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Een eeuw Kruiswerk 

Dit jaar bestaat het kruiswerk in Loenen honderd jaar. Het is opge

richt op 2 november 1902. Vanwege dit jubiieum wordt een 

speciaal nummer gewijd aan de geschiedenis van het zusterwerk. 

De dames A. Schras en H.B. de Haan schreven een uitgebreid 

artikel, dat een duidelijk beeld schetst van de ontwikkeling van de 

gezondheidszorg in onze omgeving. Hier en daar zijn in de kantlijn 

opmerkingen en uitdrukkingen opgenomen, die mensen hebben 

geuit tegenover de zusters van het kruiswerk: zie de pagina's 5, 8, 

12 en 29. 

Het artikel wordt verlevendigd door een prachtige selectie uit het 

vele beeldmateriaal dat een werkgroep heeft verzameld voor de 

komende expositie over hetzelfde onderwerp. Deze tentoonstelling 

is te bezichtigen van 4 november t/m 12 december 2002 in het 

gemeentehuis 'Beek en Hoff', Molendijk 34 te Loenen aan de 

Vecht. 

De redactie is ervan overtuigd dat deze aflevering van de Vecht-

kroniek en de expositie u op een prettige wijze veel informatie 

geven over de ontwikkeling van het zusterwerk in Loenen en 

omgeving. 

Namens de redactie, 

Kees de Kruijter 
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Honderd jaar zusterwerk in Loenen 
door A. Schras en Hilde de Haan 

Inleiding 
Bij de beschrijving van de geschiedenis van het 
zusterwerk zijn we zo dicht mogelijk bij de 
geschreven bronnen gebleven: notulen, jaarver
slagen en correspondentie van de kruisorganisa
ties, gegevens in het gemeentearchief en docu
mentatie over de geschiedenis van de 
gezondheidszorg. Waar de archieven incom
pleet waren, hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk aanvulling te zoeken in andere publi
caties. Geschteven stukken geven vaak niet een 
volledig beeld van de werkelijkheid. Het beeld 
dat uit archieven naar voren komt, moet vaak 
worden aangevuld met verhalen en ervaringen 
van mensen. In die combinatie ontstaat een zo 
getrouw mogelijk beeld van de geschiedenis. 
Dit geldt ook voor de geschiedenis van het zus
terwerk in Loenen. Waar de bronnen zijn aan
gevuld met persoonlijke herinneringen, zal dit 
duidelijk worden vermeld. Uiteraard is bij het 
samenstellen van dit artikel rekening gehouden 
met de privacy. Vandaar dat geen namen zijn 
vermeld van door de zusters verpleegde patiën
ten of van kinderen en hun ouders, die de con
sultatiebureaus bezochten, hoewel daar best 
veel leuks of interessants over te vertellen zou 
zijn. 

GEZONDHEIDSZORG 
IN VROEGER EEUWEN 

In sommige dorpen van de gemeente Loenen 
zal de tetm 'zusterwerk' heel vertrouwd in de 
oren klinken, zeker bij de oudere generaties. 
Anderen zullen meer gewend zijn aan de woor
den 'kruiswerk'of 'thuiszorg'. Hoe komen we 
eigenlijk aan die verschillende namen? Daar
voor is het nodig terug te gaan in de geschiede
nis. 

Zolang de mensheid bestaat zien we zorg voor 
elkaar, voor zuigelingen, kinderen, zieken, soms 
ook voor ouden van dagen. Moeders zorgden 

voor baby's, ouders voor kinderen en afhanke
lijk van de tijd, de plaats en de mate van kennis 
zorgde men in familiekring voor zieken en 
ouderen. Soms nam ook de gemeenschap en/of 
de overheid delen van deze zorg over. Naarmate 
de gemeenschappen groter werden, ging men 
zich specialiseren in bepaalde facetten van deze 
zorg. In de Griekse oudheid zien we dat bij 

Aderlating, het aftappen van 

bloed uit een ader, werd 

vroeger beschouwd als een 

middel tegen alle kwalen. 

Tegenwoordig wordt het 

alleen nog toegepast bij 

bloedtransfusie, en voor 

laboratoriumonderzoek. 
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Ziekenverzorging in het 

begin van de zestiende eeuw. 

Schilderij van de Meester van 

Alkmaar: de zeven Werken 

van Barmhartigheid (1504). 

Rijksmuseum Amsterdam. 

ziekte raad werd gevraagd aan de priesters in de 
tempels. Ziekte was naar de opvatting van die 
dagen afkomstig van de goden. Het orakel van 
Delphi in Griekenland was een bekend oord, 
waar men heen ging om advies te vragen. Men 
ging daar heen om een uitleg te krijgen van de 
dromen, vooral met het doel te weten te komen 
wat er tegen de ziekte gedaan kon worden. De 
uitspraken van de priesters waren - hoe kan het 
ook anders - erg raadselachtig. Wellicht waren 
de droomuitleggers goede psychologen en 
speelden zij in op wat de vragenstellers wilden 
horen. De priesteressen in de tempels hielpen 
de patiënten verzorgen, volgens sommige histo
rici waren zij dus voorlopers van de latere ver
pleegsters. 

Straf van de goden 

In bepaalde culturen werden ziekten gezien als 
straf van de goden, zoals er ook nu nog mensen 
zijn die ziekte als een straf of beproeving van 
God ervaren. In later eeuwen werd ziekte wel 
gezien als een 'miasma', dat wil zeggen kwade 
dampen uit bijvoorbeeld moerassen. Afhanke
lijk van de opvattingen over ziekte en gezond
heid werden de patiënten behandeld en ver
zorgd. Dit gold niet alleen voor lichamelijke 
ziekten, maar ook voor ziekten van de geest. In 
vroeger eeuwen zag men geesteszieken wel als 
van de duivel bezeten en trachtte men door 
bezweringen en rituelen de duivel(s) uit te drij
ven. In sommige culturen zag men mensen met 
afwijkend gedrag als heiligen, in andere als dui
vels of heksen. Nog altijd verschillen de opvat
tingen zeer: de één zoekt de oorzaak van geeste
lijke afwijkingen in lichamelijke problemen, de 
ander in veranderingen in de geest of in omge
vingsfactoren. Tor in onze tijd bestrijden 
wetenschappers elkaar hierover te vuur en re 
zwaard. Nog niet lang geleden beschouwden 
sommigen het als onfatsoenlijk, wanneer ande
ren de oorzaak van een geestelijke stoornis in 
lichamelijke afwijkingen zochten. De opvattin
gen in de maatschappij deinen op en neer mer 
de opvattingen van de wetenschap, soms ook 
gaan ze eraan vooraf. De wereldgezondheidsor
ganisatie, een orgaan van de Verenigde Naties, 
hanteert de volgende definitie: "gezondheid is 
een toestand van volkomen lichamelijk, geeste
lijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts 
de afwezigheid van ziekte en gebreken". Er zijn 
echter wetenschappers, die het te ver vinden 
gaan het maatschappelijk welzijn erbij te 
betrekken. 

In de negentiende eeuw zien we in vele landen 
belangstelling ontstaan voor de maatschappelij
ke kant: armoede, onhygiënische toestanden en 
onwetendheid werden ontdekt als oorzaken van 
ziekren. Naast artsen gingen ook ingenieurs en 
andere technici zich bezighouden met verbete
ring van de leefomstandigheden en economen 
zochten naar de oorzaken van armoede en 
werkloosheid. Het begrip 'preventie' deed zijn 
intrede. 

Georganiseerde zorg 
Oorlogen zijn in alle eeuwen oorzaak geweest 
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van lijden: doden, gewonden en zieken. Ver
schillende legers hebben oorlogen niet verloren 
door krijgshandelingen, maar door ziekten als 
dysenterie, cholera en malaria. Er bestond zel
den georganiseerde zorg voor de gewonden, 
soms waren er militaire artsen, maar verder 
reikte de zorg niet. Henri Dunant (1828-
1910), een Zwitser, die in 1859 als burger het 
lijden van de gewonden zag in de slag bij Solfe-
rino (in Noord Italië), was hierdoor zo getrof
fen, dat hij een organisatie oprichtte om hier
aan iets te doen: 'Het Rode Kruis', dat nog 
steeds hulp verleent in oorlogen en bij rampen. 
In sommige landen is de naam van deze organi
satie 'Rode Halve Maan' of'Rode Ster'. 
De Engelse Florence Nightingale (1820-1910), 
die hulp verleende aan soldaten in de Krimoor-
log, had een zelfde ervaring als Henri Dunant. 
Bij haar werk ondervond zij veel tegenwerking 
van de militaire artsen, die een slagveld geen 
plaats vonden voor een ontwikkelde vrouw. De 
echte reden was misschien wel, dat zij zich ook 
bedreigd voelden door deze doortastende dame, 
die pleitte voor verbetering van hospitalen en 
zorg voor de soldaten. Terug in Engeland 
stichtte zij opleidingen voor verpleegsters en 
adviseerde zij de regering inzake verbeteringen 
in ziekenhuizen. 

In Duitsland begon Theodoor Fliedner (1800-
1864), predikant te Kaiserswerth, in 1836 met 
'Gemeindepflege'. Hij greep terug op het oude 
diaconaat van de christelijke gemeente en orga
niseerde de diaconessenarbeid. Vanuit het moe
derhuis gingen vrouwen uit zijn gemeente zie
ken thuis verplegen. Ook stichtte Fliedner een 
ziekenhuis. Dit werk breidde zich uit zowel in 
Duitsland als in andere landen. Florence Nigh
tingale volgde in 1850 een korte opleiding in 
Kaiserswerth. 

GEZONDHEIDSZORG 
IN NEDERLAND 

De gezondheidszorg in Nederland ging net als 
in andere landen op en neer met de maatschap
pelijke, godsdienstige en medische inzichten. 
De zorg voor de zieke weerspiegelde deze 
opvattingen. De geschiedenis van de ziekenver
pleging leert ons, dat er naast tijden van toege
wijde - hoewel naar onze maatstaven niet altijd 

adequate - zorg er ook tijden waren, waarin de 
ziekenzorg vooral in de overheidsziekenhuizen 
werd overgelaten aan zaalmeiden en -knechten, 
die gerekruteerd werden uit drankzuchtigen, 
ex-gevangenen enz. Vooral de armen waren 
hiervan de dupe, beter gesitueerden werden 
thuis verzorgd door familie en personeel. In de 
negentiende eeuw waren de sterftecijfers hoog, 
de gemiddelde leeftijd laag. De industrialisatie 
droeg enerzijds bij tot welvaart, anderzijds had 
ze ook nadelen. De plattelandsbevolking, die in 
sommige streken een minimale bestaanszeker
heid kende, stroomde naar de fabrieken in de 
steden om werk te vinden. De steden, op mid
deleeuwse wijze gebouwd en soms nog 
ommuurd, waren op deze toevloed niet bere
kend. Dit resulteerde in slechte behuizing, 
overbevolking in de schaarse woningen, gebrek
kige hygiënische voorzieningen en als gevolg 
daarvan epidemieën, die veel slachtoffers maak
ten. Veel voorkomende ziekten waren in die 
tijd cholera, dysenterie, tyfus en tuberculose. 
De zuigelingensterfte was hoog: vier van de tien 
baby's stierven voor het einde van het eerste 
levensjaar, niet alleen door ziekten, maar veelal 
tengevolge van ongezonde voeding. Een uit
spraak uit die tijd was: "kindersterfte is de wie
ding der natuur". Onkunde en bijgeloof waren 
dikwijls de oorzaken van deze sterfte. Lang niet 
overal waren opgeleide vroedvrouwen of artsen 
beschikbaar om de kraamvrouw bij te staan. 
Bovendien was overbrenging van de gevreesde 
kraamvrouwenkoorts door artsen, die na bij
voorbeeld een sectie op een lijk de kraamvrouw 
onderzochten zonder de handen te wassen, 
nogal eens de oorzaak van kraamvrouwensterf-
te. Men kende immers nog niet de oorzaak van 
vele ziekten en wist daardoor niet hoe deze 
waren te voorkomen. De niet of slecht opgelei
de bakers lieten de babyvoeding soms uren 
pruttelen op een komfoortje met als gevolg bac-
teriegroei in de fles en ziekte bij de zuigeling. 

Oprichting kruisverenigingen 
Om aan de wantoestanden een einde te maken 
werd in 1851 de Gezondheidswet ingevoerd en 
in 1872 de Wet op de Besmettelijke Ziekten. 
Het daadwerkelijk invoeren van deze wetten 
bleek moeilijker dan het uitvaardigen. Daarom 
werd in 1875 in Noord-Holland de vereniging 
het Witte Kruis opgericht, die zich ten doel 

Aids: 
"Ik ga op oudejaars
avond nooit naar bui
ten, iedereen zoent je 
voor nieuwjaar, die je 
anders niet groeten, je 
krijgt er maar aids van". 

Bloedlichaampjes: 
"Ik ben zo ziek, de 
dokter zegt dat al mijn 
rooie en witte bloedli
chaampjes door elkaar 
heen liggen". Opm.: 
Het zou niet aardig van 
de zuster zijn geweest 
om te zeggen, dat het 
zo hoort. 

Begraafplaats: 
"De begraafplaats 
wordt nieuw leven 
ingeblazen". Men 
bedoelt: de graven 
worden gerestaureerd. 

Begraafplaats: 
Een vrouw staat voor 
het graf van haar man 
en zegt tegen de zus
ter: "Bij leve en welzijn 
kom ik hier ook te 
ligge", waarop de 
zuster antwoordde: 
"Dat denk ik niet". De 
vrouw: "Ik heb het 
besproke en het is 
vastgelege". 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 6 

stelde bestrijding van de epidemieën, verple
ging van besmette personen, oprichting van 
ontsmettingsinrichtingen en bevordering van 
algemene gezondheidsbelangen. Drijvende 
kracht achter het Witte Kruis was Dr. Jacobus 
Penn, inspecteur van het Geneeskundig Staats
toezicht in de provincie Noord-Holland. Als 
embleem voerde men naar het voorbeeld van 
het Rode Kruis een wit kruis op een rood veld. 
Toen een Zwitsers diplomaat dit embleem als 
vlag zag uithangen, protesteerde hij tegen het 
gebruik van de Zwirserse vlag, die immers 
dezelfde kleuren voert. De vereniging verving 
daarom het rode veld door een groen, de kleur 
van de hoop. 

Ook in andere provincies werden dergelijke 
verenigingen opgericht. Men koos als embleem 
een groen kruis op een wit veld en koos als 
naam 'Het Groene Kruis'. Het kruiswerk was 
geen organisatie, die van bovenaf werd opge
legd. Integendeel: de provinciale organisaties 
werden meestal gesticht door de plaatselijke 
verenigingen, omdat bepaalde voorzieningen, 
zoals inkoop van materialen en aanstelling van 
gespecialiseerde verpleegsters goedkoper in 
samenwerking konden worden gerealiseerd. De 
provinciale kruisverenigingen verenigden zich 

weer in een landelijke organisatie, o.a. om een 
gezamenlijke spreekbuis te vormen naar de 
overheid en andere gesprekspartners. 

