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Comité "De Gemeente-Diacones" te Breukelen 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Donderdag 19 oktober 1893 kwam in de pastorie van de Hervormde 
Gemeente te Breukelen een aantal mensen bijeen om een vereniging op te 
r ich ten , die Comité "De Gemeente-Diacones" genoemd werd. Aanwezig 
waren mevrouw CA. Mijnlieff, Jkvr . J.M.E. Willink van Collen, Jkvr . M.E. 
Willink van Collen, mevrouw D.L. van Heerde en de heren A.L. van Buma 
als oudste ouderling, C. Pijnse van der Aa als oudste diaken en Ds J. van 
Heerde. De heer A.M. Kasteleijn, die was uitgenodigd als bes tuurder van 
het Ziekenfonds der Gemeente Breukelen, was wegens ziekte afwezig. 

Ds Van Heerde stelde in zijn openingswoord dat hij bij ziekenbezoek een 
gebrekkige verpleging van on- en minvermogende zieken had geconstateerd, 
wat leidde tot de wens om een Gemeente Diacones in Breukelen aan te stel
len. Er waren al voorbereidende contacten geweest en per 1 december 1893 
zou een diacones uit het Diaconessenhuis te Haarlem komen. Een overeen
komst met het bestuur van het Diaconessenhuis te Haarlem ontmoette geen 
bezwaren van de aanwezigen. Ds Van Heerde werd voorzitter en secretaris 
van het bestuur van de nieuwe vereniging en A.M. Kasteleijn penningmees
ter. Ook werd er een uitvoerend bestuur benoemd (ook vaak kortweg het 
Comité genoemd), bes taande uit mevrouw Mijnlieff die wekelijks met de 
diacones zou afrekenen en Ds Van Heerde die met de diacones zou overleg
gen wie verpleging nodig heeft en aan wie zij wekelijks kort verslag zou 
uitbrengen. De dames van het bestuur namen op zich om de woning van de 
diacones, Herenstraat A 340, tegenover het oude postkantoor, in te richten. 
De diacones kon haa r middagmaal gebruiken ten huize van de familie 
Klarenbeek in de Herenstraat voor 60 cent per maaltijd. Er zou een beroep 
gedaan worden op de leden van de Hervormde Gemeente om de benodigde 
gelden voor verpleegmiddelen en dergelijke te verkrijgen. Ds Van Heerde 
zou, indien nodig bijgestaan door één van de leden van het bestuur, daartoe 
rondgaan langs de leden van de Hervormde Gemeente en ook de eerst
volgende zondag de kerkgangers hiervan in kennis stellen. Verder werd be
paald dat de diacones bij personen van elke kerkelijke gezindheid binnen de 
grenzen van de Breukelse Hervormde Gemeente haar diensten zou mogen 
aanbieden; zouden er dan kosten verbonden zijn aan de verpleging, dan 
moest zij zich ter verkrijging van de benodigde gelden wenden tot het arm
bestuur van de onderscheidene kerkgenootschappen. Zouden de verpleegden 
lid van het Ziekenfonds zijn en niet in de termen voor kerkelijke bijstand 
vallen, dan moest zij zich wenden tot het bestuur van het Ziekenfonds. Tot 
slot deelde Ds Van Heerde nog mee dat de dames Willink van Collen op zich 
hadden genomen om de huur van de woning van de diacones te betalen. 

Komst van de eerste diacones en geldinzameling 

In de bestuursvergadering van 1 december 1893 deelde de voorzitter mee 
dat de Gemeente-Diacones Zr Maria Melkert diezelfde dag in Breukelen 
gearriveerd was. Zij werd meteen in die vergadering geïnstalleerd. Ds Van 
Heerde had in de Hervormde Gemeente ƒ 992,10 ingezameld; ƒ 173,10 aan 
eenmalige giften en ƒ 819,- aan jaarlijkse bijdragen. Besloten werd ƒ 750,-
op de Spaarbank Breukelen e.o. vast te zetten. De diacones zou iedere dag 
behalve zondag spreekuur houden van 8 - 9 uur. Als de geografische gren
zen van haa r werkgebied moest zij die van de Neder landse-Hervormde 
Gemeente van Breukelen aanhouden (zie Afbeelding 1). 
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Afb. 1. Grenzen van het arbeidsveld van de Gemeente-Diacones. 
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Bestuurswisselingen 1900 • 1923 

