
Seijst 2003 Speciale uitg.. - Dl.33 VAN CHRISTELIJK SANATORIUM TOT ALTRECHT | FLORA DE VRIJER m z> os c Van Christelijk Sanatorium tot Altreclit gemeenschappelijke slaapzalen voor hoogstensvier personen gebruikt, met goede verzorgingendegelijke eenvoudige spijzenAlle klassen hebben reciit op vrij gebruik vantuin en bosch, dat een uitgestrektheid heeft vanmeer dan 60 H.A.                                        . ? ART. 3 ledere verpleegde moet in l^et bezit zijnvan de noodige kieedingstukken. Van onderklee-deren moeten minstens vier stuks meegebrachtworden. Eik kledingstuk moet belioorlijk gemerktzijn.          . ? ART. 4 Bezoeken aan verpleegden mogen in hetSanatorium plaats hebben op de daarvoor vast-gestelde dagen en uren, met toestemming vanden Geneesiieer-DIrecteur ART. sAlle verpleegden zijn onderworpen aanorde en regel van het Sanatorium.Het bestuur is bevoegd verpleegden, die zichonbehoorlijk gedragen, uit het sanatorium te ver-wijderen. Dit zal ecitter niet geschieden, dan inoverleg rriet de naaste familie. ART. 6 Het verpleegpersoneel mag van de ver-pleegden geenerlei geschenk aannemen.Wie sclienking wenst te doen doe zulks aan lietSanatorium. ART. 7 De voldoening der verpleeggeldengeschiedt bij vooruitbetaling, telkens van eenmaand. Wanneer de verpleegde binnen de eischen des tijds, bestaande uit meerdere palvil-Joens, is bestemd tot behandeling en verplegingvan Zenuwiijders van

beide seteen.Krankzinnigen worden niet opgenomen.Ter opneming vervoege men zich (schriftelijk of inpersoon) bij den Geneesheer-Directeur ART. 2 l-iet Sanatorium bevat drie klassen, waar-van de derde is opgesplitst in twee afdelingen.In de eerste klasse heeft ieder verpleegde eeneigen slaapkamer Kamer meubilering, bedieningen voeding beantwoorden aan die van personenuit den eersten stand, indien de beschikbareruimte het toelaat en er van de zijde vanden Ger)eesheer-Directeur geen bezwaren tegenbestaan, kan een tweede kamer worden verkre-gen. Voor rekening van den verpleegde kan. metgoedkeuring van den Geneesheer-Directeur eeneigen verpleger of verpleegster worden toege-staan of aangesteld, tegen nader te bepalenprijs. Deze verpleger of verpleegster staat onderdirectie van den Geneesheer-DirecteurIn de tweede klasse heeft ieder verpleegde eeneigen slaapkamer, en komen kamer, meubile-ring, bediening en voeding overeen met die vanpersonen uit den deftigen burgerstand.In de derde klasse (afdeeiingA) heeft ieder ver-pleegde een eigen slaapkamer en komen kamer,meubilering, bediening en voeding overeen metdie van personen uit den gezeten burgerstand.In de derde klasse (afdeeling B) worden FLORA DE VRIJER Een selectie van belangrijke data,gebeurtenissen en opmerkingen 1884 Oprichting Vereeniging tot ChristelijkeVerzorging van Kranl<zinnigen en Zenuwiijders(ook wei genoemd de

grote Vereniging) 1901 Oprichting Vereeniging tot Christelijke Ver-zorging van Zenuwlijders in Nederland (ook wel genoemd de kleine Vereniging) 1902  Dr. S.R. Hermanides (de latere Genees-heer-Directeur) maakt een rondreis langsDuitse instellingen voor zenuwlijders om advieste kunnen geven over een soortgelijke inrich-ting in Nederland. Zijn rapportage wordt beslo-ten met: 'dat het niet onverschillig is voor hetsucces onzer onderneming, welke naam deStichting zal dragen. Sanatorium lacht mij hetmeest toe, bijvoorbeeld Christelijk Sanatoriumvoor Zenuwiijders'. 1903 Opening van het Christelijk Sanatorium teZeist. 1904  Opgesteld de Voorwaarden van Opne-ming en Verpleging in het Christelijk Sanato-rium voor Zenuwlijders te Zeist ART. 1 Hef Sanatorium, geheel ingericht naar de 33