In de negentiende en twintigste eeuw was ons 
land verdeeld in drie 'zuilen: een algemene, een 
protestantse en een rooms-katholieke zuil. De 
landelijke en plaatselijke organisaties identifi
ceerden zich met deze zuilen en ontwierpen elk 
hun eigen emblemen. De algemene verenigin
gen vormden 'Het Groene Kruis', de rooms-
katholieke 'Het Wit-Gele Kruis' en de prote
stantse verenigingen vormden 'Het 
Oranje-Groene Kruis'. In Limburg was de 
naam 'Het Groene Kruis' vanaf het begin inge
burgerd, doch de bevolking was overwegend 
katholiek. Toen 'Het Wit-Gele Kruis' werd 
opgericht besloot men zich niet alleen bij 'Het 
Groene Kruis', maar ook bij 'Het Wit-Gele 
Kruis' aan re sluiten. In sommige gemeenten 
ontstonden meerdere kruisverenigingen van 
verschillende signatuur naast elkaar, in andere -
vooral kleinere - plaatsen met een meer homo
gene bevolking bleef het bij één vereniging of 
stichting. De samenwerking tussen de verschil
lende zuilen verschilde per gemeente, soms bes
treed men elkaar, soms werd goed samenge
werkt. Hoe men tegenwoordig ook over de 

Ontsmettingsinricbting te 

Hilversum van de Noord-

Hollandscbe Vereeniging "Het 

Witte Kruis", circa 1916. 

Hier kon men kleding en 

andere goederen laten 

ontsmetten. 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 7 

verzuiling mag denken, ze had tenminste één 
voordeel: de bevolking was zeer betrokken bij 
de vereniging, waarvan men zelf lid was. 
Immers, elke organisatie had een eigen bestuur, 
bestaande uit vrijwilligers, die zich betrokken 
voelden bij de gezondheidszorg. Veel mensen 
waren met het werk bezig, kenden hun zusters 
en droegen zowel in geld als in natura bij aan 
het werk. 

De eerste verpleegstersopleidingen 
Hoewel de Wet op de besmettelijke ziekten een 
grote stimulans votmde, bleek al spoedig, dat 
de bevolking zonder deskundige hulp veelal 
niet in staat was de regels uit te voeren. Men 
had dikwijls onvoldoende ruimte, bedden en 
beddengoed om zieken te isoleren en men wist 
vaak ook niet hoe ontsmettingsmiddelen moes
ten worden toegepast. De ktuisverenigingen 
zagen al spoedig in, dat het niet voldoende was 
ontsmettingsinstallaties op te richten en ledi
kanten en beddengoed ter beschikking te stel
len. Er moesten goed opgeleide personen 
komen, die de mensen thuis konden leren hoe 
te handelen en hierbij ook daadwerkelijk 
behulpzaam te zijn. Ook zag men in dat voor
komen beter is dan genezen en dat aan ouders 
advies moest worden gegeven ten aanzien van 
zuigelingenzorg en hygiëne. Het werd dus zaak 
mensen op te leiden. Zo ontstonden tussen 
1870 en 1880 de eerste verpleegstersopleidin
gen, zowel georganiseerd door de kruisvereni
gingen als door de ziekenhuizen. De zusters 
kregen in de ziekenhuizen een driejarige oplei
ding, die later werd aangevuld met specialisti
sche opleidingen, zoals voor kraam-, kinder- en 
wijkverpleging. 

Ontstonden de opleidingen aanvankelijk uit 
particulier initiatief, vanaf 1921 ging de over
heid regels stellen aan leeftijd, schooldiploma's, 
duut en inhoud van de opleidingen. In de loop 
van de jaren werden deze opleidingen steeds 
verbeterd en aangepast aan het hogere niveau 
van basis- en voortgezet onderwijs. Lange tijd 
was de opleiding een zogenaamde "inservice" 
opleiding, dat wil zeggen men werkte en woon
de in het ziekenhuis waar men de cursussen 
volgde. In de algemene ziekenhuizen werd 
opgeleid voor diploma ziekenverpleging A, in 
de psychiatrische ziekenhuizen voor diploma B 

en in de instellingen voor verstandelijk gehan
dicapten voor diploma Z. In deze laatste instel
lingen waren, naast de lichamelijke zorg, de 
pedagogische aspecten van groot belang. 

Staatstoezicht 
Zoals ook in andere landen ging men in Neder
land inzien, dat betere preventieve zorg ziekten 
kon voorkomen of de genezingskansen verbete
ren. De overheid ging door middel van plakka
ten voorlichting geven over hygiëne: opruimen 
van vuilnis, slachtafval en mest, zowel in de 
buurt van de waterpompen als de woningen. In 
1865 voerde minister Thorbecke het staatstoe
zicht op de volksgezondheid in. 

Zoals in Engeland Florence Nightingale en de 
diaconessen in Duitsland, traden ook in Neder
land ontwikkelde vrouwen naar voren om te 
pleiten voor verbetering van het personeelsbe
leid en betere opleidingen. Zo lukte het Anna 
Reynvaan na veel moeite een aanstelling te krij
gen in het Amsterdamse Binnengasthuis waar 
zij veel verbeteringen doorvoerde. Later werd 
zij directrice van het Wilhelmina Gasthuis te 
Amsterdam. Jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kem
per, die omstreeks de eeuwwisseling ijverde 
voor goede opleidingen voor vrouwen, steunde 
de plannen van de verpleegsters. Voor de wijk
verpleging waren het Aafke Gesina van Hulst 
en Lien Kruysse die in het begin van de twin-

Zuster Aafle Gesina van 

Hulst. 
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Bevalling: 
"Het vijfde kind is op 

komst en het staat 
voor de deur". 

"Ik moet elke dag 
bevallen en zodoende 

kan ik niet komen". 

"Wil u direct kome, 
mijn vrouw heeft 8 
meter ontsluiting". 

Catheter: 
"Het gaat beter met 
mijn vrouw, ze heeft 

nu een container in". 

"Ze hebben mijn man 
flink pijn gedaan met 

die catheder". 

Doorliggen: 
Decubitus (betekent: 

doorliggen. Iemand 
die lang in bed moet 

blijven, krijgt een anti-
decubituskussen, dat 

is van schuimrubber 
gemaakt met aan de 

onderkant ronde, 
open gaten om de 

doorbloeding te 
bevorderen). 

Een vrouw schrijft: "Ik 
leg tegenwoordeg op 

een eierrekkie". 

tigste eeuw het gezicht van het Groene Kruis 
mee bepaalden en betoogden dat de wijkver-
pleegster een rol diende te vervullen op sociaal-
hygiënisch gebied. 

Hoewel er enkele vooruitstrevende artsen 
waren, die het werk van de pioniersters steun
den, ondervonden de zusters van vele andere 
artsen nogal wat tegenwerking. Die waren 
namelijk bang, dat veel kennis hen eigenwijs 
zou maken. Zij realiseerden zich niet, dat een 
slechte of halve opleiding gevaarlijker is dan een 
goede. Hoe meer een verpleegster weet, hoe 
beter zij zich bewust is van de gevaren van 
onvoorzichtig handelen en hoe beter zij zich 
bewust zal zijn van de grenzen van haar kun
nen. Langzamerhand veranderde de houding 
der geneesheren en ook de bevolking ging haar 
werk waarderen. 

GEZONDHEIDSZORG 
IN DE GEMEENTE LOENEN 

De ontwikkeling van de zorg voor zieken thuis 
is in de verschillende dorpen die nu tot de 
gemeente Loenen behoren verschillend 
geweest. Helaas is niet in alle dorpen documen
tatie over het werk van de wijkverpleging 
bewaard gebleven. In Loenen aan de Vecht is 
vrijwel het gehele historische archief bewaard 
gebleven. Van Vreeland is een deel bewaard 
gebleven en in Nigtevecht is bijna alles verloren 
gegaan: alleen de financiële administratie over 
een aantal jaren en een klein stukje in een 
gedenkboek over 125 jaar thuiszorg, dat over 
het werk in het Gooi gaat, zijn bewaard geble
ven. Daarom zal de geschiedenis van Loenen 
aan de Vecht het meest uitgebreid aan de orde 
kunnen komen. 

Echter: veel activiteiten in de verschillende dor
pen lopen parallel, vooral nadat de plaatselijke 
verenigingen zich aansloten bij de landelijke 
kruisorganisaties en nadat de overheid door 
middel van subsidies invloed kreeg op de uit
voering van de zorg. Daardoor is het mogelijk 
de ontwikkeling in Loenen aan de Vecht door 
te trekken naar die in de andere dorpen. 

Loenen aan de Vecht 
Dat de grote epidemieën Loenen niet voorbij 
gingen, valt bijvoorbeeld te zien aan de grafste

nen in de Hervormde kerk, waaruit blijkt dat in 
1643 veel meer inwoners zijn overleden dan in 
andere jaren. Het is niet bekend, welke ziekte 
deze sterfte heeft veroorzaakt. Vanwege het 
onderwerp "Honderd jaar zusterwerk" zullen 
wij ons hier beperken tot de periode van het 
ontstaan van het kruiswerk tot heden. Tot in de 
rwintigste eeuw eisten epidemieën hun tol en 
nog altijd dreigen ze bij verslechtering van 
sociale en hygiënische omstandigheden de kop 
op te steken, zoals bleek tijdens de tweede 
wereldoorlog. Waakzaamheid blijft dus gebo
den. De overheid van Loenen trachtte in de 
loop van de jaren in meer of mindere mate 
maatregelen te treffen. In 1871 en 1872 werd 
in de gemeenteraad gesproken over de zorg 
voor lijders aan pokken. Er bestond een 
gezondheidscommissie, die de gemeenteraad 
moest adviseren over maatregelen tegen ziek
ten. Het wachthuis aan de Utrechtse Poort te 
Nieuwersluis werd aangewezen voor het isole
ren van besmettelijke patiënten uit Nieuwer
sluis en Mijnden, de toenmalige oranjerie op de 
overplaats van Nieuwerhoek voor lijders uit 
Loenen aan de Vecht en Oud Over. De oranje
rie is nooit voor dit doel gebruikt, maar het 
wachthuis is dus te beschouwen als Loenens 
eerste "ziekenhuis". Het gebouw heeft in de 
loop van de tijd - overigens na verbouwingen -
nog vele andere bestemmingen gehad, zoals 
kerkgebouw, gemeenlandshuis en brugwach-
terswoning. 

Desinfectie van besmette goederen moest 
plaatsvinden in het lijkenhuisje op de begraaf
plaats. Ook aan de preventie werd aandacht 
gegeven, zoals blijkt uit de notulen van een ver
gadering van de gezondheidscommissie in 
1871. Op last van Butgemeester en Wethou
ders werd een rapport samengesteld over het 
Vechrwater en de pompen in Loenen, in ver
band met mogelijke besmetting met cholera. 
Het Vechtwater bleek geen schadelijke stoffen 
te bevatten en op één na waren alle pompen in 
orde. In 1872 bleek dat besmette goederen van 
een poklijder uit Loenen naar Nieuwersluis 
waren gebracht ter desinfectie. Dit was echter 
een ongewenste situatie, daar Nieuwersluis tot 
dan toe pokkenvrij was. In 1892 werd de bevol
king geadviseerd geen ongekookt Vechtwater te 
drinken, geen ongeschild fruit, salade en kom
kommers te eten en zeker geen eet- en drinkwa-
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ren uit huizen en winkels van choleralijders te 
nuttigen. Aan Burgemeester en Wethouders 
werd verzocht een inspectie te houden bij 
iemand uit de Doofpot, een buurtje in Loenen, 
die in strijd met de politieverordening "de beer
put op den dag ledigt" en eveneens onderzoek 
te doen bij een slager, die slachtafval in de 
Vecht stortte. De beerput moest ontsmet wor
den alvorens de inhoud op de gemeentevaalt 
gestort kon worden. 

Dat ook de ziekte tyfus gevaar opleverde, blijkt 
uit een beeld-statistiek over de jaren 1890-
1894, opgenomen in "Water and public health" 
door J. H. Fuertes, waarin de besmettelijke 
ziekten in de dorpen van West-Utrecht werden 
geïnventariseerd. In 1900 adviseerde de 
gezondheidscommissie om bij tyfus — toen ook 
wel "zenuwzinkingskoorts" genoemd — tijdig 
hulp van de arts in te roepen. Ook werden 
adviezen over hygiëne, drinkwater, voeding en 
ontsmetting gegeven. Zo mogelijk moest de 
patiënt naar een ziekenhuis vervoerd worden, 
waarna woning en voertuig grondig ontsmet 
moesten worden. Aan verplegenden werden 
eveneens voorschriften gegeven. 

Besmette wateren 
Vecht, Amstel, Merwedekanaal, Leidse Rijn en 
alle polders en sloten, die daarmee in verbin
ding stonden, werden rond de eeuwwisseling 
beschouwd als wateren, die besmet waren met 
cholera. 

De gemeenteraad van Loenen regelde in 1900 
de samenstelling van de gezondheidscommissie. 
Deze moest namelijk bestaan uit zeven leden, 
waaronder bij voorkeur een bouw- en een 
scheikundige, waaruit blijkt dat de huizenbouw 
en de samenstelling van het drinkwater bijzon
dere belangstelling genoten. Vooral de gezond
making van buurten, waar veel mindervermo
genden woonden, werd van belang geacht, 
evenals het toezicht op fabrieken, andere nijver-
heidsinstellingen en opslagplaatsen, waarbij 
tevens moest worden gelet op de veiligheid. 
Vanuit de centrale overheid worden dan ook 
steeds meer statistieken bijgehouden omtrent 
besmettelijke ziekten, de zorg voor zieken en de 
bevoegdheden van geneesheren ten aanzien van 
opneming in inrichtingen. In 1903 schrijft de 
hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid voor 
Noord-Holland en Utrecht aan de gemeentebe

sturen een brief over de verpleging van behoef
tige lijders aan tuberculose en vraagt of er parti
culiere fondsen bestaan, waaruit de verpleging 
van behoeftige tuberculose-patiënten kan wor
den bekostigd. De gemeenten Vreeland, Ruwiel 
en Loenen melden geen ziekeninrichtingen te 
hebben. Loenen had alleen een huisje voor het 
opnemen van besmettelijke zieken en behoefti
ge lijders. Loenen antwoordde in 1904 dat 
alleen aan de vroedvrouw de armenpraktijk is 
opgedragen, dat kosteloze behandeling zelden 
voorkomt en dat er geen lijsten van armen zijn 
aangelegd. Men vindt de bestaande regeling 
uitstekend. 

De eerste liefdezuster 
Langzamerhand wint het inzicht veld, dat ver
dere overheidsmaatregelen nodig zijn. We 
zagen reeds dat de Gezondheidswet en de Wet 
op de besmettelijke ziekten waren ingevoerd. 
Ook was een vaccinatiewet tot stand gekomen 
en hier en daar waren reeds kruisorganisaties 
opgericht. Lang niet overal op het platteland 
werd de noodzaak hiervan ingezien. In een tijd 
dat er nog geen sociale wetgeving bestond, 
waren het vooral de kerken, die voorzagen in de 
armenzorg. Zo vermeldt dr. S. van der Linde in 

Ds. A. Drost, predikant van 

de Hervormde Gemeente te 

Loenen aan de Vecht, was 

van 1902 tot en met 1910 

voorzitter van de "Commissie 

voor Christelijke Belangen", 

die het zusterwerk organiseer

de. 
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Jantje Enting, de eerste 

wijkzuster in Loenen, 

aangesteld per 6 november 

1902. Zij huwé in 1907 

met de weduwnaar Jacob Pos 

en overleed in 1946. 

zijn boek "1000 jaar dorpsleven aan de Vecht", 
dat een groot deel van de bevolking 's winters 
van de diaconie van de Nederlandse Hervorm
de kerk afhankelijk was. En die kerk was soms 
rijk aan goederen of erfenissen, maar evenzo 
vaak arm door oorlogen, plunderingen en 
andere rampen met alle gevolgen voor de 
behoeftige Loenenaren. 