In 1901 overleed Ds Van Heerde. Ds C.J. Verweijs kwam in 1902 naar 
Breukelen en nam het voorzitterschap over. De penningmeester, A.M. 
Kasteleijn, overleed in 1910; zijn broer J. Kasteleijn werd als zijn opvolger 
gekozen. In 1912 werd het bestuur uitgebreid met mevrouw G. van der Zee-
Nijhoff. J. Kasteleijn bedankte om gezondheidsredenen; zijn opvolger werd 
V.L. Baron van Boetzelaer. Mevrouw D.L. van Heerde overleed in 1913; in 
haar plaats kwam mevrouw N. van der Hoop van Slochteren-Hoeufft de 
gelederen versterken. Mevrouw G. van der Zee-Nijhoff bedankte in 1915 en 
werd opgevolgd door mevrouw H. Backer-Röell. Na vijfjaar bedankte zij 
weer wegens verhuizing; mevrouw J. van Santen-Hogervorst werd in haar 
plaats gekozen. In het bestuur hadden altijd een ouderling en een diaken 
van de Hervormde Gemeente zitting. 

Diaconessen in de periode 1895 -1921 

In de notulen van 14 oktober 1895 staat vermeld dat Zr Maria Melkert 
terugging naar het Diaconessenhuis in Haarlem omdat zij daar een cursus 
moest volgen. In haar plaats kwam op 18 november 1895 Zr Christine 
Wegerif. Zij vertrok echter al op 1 september 1896 om gezondsheidsredenen. 
Zr Maria van Melle, eveneens uit Haarlem, nam haar plaats in. In 1908 
verliet zij Breukelen weer en vertrok naar Middelburg, waar zij een nieuwe 
werkkring kreeg. Zr Maria Melkert kwam terug als haar opvolgster; zij 
werkte tot 30 september 1917 als diacones in dienst van het Comité. Daarna 
trad zij in dienst van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, die het 
huis Vecht en Dan had gekocht om als bejaardenhuis dienst te doen. Zij 
werd in oktober 1917 hoofdbewoonster en directrice van het huis. 

In al le notu len van h e t Comité "De Gemeente-Diacones" wordt Vecht en Dan ge
schreven, zoals het daarom ook in dit artikel gespeld is. De naam zou echter Vecht en Dam 
moeten zijn (zie ook H.J . van Es, Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 11, 
nr. 5, blz. 258 - 271). 

Door de functieverandering van Zr Melkert was een nieuwe diacones 
nodig. Dat werd Trijntje Visser, die eveneens van het Diaconessenhuis te 
Haarlem kwam; zij ging ook in het bejaardenhuis wonen, waar zij naast 
een woon-/slaapkamer ook een behandel- en spreekkamer kreeg. Het Comité 
betaalde in 1918 een pensionprijs van ƒ 480,- per jaar, ƒ 30,- bijdrage in de 
brandstofkosten en ƒ 25,- loon voor een dienstbode. 

Uit de notulen van 15 juni 1921 blijkt dat het Diaconessenhuis te Haarlem 
het samenwerkingsverband niet langer wilde voortzetten en dat diacones 
Trijntje Visser rond die tijd terugging naar Haarlem. 

Bezoeken en hulpverlening door de diaconessen in de periode 1901 -1921 

De zuster kwam altijd op de bestuursvergaderingen om verslag uit te 
brengen over haar werkzaamheden. In de periode van 1901 - 1905 werden 
ca. 9500 bezoeken afgelegd, terwijl er ook enkele nachten gewaakt werd. In 
de notulen vanaf 1906 zijn de bezoeken en de hulpverlening aan het ziekbed 
apart vermeld. Van 1906 - 1910 werden in totaal 9020 bezoeken afgelegd, 
waarvan 5810 voor hulp aan zieken; van 1911 - 1915 7810 bezoeken, waarvan 
6230 voor hulp aan zieken; en van 1916 - 1921 13158 bezoeken, waarvan 10290 
voor hulp aan zieken. In die periode werden 146 patiënten bezocht. 

Op 15 november 1920 vond er een ernstig spoorwegongeluk plaats op 
de splitsing van de lijnen Breukelen-Utrecht en Breukelen-Rotterdam. Zr 
Trijntje Visser verleende daar met ijver en toewijding hulp; in de vergade
ring van 26 november 1920 bood de voorzitter haar als dank hiervoor een 
ingelijste tekst aan. 
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Problemen by het zoeken naar een nieuwe diacones 

Toen Zr Trijntje Visser zou gaan vertrekken, deed het Comité pogingen 
om een diacones van het Diaconessenhuis te Utrecht naar Breukelen te 
krijgen, maar wegens een tekort aan diaconessen was dat niet mogelijk. 
Ook het Diaconessenhuis te Arnhem kon geen hulp verlenen. Na bemidde
ling van de dames Willink van Collen bleek Ds Baijer, voorzitter van het 
bestuur van het Diaconessenhuis te Utrecht toch bereid te helpen; Zr Ina de 
Planque uit Zelhem zou voor enige tijd kunnen vervangen. Zij kreeg een 
tijdelijke aanstelling op 1 oktober 1921. Om gezondheidsredenen verliet Zr 
Trijntje Visser haar werk al op 6 september 1921. 

