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Interview Mevrouw Klazien Louwerman, 
wijkverpleegster in Eemnes van 1963-1992 
 
Met een verrassend jeugdige stem gaf mevrouw Klazien Louwerman (geboren 
in 1932) toestemming voor een interview. Eerst zei ze nog: “Ach, wie is daar 
nu in geïnteresseerd...?” Maar na even doorpraten kon ik haar overtuigen van 
het belang van haar functie en ervaringen in Eemnes. 
 
Mevrouw Louwerman is geboren en getogen in Enkhuizen, waar zij haar ver-
pleegstersopleiding in het ziekenhuis heeft gevolgd. Na het afronden van haar 
opleiding, die drie jaar duurde en waarbij gelijktijdig gewerkt werd in het zie-
kenhuis in Enkhuizen, heeft ze eerst ‘haar ooievaartje gehaald’, zoals de 
kraamopleiding heette. Want alleen de verpleegstersopleiding was maar kaal 
en de kraamverpleging was ook gewoon leuk. Zonder dit ‘ooievaartje’ kon je 
ook geen wijkverpleegster worden. Het ziekenhuis in Enkhuizen had zo’n 100 
bedden; erg knus allemaal, maar ze wilde graag ervaring opdoen in een groot 
ziekenhuis. Toen ze zo’n 27 jaar jong was, ging mevrouw Louwerman in Haar-
lem werken in het Grote Gasthuis. Eerst voelde zij zich wel erg verloren in dit 
ziekenhuis, daar het drie keer zo groot was als dat in Enkhuizen. Toch heeft ze 
er drie jaar met plezier gewerkt. Maar om nou altijd binnen die vier muren van 
het ziekenhuis te blijven, waar het een echte vrouwengemeenschap was... Een 
nichtje was wijkverpleegster en dat leek haar ook wel wat. Het werk was zeer 
afwisselend en zelfstandig. 
Om de opleiding voor wijkverpleegster te kunnen volgen aan de school voor 
maatschappelijk werk in Amsterdam moest er wel flink gespaard worden. Deze 
opleiding duurde immers een jaar waarin niet gewerkt kon worden en dat is 
een hele tijd om zonder inkomen te zitten... Tegenwoordig is de verpleegsters-
opleiding anders geregeld: deze duurt nu langer en bevat alle elementen van de 
verpleging, de wijkverpleging en de kraamverpleging. Aan het eind hiervan 
kan men nu een keuze maken. Mevrouw Louwerman woonde tijdens de oplei-
ding voor wijkverpleegster samen met een kennisje in Heemstede. Elke dag 
gingen ze op de brommer van Heemstede naar Amsterdam. Dat was al op haar 
‘beroemde’ solex. De opleiding bestond niet alleen uit theorie, maar ook uit 
diverse stages o.a. in de wijken, bij de schoolartsendienst en de GG-GD. “Ja, 
dat was ik niet gewend; alle dagen weer naar school en leren. En je moest je 
veel breder oriënteren dan in dat ziekenhuis. Vooral op maatschappelijk terrein 
moest je aan veel dingen ruiken en naar veel instellingen toe. Het was een hele 
leuke opleiding en ik heb er ontzettend veel geleerd.” 
Aan het einde van de opleiding, in december 1962, begon mevrouw Louwer-
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Poseren op de Laarderweg met Gea v.d. Kamp 
en mevrouw V.d. Kamp (jaren ‘60) 
 
 
 

Bij een moeder thuis de baby wegen. 
(eind jaren ‘60) 

man al ijverig naar advertenties te speuren, want de bodem van de schatkist 
kwam in zicht. Het was niet moeilijk om aan werk te komen:  
“ Er waren best plekken. Ik wilde niet in de stad werken, maar in een dorp!” 
Na het insturen van sollicitatiebrieven mocht zij op gesprek komen in twee 
plaatsen en wel op dezelfde middag! Als eerste is ze komen praten in Eemnes. 
Daar voelde de sfeer meteen heel goed. “ Ik vond het zulke aardig mensen...”, 
zegt mevrouw Louwerman er over. Na het gesprek in de andere plaats  koos 
mevrouw Louwerman voor Eemnes. 
 
