








Historische Kring IJsselstein 97 (mrt. 2002). - Dl.97 Moeder Overste deelde in een brief van 15 december 1922 mee dat zij de wijk-verpleging in IJsselstein wel wilde aannemen tegen september 1923 als erzekerheid was dat er binnen een goed jaar een ziekenhuis zou wordengebouwd. Hiervoor moest een contract worden opgemaakt. Dit voorstel werddoor 'de Vereeniging' aangenomen. Tot het zover zou zijn werd het huis tegende som van fl. 150,- voor 4 maanden verhuurd aan Th. Mulder. DE EERSTE ZUSTERS KOMEN NAAR IJSSELSTEIN De komst van de zusters bracht voor 'de Vereeniging' extra kosten met zichmee. De contributie werd daarom verhoogd naar fl. 2.- per jaar.Men kon nu aan het werk gaan om het de zusters zo goed mogehjk naar de zinte maken. Daartoe schreef het bestuur van 'de Vereeniging' in augustus eenbrief naar de aartsbisschop waarin o.a. stond: '.....maar IJsselstein is een uitgebreiden plaats, buiten de kom der gemeente li^en de buitenwijken pi. m. anderhalf uur ver; en om dit voor de Eerw.

Zusters te verlichtenen de tijd beter te kunnen benutten. Verzoeken wij U Doorl. Hoogw. dat de Zustersvan een fiets gebruik mogen maken'.Begin september kwam het antwoord: '.....het aan omzijde gevraagde verlof wordt bij deze door ons toegestaan onder voor-waarde, dat de Eerwaarde Zusters der wijkverpleging zich alleen van een fiets mogenbedienen, inzooverre het dienstig is voor de wijkverpleging. Het Bestuur zal vooraftevens de goedkeuring in deze wel willen aanvragen aan de Eerwaarde Alg. Oversteder Zusters te Amersfoort'. Er werd een collecte gehouden ten bate van 'de Vereeniging'. Deze bracht hetbedrag op van fl. 3.542,45 waardoor het bestuur in staat was het 'St. Jozef-Gesticht' van een inventaris te voorzien.Intussen was het contract met de zusters opgesteld dat luidde: Overeenkomst gesloten tusschen de Congregatie der Zusters van den H. Jozefte Amersfoort en het bestuur van het St. Jozef-Gesticht te IJsselstein, art. 1 De Eerw. Zusters zullen zich belasten overeenkomstig de H. Regelen derCongregatie

met de Wijkverpleging, ook nacht en dag verpleging zoowel vanMannen als van Vrouwen. art. 2 De Zusters worden in hare werkzaamheden uitsluitend bestuurd door de plaat-selijke Overste. De voorschriften der Geneesheeren zullen zij bij de behandelingder zieken stipt onderhouden. art. 3 Het bestuur van het Gesticht zal alleen met de Overste des huizes onderhandelen. art. 4 De Zusters mogen geen werkzaamheden verrichten die niet in overeenstemmingzijn met de waardigheid van den Religieuzen staat zoo als b.v. kraamverpleging. art. 5 Het aantal Zusters noodlg voor het st. Jozef Gesticht te IJsselstein, en voor deWijkverpleging, wordt door de Algemeene Overste der Congregatie in overlegmet het bestuur en de plaatselijke Overste vastgesteld, deze zorgt echter dat erzooveel Zusters aanwezig zijn, dat de werkzaamheden en het verplegen vanzieken goed kunnen worden waargenomen, en de Zusters niet worden verhin-







Historische Kring IJsselstein 97 (mrt. 2002). - Dl.97 . in hunne moelijkheden en ziekte bij te staan' die tijd een heel bezit!), waar ze erg gelukkig mee was. Helaas mocht ze dezebij haar ontslag uit het 'ziekenhuis' niet mee naar huis nemen want hij moestverbrand worden! De werkzaamheden van de zusters breidden zich uit zodat het huis al snel teklein was. De bestaande inrichting kon niet uitgebreid worden. Er werd eencommissie benoemd die met de dokter enige soortgelijke gestichten van de Congregatie zou gaan bezoeken om '........een indeeling te verkrijgen welke voor de stichting het meest nuttige en practische is'. Als bouwterrein vond men 'deHofkamp' het meest geschikt. Dit was een stuk grond van ± i hectare, kada-straal bekend Gemeente IJsselstein, Sectie E no. 577, dat oorspronkelijk bij het Bouwtekening verdwenen kasteel hoorde (zie HKIJ nr.75). Het was in bezit van het R.K. kerk- van de voor- en bestuur. Er werd besloten een brief naar het kerkbestuur te sturen om te vra- zijgevels van het gen of en onder welke

voorwaarden men bereid was dit stuk grond af te staan voormalig St. ten behoeve van een ziekenhuis, pension en een woning voor de zusters. Een Joseph-Gesticht. maand later was het antwoord van het kerkbestuur al binnen. Men kon het (GAU S 2439-422) stuk grond voor fl. 16.000,- kopen door goedkeuring van de aartsbisschop. De commissie had intussen de gestichten van de Congregatie in Didam, Zevenaar en Doesburg bezocht en daarna een voorlopige plattegrond gemaakt. De 'Firma Gebr.Voorendt' kreeg de opdracht een uitgewerkte tekening met bestek te



Historische Kring IJsselstein 97 (mrt. 2002). - Dl.97 '''^''' Bouwkeet metaannemers,bestuur enopzichters. Eerste steenleg-ging metbestuur, burge-meester, pas-toor, Icapelaanen de zustersvan St. Joseph. maken voor de nieuwbouw. Tevens moest men onderzoeken of 'de Hofkamp'geschikt bouwterrein was. Het terrein werd na grondboring geschikt bevondenwant tot op 6,5 m was er geen veen aangetroffen. Daarop werd besloten het ter-rein te kopen en '......de overdracht der Hofkamp te doen plaats hebben na de vruch-ten Campagne'.Op de bestuursvergadering van 16 mei 1925 vond men echter dat toch eerst de





Historische Kring IJsselstein 97 (mrt. 2002). - Dl.97 IJsselstein, die voor het laagste bedrag had ingetekend. De eerste-steenleggingvond plaats op 27 mei 1926. Over het verloop van de bouw is weinig bekend behalve dat het 15 januari 1927opgeleverd moest worden omdat anders een boeteclausule in werking trad.Het resultaat werd een pand in een stijl die verwant is aan de AmsterdamseSchool. Er was een heuse operatiekamer. In voorkomende gevallen werd doordokter H.M.H.J. Leering, die de supervisie had, een chirurg van buiten aange-trokken om de operatie uit te voeren. Al spoedig werden o.a. blindedarmopera-ties uitgevoerd. Op zondag 30 januari 1927 werden het 'St. Josef-Ziekenhuis' en het pensionvoor het publiek opengesteld. Op 8 februari volgde de inwijding door pastoorH. van Meegeren uit Benschop. Bij deze gelegenheid nam de voorzitter van het bestuur, de heer G. Aelbers, hetwoord en richtte zich tot de 'Algemeen Overste Moeder' Antonia uitAmersfoort, de acht zusters die intussen in IJsselstein werkten en

tot de anderebelangstellenden met de volgende woorden: Inwijding vanhet St. Joseph-Ziekenhuis op 8februari 1927.Middenvoor pas-toor vanMeegeren uitBenschop metnaast hem zusterAntonia uitAmersfoort,samen met deacht zusters. 11
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