Zr De Planque meldde op de vergadering van 3 maart 1922, dat zij vanaf 
oktober 1168 bezoeken had afgelegd, waarvan 1069 voor hulp aan zieken. 
Omdat er nog geen zicht was op een vaste diacones, werd haar gevraagd of 
ze voorlopig nog tot 1 november 1922 wilde blijven. Zij vroeg en kreeg toen wel 
een salarisverhoging tot ƒ 1000,- per jaar en enige aanpassingen aan haar 
kamer in Vecht en Dan. Intussen zou men bij de diaconessenhuizen in Den 
Haag, Rotterdam, Amsterdam, Tiel en Leiden vragen of zij hulp konden 
bieden. Op 11 juli 1922 meldde de voorzitter dat geen van deze diaconessen
huizen een diacones beschikbaar had. Zr De Planque werd toen gevraagd of 
zij voor onbepaalde tijd in dienst wilde blijven met een opzegtermijn van 
drie maanden, waarmee zij akkoord ging. Zij kreeg vier weken vakantie per 
jaar, in twee perioden te verdelen. Op verzoek van de zuster werd nog 
een draaibare ligtent voor een ernstig zieke aangeschaft. Deze werd door 
timmerman J. de Bruin voor ƒ 210,- gemaakt. 

Een nieuwe diacones in 1924 

Zr Ina de Planque gaf op 7 maart 1924 te kennen dat zij per 1 juni ontslag 
wilde nemen. Nogmaals werd hulp gevraagd bij verscheidene diaconessen
huizen, onder andere in Arnhem, Rotterdam en Hilversum, maar deze 
waren niet in staat te helpen. De dames Willink van Collen hadden ook 
navraag gedaan bij het Diaconessenhuis in Utrecht en het bestuurslid Jhr. 
W.J. Quarles van Ufford kon melden dat men zijn uiterste best zou doen 
om een diacones beschikbaar te stellen. In de vergadering van 4 april 1924 
bleek dat drie diaconessen de Rijkskliniek per 1 juli zouden verlaten en dat 
men één diacones voor Breukelen wilde bestemmen. Gevraagd werd of het 
Comité een regenmantel voor de zuster beschikbaar wilde stellen en bereid 
was de reiskosten te betalen om regelmatig het Diaconessenhuis te bezoe
ken. De zuster zou per 1 juli worden geïnstalleerd, maar vanwege vakantie 
pas per 1 augustus komen. Zr De Planque werd gevraagd nog tot die datum 
te blijven. 

De nieuwe diacones was Zr Doortje Semmelink (Afbeelding 2). Zij werd in 
de vergadering van 5 juli 1924 geïnstalleerd en de zondag daarop in de kerk 
aan de Hervormde Gemeente voorgesteld. Toen zij in 1925 een cursus als 
enquêtrice voor de tbc-bestrijding volgde, kwam er tijdelijk een andere 
zuster van het Diaconessenhuis te Utrecht. Zr Semmelink vroeg om enige 
aanpassingen in het gedeelte van Vecht en Dan waar zij woonde, onder 
andere een badgelegenheid en meer bergruimte voor verpleegartikelen. 
Jhr. D.L. Graswinckel schonk het Comité een geiser en mevrouw N. van der 
Hoop van Slochteren een bad. Ook werd voor meer bergruimte gezorgd. 

Bestuursaangelegenheden 1923 -1930 

In de notulen van 2 februari 1923 werd melding gemaakt van een gift van 
ƒ 1167,25, afkomstig uit de liquidatie van de Vereniging Onderlinge Hulp
verlening aan de Werkende Stand, onder de voorwaarde dat voor dit bedrag 
verpleegartikelen aangeschaft zouden worden. Men besloot om voortaan de 
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binnengekomen giften te publi
ceren, ter aanmoediging van 
anderen. In de periode 1922 - 1924 
ontving de zuster een totaal van 
ƒ 433,- aan giften als dank voor 
hulpverlening. 