Uit brieven in her gemeentearchief blijkt dat 
ook de burgerlijke gemeente dikwijls zeer karig 
was met uitkeringen aan arme bewoners, die 
wegens ziekte of anderszins om ondersteuning 
verzochten! De diaconie van de Nederlandse 
Hervormde kerk zag in, dat armoede en ziekte 
dikwijls met elkaar verband hielden en besloor 
op 17 maart 1902 ten huize van ds. A. Drost 
op te richten de "Commissie voor Christelijke 
Belangen". Doelstelling was: "de roeping der 
Kerk tot barmhartigheid, verzachting van lijden 
en den Heere dienen in de verzorging van 
armen en kranken". Ds. Drost werd de eerste 
voorzitter, zijn vrouw secretaresse en verder 
namen zitting in deze commissie: één ouder
ling, één diaken, drie vrouwelijke en drie man
nelijke leden van de Hervormde gemeente. Al 
in de eerste bijeenkomst van de commissie 
besloot men, dat het nodig was een verpleegster 
aan te stellen om de zorg voor zieken op zich te 
nemen en de mensen voorlichting te geven over 
hygiëne, zieken- en zuigelingenzorg. Men sprak 
af zich te zullen wenden tot het Diaconessen-
huis in Utrecht om een diacones ter beschik
king te stellen. Helaas bleek er geen zuster 
beschikbaar en daarom wendde men zich tot 
een zekere mevrouw Tack teneinde een "vrije 
christelijke verpleegster" te vinden (vrij wil hier 
zeggen: niet verbonden aan een ziekenhuis). 
Wie die mevrouw Tack was, hebben we niet 
kunnen achterhalen, maar gelukkig wist zij wel 
iemand voor Loenen te vinden. Het werd zus
ter J. Enting. Op de officiële oprichtingsdatum 
2 november 1902 werd mejuffrouw Jantje 
Enting (zuster Jeane) aan het bestuur voorge
steld. Zij heeft zich "losgemaakt" van het Haag
se Diaconessenhuis en wil voor zichzelf begin
nen en "zieken en armen verzorgen". Zij gaat 
inwonen bij het echtpaar R.E. Kamerling, 
schilder te Loenen, en hun zes kinderen, 
wonend wijk B 63, nu Dorpsstraat 86. De 
commissie wendt zich tot het gemeentebestuut 
met een brochure getiteld "Een woord ter over

weging", waarin zij haar doel uiteenzet en tot 
uitdrukking brengt, dat "zonder eene Gemeen-
te-Diacones ons werk onmogelijk zal kunnen 
worden wat het toch moet zijn: een werk van 
verzorging". De commissie omschrijft het werk 
van de liefdezuster en stelt de bevolking gerust 
met de mededeling, dat het niet de bedoeling 
van de zuster is de plaats van de moeder in te 
nemen. Zij komt alleen om raad te geven, te 
helpen en te leren hoe met de zieke moet wor
den omgegaan. "Zoo brengt zij een geest van 
zachtheid, van hulpvaardigheid, van vriende-
lijkbeid, van liefde. Door haar voorbeeld leidt 
zij anderen tot blijmoedig helpen, tot echt 
medelijden" en "De Diacones tracht iets te zijn 
voor den geheelen mensch, voor lichaam en ziel 
beide". 

De commissie huurt een huis in wijk B nr. 56. 
Loenen kent in die tijd nog geen straatnamen, 
maar het huis staat thans bekend als Dorps
straat 68 of het "Cremerhuis", genoemd naar 
de schrijver van onder meer de "Overbetuwse 
novellen": J J . Cremer, die ervan 1852 tot 1857 
woonde. De vorige huurder was Jacob Pos, 
veenman, gehuwd met Jannetje Mur. 
Het dorp helpt bij de inrichting van dit eerste 
"wijkgebouw". De één schenkt een kastje, de 
ander een tafel, een paar stoelen of gordijntjes. 
Ook werd servies- en linnengoed geschonken. 
Resultaat: de zuster vindt dat ze er "knap" bij 
zit. 
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Het huis links op de foto is 

het "Cremerhuis", circa 1910 

(thans Dorpsstraat 68). 

Dit pand werd door het 

zustermerk voor f 250,—per 

jaar van de familie Edema 

gehuurd. De eerste wijkzuster, 

jantje Enting, woonde hier in 

bij het echtpaar JHulst-

Uytenbogaard. Geheel links 

op de foto staan juffrouw 

Timmerman en haar helpster 

in de deuropening van de 

"Bewaarschool", die zich 

naast het "Cremerhuis" 

bevond. 

CoLW.Mooij. 

Om voor de zuster en het huis te zorgen, wordt 
het echtpaar Hulst-Uijtenbogaard aangetrok
ken tegen een wekelijkse vergoeding van ƒ1 ,50 
plus ƒ 0,50 voor elke middagmaaltijd, die zij 
voor de zuster klaarmaken; huur en licht zijn 
vrij. Het werk van het echtpaat bestaat uit het 
schoonhouden van het huis, de 'zusterka
mer'(werkkamer) en de woonruimte, het ver
zorgen van de was van zuster Enting en de zorg 
voor uit te lenen verpleegarrikelen. 

Ieder jaar bracht het bestuut een gedtukt jaar
verslag uit. Het eerste verscheen in 1904, als de 
zustet een jaar in dienst is. Boven het verslag 
schreef de commissie de tekst: "Weest dan 
barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is" 
(Lucas 6: 36). Men is zeer tevreden over zuster 
Enting. Het aanvankelijk vooroordeel en wan
trouwen van sommigen is verdwenen dankzij 
haar grote toewijding. 

Het werk van de zuster 

De zotg voot de zieken omvat alle tangen en 
standen, en alle gezindten. Het is kosteloos en 
de zuster mocht geen geschenken aannemen. 
Zij is gebonden aan de aanwijzingen, die de 
geneesheet haar bij de verpleging van zieken 
geeft. Onder de zorg voor zieken hoort ook het 
uitdelen van levensmiddelen en beddengoed 
waar dat nodig is. Zo wotden in het eerste jaar 
uitgedeeld 1520 eieren, 2967 liter melk, grote 

hoeveelheden soep, vele porties middageten, 6 
flessen wijn, 10 pakken havermout, 14 mud 
haver, 2 moten paling, 1 bus cacao, 8 flessen 
levertraan, 2 porties ham, 2 porties rookvlees, 
20 pond spek enz. Wel een bewijs dat de nood 
in de gezinnen hoog was. We moeten daarbij 
wel bedenken, dat de huidige sociale wetten pas 
zijn ingevoerd na de Tweede Wereldootlog. 
Naast deze directe zorg zijn er heel wat bijko
mende werkzaamheden. De zustet houdt zon
dagsschool in de bewaarschool op Dorpssttaat 
70. Eén avond per week leidt zij de meisjesvet-
eniging en één avond een club voor jongens, 
die daar het houtsnijden beoefenen. Verder 
deelt zij tijdens haar werk het tijdschrift "De 
Blijde Boodschap" uit en traktaatjes, de zoge
noemde "Groene Preekjes" voor de Zondag. 

Schapenweiden 
In 1904 beroept zuster Enting zich op de 
afspraak, dat haar aanstelling tijdelijk zou zijn. 
Er moet dus wetk worden gemaakt van een 
opvolgster maar zij zegt toe het dorp niet in de 
steek te laten, zolang er nog geen nieuwe zustet 
zou zijn benoemd. Dat jaat heeft zij 3600 
bezoeken afgelegd, volgens het jaarverslag "met 
veel liefde en ijver." Ze komt het meest bij niet-
welgesrelden met in haar tas kleding, verster
kende middelen en lecruur. De commissie heeft 
dan ook van verschillende kanren gaven gekre
gen, onder andere honderd stuks kleding van 
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Seksuele 
voorlichting: 

Iemand van 88 jaar 
vertelde de zuster, dat 
haar broer vroeger had 

"moeten trouwen". 
Toen hij zijn meisje 

leerde kennen, gaf zijn 
moeder hem de vol
gende voorlichting: 

"Voorzichtig jongen, 
want een meisje heeft 

een geheimpje en daar 
mag je niet aanko

men". Toen ze zwan
ger was, moest hij het 

haar wel vertellen en 
deed dat als volgt: 

"Moeder, U zei dat een 
meisje een geheimpje 

had, nou, ik heb me 
rot gezocht en ik heb 't 

gevonden". Moeder 
had geen weerwoord! 

Gebitsprothese: 
"Mijn man wilde niet 
naar de tandarts om 

een nieuw gebit en het 
was veel te groot 

geworden. Hij zei: Het 
is nog heel, en ik doe 

er wel bisonkit aan. Zo 
gezegd, zo gedaan en 

nu is hij naar de tan
darts om het te laten 

ontdooien". 

Mogadon-pilletje 
(een slaapmiddel): 
Een vrouw zei tegen 
de zuster: "Ik neem 

iedere avond een 
mocconapilletje". 

een naaivereniging uit Den Haag, onder- en 
bovenkleding uit Angerlo (de vorige standplaats 
van ds. Drost) en veel levensmiddelen, zoals 
bijvoorbeeld vier pond rundvlees van slager 
Maassen. Melk en eieren worden uit de kas van 
de commissie betaald. Ondanks de vele steun is 
de financiële situatie zorgelijk: het eerste jaar 
wordt afgesloten met een nadelig saldo van ƒ 
2,88. De commissieleden vragen zich af of zij 
wel met het werk door kunnen gaan, maar ds. 
Drost spreekt hen moed in: "het is menschen-
werk en het moet een gebedszaak worden." Om 
aan geld te komen denkt de commissie aan 
"schapenweiden", dat wil zeggen dat in het 
voorjaar met van de kerk geleend geld lamme
ren worden aangekocht, die gratis mogen wei
den bij een aantal boeren. In het najaar worden 
de schapen verkocht, de winst is voor het zus-
terwerk. In gunstige jaren betekent dit een flin
ke bijdrage, maar het komt ook voor, dat de 
schapen weinig opbrengen of dat een schaap 
verdrinkt. Dan heeft de commissie een flinke 
schadepost. In 1904 gaan ook rooms-katholie-
ke boeren aan het schapenweiden meedoen. Zij 
deden dit al ten behoeve van hun kerk. Men 
spreekt dan van "zusterschapen" en "kerkscha-
pen." Soms komt de zuster bij een rooms
katholiek veehouder, die vertelt dat het zuster
schaap het beter doet dan het kerkschaap of 
andersom. Er waren ook boeren, die niet wil
den weiden, maar als compensatie "weidegeld" 
schonken. Ook het tweede jaar dreigde er een 
tekort. Besloten wordt een verloting te houden 
van op de wekelijkse naaikrans in Nieuwersluis 
vervaardigde spullen. In de kerk houdt men een 
extra collecte voor het zusterwerk en om de 
kosten te drukken zal worden uitgezien naar 
een kleinet huis. Dit wordt tenslotte gevonden 
in wijk B nummer 111, de oude onderwijzers
woning achter de kerk, nu Kerkstraat 6, tegen 
een huurprijs van ƒ 150,- per jaar. Bovendien 
brengt de collecte ƒ 112,40 op en de loterij 
ƒ 108,50. De contributies leveren een bedrag 
van ƒ 371,50 op. De kou lijkt even uit de lucht 
en men dankt God hiervoor. Helaas blijkt op 
het eind van het jaar toch nog een tekort van 
ƒ 128,39 te bestaan. 

In 1905 wordt juffrouw Hulst ziek. Zij verblijft 
bij haar dochter in Amsterdam, maar zij wordt 
zo ziek, dat zij terug wil naar Loenen. Besloten 

wordt haar te vervoeren met de schuit van Mur. 
De achterkamer van het huis wordt in orde 
gebracht om haar daar te kunnen verplegen. 
Voor het huishoudelijk werk wordt een werk-
vrouw gezocht. Het vervoer naar Loenen kan 
echter niet doorgaan, daar de patient te ziek 
wordt om te kunnen vervoeren. Haar man gaat 
ook naar Amsterdam en krijgt voor de verzor
ging van zijn vrouw ƒ 2,50 per week. Als haar 
toestand achteruit blijft gaan, zegt Hulst zijn 
werk in Loenen op. 

Duizend bezoeken in drie maanden 
Gelukkig geeft 1905 een batig saldo van ƒ 14,-
te zien. Er werden 2398 liter melk en 733 
eieren uitgedeeld. Het vinden van een plaats
vervangster voor zuster Enting valt niet mee; 
het Diaconessenhuis in Utrecht had niemand 
beschikbaar. Zuster Enting blijkt bereid te blij
ven, zij krijgt een kleine loonsverhoging. Als 
het bestuur enige tijd later een advertentie in 
her blad 'Pniël' zet, komen er vijf sollicitatie
brieven binnen. Eén daarvan is van zuster . 

Meijers. De kennismaking verloopt goed en zij 
wordt aangenomen voor een salaris van ƒ 350,-
per jaar. Voorlopig wil zij voor één jaar komen 
en zij belooft te zullen "handelen in de geest 
van naastenliefde." En zo kan zuster Enting in 
1907 dan toch afscheid nemen. Zij krijgt als 
afscheidscadeau een schrijftafeltje en maakt 
bekend, dat zij gaat trouwen met Jacob Pos, 
weduwnaar van Jannetje Mur. De nieuwe zus
ter blijkt zeer ijverig: in de eersre drie maanden 
heeft zij al duizend bezoeken afgelegd. Een 
enkele maal bezoekt zij ook een patiënt in Vree
land, doch vanwege de afsrand wordt hiervoor 
zelden toestemming verleend. In de commissie 
deelt zuster Meijers mee, dat zij in de vergade
ring liever geen patiënten bespreekt in verband 
met de geheimhoudingsplicht. Men besluit dit 
punt ook met de dokter te bespreken. 

Een tijd van wrijving en zorgen 
In 1909 neemt zuster Meijers afscheid en wordt 
opgevolgd door zuster Anna Hulshoff. De voor
zitter spreekt bij haar installatie de hoop uit, 
dat zij het werk van zuster Meijers zal voortzet
ten in navolging van het bijbelwootd: "Dient 
elkander door de liefde." Helaas blijken er 
klachten over zuster Hulshoff te komen. Niet 
over haar zorg voor de zieken, maar over haar 
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Het huidige pand Kerkstraat 

6 was vroeger onderwijzers-

woning. Vanaf 1903 deed dit 

perceel vijftig jaar lang dienst 

als gebouw voor het 

zusterwerk en stond bekend 

als "het wijkhuis achter de 

kerk". De aanvankelijke 

huurprijs was f 150,—per 

jaar, dat is honderd gulden 

goedkoper dan het 

"Cremerhuis". Coll.: 

Streekarchief Vecht en Venen 

(SAW). 

optreden, men vindt dat het "eigene" van een 
diacones (wat zou daar mee bedoeld zijn?), niet 
tot zijn techt komt. Gelukkig komen er daarna 
geen verdere klachten en mag zij blijven. 

