In dr. P.H.A.M. Abels looft hij de inzet
voor het behoud van Archief en Librije. In de
heer V. Pijls roemt hij de wijsheid en de geestigheid om hooglopende discussies te dempen.
Daarria worden unaniem mevrouw drs. M.J.T.
van Loon en de heren drs. J.H. Kompagnie en
H.M.Vente gekozen als bestuursleden om de
opengevallen bestuursfuncties op te vullen.
Bij de rondvraag wordt gevraagd of ),let
bestuur de taken van de bestuursleden eens wil
publiceren. Akkoord. Ing. W L. de Bruijne
merkt op dat hij niet zo somber is gestemd over
de bebouwing van de Keizerstraat. Hij vindt de
verruiming goed en waardeert het eigentijds
bouwen. Dit ontlokt aan bestuurslid l M. Rebel
kritische opmerkingen, onder andere dat deze
bebouwing niet past in het beschermd stadsgezicht.
Na de pauze is het onderwerp "Industrieel
erfgoed in Midden-Holland". Drs. P. Nijhof,
industrieel-archeoloog, gaat in op het industrieel erfgoed in algemene zin en drs. B..R. Feis,
historicus, geeft met dia's een overzicht van
bedrijfsmonumenten in Gouda en MiddenHolland.
Hierna brengt de voorzitter de sprekers dank,
biedt uiteraard siroopwafelen aan, wenst de
aanwezigen wel thuis en sluit de vergadering
Kl. I. Nauta
vice-voorzitter
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EXCURSIE NAAR TRIER
Het was vroeg, die zaterdagmorgen de l 9e
oktober 1996. Om 7.00 uur vertrok de bus van
het station met 43 mensen naar de volgende
stopplaats op de Wilde Wingerdlaan en daar
stapten de overige 6 leden van "die Goude" in.
Ondanks de regen kwamen wij volgens planning aan in de kasteelboerderij bij Thorn voor
de koffie met een stuk vlaai. Hierna reden wij
zonder te stoppen naar Trier. Drankjes zoals
koffie of thee en limonade waren in de bus te
verkrijgen.

TRIER
In Trier aangekomen gingen wij meteen naar
het lunch-adres bij de Porta Nigra en daar haalde onze gids, Frau Reinalde Schmidt, ons af
voor de stadswandeling. Tijdens deze rondgang
werd de Dom, de Basilicakerk van keizer
Constantijn, bezocht en later ook de Kaiserthermen (het keizerlijk badhuis).
Voor degenen die zich hiervoor hadden opgegeven werd deze middag besloten met een
bezoek aan een wijnkelder. Hier kregen wij
eerst een rondleiding door de kelder waar ons
uitgebreid het proces van wijn maken, kwaliteit
en de opslag werd uitgelegd. Hierna mochten
wij ·proeven van de producten die de familie
Von Neil maakt. Ook was er gelegenheid tegen
een redelijk prijsje de eigen voorraad aan te
vullen.
Degenen die dit wijnproeven niet wilden
meemaken werden bij het hotel afgezet. Onze
gids had hen de weg naar het centrum gewezen,
waar zij op hun gemak nog wat gebouwen konden bekijken of winkelen.
Toen beide groepen weer verenigd waren en
de kamersleutels waren uitgedeeld, waren er
nog 15 minuten over voor wij aan het diner konden aanschuiven.
Niemand had na deze lange vennoeiende dag
nog behoefte om zich na het diner in het nachtleven van Trier te storten.
LUXEMBURG
Zondagmorgen vertrokken wij om 9.00 uur, na
een uitgebreid ontbijtbuffet, in de richting van
de stad Luxemburg. Wij zouden onze gids hier
treffen op de parkeerplaats bij het centrum. Een
aantal mensen had zich opgegeven om een
kerkdienst bij te wonen. Zij werden tot de deur
van de kerk gebracht. De anderen gingen onder
leiding van mevrouw Schmidt de stad bekijken
en natuurlijk werd er door een gedeelte van de
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nog resterende 17 km kazematten gelopen.
De "kerkgroep" hebben een veeltalige (Duits,
Frans en Latijn) dienst bijgewoond met veel
zang. In de kerk kwamen de beid~ groepen
weer samen en na het bezichtigen van de kerk
werden wij naar ons lunch-adres op de markt
begeleid. De heer Hannibal Paris exploiteert
daar het "Café de Paris".
Mevrouw Schmidt bracht ons terug naar de
parkeerplaats waar wij uitgestapt waren en nam
daar afscheid van ons. Voor haar inspanningen
van deze twee dagen kreeg zij van de Kring een
Gouds boerenkaasje.