Op 2 f eb rua r i 1923 b e d a n k t e V.L. 
Baron van Boetzelaer, na bijna t ien j a a r 
p e n n i n g m e e s t e r g e w e e s t t e z i jn . Hij 
werd tot erelid benoemd. In zijn p l aa t s 
werd de heer C. Wüstenhoff gekozen. In 
1930 bedankte mevrouw N. van der Hoop 
van Slochteren wegens vertrek; in h a a r 
p l a a t s werd m e v r o u w A. J . V e r w e i j s -
Kramer gekozen. Op 10 oktober 1930 werd 
de heer E. Spruijt benoemd als n ieuwe 
penningmeester na he t plotselinge over
lijden van de heer Wüstenhoff; t e v e n s 
werd het bestuur uitgebreid met mevrouw 
J .E . Röell-Huydecoper. 

Op 25 oktober 1924 werd na een 
verzoek van de zuster besloten een 
bergingslokaal voor verpleegarti-
kelen bij Vecht en Dan te bouwen. 
De kosten werden geraamd op 
ƒ 1296,-. De Kerkenraad van de 

Hervormde Gemeente was bereid een gedeelte van het terrein hiervoor af te 
staan onder de voorwaarde dat als het diaconessenwerk ooit zou vervallen, 
het gebouwtje eigendom van de Diaconie zou worden. Het geld voor de bouw 
kon uit het reservefonds komen, dat gevormd was uit een geschenk van de 
Vereniging Onderlinge Hulpverlening. Het timmerwerk werd uitgevoerd 
door J. de Bruin, het metselwerk door de Gebroeders Vermeulen en het 
schilderwerk door H. van Santen. De ligtent moest ook nodig geschilderd 
worden; dat werd opgedragen aan W. Vos. 

In de vergadering van 17 maart 1926 deelde de voorzitter mee dat hij een 
gesprek had gehad met dokter Van Wieringen over de tuberculosebestrij
ding; er zou een consultatiebureau voor tbc-patienten worden geopend in het 
gemeentehuis, met een wekelijks spreekuur, waarvoor de assistentie van de 
zuster werd gevraagd. Tevens werd aan de provinciale vereniging voor tbc-
bestrijding subsidie gevraagd voor het werk van de zuster. Deze kon echter 
niet worden gegeven omdat het Comité geen rechtspersoonlijkheid bezat. In 
de vergadering van 3 maart 1927 werd besloten dat C.W. Wüstenhoff, E. van 
der Zee en voorzitter Ds C.J. Verweijs statuten zouden ontwerpen. 

Werkzaamheden van Zr Doorlje Semmelink 1924 -1933 

In de periode van 1924 tot 1933 werden 27230 bezoeken afgelegd, waarvan 
23554 voor hulp aan zieken. Op Vecht en Dan werd 4768 maal hulp verleend. 
Aan artsen en het tbc-consultatiebureau in het gemeentehuis van Breuke-
len-Nijenrode werd 410 maal assistentie verleend. Er werden 105 gestorve
nen afgelegd; ook verzorgde de zuster het transport van ernstig zieken naar 
het ziekenhuis. 

Om meer privacy te hebben, zou de zuster gaarne de bij Vecht en Dan behorende koepel 
voor zichzelf willen hebben. Volgens de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente behoorde 
de koepel aan Vecht en Dan en daar mocht iedereen in zitten, ook de zuster. Om aan he t 
verlangen van de zuster tegemoet te komen, liet de heer G.C. Hoekstra op zijn kosten een 
tuinhuisje in de tuin van Vecht en Dan zetten. 
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In de vergadering van 7 december 1932 liet de voorzitter weten, dat Zr 
Semmelink sinds enkele weken ziek was en op aanraden van de dokter naar 
het Diaconessenhuis was gebracht voor verpleging. Het bleek dat de zuster 
door de vele werkzaamheden overbelast was geraakt, en ook door het verblijf 
op Vecht en Dan zoals uit een latere brief zou blijken. Het werk werd door 
verschillende zusters gaande gehouden, onder andere door Zr Hessel ge
durende enkele dagen per week. Toen die niet meer kon, werd Zr Ogterop uit 
Loenen bereid gevonden tijdelijk te helpen. 

Na een verzoek van de dames Willink van Collen aan het Diaconessen
huis te Utrecht om hulp, kwam Zr Herfkens enige tijd de plaats van Zr 
Semmelink innemen. 

Later schreef Zr Semmelink in een brief dat zij na haar ziekte niet meer 
op Vecht en Dan wilde wonen vanwege de onaangenaamheden die zij daar 
ondervonden had; volgens de doktoren was het niet verantwoord dat zij daar 
weer haar intrek zou nemen. De dames Willink van Collen vonden dat er 
geen verandering moest komen in de huisvesting op Vecht en Dan, omdat 
daar alles voor het zusterwerk was ingericht. 