De commissie maakt zich ook in die jaren 
voortdurend zorgen over tekotten. Door mid
del van de schapenverkoop, collecten en een 
verloting tracht men hiervoor een oplossing re 
vinden. Er is dan "armengoed" binnengekomen 
voor de Loosdrechtse armen, die op Oud Over 

wonen. Een gekregen naaimachine brengt 
ƒ 100,- op, doch men heeft tenslotte nog maar 
ƒ 46,- in kas! Enkele adellijke dames zorgen 
dan gelukkig weer voor kleding en kindergoed 
en zelfs zorgt iemand voor een rijwiel voor de 
zuster. 

In 1910 vertrekt voorzirter ds. A. Drost naar 
elders en daarmee vertrekt ook zijn echtgenote, 
de secretaresse van de commissie. Zijn opvolger 
ds. P.C. ITsseling en zijn vrouw zijn echter 
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bereid de opengevallen plaatsen in te nemen. 
Als in 1912 toch weer wrijving blijkt te bestaan 
tussen de commissie en zuster Hulshoff wordt 
in overleg met het Diaconessenhuis in Utrecht 
een andere zuster aangesteld, namelijk zuster 
Janna Hoevers. Tevens wordt de huisarts dokter 
Posthuma tot medisch adviseur benoemd. De 
in 1909 benoemde opvolgster van het echtpaar 
Hulst, een zekere Dientje, blijkt tot ieders 
tevredenheid te werken en krijgt daarom een 
verhoging van ƒ 0,50, zodat ze vanaf dat 
moment ƒ 3,50 per week verdient. 

In 1912 gaat men voor het eerst spreken over 
"het Zusterwerk", een term die al spoedig inge
burgerd raakt. Helaas blijkt het tussen Dientje 
en de nieuwe zuster niet zo te klikken, zodat 
eerstgenoemde naar een andere betrekking 
moet uitzien. 

Tienjarig bestaan 
In 1912 wordt ook het tienjarig bestaan 
gevierd. Het jaarverslag zegt daarover: "God 
zegende genadig en de mensen steunden ons 
liefderijk" en "Onwillekeurig komen ons de 
namen van lijders en lijderessen voor den geest, 
die maandenlang aan hun krankbed waren 
gekluisterd. Welk een verkwikking dat de zus
ter dan hun leger (bed) kwam spreiden, soms 

driemaal daags. Zij kan den dood niet keren, 
doch wel het leed verzachten en lafenis bieden." 
Met als gevolg soms rijke giften door "versterf". 
Desondanks eindigt het jaar met een tekort van 
ƒ 8,-. In 1913 stelt de voorzitter voor een cur
sus handenarbeid te beginnen voor jongens, 
"opdat zij niet tot alcohol worden verleid." 

Het jaar 1913 blijkt financieel voorspoedig 
afgesloten te kunnen worden: er zijn veel giften 
in natura ontvangen en tevens een gift van 
ƒ 40,- als dankoffer bij de herdenking van onze 
nationale onafhankelijkheid bij het eeuwfeest 
ter herdenking van de bevrijding van de Franse 
overheersing. Bovendien hebben de schapen 
ƒ 222,- opgebracht, een verloting ƒ 102,50 en 
een collecte ƒ 222,34. Aandoenlijk is ook een 
gift van een zakje met klein zilver- en koper
geld, samen ter waarde van ƒ 4 , 5 4 / 2 met als 
bijschrift: "kruimpjes voor het werk der zuster". 
In 1915 krijgt de commissie twee legaten, één 
van ƒ 1000,- en één van ƒ 2.500,-. Men wil het 
geld beleggen om een appeltje voor de dorst te 
hebben in slechte tijden. 

Weinig vrije tijd 
Zuster Janna Hoevers wordt in 1914 ingeze
gend als diacones. Als herinnering hieraan 
krijgt zij een zilveren lepel en vork met inscrip-

Een ligtent, ook wel "weesje" 

genoemd (circa 1919). 

Tuberculose was in die tijd een 

De enige therapie was "kuren" 

in de frisse lucht. Zomer en 

winter lag de patiënt buiten in 

de tent, die draaibaar was in 

verband met de stand van de 

zon en windrichtinq. 
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tie. De zuster krijgt opdracht ook aan de 
rooms-katholieke patiënten versterkende mid
delen, die de commissie heeft ontvangen, uit te 
reiken. De diaconie zit echter krap bij kas en 
vraagt steun aan de R.K.-kerk. Dokter Posthu-
ma stelt voor de zuster ook bezoeken te laten 
afleggen bij tuberculose-patiënten. Destijds was 
tuberculose een ernstige volksziekte. Er bestond 
geen vaccin tegen en als geneeswijze kende men 
alleen goede voeding, rust en frisse lucht. In de 
krappe, slechte woningen waren deze voorwaar
den veelal niet aanwezig. Het zusterwerk stelde 
dan een "tent" beschikbaar. Zo'n ligtent 
bestond uit een klein draaibaar houten huisje, 
in Loenen ook wel een "weesje" genoemd, 
waarin net een bed, een stoel en een tafeltje 
pasten. Eén kant van de ligtent had openslaan
de deuren. Zodoende kon de patiënt voldoen
de frisse lucht en rust krijgen. De zieke lag 
wintet en zomer op deze wijze buiten. De zorg 
voor tuberculosepatiënten was afzonderlijk 
georganiseerd en werd verleend door zoge
noemde tuberculosehuisbezoeksters, die daar
voor een aparte opleiding kregen. Dokter Post-
huma bracht naar voren, dat de commissie voor 
dit deel van het werk een rijkssubsidie kon aan
vragen, doch deze wil dit niet, omdat men 
overheidsinmenging vreest. 

Loenen wordt door het Utrechtse Diaconessen-
huis als "buitenpost" beschouwd. Als de zuster 

echter eenmaal per maand een buitenpost-dag 
wil bijwonen is er geen vervangster beschikbaar. 
Dat "vrije tijd" toen een beperkte betekenis 
had, blijkt ook uit het feit dat zij in 1914 na het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geen 
vakantie kan krijgen, daar een stroom Belgi
sche vluchtelingen in Nieuwer ter Aa is aange
komen en de zuster daar mogelijk hulp kan ver
lenen. 

Slechte tijden 
Naarmate de Eerste Wereldoorlog voortduurt, 
worden de tijden slechter. Er komt steeds meer 
behoefte aan levensmiddelen en kleding voor 
de zieken, er is veel melk nodig en deze is 
duur. Met kunst en vliegwerk weet de com
missie deze moeilijke tijd door te komen. Na 
afloop van de oorlog wordt de afdeling Loenen 
van het oorlogscomité opgeheven en schenkt 
ƒ 10,- aan het zusterwerk. In 1918 krijgt de 
zuster voor het eerst een vakantietoelage. Zij 
verdient dan ƒ 320,- per jaar. In de loop der 
jaren krijgt en koopt men steeds meer verple-
gingsartikelen. In 1923 vraagt de zuster toe
stemming om een naaikrans voor grotere 
meisjes te mogen oprichten. De commissie is 
akkoord en de naam wordt "Bidt en werkt". 
Een jaar later heeft de "Bond tot bescherming 
van zuigelingen" een boekje samengesteld 
onder de titel: "De verzorging van de zuige
ling". De gemeente vindt dit zo'n goed initia-

Meisjesvereniging "Bidt en 

Werkt", 1939. Achterste rij 

v.l.n.r.: Reijertje Vroon, Lipje 

Kroon, Sjaan Leeman, 

Neeltje Spreeuw, Sjaan 

Vroon, Henny Klippe, Nies 

van Bemmel, C. Kroon, 

onbekend, onbekenden 

on bekend. Zittend vin. r. : 

Nel Vroon, jannie Dalhuisen, 

zuster Bea van der Hoeven, 

Ger Spijker, Neeltje de Haan, 

mevrouw M.EJ. [Jsseling-

Hartkoom en Antje Schipper. 
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De eerste oliebollenactie ten 

behoeve van het zusterwerk, 

1937. 

Hier worden oliebollen 

Huishoudschool (thans 

Vreelanàewegll). V.ln.r.: 

Maartje Postma, Corrie van 

Asselt, bakker JJ. Knaven, ds. 

P.C. IJsseling, Teuf 

Keurhorst, Lijsje Kroon, 

mevr. A, Westveen- Verweij. 

Coll.: S.A.V.V. 

tief, dat zij dit boekje bij de geboorteaangiften 
aan alle ouders verstrekt. 

"Geef het om niet" 
Zuster Hoevers viert in 1924 haar twaalf en een 
half jarig jubileum. Zij krijgt van de inwoners 
een gouden horloge met inscriptie en een divan 
met kleed. Ook wordt haar een receptie aange
boden, waarvoor veel belangstelling bestaat. 
Tevens krijgt zij ƒ 100,- aanvulling op haar 
salaris. Wel een bewijs dat haar werk gewaar
deerd wordt! Daarom lijkt het vreemd dat van
uit het bestuur de vraag rijst of een wisseling 
van zuster niet goed zou zijn. Dit wordt met 
het Diaconessenhuis besproken. Resultaat is 
overplaatsing naar Jutphaas en in haar plaats 
komt zuster Klaske Brouwer. Zij wordt ontvan
gen met de tekst: "Gij hebt het om niet ontvan
gen, geeft het om niet." In die periode wordt 
het echtpaar Vonk als beheerder van het wijk
huis benoemd. In 1926 overlijdt zuster Hoevers 
op 46-jarige leeftijd. Velen spreken woorden 
van waardering bij haar begrafenis. 

In de komende jaren wordt vele malen gedis
cussieerd over de vraag, of de zuster de gehele 

vergadering van de commissie mag bijwonen of 
alleen een gedeelte. De meningen wisselen nog
al eens in de loop det tijden. Bijscholing is ook 
een punt van discussie: men vindt het wel nut
tig, maar vervanging tijdens de cursus blijkt 
vaak een probleem. In 1927 wordt het 25-jarig 
jubileum gevierd met een samenkomst in de 
Hervormde kerk. Aan het einde van het jaar 
komt zuster Haspels, besturend zuster van het 
Utrechts Diaconessenhuis een nieuwe zuster 
voorstellen: zuster Bea van der Hoeven. Zuster 
Brouwer neemt afscheid, zij gaat een cursus 
chirurgie volgen aan de Rijksklinieken (een 
voorloper van het Academisch ziekenhuis) te 
Utrecht. Zuster Bea van der Hoeven zal een 
belangrijke figuur worden in het dorp, zij zal 
bijna 35 jaar in Loenen blijven en veel lief en 
leed met de bevolking delen. Zij woont in het 
wijkgebouw "achter de kerk". Vanuit het dorp 
wordt meubilair geschonken, niet alleen voor 
de kamer van de zuster, maar ook voor de 
bestuurskamer. "Alles getuigde van orde en net
heid." 

Goede en slechte jaren wisselen elkaar af, soms 
is er een batig saldo, soms zijn er tegenslagen. 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 17 

Het werk moet zeer zuinig worden uitgevoerd, 
oude lakens worden als scheurlinnen gebruikt, 
dat wil zeggen men maakt er zwachtels van om 
wonden te verbinden. Als zuster Bea met 
vakantie gaat, wordt er vervanging gevonden in 
de persoon van zuster Marie Ogterop, die in 
Loenen woonde en dit werk jarenlang bleef 
doen. Zij viel ook in toen zuster Bea een cursus 
voor het diploma zuigelingenzorg ging volgen. 
Het Diakonnessenhuis droeg ƒ 40,- bij aan de 
kosten van de cursus. 

"Auto-fondsje" 
Het 25-jarig jubileum wordt in 1928 gevierd, 
maar nier uitbundig: een feestelijke herdenking 
in de kerk met orgelspel en zang van een nicht 
van het bestuurslid mevrouw Doude van 
Troostwijk. Zuster Bea wil graag het "enquêtri-
ce"-examen doen voor tuberculose- huisbezoek
ster en dat wordt toegestaan. In het kader van 
de preventie worden cursussen georganiseerd, 
bijvoorbeeld een cursus voor moeder- en kind
zorg. Ook geeft dokter De Jongh, huisarts en 
opvolger van dokter Posthuma, een EHBO-
cursus in het wijkgebouw. Tot het werkgebied 
van de Loenense zuster hoort ook de gemeente 
Ruwiel. Zij legt dus heel wat kilometers af om 
de patiënten in alle dorpen te verplegen. Welis
waar heeft zij een fiets, maar het zal niet meege
vallen zijn om in regen en wind, kou en glad
heid alle afgelegen huizen en boerderijen te 
bereiken. Vooral is het moeilijk, als in 1935 de 
fiets van de zuster met daarop de baby-weeg
schaal wordt gestolen! Gelukkig schenken 
enkele bestuursleden een nieuw vehikel en de 
huisarts doet een weegschaal cadeau. In die tijd 
wordr een "auto-fondsje" gevormd, waaruit de 
zuster bij slecht weer een taxi kan betalen. De 
crisisjaren vóór de Tweede Wereldoorlog vragen 
uitersre zuinigheid en men moet dankbaar zijn 
als enkele bestuursleden en andere dorpelingen 
bijspringen met geld en giften-in-natura. 

Nationaal-socialistische aanvallen 

Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en 
volgt de Duitse bezetting met schaarste aan 
voedsel en textiel. Het gevolg is distributie van 
veel goederen, waar het zusterwerk om verlegen 
zit. Het is vteemd dat in de notulen van het 
bestuur vrijwel geen woord over de oorlog is 
terug te vinden. Aan de andere kant is het ook 

wel weer begrijpelijk: een onvoorzichtig woord 
of geschrift kan desastreuze gevolgen hebben 
voor de bevolking of voor bepaalde personen. 
Dat er zo weinig op papier is gezet, wordt 
begrijpelijk uit her verslag dat de voorzitter van 
de Algemene Nederlandse Vereniging Het 
Groene Kruis uirbrachr in 1945. Hierin ver
haalt hij hoe gedurende de oorlog de bezetter 
trachtte invloed te krijgen op de organisatie. 
Deze wilde namelijk via de door de bevolking 
gewaardeerde kruisverenigingen invloed uitoe
fenen in de gezinnen teneinde daar de natio
naal-socialistische ideeën uit te dragen. 