Was het moeilijk om hier in Eemnes huisvesting te vinden? 
“Nee hoor, want mijn voorgangster woonde op Laarderweg 31a. Ze had daar 
geen heel huis, maar woonde boven op twee kamers en een keukentje. Het was 
groot genoeg, want ik had toch geen geld om er veel in te zetten... En de ver-
huizing naar Eemnes moest ook betaald. Veel geld was er niet over, maar ik 
heb dat niet gezegd, want ik dacht: dan leen ik wel wat van mijn moeder. Tot-
dat meneer Reinhoud, die zat toen in het bestuur van het Groene Kruis, zei: 
‘Zuster, als u een voorschot op uw salaris wil dan mag dat hoor!’ Maar dat 
hoefde niet.” 
Mevrouw Louwerman heeft 7 jaar op de Laarderweg gewoond. Toen de be-
jaardenwoningen en de Hooiberg op de Waag werden gebouwd heeft meneer 
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Reinhoud, die ook gemeentesecretaris was, ervoor gezorgd dat ze op de bene-
denverdieping van de Hooiberg kwam te wonen. Daar heeft ze 17 jaar ge-
woond. Toen wilde mevrouw Louwerman wel een echt huis met een tuin heb-
ben en dat werd Everserf 57. 
“Ik kwam in 1963 in Eemnes, in de ontzettend strenge winter. Toen was de 
Meentweg dichtgesneeuwd geweest. Ik ben hier op 1 april begonnen en toen 
lagen er nóg van die plakkaten sneeuw op de Meentweg! Ik kreeg toen alle-
maal verhalen te horen. Ook over de soldaten die de weg vrij hadden moeten 
maken.” 
Na Haarlem en Amsterdam was Eemnes wel een kleine gemeenschap. Met z’n 
eigen gewoontes die je je eigen moest zien te maken. Hoe moest je bijvoor-
beeld je aanwezigheid kenbaar maken als je op een boerderij kwam? 
“Dan kwam je bij zo’n boerderij en dan dacht je: zou ik nou bij die voordeur 
moeten zijn met die beide ramen aan de kant? Of...? Nou, ik denk het niet, 
want hij zit zó op slot… Dus liep je voorzichtig achterom. Oh, zeiden de men-
sen, dat weet u dus, dat u door de achterdeur moet?” 
 
Had u het gevoel dat er een wezenlijk verschil was tussen hoe de mensen hier 
leefden of in de stad? 
“Ja, de mensen wisten hier veel van elkaar. Dat klinkt niet negatief, maar meer 
van: goh, ze is ziek, laat ik eens gaan kijken. In die vorm. Dat is in de loop van 
de jaren wel veranderd. Tussen de oude bevolking en de ‘import’, zoals de 
nieuwe inwoners altijd genoemd worden, zit een verschil in het omgaan met 
elkaar. 
Eemnes begon ook al heel snel te groeien. De huizen van Torenzicht werden 
gebouwd toen ik op de Laarderweg kwam wonen. De Driest, nu een straat met 
huizen, was toen nog een zandpad. Daar reed boer Roothart door met zijn 
melkkar. En dat bouwen ging in sneltempo verder! De Raadhuislaan liep eerst 
door tot aan de Roëlllaan, maar werd tot het Plantsoen doorgetrokken en verder 
tot de Graanoogst en de Maalderij. Daarna kwamen de Ploeglaan, Klaproos en 
de Noordbuurt. Na mijn pensionering is de hele Zuidbuurt er nog bijgekomen.” 
 
Dus uw wijk werd ook steeds groter? 
“Ja, ik moest ook steeds een stapje harder lopen. In Eemnes had je het Wit-
Gele Kruis van de Rooms-Katholieken en het Groene Kruis waar ik voor werk-
te. Dat was de neutrale kruisvereniging. Verder bestond er ook nog een Protes-
tants-Christelijke kruisvereniging en dat was het Oranje-Groene Kruis. Maar 
deze was niet in Eemnes. Ze hadden ieder een zuster. Nel Rutges was van het 
Wit-Gele Kruis. Maar we deden veel samen. We hadden ook om de beurt de 
weekenddienst. Anders kon je nooit weg. Met vakanties namen we ook voor 
elkaar waar. Niemand die daar moeite mee had. Mijn collega van het Wit-Gele 