Aanstelling van een vrije verpleegster 

In de bestuursvergadering op 3 april 1933 was ook Zr Haspels van het 
Diaconessenhuis aanwezig. Zij deelde mede dat gezien de omstandigheden 
het bestuur van het Diaconessenhuis besloten had om het contract met het 
Comité te beëindigen. Tot 1 juli zou men voor een zuster blijven zorgen. Men 
betreurde het dat Zr Semmelinks werk, dat zij gedurende vele jaren tot 
tevredenheid had verricht, op zo'n manier moest eindigen en dat er ook geen 
afscheid van haar genomen kon worden. Mevrouw J.E. Röell-Huydecoper 
bedankte als lid van het bestuur van het Comité omdat zij zich niet kon ver
enigen met de gang van zaken. 

De vergadering van 3 april 1933 eindigde met het besluit om een vrije 
verpleegster van christelijke beginselen aan te stellen. Er werden adver
tenties in "Het Tijdschrift voor Ziekenverpleging" en in "De Nederlander" 
geplaatst. Vrije kost en inwoning en een jaarsalaris van ƒ 500,- plus ƒ 50,-
voor rijwielonderhoud werden aangeboden. Op de advertentie kwamen 23 
reacties. Drie zusters werden uitgenodigd voor een gesprek; Zr Elske Visser 
(Afbeelding 3) werd uitgekozen en begon per 15 juli 1933 met haar werk
zaamheden. Op 27 juni werd afscheid genomen van de laatste diacones die 
tijdelijk in Breukelen had gewerkt, Zr Herfkens; als herinnering werd haar 
een wandtekst en een verzilverd theeblad aangeboden. 

Het pensioen voor de nieuwe zuster werd goed geregeld: naast de rente
zegels van de Raad van Arbeid werd er een ouderdomspensioenverzekering 
afgesloten bij de Raad van Arbeid. Ook kreeg zij vier weken vakantie per 
jaar; Zr Ogterop uit Loenen zou haar vervangen bij afwezigheid. 

Bestuursaangelegenheden 1933 -1935 

Wegens hun hoge leeftijd konden de dames Willink van Collen niet meer 
geregeld de vergaderingen bijwonen. Omdat de heer A.P. Kooy de contribu
ties niet langer kon ophalen, nam de heer H. van der Horst dit werk over zo
lang hij nog geen baan als onderwijzer had. Per 1 januari 1934 waren er 348 
leden, die contributie naar draagkracht betaalden. Een groot aantal mensen 
betaalde ƒ 0,50 - ƒ 2,50 per jaar, de gegoede stand ƒ 5,00 - ƒ 10,00 en een enke
ling meer dan ƒ 10,00. Het bestuur zag er per 1 januari 1935 als volgt uit: 
voorzitter/secretaris Ds C.J. Verweijs, penningmeester E. Spruijt, leden 
de dames J.M.E. en M.E. Willink van Collen, J. van Santen-Hogervorst, 
A.J. Verweijs-Kramer, C.H. Breen-Parker Verboom, J.J.M. Prikkel-van der 
Mark en de heren A. Verkerk als ouderling en D.J. van Santen als diaken. 
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Afb. 3. Zr Elske Visser (foto uit de collectie van mevrouw C.M. Barreveld). 

Zr Visser wilde graag een cursus voor tbc-enquêtrice volgen. Dit kon 
echter alleen wanneer het Comité zich aan zou sluiten bij de Provinciale 
Utrechtse Vereniging tot Bestrijding der Tbc; aansluiting was slechts 
mogelijk wanneer het Comité rechtspersoonlijkheid zou bezitten. Daarvoor 
moesten, ondanks het besluit uit 1927, nog steeds statuten ontworpen en 
koninklijk goedgekeurd worden. Hiervoor kon subsidie verkregen worden. 
De voorzitter en penningmeester maakten een concept, dat door het Comité 
op 11 februari 1935 werd aanvaard. De eerste artikelen luiden als volgt: 

Art. 1. Het Comité "De Gemeente-Diacones" is gevestigd te Breukelen en stelt zich ten doel 
het verrichten van Christelijk barmhartigheidswerk, inzonderheid door het verplegen 
en verzorgen van zieken, ouden van dagen en hulpbehoevenden, benevens de be
strijding der tuberculose als volksziekte. 

Art. 2. De arbeid van het Comité rust op den grondslag van de erkenning der Heilige 
Schrift als eenig richtsnoer en van het geloof in Jezus Christus als den Eenigen en 
Volkomen Zaligmaker en beschouwt zijn arbeid als een taak in Zijn dienst. 