De leiding van de A.N.V. Het Groene Kruis 
begreep vanaf het begin, dat het noodzakelijk 
zou zijn de eenheid te bewaren. Ze vroeg de 
besturen van de provinciale kruisverenigingen 
in versluierde rermen direct contact te zoeken 
met het hoofdbestuur, indien deze door 
"instanties die buiten het gewone kader vallen" 
zouden worden benaderd. 
Met de plaatselijke verenigingen moest slechts 
mondeling contact worden gehouden ter gele
genheid van de normale vergaderingen en 
besprekingen. Dat deze voorzorgen niet voor 
niets genomen waren, bleek toen de provincie 
Drente als eerste werd benaderd. Die wist de 
nationaal-socialistische aanval te weerstaan 

Zuster Bea van der Hoeven, 

L.L. Postbuma (huisarts te 

Loenen van 1910 tot 1934) 

en Annie Spee, apothekersas

sistente. Foto: mei 1934. 
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Een bazar ten bate van het 

zusterwerk,1953. Vanaf 

1904 werden er regelmatig 

bazars voor het zustermerk 

georganiseerd. Op deze foto 

ziet U rechts van zuster Bea 

van der Hoeven: mej. P Pos 

en links Mej. W. Pos. Staande 

van rechts naar links: De 

heer W Veerbeek (bestuurs

lid), de dames A. Mur-Soede, 

G. Roemburg-van Beek, 

A.M. Doude van 

Troostewijk-Vinke, 

]. Van Overeem, 

A. Schoonderwoerd-de Bruin, 

Tober-van Rijn, B. Hulsman, 

H. Veerbeek-Punter, 

de Haan-Bijl, Lokhorst-van 

Montfrans, onbekend, de 

Kruijff-Stalenhoef J.H. van 

Beusekom-van Foreest 

(bestuurslid), Van Kol-Lörx 

en verder onbekend. 

door diplomatiek te antwoorden, dat alle 
besluiten door het hoofdbestuur moesten wor
den goedgekeurd, dat men dus geen van de 
voorgestelde maatregelen kon nemen, maar 
bereid was deze aan het hoofdbestuur voor te 
leggen. 

De tweede aanval was gericht op het Wit-Gele 
Kruis, dat even afwijzend stond tegenover 
samenwerking met de nationaal-socialistische 
Stichting Winterhulp en de Nederlandse Volks
dienst (N.V.D.). Bij besprekingen met verte
genwoordigers van bovengenoemde organisa
ties en de Duitse National Sozialistische 
Volkswohlfahrt (N.S.V.) bleek, dat men de 
kruisverenigingen wilde doen samenwerken en 
wilde hervormen naar voorbeeld van de N.S.V. 
Van de zijde van het Groene Kruis wordt er dan 
op gewezen, dat men dergelijke besluiten 
slechts kan nemen door via de provinciale orga
nisaties ruggespraak te houden met alle plaatse
lijke verenigingen (ongeveer 3 miljoen mensen) 
en dat deze procedure maandenlang in beslag 
kan nemen. De Duitse vertegenwoordiger zegt 
daarop, dat in Duitsland alles veel sneller gaat: 
als de Führer iets beveelt gebeurt het, liefst nog 
dezelfde dag. Joden dienen te worden uitgeslo
ten van alle hulpverlening evenals allen die 
"niet meer in direct opzicht bruikbaar zijn voor 
de volksgemeenschap zoals invaliden, krankzin
nigen, zwakzinnigen, blinden en mettertijd 
ouden van dagen". 

Deze voorwaarden waren uiteraard voor de 
kruisverenigingen niet aanvaardbaar. Zich 
beroepend op het volkenrecht en het Vierde 
Haagse Verdrag van 1907 (het z. g. landoorlog
reglement), schrijft het hoofdbestuur, dat men 
in geval van gedwongen reorganisatie zal moe
ten overgaan tot opheffing van het Groene 
Kruis en dat dit onherstelbare schade zal ople
veren voor de volksgezondheid en wijst met 
name op de toename van besmettelijke ziekten. 
Op volle medewerking van verpleegsters en art
sen zal men dan ook zeker niet kunnen reke
nen. Op een algemene ledenvergadering van de 
A.N.V. Het Groene Kruis spreken de provincia
le besturen zich in dezelfde zin uit ondanks 
dreiging met represailles van Duitse zijde. 

Ook aanbiedingen het werk te financieren, 
werden afgewezen, daar men dan niet langer 
onafhankelijk zou zijn. Natuurlijk waren er 
leden, die aarzelden en slechts schoorvoetend 
tot een eendrachtig besluit konden komen. Het 
Hoofdbestuur liet de Secretaris-Generaal van 
het departement weten, dat men het werk 
ongestoord wenste voort te zetten. Hoogstens 
wilde het meewerken aan een proef: een afge
vaardigde van het kruiswerk bij de N.V.D. te 
benoemen, doch deze zou in dienst blijven bij 
het Groene Kruis en alleen hieraan verantwoor
ding schuldig zijn. Als afgevaardigde werd de 
heer Roos, secretaris-generaal van het Groene 
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Kruis, genoemd. De tegenstanders waren woe
dend, zoals blijkt uit een artikel in het natio
naal-socialistische en antisemitische schend
blad: 'De Misthoorn' onder de titel 
'Kruis'-ridders vechten tegen windmolens. 
Hierin beschuldigde men de kruisorganisaties 
van sabotage van de voorschriften van het vige
rend gezag. In het artikel werd getracht een wig 
te drijven tussen het Wit-Gele en het Groene 
Kruis. (Het Oranje-Groene Kruis werd pas na 
de oorlog opgericht). Er werd met ontbinding 
van de vetenigingen gedreigd, als deze doorgin
gen "een té gewillig oor te lenen aan inblazin
gen van over het Kanaal". De Duitsers en het 
ministerie gingen ook niet akkoord met de aan
wijzing van de heer Roos, die zij hadden leren 
kennen als voorstander van de zelfstandigheid 
van het Groene Kruis. De overheid zegde toe 
zelf met concrete plannen te zullen komen, 
doch zover is het nooit gekomen, daar de ande
re bestuutsleden niet genegen bleken de plaats 
van de heer Roos in te nemen. Tijdens een zeer 
gespannen bespreking in maart 1942 verklaar
den de Duitse vertegenwoordigers, dat zij als 
nationaal-socialisten deze vergadering niet lan
ger wilden bijwonen. De vertegenwoordigers 
van het departement hadden ook geen succes 
en het Groene Kruis werd verder met rust gela
ten. Men had de strijd gewonnen! 
Dit wilde echter niet zeggen, dat de individuele 
bestuursleden met rust gelaten werden. Ver
schillende leden van her hoofdbestuur zijn in 
de oorlogsjaren overleden. In hoeverre dit een 
direct gevolg was van de doorgestane emoties 
en inspanningen is niet duidelijk, maar niet 
onwaarschijnlijk, aldus de voorzitter. 
De overledenen waren Dr. C. Th. Haverkorn 
van Rijswijk en Dr. H. van Seventer, leden van 
het dagelijks bestuur, Ir. J.W. Sprenger, lid van 
het algemeen bestuur. De secretaris-generaal 
Ds. J. Beyerman moesr om gezondheidsrede
nen aftreden. Dr. G.H.Ch. Cath, Jhr. Mr. Ruys 
de Beerenbrouck en de voorzitter werden 
gelijktijdig gevangen genomen. De voorzitter 
Dr. J.H. Tuntler herkreeg spoedig de vrijheid, 
beide andere heren werden enige maanden in 
gijzeling gehouden. Dr. RJ. Piebenga bracht 
geruime tijd dooi in gevangenschap, doch in 
tegenstelling met de heer Ruys de Beeren
brouck staat van hem niet vast, dat er een ver
band bestaat met zijn bestuursfunctie. De heer 

C.G. Roos, die ds. Beyerman was opgevolgd als 
secretaris-generaal, werd in april 1944 gevan
gen genomen en kwam via andere kampen 
terecht in het Duitse concentratiekamp Bergen-
Belsen, waar hij is overleden op 31 mei 1945. 
Dit is volgens het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie de datum waarop gevan
genen van wie de juiste overlijdensdatum niet 
bekend was, geacht wetden niet meer in leven 
te zijn. In kamp Vught stond hij ingeschreven 
als "Mitglied Deputierte Staten von Z.H.", 
elders als burgemeester. Hij was woonachtig in 
Lekkerkerk. De kruisverenigingen zijn aan deze 
mensen veel dank verschuldigd. 

In juni 1953 wordt het pand 

"De Hooge Stoep" aange

kocht, omdat het wijkhuis 

achter de kerk te klein was 

geworden. Het perceel werd 

geschikt gemaakt als 

wijkhuis. 

De opening vond plaats op 

15 december 1954. 

Coll.: SAW. 
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gazijnkast met uitleen-

artikelen voor zieken. 

Hoewel in notulen en jaarverslagen van Loenen 
niet te lezen is welke invloed de oorlogssituatie 
op het zusterwerk heeft gehad, is het toch dui
delijk dat de algemene tendens om alle vereni
gingen in Nederland te nazificeren tot grote 
vootzichtigheid maande. Alleen tussen de regels 
door zijn er wat gegevens te vinden: meer 
patiënten overleden dan in andere jaren, meer 
versterkende middelen nodig, huisvestingspro
blemen doordat er niet gebouwd kon worden 
en de bestaande huizen niet konden worden 
onderhouden. Getrouwde kinderen die geen 
woning konden huren, moesten noodgedwon
gen inwonen bij de ouders, soms zelfs in zeer 
kleine huizen. Dit alles duurde nog jaren na het 
einde van de oorlog; distributie van levensmid
delen en andere zaken bleven nog jaren bestaan, 
al gaven de "bonnen" van de distributiekaarten 
langzamerhand wel recht op wat gtotere porties. 

De Hooge Stoep 
In 1953 ziet het bestuur kans een huis te kopen 
om er een nieuw wijkgebouw in te vestigen. 

Het is het huis de Hooge Stoep in de Dorps
straat, vroeger 'Soeterust' geheten (thans 
Dorpsstraat 26). Dit gebouw, waarin ooit 
gedeeltelijk een bierbrouwerij en later een 
huishoudschool en een drogisterij waren 
gevestigd, heeft een mooie tuin met theekoe
pel aan de Vecht. Niet veel wijkgebouwen zul
len zich op zo'n bezit kunnen beroemen! In 
het souterrain kunnen tijdens de zittingen van 
het consultatiebureau de kinderwagens gestald 
worden en daar wordt ook het magazijn 
ondergebracht. Daarboven bevinden zich de 
kamers voor arts, zusters enz. De etage daarbo
ven biedr huisvesring aan de wijkzuster en het 
conciërge-echtpaar. 

In 1953 wordt de Commissie voor Christelijke 
Belangen omgevormd tot een stichting, zodat 
deze als rechtspersoon in aanmerking kan 
komen voor rijkssubsidie. Ook sluit de stich
ting zich aan bij de landelijke protestants-chris-
telijke organisatie en krijgt als officiële naam: 
Stichting Oranje-Groene Kruis Loenen. Hoe
wel het kruiswerk is aangesloten bij een prote-
stants-christelijk organisatie blijven de zusters 
werken voor mensen van alle gezindten. Ook 
de verbouwing van de Hooge Stoep wordt aan 
vaklieden van alle gezindten gegund. Om de 
kosten voor dit pand te drukken, probeert het 
bestuut op allerlei manieren inkomsten te krij
gen. Voordat de nieuwe bewoners erin trekken, 
kan men het huis verhuren ten behoeve van een 
tentoonstelling ter ere van het duizendjarig 
bestaan van Loenen, hetgeen met veel feeste
lijkheden gepaard gaat en waarvoor de dames 
van het bestuur een theeschenkerij verzorgen. 
Maar ook als het gebouw in gebruik is geno
men als wijkgebouw worden ruimten verhuurd: 
aan het bureau voor alcoholbestrijding en later 
aan een praktijk voor fysiotherapie. Aan het 
Leesgezelschap van Loenen wordt toegestaan er 
zijn jaarvergadering te houden. 

Preventie 
Naast de curatieve zorg wordt de preventie 
steeds belangrijker. In dat verband is voorlich
ting aan de bevolking van groot belang. We 
zagen reeds dat er consultatiebureaus voor zui
gelingen en kleuters worden gehouden en cur
sussen worden gegeven. Zo wordt er in 1956 
door de huisarts en de dominee een cursus 
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gegeven voor jonggehuwden. Hierin komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 
Kalverliefde, liefde, verloving, huwelijksplan
nen. 

"Want die twee zouden één zijn". 
"Opdat het gebed niet verhinderd worde". 
Hierin kwamen vragen aan de orde als: wie is 
de baas in huis en is een man een pantoffelheld 
als hij helpt afdrogen? 

"Noemend Abraham haren heer", met als 
belangrijkste punten: de plaats van de vrouw in 
het huwelijk, de werkende vrouw, make-up, 
uitgaan en gezelligheid, seksualiteit en drie
hoeksverhoudingen. 

"Zo het God belieft hun die te geven", met als 
onderdelen: beschuit met muisjes, 
naamgeving, embryo-ontwikkeling, zwanger
schap, hygiëne, contact met de arts, kraambed. 

Uitbreiding 
In 1962, het jaat waarin het 60-jarig bestaan 
wordt gevierd, wordt een nieuwe wijkverpleeg-
ster aangesteld, namelijk zuster Riek Jansen, 
zulks in verband met het naderende afscheid 
van zuster Bea. De nieuwe zuster doet haar 
werk per fiets of solex en bij heel slecht weer of 
calamiteiten per taxi. Zuster Bea neemt in 
oktober van dat jaar na 35 jaar trouwe dienst 
afscheid van het zusterwerk, uiteraard met een 
receptie en cadeaus. Voor haar werk ontvangt 

zij zelfs een koninklijke onderscheiding. Omdat 
een zeer koude winter volgt, wordt besloten een 
auto voor de zuster aan te schaffen. Het jaar 
daarop dient zuster Hilde de Haan zich aan als 
waarneemster, mits zij in het wijkgebouw huis
vesting kan krijgen. In Vreeland en Nieuwer ter 
Aa, waar men Groene Kruisverenigingen heeft 
opgericht en waar tot dan toe de zusters van 
Loenen aan de Vecht werkten, denkt men over 
het aanstellen van een eigen zuster, daar het 
werk zich uitbreidt. Maar tenslotte besluit men 
toch een tweede zuster in Loenen aan te stellen 
en de beide zusters in de verschillende plaatsen 
te laten werken, omdat dit organisarorisch en 
financieel aantrekkelijker lijkt. Voor de verde
ling van de kosten wordt een verdeelsleutel 
gemaakt: Loenen zal 66 %, Vreeland 2 1 % en 
Nieuwer ter Aa 13 % van de totale kosten dra
gen. De contributies worden gelijk getrokken. 
Nu kan een tweede zuster aangesteld worden; 
men besluit in 1964 zuster Hilde de Haan, die 
inmiddels haar wijkdiploma heeft behaald, te 
benoemen. 