HKE-168 

Kruis werkte hier al zo lang, die kende het hele dorp! En ik leerde het hele 
dorp kennen. Alles wat Katholiek was werd lid van het Wit-Gele Kruis en de 
rest kwam bij het Groene Kruis. Ik kreeg het dus veel drukker dan mijn colle-
ga. Wij waren toen nog niet gefuseerd, dus hebben wij aan het bestuur de situa-
tie uitgelegd en gevraagd of zij het goed vonden dat we samen zouden werken. 
Dat werd goed gevonden, wij déden het gewoon en het liep! Als er mensen 
geweest zouden zijn die niet door ‘die Roomse zuster’ geholpen wilden wor-
den, dan zouden we er rekening mee houden, maar die waren er niet. Er was 
één vrouwtje aan de Meentweg die zat me zo aan te kijken en zei: ‘Vindt u het 
niet erg om Roomse billen te wassen?’ Ik antwoordde: ‘Die zijn net zo als die 
andere, toch?’ ‘Ja, dat is ook eigenlijk zo.’ En dat was het dan. 
Het werd almaar drukker en drukker en we konden het niet meer aan. Zuster 
Comanne kwam er toen bij. Eerst voor een aantal dagdelen, maar dat werd 
steeds meer. Het consultatiebureau was ook eerst om de veertien dagen, maar 
werd op een gegeven moment elke week gehouden, vanwege al die jonge ge-
zinnen die hier kwamen wonen. 
Het wijkgebouw stond op de Wakkerendijk naast de  R.K.kerk. Het was het 
vroegere klooster Daar was ook het magazijn. Het is nog verbouwd in de jaren 
zeventig voor een beetje meer comfort èn om het warmer te krijgen! Want er 
stond zo’n grote oliekachel en als die dan teveel olie kreeg, klepte ie en kwa-
men er roetdeeltjes uit. Wie dicht bij de kachel zat, had het heet, maar bij de 
ramen tochtte het zo en daar had je het koud! Eind jaren ‘80 is er een nieuw 
wijkgebouw gekomen op de Braadkamp. 
De collega’s wisselden, maar ik bleef. Ik zei altijd: ‘Waarom zou ik weggaan? 
Het dorp verandert om mij heen. Dan hoef ik toch nergens anders heen!’ 
Ik heb lang met plezier samengewerkt met zuster Comanne.” 
 
Terug naar de begintijd: de jonge Klazien Louwerman reed het hele dorp rond 
op de solex. Maar de brommer was al oud en het was bovendien koud op de 
Wakkerendijk op zo’n ding, dus werd er gespaard voor een autootje. “Toen ik 
een beetje gesetteld was, ben ik mijn rijbewijs gaan halen. Dat kostte toen nog 
maar zeven gulden per uur, maar je verdiende ook veel minder!” Het dorp leef-
de wel mee met zuster Louwerman: “Ik weet nog goed dat ik rijexamen had 
gedaan. De uitslag kwam toen met de post thuis. Ik reed over de Raadhuislaan 
en ik kwam Jan van Beek, de postbode, tegen die zei: ‘Zuster, ik heb een heel 
mooi brieffie bij je in de bus gegooid hoor!’ Die had al gezien natuurlijk dat 
het mijn rijbewijs was.” 
  
Zuster Louwerman werd een begrip in Eemnes. Deze benaming zou ze ook na 
haar pensionering niet meer kwijtraken. Als je ziek was, of oud en hulpbehoe-
vend, als je jonge kinderen had, of zwanger was en moest bevallen, de wijk-
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Die administratie...! (half jaren ‘70) 
 
 
 
 
 