Art. 3. Het Comité tracht zijn doel te bereiken door het aanstellen van een diacones of 
Christelijke wijkverpleegster, etc. etc. 

Op 25 mei 1935 werden de statuten koninklijk goedgekeurd voor de tijd 
van 29 jaar en in de Nederlandsche Staatscourant nr. 129 d.d. 5 en 6 juli 1935 
gepubliceerd. 

In 1935 overleed eerst Jkvr . J .M.E. Willink van Collen en enkele maan d en la ter ook 
h a a r zus ter Jkvr . M.E. Willink van Collen, beiden medeoprichters van h e t Comité "De 
Gemeente-Diacones" . 

Zr Visser ging deelnemen aan de cursus voor tbc-enquêtrice en werd daarvoor geduren
de een maand vervangen door Zr Ogterop uit Loenen. Er moest een ligtent worden aange
schaft voor een tbc-patiënt die buiten moest liggen. De Dameskrans hield een verloting 
voor de bekostiging van de aanschaf van die ligtent. 

In de vergader ing van 19 jun i 1936 werd de overleden voorzit ter , Ds C.J. Verweijs 
he rdach t . 

Contacten met Het Groene Kruis te Utrecht 

Het belangrijkste onderwerp van discussie op 19 juni 1936 was een bin
nengekomen brief van de heer A.H. Colenbrander, waarin de oprichting van 
een afdeling van Het Groene Kruis in Breukelen werd aangekondigd. De 
statuten stonden echter niet toe dat het Comité zomaar kon opgaan in een 
neutrale vereniging; het kon slechts worden ontbonden na goedkeuring van 
tweederde van de leden en van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente. 
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Op diezelfde vergader ing kwam Zr Visser enige wensen bespreken. Ten eers te wilde zij 
de spreekkamer en de verpleegartikelen weghebben uit he t bejaardenhuis Vecht en Dan , ten 
tweede wilde zij een salaris van ƒ 1500,- per jaar en ten derde een pensioen van ƒ 14,- per 
week op 55-jarige leeftijd. Als haar wensen niet ingewilligd zouden worden, zou zij voor 
Het Groene Kruis gaan werken. De voorzitter wenste dit eerst in een vergadering nader te 
bespreken alvorens hiermee in te stemmen. 

Ds J. Beijerman uit Utrecht kwam op verzoek van de heer A.H. Colen
brander inlichtingen verstrekken teneinde de gerezen problemen op te 
lossen. Op de vraag van een van de Comité-leden of het mogelijk zou zijn om 
aan te sluiten bij Het Groene Kruis zonder dat het Comité zijn eigen karak
ter zou verliezen, was het antwoord dat het dan nodig zou zijn het bestuur 
aan te vullen met mensen van andere gezindten en het Comité te verande
ren in een vereniging met betalende leden met stemrecht. Dit was echter 
statutair onmogelijk. Het salaris van een zuster bedroeg bij Het Groene 
Kruis ca. ƒ 1400,- per jaar met een pensioen op 55-jarige leeftijd van ƒ 12,-
per week. Ds Beijerman zei voorts dat het vooral van de zuster zou afhangen 
of een plaatselijke afdeling van Het Groene Kruis opgericht kon worden. Als 
het Comité niet aan de wensen van de zuster wilde of kon voldoen, zou zij 
direct overstappen naar Het Groene Kruis. De algemene opvatting was dat 
de financiële verlangens de krachten van het Comité te boven gingen. 

Ontslagaanvraag van Zr Visser 

De zuster en het Comité konden het niet eens worden en in augustus 1936 
berichtte zij dat zij de dienstbetrekking niet wenste voort te zetten en per 
30 november 1936 ontslag nam. Na uitvoerige besprekingen werd besloten op 
de oude voet met het werk door te gaan en een andere zuster te benoemen. 

Op de vergadering van 8 september 1936 werd een nieuw bestuur samengesteld: waar
nemend voorzitter E. Spruijt, secretaris J . Gerritsen, penningmeester J. de Bruin , leden de 
dames A.J. Verweijs-Kramer, J . van Santen-Hogervorst , C.H. Breen-Parke r Verboom en 
de he ren A. Verkerk als ouderling en E. Boellaard als diaken. 