Als het conciërge-echtpaar in 1967 vertrekt, 
worden de werkkamers van de beide zusters 
opgeknapt en wordt in plaats van een conciër
ge-echtpaar een huishoudelijke hulp aange
steld, die niet langer inwonend is. Hoewel het 
huis "de Hoge Stoep" aanvankelijk een verbete-
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ring is vergeleken met het pand Kerkstraat 6, 
blijkt in de loop der jaren dit gebouw niet zo 
geschikt meer. De praktijkruimte, waar inmid
dels ook de vroedvrouw en de fysiotherapeut 
praktijk houden en waar ook zwangerschaps-
gymnastiek wordt gegeven, wordt te klein voor 
alle activiteiten. Bovendien loopt het souterrain 
telkens onder water en de voorzieningen voor 
verbeteringen brengen hoge kosten mee. Ook 
vinden de moeders het toch wel lastig met de 
kinderwagens steeds het trapje naar het souter
rain op en af te moeten. Lang werd gedelibe
reerd over de voors en tegens van verbouw of 
nieuwbouw. De gemeente stelde grond 
beschikbaar aan de Keizer Ottolaan, maar het 
duurt nog vele jaren voor alles in kannen en 
kruiken is met architecten, subsidies enz. 
Bovendien brengt de uitbreiding van de ver
schillende woonkernen veel extra werk mee, 
waardoor een derde wijkzuster moet worden 
aangesteld. Voorlopig gaat zuster Sepkje Grif
fioen, die ook al waarnam, drie ochtenden per 
week helpen. In 1972 kan een vaste zuster 
benoemd worden, namelijk zuster Ilse Kreisel. 
Zij krijgt woonruimte in Vreeland, waar het 
Groene Kruis op het adres Duinkerken 6 een 
woning beschikbaar stelt. Het bestuur vindt het 
nu ook tijd om leden van andere kerken bij het 
werk van de stichting te betrekken. De statuten 
worden gewijzigd en er komen nu twee her

vormde, twee gereformeerde, twee rooms-
katholieke en twee bui ten-kerkelijke leden, in 
totaal acht bestuursleden. Het nieuwe bestuur 
kiest in 1975 definitief voor nieuwbouw. Het 
nieuwe wijkgebouw komt in het pand Keizer 
Ottolaan 13. De zusters verhuizen naar een 
woning op Weerestein. De officiële opening 
vindt plaats op 1 juni 1977 met een groot feest, 
waarbij het hele dorp wordt betrokken. 

Fusies 

Intussen zijn er op plaatselijk, provinciaal en 
landelijk niveau allerlei ontwikkelingen aan de 
gang, allereerst de fusie met het Groene Kruis 
Vreeland, die mogelijk is geworden na de "ont
kleuring" van het bestuur. Dezelfde "fusie en 
ontkleuring" zien we op landelijk en provinci
aal gebied, waar het Wit-Gele, Oranje-Groene, 
en Groene Kruis samengaan. Na de fusie met 
Vreeland wordt besloten dat zuster Kreisel in 
1980 overgaat naar Breukelen, omdat Nieuwer 
ter Aa bij de gemeente Breukelen wordt 
gevoegd. Inmiddels zijn er plannen ontwikkeld 
voor de bouw van een wijkgebouw in Vreeland, 
omdat de behuizing in het voormalige gemeen
tehuis veel te bouwvallig is geworden. De nieu
we huisvesting komt in de vroegere peuter
speelzaal, die daartoe geheel wordt verbouwd 
en opgeknapt. Zuster Riek Jansen gaat in Vree
land wonen. Helaas overlijdt zij in 1987 en 
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wordt zij in Vreeland begraven. Zij was in beide 

dorpen zeer geliefd. 

Een aantal moeders, dat geregeld het consulta
tiebureau bezoekr, heeft behoefte aan meer 
onderling conract voor het uirwisselen van 
ervaringen met betrekking tot zwangerschap, 
geboorte en opvoeding van de kinderen. Het 
bestuur juicht dit toe en in 1988 wordt daarom 
'Peuterleut' opgerichr: de moeders volgen eerst 
een introductiecursus en zijn vervolgens om 
beurten gastvrouw tijdens en na de zittingen 
van het consultatiebureau. Tijdens deze bijeen
komsten worden de kinderen beziggehouden. 
Daarvoor wordr speelgoed aangeschaft en één 
van de bestuursleden, die betrokken was bij het 
initiatief, zal contact met het bestuur onder
houden. 

De fusiekoorts is dan nog niet uitgewoed: in 
1978 wordt de Regionale Kruisvereniging 
Noordelijke Vechtstreek gevormd, bestaande 
uit alle kruisorganisaties van Breukelen, Loenen 
en Abcoude. Het personeel van deze organisa
ties gaat over in dienst van de nieuwe kruisver
eniging. De taak van de oude verenigingen en 
stichtingen wotdt daardoor een andere, perso
neelsbeleid en administratie vervallen. De nieu
we organisatie stelt een hoofdwijkverpleegster 
aan: zuster Annegeer Konijn. Haar kantoot, 

waaronder ook de administratie van de regio 
vak, komt op de bovenetage van het Loenense 
wijkgebouw. Na enkele jaren wordt zij opge
volgd door zuster Joke Janse. 
De eerste ziekenverzorgende doet zijn intrede 
in het kruiswerk en daarmee de eerste man in 
de zorg in deze regio, namelijk René Schouten 
van der Velde. De aanstelling van een hoofd-
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Lindengracht te Vreeland. 

In het pand uiterst links was 

enige tijd het magazijn van 
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wijkverpleegkundige betekent een organisatori
sche verandering voor de wijkverpleegkundi
gen, die tot dan toe zelfstandig gewerkt hebben 
in direct contact met de plaatselijke besturen; 
het uitvoerend werk van de zusters blijft wel 
zelfstandig. 

In 1989 wordt bij een gemeentelijke herinde
ling Nigtevecht bij Loenen gevoegd. Aanvanke
lijk wil de plaatselijke vereniging in Nigtevecht, 
aangesloten bij het Groene Kruis, zelfstandig 
blijven, maar na enkele jaren komt er een fusie 
tot stand tussen de Stichting Kruiswerk Loe-
nen-Vreeland, de Stichting Kruisgebouwen 
Loenen-Vreeland en het Groene Kruis Nigte
vecht. 

Schaalvergroting 

In 1990 leidde een nieuwe schaalvergroting tot 
de Stichting Kruiswerk Noord-West Utrecht. 
De zusters, die tot op dat moment 'all round' 
werkten, moesten zich gaan specialiseren in 
thuiszorg of ouder- en kindzorg. 
De centrale overheid drong sterk op deze 
schaalvergroting aan, ondanks heel wat tegen
stand bij de onderliggende organisaties. Aan
vankelijk wilde men geheel West-Utrecht in één 
organisatie onderbrengen, maar zowel Noord-
West als Zuid-West Utrecht verzetten zich 

daartegen, omdat de communicatielijnen tus
sen de vele dorpen en de stad Woerden te lang 
en te omslachtig zouden worden en zowel het 
bestuur als de efficiency zouden benadelen. 
Tenslotte werd het plan van deze kruisorganisa
ties goedgekeurd, mits het niet méér zou kos
ten. De nieuwe organisatie kreeg de naam Wei
desticht. De provincie Utrecht kent nu vijf 
grote organisaties: Stad Utrecht, N.W.-Utrecht, 
Z.W.-Utrecht, N.O.- en Z.O.-Utrecht. De 
provinciale vereniging wordt opgeheven, de 
medewerkers worden ingedeeld bij de nieuwe 
organisaties. Om toch contact te houden tussen 
de nog bestaande plaatselijke organisaties, 
wordt daarnaast Nedersticht gevormd, waar 
ook individuele leden van opgeheven plaatselij
ke kruisverenigingen lid van kunnen worden. 
Doel is aanvullende zorg te bekostigen van 
taken, waarin de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) niet voorziet. Na enkele 
jaren wordt deze weer opgeheven wegens 
gebrek aan belangstelling. Het kantoor van 
Weidesticht is gevestigd in Maarssenbroek en 
staat onder leiding van een directeur. Er bestaat 
een "Stichting Vrienden van Weidesticht", 
waarvan de directeur penningmeester is. 
Het kruiswerk is inmiddels ook gefuseerd met 
het maatschappelijk werk en de gezinszorg. Er 
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wordt niet meer gesproken over kruiswerk, 
maar over thuiszorg. De organisatie omvat 
thans ruim duizend medewerkers. Een onaf
hankelijke indicatiecommissie moet nu beoor
delen welk soort hulp een zieke, hulpbehoeven
de of bejaarde nodig heeft. Deze beslissingen 
berusten dus niet meer bij huisarts en wijkver
pleegkundige. Of de grootschalige organisatie 
betere zorg oplevert dan de kleinschalige - van
uit de bevolking geboren en gedragen - de tijd 

zal het leren  
In 1997 neemt zuster Hilde de Haan na ruim 
33 jaar afscheid met een grootse receptie en veel 
afscheidsspeeches en -cadeaus in de grote zaal 
van 't Kampje. Vele oud-patiënten en vroegere 
bezoekers van de consultatiebureaus komen 
afscheid nemen en spreken hun waardering uit. 

Vreeland 

Uit het voorgaande blijkt dat de geschiedenis 
van het kruiswerk in Vreeland vanaf het begin 
nauw gelieerd is geweest met die van Loenen 
aan de Vecht. Reeds lang voor Vreeland een 
eigen kruisorganisatie had, werkten de zustets 
van het Oranje-Groene Kruis al in dit dorp, 
aanvankelijk af en toe, later heel geregeld. In 
1928 kwam het tot oprichting van een eigen 
vereniging, die zich aansluit bij de landelijke 

organisatie Het Groene Kruis. De zusters uit 
Loenen blijven echter in Vreeland werken. Wel 
wordt er een magazijn geopend bij particulie
ren aan huis. Eerst op de Achtergracht (later 
Lindengracht genoemd), daarna in de Vossen-
laan bij kraamverzorgster J.J. van der Linden-
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Boekschoten, vervolgens aan de Lindengracht 
16 bij de familie Van Groen. 
Als in het Gemeenschapshuis (het vroegere 
gemeentehuis) een betere Groene Kruis-ruim-
te wordt gecreëerd, worden de magazijnartike-
len door de wijkverpleegkundige op het 
spreekuur uitgeleend. Dit gebeurt later ook op 
het adres Fetha 3, het nieuwe wijkgebouw. 
Huisarts dokter Hamming hield in het begin 
consultatiebureau in zijn woning op het adres 
Voorstraat 18. De moeders en kinderen moes
ten in de gang wachten en het onderzoek vond 
plaats in de onderzoekkamer van de dokter
spraktijk. Dit was geen ideale situatie. Burge
meester Sprenger zorgde ervoor, dat het con
sultatiebureau kon worden gehouden in de 
gymnastiekzaal van de school bij het gemeen
tehuis. Een bezwaar was wel, dat de verwar
ming berekend was op jongeren-in-beweging 
en dus nogal fris was voor uirgeklede baby's. 
Voor de moeders was de situatie ook niet zo 
comfortabel, want zij moesten wachten op de 
gymnastiekbanken. De oplossing voor dit pro
bleem kwam in 1964, toen Vreeland bij de 
gemeente Loenen gevoegd werd. Het gemeen
tehuis komt daardoor vrij en een deel daarvan 
werd beschikbaar gesteld voor het kruiswerk. 

Het was daar een stuk comfortabeler, maar de 
tandarts maakte gebruik van dezelfde ruimte 
met als gevolg dat de zuigelingen onderzocht 
moesten worden op de tandartsenstoel! 
Op den duur werd het gebouw steeds bouw
valliger. Noodzakelijk onderhoud werd niet 
meer gepleegd, omdat er plannen waren het 
hele gebouw tot appartementen te verbouwen. 
De klachten stapelden zich op: er groeiden 
takken in de dakgoot, ramen en deuren sloten 
niet goed meer, enzovoort. Het werd hoog tijd 
voor betere huisvesting. De oplossing wordt 
gevonden in de vroegere kleuterschool, die op 
dat moment dienst deed als peuterspeelzaal. 
Na veel onderhandelingen met het gemeente
bestuur en het bestuur van de peuterspeelzaal 
worden de peuters ondergebracht bij de open
bare school die een lokaal over heeft. Het wijk
gebouw op Fetha 3 wordt vervolgens geschikt 
gemaakt voor het nieuwe doel: het wordt ver
bouwd, fris geschilderd en fleurig gemeubi
leerd. Op 17 september 1985 wordt het door 
zuster Jansen, gestoken in historisch verpleeg
sterskostuum en gezeten op een oude solex, 
feestelijk geopend, waarbij de gepensioneerde 
zuster Bea ook nog acte de présence geeft. 
Onderhuurders zijn een tandarts, een verlos-
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kundige, het huisartsenlaboratorium en de 
trombosedienst, die er zittingen houden. 
Na de fusie van alle kruisorganisaties in 
Noord-West Utrecht, die leidt tot het ontstaan 
van Weidesticht, wotdt de exploitatie van het 
kruisgebouw te duur gevonden en wordt het 
gesloten. Moeders en baby's moeten voortaan 
naar het consultatiebureau in Loenen aan de 
Vecht. 

Nigtevecht 
Daar Nigtevecht vanouds georiënteerd was op 
Weesp, viel het kruiswerk in deze plaats onder 
de regio Gooi- en Vechtstreek. Na het verschij
nen van een gedenkboek over 125 jaar kruis
werk in deze regio, zijn de archieven groten
deels vernietigd, waardoor het moeilijk was de 
geschiedenis te reconstrueren. In het gedenk
boek kwamen slechts enkele passages over het 
werk in Nigtevecht voot. Gelukkig hadden 
twee bestuursleden nog wat stukken bewaard 
en vonden we enkele aanknopingspunten in 
het gemeente-archief van Nigtevecht. Daatuit 
weten we, dat burgemeester en wethouders 
van Nigtevecht in 1922 besluiten tot oprich
ting van een Groene Kruisorganisatie. Aanlei
ding was de mededeling van dokter Hamaker, 
bestuurslid van het Groene Kruis Utrecht, dat 
hij in Nigtevecht een toespraak zou komen 
houden. In de vergadering van 30 januari 
1922 bespreken burgemeester en wethouders 
dit voornemen. Zij besluiten "jeugdige perso
nen te weren" van de lezing, wethoudet Hen-
nipman geeft in overweging om vóór de lezing 
alvast een bestuur samen te stellen om te voor
komen "dat er elementen in konden komen, 
die er niet in zijn moesten". Het initiatief tot 
het oprichten van een Groene Kruisafdeling 
ging hier dus niet uit van particuliere personen 
uit de bevolking, maar vanuit de plaatselijke 
overheid. Dit was een uitzondeling in de 
Groene Kruisorganisatie. Er ontstaat een brief
wisseling met de landelijke organisatie van het 
Groene Kruis. Het Centtaal Bureau van deze 
organisatie te Utrecht is van mening dat voor 
het oplichten van een kruisvereniging een 
degelijke voorbereiding nodig is en dat de heet 
Hamaker en zuster Van Hulst, oud-wijkver-
pleegster en.propagandiste voor de wijkverple
ging, graag voorlichting zullen geven, ook over 
de noodzaak van aanstelling van een wijkver-

pleegster en een goede kraamhulp. Verder is de 
aanschaf van verplegingsartikelen nodig. Op 
20 maart 1923 vtoeg de heer Laddé in zijn 
functie van secretaris van het vootlopig 
bestuur aan burgemeester en wethouders om 
"het ledigstaand voormalig brandspuithuisje 
gratis in bruikleen te mogen hebben ten einde 
dit in te kunnen richten als magazijn der ver-
eeniging." Tevens vraagt hij voor eenmaal een 
openbare vergadering te mogen houden in de 
openbare school. Op 11 april 1923 volgt dan 
de officiële oprichting van "Het Gtoene Ktuis, 
afdeling Nigtevecht", zoals blijkt uit de statu
ten, en in 1926 volgt koninklijke goedkeuring, 
ondertekend door koningin Wilhelmina. 
Het brandspuithuisje wordt ingericht als 
magazijn voor verplegingsartikelen. Uit de sta
tuten wordt niet duidelijk hoe de aanstelling 
van de zusters was geregeld. Wij vermoeden 
dat er een overeenkomst bestond met de kruis
vereniging van Weesp, c.q. Gooi- en Vechts
treek, daar Nigtevecht in haar jaarlijkse opgave 
aan de Provinciale Vereniging Het Gtoene 
Kruis namen van zustets uit deze streek 
noemt. 