Een hielprikje geven bij een baby 
(begin jaren ‘80) 

zuster stond dag en nacht voor je klaar. Het werk was erg afwisselend en je 
moest van vele markten thuis zijn. Er was geen maatschappelijk werk in Eem-
nes, dus je was praatpaal bij verdriet, zorgen en eenzaamheid. Je deed de 
kraamverpleging aan huis bij de mensen, gaf voorlichting over kinderverzor-
ging d.m.v. cursussen, hield de gezondheidstoestand van jonge kinderen in het 
oog via het consultatiebureau waar ook een arts aanwezig was. Je verpleegde 
zieken en bejaarden aan huis. En natuurlijk moest je je administratie bijhouden. 
“Je werkte nauw samen met de huisarts. Er was er in het begin één en dat was 
dokter Smit. Dat ging heerlijk. Ik bedoel, als ik het gevoel had: hier moet ik 
even met dokter Smit over praten, dan ging je naar de Molenweg. En als zijn 
auto voor de deur stond wist je: hij is thuis en dan ging je naar binnen. Zo’n 
dokter was het. Ook met de andere artsen in het dorp ging het prima. 
Er waren ook overal speciale diensten voor, bijvoorbeeld voor de reumabestrij-
ding, de tuberculosebestrijding, etc. Die waren provinciaal georganiseerd en 
een aantal patiënten was daar in zorg. Als zo’n dienst informatie wilde hebben 
over de thuissituatie van een patiënt, dan kwamen ze bij de wijkverpleegster. 
Er was ook een dienst ‘Moederschapzorg en Kinderhygiëne’. Het heet nu Ou-
der en Kind Zorg. Het consultatiebureau werd trouw bezocht door de ouders. 
De opkomst was 95%. De zorg voor kinderen, zieken en bejaarden nam de 
meeste tijd in beslag. Er waren hier toen ook geen fysiotherapeuten op het 
dorp. Van alles kwam op je af en je probeerde daar hulp in te geven. Je pro-
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beerde ook mensen te verwijzen naar andere hulpverleners, of de kerk, als het 
te complex was. Ze noemden het een allround-baan en dat was het ook, maar 
dat was ook de charme ervan! Je moest natuurlijk wel je ogen en je oren open 
hebben. Je kreeg ook vaak een stagiaire die je moest begeleiden. Vroeger, tij-
dens mijn eigen opleiding, kreeg je maar een maand stage wat natuurlijk veel 
te kort was. Je kon er toen alleen maar aan ruiken. Toen de opleiding verander-
de, werd de duur van de stage langer en kon je iemand echt een opdracht geven 
Het was heel leuk werk, maar ook wel zwaar. Lichamelijk en geestelijk. 
 
Nu ben je altijd geneigd om vroeger te idealiseren. Maar het werd langzamer-
hand allemaal anders. In het begin hielpen wij ook bij bevallingen en dat was 
erg leuk. Dan zorgde je ook 10 dagen voor die kraamvrouw, waar je twee keer 
per dag naartoe ging. Dat ging eraf, want dat werd werk van het kraamcen-
trum. Dat vond ik wel jammer! En zo werden er alsmaar dingen veranderd wat 
het minder leuk maakte. Het werd wat onpersoonlijker. Eerst was er één huis-
arts en toen kwamen er nog twee bij. Men vond toen dat we intensief samen 
moesten werken. Ik dacht: dat doen we toch al? Maar toen werd het allemaal 

Bij Johnny Wolters thuis. Hier ben ik wel 
grijs...(eind jaren ‘80) 

 
 
 

Samen met dr. Beyerinck naar de 
afscheidsreceptie (juni 1992) 
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officieel georganiseerd en geformaliseerd in regels. 
Een leuk voorval met dokter Smit wil ik wel vertellen, want dat illustreert hoe 
wij met elkaar omgingen. Ik was op een boerderij in de polder, want daar werd 
een kind geboren. Daar was ik met dokter Smit en het duurde langer dan we 
dachten. Het was diep in het najaar en al donker toen we klaar waren. Meestal 
was het zo met dokter Smit dat hij zei: ‘Nou, gaat alles goed?’ En dan ging hij 
weg. Maar nu bleef hij treuzelen terwijl ik mijn laatste bezigheden had. Toen 
zei hij: ‘Ben je klaar? Ja, want die brommer, die kan niet in mijn auto en ik wil 
je ook niet alleen door de polder hebben. Je rijdt voor me uit in het licht van 
mijn koplampen.’ Tot aan de Wakkerendijk hebben we zo gereden en toen 
zoefde hij me voorbij. Zo ging dat... Dat bracht een heleboel aardigheid en 
menselijkheid in je beroep. Je kon met vele kleine dingen mensen soms een 
groot plezier doen en dat ging ongeorganiseerd. Het was een hechte werkge-
meenschap waarin ieder zijn plekje had. 
 