De heren J.D. Barreveld, S. Breuninghoff en A. Hamoen hadden een brief 
gestuurd met het verzoek om op de eerstvolgende vergadering van gedach
ten te wisselen over het ontslag van Zr Visser, zoals beschreven in "Het 
Nieuws" van 29 augustus 1936. De drie heren hadden met de zuster gespro
ken en wilden nu ook met het bestuur van het Comité spreken. Zij deelden 
op de vergadering mee dat zij wilden bemiddelen. Er was een handtekenin
genactie gehouden, waaruit bleek dat 169 gemeenteleden wensten dat de 
zuster zou blijven. De zuster had aan genoemde drie heren geschreven dat 
zij bereid was haar ontslag in te trekken. De voorzitter antwoordde daarop 
dat de zuster zoiets aan het Comité had behoren te schrijven. Zr Visser, in
middels ook op de vergadering verschenen, kreeg dit ook te horen. 

Op de volgende vergadering, op 16 september 1936, werd gemeld dat er 
een brief ontvangen was van de drie heren, waarin pressie werd uitgeoefend 
om het ontslag van Zr Visser ongedaan te maken. De vergadering uitte haar 
unanieme verbazing over de aanmatigende en beschuldigende toon van de 
brief. Ook van Zr Visser was een brief ontvangen waarin zij haar ontslag-
name introk en en akkoord ging met de door het Comité voorgestelde 
salaris- en pensioenregelingen. Bij schriftelijke stemming waren er vijf 
stemmen voor handhaving van Zr Visser en drie stemmen tegen. 

Op 4 november werd voorgesteld het Comité te versterken me t de dames J .E . Röell-
Huydecoper en M.E. Breuninghoff-Griffioen; de laa ts te bedankte echter om gezondheids
r e d e n e n . 
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Nieuwe arbeidsovereenkomst en pensioenregeling voor Zr Visser 

Op 25 januari 1937 werd een nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld en de 
afsluiting van een aanvullende pensioenregeling besproken. Deze pensioen
verzekering werd afgesloten bij de Onderlinge Levensverzekerings Mij. 
"Eigen Hulp" te Utrecht voor een pensioen van ƒ 10,50 per week op 55-jarige 
leeftijd. Op de lopende pensioenverzekering bij de Raad van Arbeid te 
Utrecht werd geen premie meer betaald; deze werd premievrij met het recht 
op een uitkering van ƒ 1,50 per week op 60-jarige leeftijd. Zr Visser ging 
hiermee akkoord. Verder werd afgesproken dat enkele dames van het 
bestuur een commissie zouden vormen waarmee de zuster regelmatig 
contact zou onderhouden. De dames zouden zich hiermee maandelijks bij 
toerbeurt belasten en het resultaat in de vergadering rapporteren. 

Financiële problemen 

In 1936 was het saldo van de spaarrekening met ƒ 300,- ingeteerd; de 
penningmeester meldde dat het batig saldo in de toekomst steeds minder 
zou worden. Een circulaire om meer contributie te betalen had niet veel 
resultaat opgeleverd en de voorzitter stelde voor om verschillende mensen 
persoonlijk te bezoeken. 

De secretaris meldde dat als het Comité geen lid was van de Provinciale Utrechtsche 
Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose en van de Nederlandse Centrale Vereniging, 
er 40% van de opbrengst van de Emmabloem-collecte moest worden afgedragen. Dat lid
maatschap kostte ƒ 5,- per jaar, maar dan kon het Comité de volle opbrengst van de collecte 
behouden. De opbrengst van de collecte was ƒ 52,76, waarvan ƒ 34,66 overbleef na aftrek van 
de kosten à ƒ 18,10. 

Bestuursaangelegenheden 1937 • 1939 

Mevrouw Verweijs verzocht om het bestuur met twee dames uit te 
breiden, mede omdat de heren de overhand hadden en omdat het werk dan 
beter verdeeld kon worden. De dames E.J. Quarles van Ufford-van Lynden 
en A.G. van der Zee-Leebeek werden uitgenodigd. 

De heer Gerritsen meldde zich aan voor persoonlijk bezoek bij sympathi
serende leden voor financiële bijdragen voor het wijkwerk. 

Het bes tuur bestond in november 1937 uit: waarnemend voorzitter E. Spruyt, secretaris 
J . Ger r i t sen , penningmeester J . de Bruin, leden de dames A.J. Verweijs-Kramer, A.G. van 
der Zee-Leebeek, J . E . Röell-Huydecoper, E . J . Qua r l e s van Ufford-van Lynden , C.H. 
Breen -Pa rke r Verboom, J . van Santen-Hogervors t en de heren P. Kroon als d iaken en 
A. Verke rk a ls ouderling. 

De financiële toestand was nog steeds niet rooskleurig; het jaar 1937 zou 
met een vermoedelijk tekort van ƒ 550,- eindigen. De persoonlijke benade
ring van leden had slechts ca. ƒ 25,- extra opgebracht. 