In 1961 worden plannen gemaakt voot de 
oprichting van een 'medisch centrum' als 
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onderdeel van het Dorpshuis (Dorpsstraat 3). 
In 1963 krijgt het kruiswerk een renteloos 
voorschot ad ƒ 5000,- van het Provinciaal 
Bestuur van de Utrechtse vereniging Het 
Groene Kruis, hoewel het is aangesloten bij de 
Noord-Hollandse organisatie. Bij een statuten
wijziging in 1987 blijft men nog steeds geo
riënteerd op Noord-Holland. Als Nigtevecht 
in 1989 bij de gemeente Loenen wordt inge
deeld, weigert het Nigtevechtse Groene Kruis 
samen te gaan met de Loenense organisatie, 
maar in 1993 komt het daar toch van en gaat 
men tenslotte deel uitmaken van Weidesticht. 

Nieuwer ter Aa 
Vanaf het begin van het kruiswerk in Loenen 
hoorde het dorp Nieuwer ter Aa tot het werk
gebied van de Loenense wijkverpleegsters, 
hoewel daar - net als in Vreeland - een afdeling 
van het Groene Kruis was opgericht. De admi
nistratie van deze vereniging had slechts een 
geringe omvang, omdat veel werk door het 
Oranje-Groene Kruis te Loenen werd verricht. 
De financiële administratie was heel eenvou

dig: het privé-gironummer van de penning
meester fungeerde tevens als gironummer van 
de vereniging. Deze bestuurder herkende de 
verenigingsgelden aan de bedragen van de 
contributie. Er waren geen geregelde bestuurs
vergaderingen: eenmaal per jaar kwam het 
bestuur bijeen en schreef dan tevens de alge
mene ledenvergadering uit, waarop gewoonlijk 
weinig of geen leden verschenen. Wel deden 
verscheidene boeren mee aan het schapenwei
den. In 1962 had de vereniging 160 leden, vijf 
jaar later was dit aantal gegroeid tot 165. De 
contributie bedroeg toen ƒ 16,- per jaar. 
Na de samenvoeging van Loenen a/d Vecht en 
Vreeland ging zuster Kreisel werken in Breuke-
len en zorgden de Breukelense zusters voor
taan voor Nieuwer ter Aa, dat sinds 1980 
onder Breukelen ressorteerde. Na 1990, als de 
wijkverpleegkundige werkzaamheden worden 
gesplitst in thuiszorg en ouder-en-kind-zorg, 
ging de thuiszorg onder Breukelen en de 
ouder-en-kind-zorg weer onder Loenen vallen. 
Alles bijeen is Nieuwer ter Aa ongeveer 75 jaar 
door Loenense zusters verzorgd. 

De Loenense kraamverzorg

ster Antje Schipper doet een 

baby in bad. 
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KRAAMZORG 

Tot dusverre hebben we voornamelijk geschre
ven over de wijkverpleegkundigen, maar in de 
thuiszorg werken ook mensen met andere 
opleidingen. In de eerste plaats noemen wij hier 
de kraamzorg. Deze zorg is weliswaar een 
onderdeel van de verpleegzorg, maar ontwik
kelde zich tot een zelfstandig tak. In de geschie
denis zien we dat vroedvrouwen (vroed = wijs) 
zich bezighielden met de zorg voor kraamvrou
wen en zuigelingen. 

Aanvankelijk waren dit vrouwen zonder Theore
tische opleiding, doch die bijvoorbeeld van-
moeder-op-dochrer een zekere praktische ken
nis hadden opgedaan. 

De sterfte onder zowel kraamvrouwen als zui
gelingen was in die tijd enotm hoog. 
Ook de bakers die de dagelijkse zorg aan moe
der en kind gaven, waren ongeschoolde vrou
wen. 

Er bestond veel bijgeloof op het gebied van 
zwangerschap en zuigelingenzorg: de term 
'bakerpraatjes' is niet voor niets ontstaan. 
Langzamerhand gingen vooruitstrevende artsen 
zich met de gang van zaken bezighouden, en 
kregen medewerking van meelevende burgers. 
Zij richtten verenigingen op die ijverden voor 
betere opleidingen en voorlichting aan aan
staande moeders. In samenwerking met de 
kruisverenigingen werden consultatiebureaus 
voor zuigelingen opgericht en opleidingen 
gesticht voor kraamverzorgsters. 
Deze opleidingen startten in het begin van de 
twintigste eeuw, de eerste in 1901 te Den Haag. 
De belangrijkste principes waren "rust, reinheid 
en regelmaat". De vroedvrouwen-opleiding 
ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een 
vierjarige cursus op het niveau van het hoger 
beroepsonderwijs. De meeste opgeleide vroed
vrouwen oefenen een zelfstandige verloskundi
ge praktijk uit, sommigen zijn verbonden aan 
een ziekenhuis. 

De kraamverzorgsters assisteren de arts of 
vroedvrouw bij de bevalling en zorgen daarna 
nog enige tijd voor moeder en kind. Zij worden 
opgeleid in een speciaal opleidingscentrum, 
waarvan er ook één in Noord-West Utrecht 
heeft bestaan. De cursus duurde toen achttien 
maanden. Thans is deze opleiding een onder
deel van het middelbaar beroepsonderwijs voor 

verzorgenden. De kraamverzorgster werkt in 
dienst van een kruisvereniging of een zelfstan
dig kraamcentrum. Er zijn kraamverzorgsters, 
die de gehele dag in een gezin werken (aanvan
kelijk waren zij ook wel intern) en wijkkraam-
verzorgsters, die enkele uren per dag voor moe
der en kind komen zorgen. In Loenen was de 
bekendste kraamverzorgster Antje Schipper en 
in Vreeland Co Boekschoten. 

WIE WERKEN ER NOG MEER 
VOOR HET KRUISWERK 

Gezinsverzorgsters 
Vroeger was de opleiding tot gezinsverzorgster 
in handen van een kruisvereniging of van een 
zelfstandig opleidingscenttum. Thans is deze -
evenals bij de kraamverzorgsters - een onder
deel van het middelbaar beroepsonderwijs. 
Doel was hulp in het gezin ter vervanging van 
(zieke) moeders, dus vooral hulp op huishoude
lijk gebied. Na diplomering konden gezinsver
zorgster nog speciale cursussen volgen voor het 
functioneren in moeilijke gezinnen. Een beken
de Loenense gezinsverzorgster was mevrouw 
Ati den Besten - van Houwelingen. 

Bejaardenverzorgsters en -helpsters 
Zij worden opgeleid voor werk in bejaarden
huizen, maar werken ook wel bij de kruisorga
nisaties, dus bij bejaarden thuis. De behoefte 
aan deze zorg groeide met de toename van het 
aantal ouderen in Nederland, zowel doordat 
de mensen ouder worden als doordat hun aan
tal toeneemt. De helpsters doen licht verzor
gend en huishoudelijk werk, de verzorgstets 
werken meer zelfstandig en niet alleen op huis
houdelijk gebied, maar ook ter ondersteuning 
van bejaarden. Verder bemiddelt de thuiszorg 
bij het verkrijgen van z.g. alpha-hulpen (zon
der specifieke opleiding) voor huishoudelijk 
werk bij mensen thuis. 

Administratieve medewerkers 
Naast de bovenvermelde medewerkstets, die 
direct bij de zorg betrokken zijn, werken er bij 
de thuiszorg ook mensen die wat meer op 
afstand van de patiënten, cliënten, werken, 
zoals administratieve krachten voor perso
neels- en financiële administratie. 

Neurologie (afdeling 
in het ziekenhuis): 
"Ik heb zes dagen op 
de neuroloog gele
gen". 

Orthopedisch: 
"Ik moet naar een 
orthodoxe schoenma
ker". 

Vocht: 
"Het vocht dringt door 
de vloer van de slaap
kamer van mijn oude 
moeder, die helemaal 
beschimmeld en verrot 
is". 

Woningbouw 
vereniging: 
WUTA, zo heet een 
woningbouw
vereniging, d.w.z.: 
"Wacht Uw Tijd Af". 
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Paramedic! 

Als paramedische beroepsgroep zijn de diëtis
ten reeds lang bekende figuren in het kruis
werk. Zij adviseren cliënten over voeding en 
het samenstellen van diëten. Ook andete para-
medici als ergotherapeuten zijn wel in de thuis
zorg werkzaam. 

De artsen 

Artsen hebben aan het begin gestaan van de 
ontwikkeling van het kruiswerk. Geconfron
teerd met grote problemen in de gezondheids-
zotg zochten zij oplossingen op het gebied van 
preventie en voorlichting. Talloos zijn de 
oproepen en publicaties, waarmee zij zich tot 
bestuurders en publiek wendden. Ook hielpen 
zij praktisch bij de oprichting en het besturen 
van de kruisorganisaties. Toch waren er weinig 
artsen in dienst van de kruisverenigingen en 
zeker niet in fulltime dienstverband. Veelal 
waren zij adviseurs van de besturen. Op plaatse
lijk vlak waren zij verbonden aan de consulta
tiebureaus voor zuigelingen en kleuters, soms 

als huisarts, als kinderarts en als speciaal opge
leide consultatiebureau-arts. Ook op districts
niveau waren artsen aan het kruiswerk verbon
den, zoals bijvoorbeeld de districtsartsen voor 
de kinderhygiëne. Op provinciaal en landelijk 
niveau waren artsen meestal als staffunctiona
rissen aan de organisaties verbonden. 
In Loenen aan de Vecht zijn de volgende huis
artsen als medisch adviseur bij de kruisvereni
ging betrokken geweest: L.L. Posthuma, M.A. 
de Jongh, F.L. Smit en S.G. de Vries. In Vree
land waren het: H. Hamming, J. Greevelink en 
P. Klever. De Vreelandse artsen waren tevens 
werkzaam voor het consultatiebureau voor zui
gelingen. 

Op de consultatiebureaus voor zuigelingen en 
kleuters waren werkzaam de kinderartsen: L. 
van Gogh, M.C. van den Hoeven en H. van 
Tinteren. 

Na 1990 werken er alleen nog consultatiebu
reau-artsen. Voor Loenen, Vreeland en Nigte-
vecht was dit tot 2000 dokter D. Sramek-
Jerabkova. Na dit jaar waren er meer 

Gezinsverzorgster Ati van 

Houwelingen, later gehuwd 

met jan den Besten. I 
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wisselingen. In Nieuwer ter Aa werkte dokter 
M. Goslinga-Kramer. 

De beheerders der gebouwen 
In Loenen aan de Vecht ontmoetten we reeds 
het echtpaar Hulst, dat in het "Cremerhuis" en 
het wijkhuis 'achter de kerk' als eerste beheer
ders werkzaam waren. Later werkten daar: 
mejuffrouw Breukelman, Antje de Bruyn, 
Dientje (achternaam onbekend), de echtparen 
Vonk, Stoof en Van der Ven. De laatste 
beheerders 'achter de kerk' waren de heer en 
mevrouw Aalders-Vroon. In het wijkgebouw 
de "Hoge Stoep" startte het echtpaar Van Dui
nen en later werkte er het echtpaar Bon, dat in 
1966 door ziekte vertrok. Daarna besloot het 
bestuur geen inwonend conciërge meer te 
benoemen. Het huishoudelijk werk wordt dan 
twee jaar behartigd door mevrouw W. van 
Oort-Donkersloot en van 1968 tot 1988 door 
mevrouw A.G. Kruiswijk. Van juni 1977 tot 
oktober 2000 was het echtpaar Van Rooijen 
beheerder van het wijkgebouw Keizer Orto
laan 13. Na pensionering van mevrouw 
Kruiswijk tot heden is het onderhoud in han

den van mevrouw Elly van der Schaft. 
In Vreeland's gemeenschapshuis zorgde de 
heer F.C. Nieuwland voor het onderhoud en 
in het gebouw Fetha 3 werd dit gedaan door 
mevrouw Diny Huisstede. 
In Nieuwer tet Aa waren het achtereenvolgens 
de families Van der Linden, Meester en J. 
Kroon, die het dorpshuis beheerden. 
In Nigtevecht bestond een overeenkomst 
betreffende het beheer van het gehele dorps
huis, waarvan het medisch centrum een apart 
onderdeel was en is. 

De besturen 
Het zou te ver voeren om alle bestuursleden 
op te sommen, daarom noemen we hier alleen 
de voorzitters. Tijdens de periode van de 
Commissie voor Christelijke Belangen te Loe
nen aan de Vecht waren de hervormde predi
kanten voorzitter. 
Dit waren achtereenvolgens: 
ds. A. Drost (oprichter van het zusterwerk) 
ds. P.C. IJsseling 
ds. W.E.M. Hoekzema 
ds. H.N. van Hensbergen 

Oliebollenbakken in 1952. 

Dit unieke dorpsgebeuren 

wordt nog steeds voortgezet. 

De opbrengst is nu niet meer 

voor het zusterwerk, maar 

voor de jaarlijkse senioren-

tocht, waaraan senioren uit 

de hele gemeente Loenen 

kunnen deelnemen. Staand 

v.l.n.r. de vrijwilligsters: Elly 

van der Neut, Marian Doude 

van Troostwijk, mevr. 

Dokkum, mevr. Doude van 

Troostwijk, mevr. De Ruiter, 

mevr. Van Kol, mevr. 

Westveen, de directrice van de 

huishoudschool, mej. Tonia 

de Kruijf, mevr. De Kruijf-

Stalenboef, mej. Hulsman, 

mej. Jet de jong en mevr. 

Schoonderwoerd. Zittend: 

links bakker Verboom en 

rechts bakker Westveen. 
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Oliebollenaktie zustermerk, 

ds. mr. A. Luteijn 

ds. S. van der Linde (schrijver van het boek 

'1000 jaar dorpsleven aan de Vecht') 
ds. R.C. van Putten. 

Na de "ontkleuring" en de fusie met Vreeland 
bekleedden de volgende personen de voorzit
tersfunctie: 
de heer D. de Jong 
de heer Th. van der Linden 
de heer W.J. Broex 

mevouw A. Schras, tevens lid van het bestuur 
van de Regionale Kruisvereniging Noordelijke 
Vechtstreek. 

In Vreeland waren voorzitter van het Groene 
Kruis: 
dokter H Hamming en 
dokter J. Greevelink. 

In Nieuwer ter Aa was de heer R. Verkerk vele 
jaren voorzitter. Hij werd opgevolgd door de 
heer H. Bolyn. 

Alle bestuursleden in de diverse woonkernen 
hebben zich jarenlang belangeloos ingezet 
voor het kruiswerk met als doel bevordering 
van de gezondheid van de bevolking in de 
breedste zin. 

Hun taak in de diverse dorpen mag dan ver
schillend zijn geweest, zij droegen ieder op 
hun wijze bij aan de ontwikkeling van het 'zus-
terwerk'. 