Seijst 2003 Speciale uitg.. - Dl.33 VAN CHRISTELIJK SANATORIUM TOT ALTRECHT | FLORA DE VRIJER 1 i torentje van het Hoofdgebouw van een schit-terende (in den letterlijken zin van het woordgenomen) windvaan voorzien, en daarmededes directeurs hart verblijd. Wij weten dan nuook te Zeist nauwkeurig, uit welken hoek dewind waait'. 1924  Stichting van een eigen pensioenfondsmet vooralsnog een voorlopig karakter. Hetpensioenfonds van deze (kleine) Vereenigingis gelijk aan die van de (grote) Vereeniging,'zoodat door onze Vereeniging 7% en doorde beambten en het personeel 5% gestortwordt van de genoten jaarwedden, vermeer-derd, waar zulks nodig is, met een bedrag (f600) voor inwoning en voeding'. 'De opleiding voor ons verpleegpersoneel ist/isns ingericlit in overeenstemming met deministerieele bepaiingen Van 13-17 December1923 (Staatscourant van 31 december 1923No 252)'. Verder lieeft het sanatorium erkenningaangevraagd als opleidingsinrichting volgens dewet. 1925  Het 25-jarige bestaan van de Verenigingwerd op plechtige wijze in het Gebouw voorKunsten en wetenschap te Utrecht gevierd. Uitde Gedachtenisrede door de secretaris, ds. A.van Andel (ook al 25 jaar secretaris (en overle-den in 1926 (Fl): 'Legaten ontvingen wij niet veel. Slechts viermaal werd in de verlopen 25 jaren de Ver-eeniging bij testamentaire beschikking bedacht'(totaal f 16.500). 'Dankbaar zijn wij ook voordit goede uit Gods

hand, Wiens is het goud enzilver en het vee op duizend Ixrgen. I^aar....waarom gaan zoovele beweldadigden bij hunne uiterste beschikking onze zenuwkranken voorbij....? Voor de aflossing onzer schulden; voor deuitbreiding van ons Sanatorium; voor de veivui-ling eenerzoo langgekoesterde begeerte n.l. hetstichten van een afzonderlijk kerkgebouw, zouhet zoo nu en dan ontvangen van een offer derdankl:)aarheid in den vorm van een legaat onzenarbeid ongemeen sterken'. Van de gemeente Zeist werd extra grondgekocht: 'wijl de expansie van de Gemeente Zeister toe drong. De huizenbouw nadert zoo snelonze grenzen, dat het te bezien stond dat de vrij-heid van paviljoen IV spoedig ernstig zou wordenbedreigd. Daarom werd besloten tot het aan-koopen van pim 1 H.A. gemeentelijken bouw-grond tegen f2perm2, oostelijk van ons bosch,een deel van de z.g.n. &quot;Vakse helde&quot;. 'Terwijl ten laatsten uw bestuur zich ook bereidheeft verklaard mede bij te dragen in de kosten(f3000) van verharding van den z.g.n. Panweg,die aan de noordzijde van ons Sanatoriumboschloopt, waartoe de gemeente Zeist heeft beslo-ten'. 1925  - 1936 Dr. C.W. Scheffer, directeur; indeze periode werd de verpleegkunde als eigendiscipline verder uitgewerkt. 1926   'Met het oog op den woningbouw inhet Patijnbosch heeft de Utrechtse Waterlei-dingmaatschappij grotere buizen aangelegd,waardoor de watervoorziening belangrijk is ver-beterd. Een

klein stukje grond aan de Eiken-steinschelaan moest worden aangekocht omblijvende vrijen uitgang ons te verzekeren'. Koningin Emma 1920. FOTOZHG 1921 'Het onderhoud aan terrein en gebouweneischte ool< dit jaar weder belangrijke offers'en verder 'de oudste en invalide geworden ledi-kanten in de paviljoens 3e klasse moestendoor andere worden vervangen; een verjon-gingskuur, die nog voortduurt'.Maar ook de directeur is blij: 'Zelfs werd het