De nieuwe predikant van de Hervormde Gemeente Ds G.F.D. Locher 
kwam op 14 februari 1938 tijdens een bijeenkomst kennismaken; hij zou het 
voorzitterschap overnemen. Op 11 mei 1938 bedankte de heer Gerritsen als 
lid van het bestuur; de heer Spruijt werd gevraagd het secretariaat over te 
nemen. In verband met de slechte financiële toestand werd besloten een 
propaganda-avond te houden en de inwoners op te wekken om steun te ver
lenen aan het zusterwerk. 

Zr Visser meldde dat de Nederlands-hervormde Dameskrans een verloting had gehou
den ten ba te van he t werk van de vereniging; na aankoop van diverse verpleegart ikelen 
werd nog ƒ 100,- aan de penningmeester overhandigd. Op 30 mei 1938 werd J h r . L.H. 
Quar les van Ufford als nieuw lid verwelkomd. Er werd voorgesteld om de plaatsel i jke 
a r t sen te vragen zich beschikbaar te stellen als adviseurs van he t Comité in medische 
a a n g e l e g e n h e d e n . 
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Het programma voor de propaganda-avond werd via een circulaire aan 
de bevolking meegedeeld; tevens werd een beschrijving van de financiële 
perikelen opgenomen. Op de avond vertoonde dokter M.H.J. Adels een film 
over het verpleegsterswerk in de gemeente en hield de heer C.P. Klap een 
causerie over ziekenbehandeling en geneeswijzen in vroegere tijden. De 
Dameszangvereniging "Sursum Corda" zong enige liederen. 

Op de vergadering van 16 december 1938 kon de penningmeester mede
delen dat reeds ca. ƒ 100,- was ontvangen via aanmeldingen van vaste 
contribuanten; bovendien had de verloting in de pauze van de propaganda-
avond eveneens ruim ƒ 100,- opgebracht. 

Statutenwijziging en ontbinding van Het Comité "De Gemeente-Diacones" 

In januari 1939 stelden de heren Ds M. de Goede, dokter M.H.J. Abels, 
dokter K. de Snoo, J. Thies en P. Land aan het Comité voor om het werk van 
de ziekenverpleging in de gemeente een bredere basis te geven; daarvoor 
zouden statutenwijzigingen nodig zijn teneinde een vereniging te kunnen 
oprichten met vaste contribuanten en een door de leden te kiezen bestuur. 
Aansluiting bij Het Groene Kruis zou dan mogelijk zijn. In twee verga
deringen kon men niet tot een besluit komen. Tenslotte stelde Jhr. L.H. 
Quarles van Ufford voor om vrijblijvend een ontwerp-statutenwijziging te 
maken, waarmee iedereen akkoord ging. Bij stemming over het voorstel 
waren acht personen voor en vier tegen, zodat besloten werd wijziging van 
de statuten aan te vragen. 

Zr Visser meldde schriftelijk dat zij haar werk wilde beëindigen omdat zij 
ging trouwen. Er werd een advertentie voor een verpleegster voor de periode 
15 mei - 31 december 1939 in het Orgaan voor de Ziekenverpleging geplaatst. 
Op de advertentie kwamen 14 brieven binnen. De voorzitter had contact opge
nomen met Ds Beijerman van Het Groene Kruis te Utrecht, die voorstelde 
uit drie zusters te kiezen; Zr J.N. van Berghem werd benoemd. 

In de vergadering van 27 april 1939 deelde de voorzitter echter mee dat de 
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente met algemene stemmen had be
sloten om het Comité te verzoeken tot ontbinding van de vereniging over te 
gaan. In de vergadering van 2 mei 1939 viel na uitvoerige bespreking met 
algemene stemmen het besluit het Comité "De Gemeente Diacones" per 
31 december 1939 te ontbinden. Tevens werd besloten om Zr Visser bij haar 
afscheid en ter gelegenheid van haar huwelijk met de heer J.D. Barreveld 
een cadeau tot een waarde van ƒ 25,- te geven. Op 11 mei nam het Comité 
afscheid van Zr Visser en bood haar een schemerlamp aan. 

Toen alles afgerekend was, bleek er in de kas van het Comité nog een 
bedrag van ƒ 2250,- aanwezig te zijn. Dit werd overeenkomstig de statuten 
overgedragen aan de Diakonie der Hervormde Gemeente te Breukelen. 

Zr J.N. van Berghem uit Nijmegen was van 1 juni tot 31 december 1939 in 
dienst van het Comité en daarna van Het Groene Kruis. 
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