FINANCIERING VAN HET 
KRUISWERK: VAN 
ZUSTERSCHAAP TOT AWBZ 

In de loop der jaren is een verandering te con
stateren in de financiering van het kruiswerk 
van liefdadigheid naar sociale wetgeving en 
verzekering. In het begin ging het uit van de 
kerken of van weldenkende/welgestelde bur
gers. Daarna van stichtingen of verenigingen, 
waarbij een - kleine - contributie gevraagd 
werd. Bijdragen in natura werden vervangen 
door premies aan ziekenfondsen, die vroeger 
ook wel 'de bus' genoemd werden, omdat de 
'busbode' iedere week in een busje de bijdra
gen kwam innen. Naast de eerder genoemde 
manieren om aan geld te komen, was de 'olie
bollenaktie' in de Vechtstreek een bekend 
middel om aan geld te komen, waarbij vele 
vrijwilligers een rol spelen: appelschilsters, 
bakkers en baksters en verkopers. Slager B. 
van den Berg zorgde altijd voor broodbeleg en 
soepingrediënten voor de vrijwilligers. Naast 
haar werk als bestuurslid speelde mevrouw 
M.L. Verheijke een grote rol in de organisatie 
van de oliebollenakties. 

Het bakken vond in wisselende lokaliteiten 
plaats, achtereenvolgens o.a. in de huishoud
school aan de Vreelandseweg, de Lichtkring, 
gebouw Sint. Joseph, de voormalige boerderij 
"Lust in Vrede", de kas van Multiflora op 
Oud-Over en nu al heel wat jaren in een 
gebouw van de Gebr. Verwoerd. Daar de olie
bollen gewaardeerd worden, is het telkens een 
financieel succes! Het blijken echter risicovolle 
manieren om het werk te financieren. Het 
schapenweiden bijvoorbeeld was afhankelijk 
van de opbrengst van een schaap in een 
bepaald jaar. De dieren konden ziek worden 
of verdrinken, of de vlees- en wolprijzen kon
den dalen. Daardoor werd soms behoorlijk 
verlies geleden. 

Naarmate het zusterwerk meer bekendheid 
krijgt en waardering geniet, worden er meer 
giften en legaten gegeven, een enkele maal 
wordt het kruiswerk tot enig erfgenaam 
benoemd, waardoor het bestuur een huisje in 
de Spinnerie te Loenen aan de Vecht rijker 
wordt. 

De gemeenten gaan het werk subsidiëren, 
soms ook omliggende gemeenten als Loos-
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Seniormtocht 1989 (vroeger 

bejaardentocht geheten). De 

eerste tocht vond plaats in 

1947. Vanaf de oprichting 

van dit initiatief was de 

wijkzuster lid van het 

organiserend comité. Zij is 

altijd bij de organisatie van 

de reizen betrokken geweest. 

Op deze foto: de heer en 

mevrouw Vermeien worden 

uitbundir uit\ 

hun dochters. Op de 

achtergrond kijkt pastoor Van 

Wiggen belangstellend toe. 

drecht, die bijdraagt aan de zorg voor patiën
ten op Oud-Over en Mijnden, die toen nog 
tot deze gemeente behoorden. 
Vrijwilligers verlenen soms ook diensten als 
schilderwerk of herstelwerkzaamheden. 
Een vereniging als de 'Burgerbond', ook wel 
'Onderlinge Hulp' genoemd, had als motto: 
"Het doel is edel: bij 't verscheiden elkander 
grafwaarts te geleiden" en schonk ook wel bij
dragen. Toen de gemeenteraad van Loenen in 
1940 op last van de hogerhand (door de 
bezetter) werd ontbonden, schonk het 
gemeentebestuur de gereserveerde presentie
gelden voor de raadsleden aan het zusterwerk. 
In die periode brachten schoolkinderen circa 
300 eieren bijeen voor de patiënten. Organi
saties als het 'Preventiefonds' en het Comité 
Kinderpostzegels gaven flinke bijdragen voor 
het bouwfonds en de aanstelling van een twee
de zuster. Zo wist men toch telkens de eindjes 
aan elkaar te knopen. 

Wettelijk geregeld 
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) bracht grote veranderingen met zich 
mee, toen in 1980 de financiering van het 
kruiswerk door deze wet werd geregeld. Parti
culiere acties voor financiering van het werk 
werden overbodig. De opbrengst van de olie-
bollenaktie werd voortaan bestemd voor de 

jaarlijkse uitgaansdag van de Loenense senio
ren. Een ander gevolg van de AWBZ was, dat 
alle gelden van de organisaties moesten wor
den ingeleverd. Door het bestuur werd dit 
bestreden, daar dit geld door de kerk en de 
burgers van Loenen bijeen gebracht was voor 
plaatselijke doeleinden en dus niet voor een 
landelijke verzekering. De penningmeesters 
voerden een jarenlange strijd met diverse 
instanties en tenslotte werd deze strijd met 
succes bekroond. Het geldt wordt thans 
beheerd door de STAG, de 'Stichting voor 
Aanvullende Gezondheidszorg Gemeente 
Loenen.' Deze stichting is ontstaan door een 
fusie van de Stichting Kruiswerk Loenen-
Vreeland, de Stichting Kruisgebouwen Loe
nen en het Groene Kruis Nigtevecht. 
Doel is: "het behartigen van de gezondheids
zorg in de gemeente Loenen in de ruimste zin 
van het woord als aanvulling op en ter uitvoe
ring van al bestaande voorzieningen waartoe 
de inwoners van de gemeente op grond van de 
AWBZ, andere verzekeringsvormen of wette
lijke regelingen aanspraak kunnen maken". 
De AWBZ heeft een flink deel van de dage
lijkse financiële zorg weggenomen. Een keer
zijde is echter de grotere invloed van de over
heid. 

Afgewacht moet worden welke gevolgen dit 
op den duur zal hebben. 



VECHTKRONIEK PAGINA 34 

ONTWIKKELINGEN IN 
DE VERPLEGING 

Is het werken in de verpleging een roeping of 
een beroep? Het woord "verpleging" heeft in 
de loop der jaren vele betekenissen gehad. 
Oorspronkelijk betekende het gewoon "zorg" 
en had niet uitsluitend betrekking op zorg 
voor zieken. In militaire dienst sprak men 
bijvoorbeeld van verpleging als bedoeld wjerd 
"kost en inwoning". In het Engels is dit nog 
steeds duidelijk: een "nursery" kan zowel een 
groenten- of bloemenkwekerij betreffen als 
een kinderkamer. 

Het is dus te begrijpen dat iedere zorg voor 
zieken — door wie ook gegeven — verpleging 
genoemd kan worden. Op religieuze gronden 
werd ziekenzorg ook als een bijbels gebod of 
roeping gezien, namelijk één van de zeven 
werken van barmhartigheid. Deze omvatten: 
de hongerigen spijzigen, de dorstigen laven, de 
naakten kleden, de zieken troosten, de doden 
begraven, de vreemdeling herbergen en de 
gevangenen bezoeken. Nog heden vindt men 
aspecten hiervan terug in de moderne verple
ging. Wel zijn in de loop der jaren de medische 
aspecten een grotere rol gaan spelen. We zien 
een ontwikkeling van roeping naar een beroep, 
dat kennis en kunde vereist, zowel op het ver
zorgende, het medische als het sociale vlak. 
Deze aspecten worden steeds belangrijker en 
uitgebreider. Niet alles kan meer in een basis
opleiding worden geleerd. Na de basisoplei
ding zijn er daarom specialisaties mogelijk 
gemaakt, bijvoorbeeld in de wijk- en kinder-
verpleging, intensieve zorg, kanker- en diabe-
tesvepleging enz., maar er is ook differentiatie 
in niveau: verpleegkunde op hoger en middel
baar beroepsniveau en tenslotte ook op acade
misch niveau aan de universiteiten van Maast
richt, Utrecht en Groningen. 

Specialisatie en opleiding 

Tenslotte zijn uit de verpleging ook enkele 
beroepen afgesplitst, zoals operatie-assisrent, 
radiologisch- en E.E.G.-laborant, die zelf ook 
weer specialisaties c.q. differentiaties kennen. 
Het zou een veel te lange opleiding vragen om 
de inhoud van al deze beroepen in één basis
opleiding onder te brengen. In de wijkverple
ging heeft zich een splitsing voorgedaan tus

sen ouder- en kindzorg enerzijds en zorg voor 
zieken thuis anderzijds. 

Preventie is altijd een deel van het werk van de 
(wijk-)verpleegkundige geweest, maar dit on
derdeel van het werk verandert nog steeds van 
karakter. Eerst ging het vooral om advisering 
over hygiëne, rust en regelmaat, later om 
inenten tegen besmettelijke ziekten bij consul
tatiebureaus voor zuigelingen en kleuters, 
maar ook werden bureaus voor geslachts- en 
verslavingsziekten in het leven geroepen. Van 
het leiden van clubs voor jongens en meisjes 
"om ze van de straat te houden", zoals de eer
ste zusters in Loenen deden, groeide de zorg 
naar jeugdwerk en sociaal-pedagogisch werk. 
Vanaf 1920 ging de overheid zich met de ver
pleegopleidingen bemoeien en regels stellen 
ten aanzien van leeftijd, duur en inhoud van 
het onderwijs en de vereisren voor her behalen 
van diploma's. Eerst was de opleiding voor de 
verpleging een "in-service opleiding", in alge
mene ziekenhuizen voor diploma A, in psy-
chiarrische ziekenhuizen voor diploma B en in 
instellingen voor verstandelijk gehandicapten 
voor diploma Z. De meeste opleidingen vallen 
thans niet langer onder het ministerie van 
Volksgezondheid maar onder het ministerie 
van Onderwijs. 

Sociale positie 

De sociale positie van verpleegkundigen is in 
de loop der jaren sterk veranderd. Van liefdes
werk (roeping) naar deskundigheid. Door een 
systeem van registratie en tuchtrecht wordr 
getracht de kwaliteit van zorg op peil te hou
den en zo mogelijk te verbereren. 
Waren er aanvankelijk grote verschillen in 
salariëring en werktijden, de invoering van de 
CAO's (collectieve arbeidsovereenkomsten 
tussen werkgevers en -nemers) zorgde voor 
meer gelijkheid. De eerste CAO specifiek voor 
de wijkverpleging kwam in 1979 tot stand. 

Taken 

In Loenen veranderde de taak van de ver
pleegkundige en later ook van de ziekenver
zorgenden met de veranderingen in geheel 
Nederland, maar iedere gemeenschap zal een 
eigen aanpak vragen waardoor speciale taken 
erbij komen of eraf gaan. Tot de taken van de 
verpleegkundigen behoren: bezoeken voor 
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advies, hulp bij activiteiten van het dagelijks 
leven (ADL) als wassen, kleden, verpleegkun
dige (be)handelingen, zorg voor moeder en 
kind, uitlenen van verplegingsartikelen, orga
niseren van consultatiebureaus van zuigelin
gen en kleuters, zorg voor lijders aan allerlei 
ziekten als reuma, kanker, diabetes en voorts 
revalidatie, bejaardenzorg, groepsvoorlichting 
door het organiseren van cursussen, zoals een 
cursus voor EHBO voor jonge moeders, voor 
ziekenverzorging thuis enz. Door de speciali
saties zal niet altijd elke verpleegkundige alle 
taken kunnen vervullen. Naar gelang de ernst 
van de ziekte en de complexiteit van de han
delingen (bijvoorbeeld nierdialyse aan huis) 
zullen bepaalde taken vervuld worden door de 
verpleegkundige of de zieken- of bejaarden
verzorgster. Specifiek voor Loenen waren en 
zijn nog steeds het meegaan met de jaarlijkse 
seniorentochten, helpen bij de oliebollenac
ties, kortom belangstellend meeleven met de 
activiteiten in het dorp. Vroeger werd ook 
ingevallen voor onder meer de schoolverpleeg-
ster of de zuster voor de geestelijke volksge
zondheid. 

Goede samenwerking met artsen, paramedici, 
andere medewerkers van de thuiszorg en con
tactfunctionarissen van zieken-, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, de indicatiecommissies 
enz., is van groot belang, vooral ook in het 
belang van de patiënt/cliënt. 

Een wijze les 
De wijze van werken van de Loenense ver
pleegkundigen voor patiënten van alle rangen 
en standen en van alle levensovertuigingen 
heeft bijgedragen tot het ontstaan van slechts 
één kruisorganisatie in de kernen van de 
gemeente Loenen. Nieuwe ontwikkelingen als 
commercialisering en concentratie in de zorg 
staan soms haaks op de oude idealen van 
samenwerking en solidariteit. Laten we leten 
van de U.S.A., waar de kosten van de gezond
heidszorg het hoogste zijn van de landen in de 
Westerse Wereld en waar 43,5 miljoen men
sen onverzekerd rondlopen. Patiëntenzorg is 
niet alleen een 'produkt' van goed manage
ment, zoals sommige organisatie-adviseurs 
ons willen doen geloven. De belangen van de 
patiënt dienen doel en middelpunt van de 
zorg te zijn en te blijven. 
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Zuster Bea en tante Roosje 

Twee vriendinnen: links staat zuster Bea van der 
Hoeven en rechts Jacoba Theodora Laurentina 
Edema (tante Koosje), waalschijnlijk staan zij 
hier voor het huis van mej. Edema op de hoek 
van Kerkstraat en Dorpsstraat, circa 1935. 
Zuster Bea: naast haar werk als wijkverpleegster 
was zij ook regelmatig betrokken bij andere acti
viteiten, zoals bijvoorbeeld het leiden van de 
zondagschool, de naaiveteniging en sinds 1928 
de meisjesveteniging 'Ora et Labora (Bidt en 
werkt). De eetste twintig jaren als wijkzuster 
heeft zij haar patiënten per fiets bezocht, daarna 
kreeg zij een Solex als vervoermiddel. In 1976 
heeft zij de eerste paal geslagen voor het nieuwe 
wijkgebouw aan de Keizer Ottolaan. Na haar 
pensionering keerde zuster Bea naar haar 
geboorteplaats Utrecht terug en woonde daar als 
rustend diacones in het Henriette Swellengrebel-
huis. 

Tante Koosje: mej. Jacoba Theodora Laurentina 
Edema, in de volksmond tante Koosje genoemd, 
kwam in 1885 met haar ouders in Loenen 
wonen in het pand op de hoek van Kerkstraat en 
Dorpsstraat (huidig adres: Kerkstraat 1). Na het 
overlijden van haar ouders woonde tante Koosje 
hier alleen (sinds 1907). Lange tijd herbergde zij 
'kostgangers' van gegoede komaf. Zij was be
vriend met zuster Bea. Samen hebben ze enige 
tijd leiding gegeven aan de zondagschool. Op 
latete leeftijd leefde mejuffrouw Edema nogal 
teruggetrokken. In de jaren vijftig was in één van 
de kamets van het huis een naaischool gevestigd, 
onder leiding van Fien Griffioen. Tante Koosje is 
ongehuwd gebleven. Zij ovetleed in 1958 in 
Loenen. Het restaurant, gevestigd in het huis 
waar zij 73 jaar heeft gewoond, is naar haar 
genoemd: Tante Koosje. 

Willem Mooij 