Wat ik ook erg leuk vond is het volgende: meneer Rutgers van Rozenburg was 
de vroegere burgemeester van Eemnes en Baarn. Dat was een jonkheer die in 
de buitenwijken van Baarn woonde. Ik was op een gegeven moment zo’n acht 
maanden in dienst en toen werd in de week voor Kerstmis een grote witte aza-
lea bezorgd voor de zuster van het Groene Kruis. Er hing een kaartje aan van 
Jonkheer Rutgers van Rozenburg. Wie dat was, wist ik niet. Dus ik ging naar 
de mevrouw die beneden woonde en vroeg of zij die man kende. Was het mis-
schien een stille aanbidder? ‘Oh’, zei die mevrouw, ’dat is vroeger de burge-
meester geweest. Dit krijg je altijd met Kerstmis, hoor.’ Dat kreeg mijn collega 
van het Wit-Gele Kruis ook. Wij moesten gaan bedanken en wij vroegen dan  
belet aan. Dat heeft niet zo lang geduurd, want die man was al bejaard en na 
drie jaar ging hij dood.” 
 
Was er standsverschil op het dorp? 
“Daar heb ik nooit veel van gemerkt. Ach weet je, als ik ergens naar toe moest, 
dan was dat ook niet zo belangrijk, dan viel dat weg. Ik lette daar ook niet op. 
Je bent ook een andere figuur in zo’n dorp.” 
 
Was het niet lastig dat de mensen steeds mondiger werden? 
“Nou, ik heb de mensen juist wel eens aangezet om iets te gaan vragen aan de 
dokter; het is toch je eigen lijf! De mensen waren nog zo bedeesd voor de art-
sen in het ziekenhuis. Of voor de arts van het consultatiebureau. Dan zeiden de 
mensen: ‘Dag meneer dokter…’ Dat klonk mij heel raar in de oren. Maar dat 
waren ze gewend. Als wijkverpleegster stond je meer tussen de mensen. Ik had 
niet het gevoel dat ze tegen mij opkeken. Dat had ik ook vreselijk gevonden! 
Het was wel eens zo dat ze aan mij vroegen of ze iets wel aan de dokter kon-
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den vragen. Later ging dat er ook af, want toen wisten ze het allemaal zelf. De 
maatschappij is erg veranderd in die dertig jaar dat ik hier gewerkt heb, maar je 
verandert zelf ook mee. Je moest jaarlijks naar de bijscholing. Daar werd je 
zelf ook steeds mondiger gemaakt. Daar kreeg je in het begin alleen maar le-
zingen waarbij je ook wat mocht vragen. Maar ook dat veranderde met lessen 
in gesprekstechniek. En via rollenspellen werd je geleerd hoe te reageren op 
verschillende situaties. Dat was heel leuk, want daar leerde je heel veel van! 
En zo ging je mee in het hele proces van veranderen.” 
 
“Maar de laatste jaren ging het allemaal in een versneld tempo. De weekend-
diensten werden veranderd, want men startte met de samenwerking met Laren 
en Blaricum. Dat was wel leuk, omdat je dan drie van de vier weekenden vrij 
was, maar als je dienst had liep je de benen onder je lijf vandaan. Ook kregen 
de zusters een pieper, dan konden de mensen je ‘s avond niet meer bellen: “Als 
je een weekend dienst had gehad liep je de week daarna de hele tijd met zo’n 
pieper op zak Ik vond dat niet echt prettig! Want je bent wel vrij maar niet 
echt. Het ging echter veel verder: alle handelingen van een wijkverpleegster 
kregen een code. En voor elke code stond een bepaalde tijd waarbinnen je 
moest blijven. Dat stond me zó tegen, want dan werd je zó gecontroleerd! En 
je kon minder betekenen voor de mensen dan je wilde. 
Ook werden de organisatie en het gebied waarin je werkte steeds groter, zodat 
je de mensen bij wie je in huis kwam nog nauwelijks kende. Als ik bijvoor-
beeld een moeder had met problemen, dan wist je daar van en dan riep ik haar 
als laatste op bij het spreekuur van het consultatiebureau. Dan kon ze fijn wat 
langer praten met de arts. Later werd dat regionaal geregeld. Je moest ook kie-
zen of je voor de verpleging koos, of alleen de Ouder en Kind Zorg. De afwis-
seling werd minder en het werd onpersoonlijker. Er was geen vertrouwensrela-
tie meer. Als je dat ziet gebeuren, terwijl je het zo anders gewend bent, dan 
gaat de lol er wel een beetje vanaf. De mensen die nu voor dit beroep kiezen, 
die zijn hierin opgegroeid, die weten niet anders. Zij vinden dat normaal. Het 
zal ook wel normaal zijn, want je ziet dit op alle terreinen veranderen. Maar 
toen ik begon had mijn hulp geen code, je was er gewoon. Ook ‘s avonds om 
negen uur.” 
 