TONGEREN
Wij vervolgden onze terugweg richting .Nederland. In Tongeren stopten wij voor ca. l1h uur
om de benen te strekken, de stad, kerk en andere bijzonderheden, zoals het Begijnhof te bekijken. Aan de toegemeten tijd hadden wij nauwelijks voldoende.
4
Het volgende stuk van de terugweg was tot
Baarle Nassau, maar de weg er naar toe li~p via
vele omleidingen, waarvan het begin wel en het
vervolg niet was aangegeven. Gelukkig had
chauffeur Bas een goede neus en kwamen wij
op tijd in Restaurant "De Engel" aan, waar ons
het laatste diner van dit weekend werd geserveerd. Van de tijd tussen twee gangen in maakte
de heer J. Revet gebruik om de organisatoren te
bedanken.
Na het diner vertrokken wij naar Gouda waar
wij om 22.20 uur bij het station aankwamen.
Terugkijkend op dit enerverend en ook vermoeiend weekend, denk ik dat het zeer geslaagd
is geweest. De dank uitgesproken door de heer
Revet heb ik inmiddels overgebracht aan mijn
medebedenker/organisator: Henk Vente, aan
Ine de Boer van Reisspecials IdéBé en natuurlijk aan Bas de chauffeur en mede-eigenaar van
taxi- en busbedrijf Hogerwerf.
Tijdens dit weekend zijn verschillende
bestemmingen geopperd, die wij bij de voorbespreking van een volgende meerdaagse tocht
zeker nader zullen bekijken.
Rob Stijnis

......
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NIEUWE
MOKKEN

MET OPDRUK
ST.-JANSKERK
De Commissie Behoud Gouda's Sint Jan vestigt
de aandacht op een nieuw artikel: mokken met
een opdruk van de St.-Janskerk naar een oude
prent die de kerk laat zien in haar gedaante van
voor de brand van 1552.
De keuze hiervoor was tweeledig: de afbeelding komt goed tot zijn recht en heeft een symbolische betekenis, want toen de kerk na 1552
werd herbouwd geschiedde dit met steun van de
Goudse burgerij en vele anderen die van hun
betrokkenheid blijk gaven.
Gelukkig zijn rampen zoals die in 1552 het
gebouw bespaard gebleven, maar wat bleef was
een voortdurende zorg voor de instandhouding
ervan.
Met de aankoop van de mokken en vele andere artikelen die in de toeristenwinkel van de
Sint Jan verkrijgbaar zijn, helpt u Gouda's
mooiste monument met de wereldberoemde
gebrandschilderde Glazen voor het nageslacht
te bewaren.
De winkel is geopend van maandag tot en
met zaterdag van 9.00 tot 17. 00 uur. Van 1
november tot 1 maart van 10.00 tot 16.00 uur.
·• De prijs van de mokken bedraagt f 5,00 per
stuk.

OPROEP
Eind vorig jaar is het boek 'T' UWEN DIENST'
verschenen. In dit boek is de geschiedenis van
de Nederlandse politie vanaf de Middeleeuwen
tot 1940 beschreven. Begin dit jaar ben ik
begonnen met het vervolg. In dit tweede boek
komt de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog
(tot en met de zuivering) aan de orde.
Zelf ben ik werkzaam bij de regiopolitie
Rotterdam-Rijnmond en weet uit onderzoek dat
het een zeer bewogen tijd is geweest. Het is
daarom zeer moeilijk om aan gegevens te
komen. Mijn bedoeling is niet om te gaan
onderzoeken wie "goed" of "fout" is geweest,
omdat het dan te persoonlijk zou worden. Het is
echter wel belangrijk om het verhaal zo compleet mogelijk weer te geven.
Ik ben op zoek naar bijvoorbeeld documenten, verhalen en foto's die betrekking hebben op
de politie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast wil ik ook andere instanties die met
de handhaving van de openbare orde te maken
hebben gehad beschrijven, zoals de Duitse politie, Landwacht, Vrijwillige Hulppolitie en Prijsbeheersingsdienst.
Wie kan mij helpen?

F. A. M. van Riet
Moerbeidreef 14
2995 TD Heerjansdam
Telefoon 078 - 677 10 79
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VERSCHENEN IN NOVEMBER 1996
Afbeelding van de kerk voor 1552 door Jacobus
Stellingwerf naar een oude tekening, zoals deze op
de mok staat afgebeeld

Titel: ·
Auteurs:
ISBN:
Prijs:

Odyssee Stadswandelgids Gouda
Frits Baarda en Rob van Stek
90 6222 526 8
f 19,90
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DE TIDINGE IN 1996
Uitgever: Babylon-De Geus
Samengesteld .door N.D.B. Habermehl
Traditiegetrouw volgt onderstaand de inhoudsopgave van de Tidinge in het jaar 1996 waarbij
de boekbesprekingen, verenigingsaangelegenheden en aankondigingen buiten beschouwing
zijn gelaten. Als eerste wordt de auteursnaam
vermeld, gevolgd door de titel met tussen haken
eventuele aanvullende informatie. Tot slot is de
jaargang en de paginering aangegeven.

BEUN, P. W. DE, Jeugdherinneringen. [Herinneringen uit de jaren twintig en dertig], Tidirige
14 (1996) 122-123.
CARLIER, A.P.C., met medewerking van JAN
H. KOMPAGNIE, Nieuwkomers in Gouda: de
familie Carlier, Tidinge 14 (1996) 111-121.
DAM, M. J. VAN, Gouda in de Tweede
Wereldoorlog. Aanvullingen en correcties [op
het gelijknamige boek], Tidinge 14 (1996) 253~
.
DOLDER-DE WIT, H. VAN, Een oude rekening van reiskosten. [Over de reiskosten
gemaakt door de rentmeester van de SintJanskerk voor de aankoop van ,~en kaarsenkroon in Woudrichem, januari 1623], Tidinge
14 (1996) 20-21.
DOLDER-DE WIT, HENNY VAN, Gouda als
kloosterstad (1), Tidinge 14 (1996) 72-76.
ECK, XANDER VAN, Wat doet Philips de
Ligne tussen de invaliden? [Glas 24 in de SintJanskerk], Tidinge 14 (1996) 101-105.
GOUDRIAAN, KOEN, De vroegste kloosterstichtingen in Gouda, Tidinge 14 (1996) 10-18.
GOUDRIAAN, KOEN, Maria ter Nood Gods,
Tidinge 14 (1996) 93-100.
HABERMEHL, N.D.B., De Tidinge in 1995,
Tidinge 14 ( 1996) 23-24.
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Het record aantal bladzijden (124) dat de
Tidinge in 1995 telde, werd opnieuw overtroffen. In 1996 omvatte de Tidinge maar liefst 128
pagina's, het dubbele van het door de redactie
nagestreefde aantal van 64. De redactie verwacht dat de kwaliteit en kwantiteit van het
aanbod in 1997 niet voor dat van 1996 zal
onderdoen.

HABERMEHL, N.D.B., A. Scheygrond (19051996), Tidinge 14 (1996) 82-87.
IBELINGS, BART, De markt en de publieke
gebouwen in het middeleeuwse Gouda, Tidinge
14 (1996) 48-59.
.
KOMPAGNIE, JAN H., "De wonderen, hier
geschied". Het Leger des Heils in Gouda,
Tidinge 14 (1996) 77-81.
KOMPAGNIE, JAN H., De grote sprong voorwaarts. De SDAP in 1919: van nul naar zes
gemeenteraadszetels, Tidinge 14 ( 1996) 106110.
PRINS, GERARD, Tuin voor geneeskrachtige
gewassen, Tidinge 14 (1996) 65-71.
RAADT, JACOBA. DE, Herinneringen bij een
foto. [Hoekpand Hoge Gouwe - Peperstraat],
Tidinge 14 (1996) 123-126.
VAANDRAGER, G.J., Een "Noordzeecultuur"
in Holland · in de vroeg-moderne tijd? Tien
Goudse cultuurdragers, Tidinge 14 (1996) 3747.

........
VENTE, H.M., Ruud Rombach: arts in Gouda.
[Interview], Tidinge 14 (1996) 88-90.
VISSER, J.C., De kerk in het midden. Het
Goudse stadscentrum omstreeks het midden
van de veertiende eeuw, Tidinge 14 (1996) 1-9.
Rectificatie, Tidinge 14 ( 1996) 60-61.
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