Maar dat had toch ook zijn nadelen?  
“Tuurlijk! Maar ik dacht altijd: ze bellen niet voor nop. Eén van ons beiden 
was altijd op het dorp. Het is ook een keer gebeurd dat Nel achter haar auto 
aan het wassen was en zij hoorde de telefoon dus niet. En als de mensen bij de 
één geen gehoor kregen dan belden ze de andere zuster. Dat gebeurde gewoon 
en daar zat ik niet mee. Ik woonde alleen en had geen gezin. Als je dat wel 
hebt is het natuurlijk ideaal als je na een bepaald aantal uren gewerkt te hebben 
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Op de afscheidsreceptie komen ook mevrouw 
Ter Avest (rechts) en mevrouw Makker, res-
pectievelijk jaren bestuurslid van het Groene 
Kruis en van het Wit-Gele Kruis en daarna 
ook in de gefuseerde Kruisvereniging. 
 (juni 1992) 
 
 
 
 
Voor de laatste keer de deur op slot doen van 
het wijkgebouw op de Braadkamp. (juni 1992) 

helemaal vrij bent. Nu is er ook een aparte avonddienst. Die heeft een heel 
groot rayon. Ik werd ook wel eens ‘s nachts uit mijn bed gebeld en dan ging je 
op pad.” 
 
Maar tenslotte werd de wijkverpleging zó aan banden gelegd dat zuster Lou-
werman dacht: “ik ga over een paar jaar met pensioen, jullie doen maar…” Dat 
uitte zich zeker niet in haar werk naar de mensen toe, maar ze maakte zich niet 
meer zo druk over al die veranderingen en vergaderingen. Gelukkig heeft ze 
niet meer hoeven kiezen of ze uitsluitend de verpleging wilde doen of de Ou-
der en Kind Zorg. In juni 1992 is zuster Louwerman met pensioen gegaan. Er 
werd een grote receptie georganiseerd waarbij een lange rij mensen langs liep 
om afscheid van haar te nemen. Dat heeft zuster Louwerman wel goed gedaan. 
Ze heeft jaren met heel veel plezier gewerkt, maar is ook met plezier gestopt 
met werken. Het laatste jaar had ze er ook naar toe geleefd. 
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“Ik was wel jong toen ik stopte met werken, maar het is een beroep waarin je 
slijt. Iedereen had me voorspeld dat ik in een ontzettend gat zou vallen. Ik was 
daar niet zo bang voor. Ik ben in een kuiltje gevallen en daar even lekker in 
blijven liggen. Ik had me voorgenomen om, als ik zou stoppen met werken, 
nooit meer te zeggen: “Ik heb geen tijd.” En nu heb ik nooit een horloge om, ik 
heb geen agenda en ik heb overal tijd voor. Tijd om leuke en gezellige en soms 
ook nuttige dingen te doen.” 
 
Wij wensen zuster Louwerman nog vele jaren in goede gezondheid toe, waarin 
zij mag genieten van alle leuke dingen in het leven. 
 

Hennie Bouma 
Ploeglaan 25 
Eemnes 

Elke zaterdagmiddag is de Eemnes-
ser Oudheidkamer geopend van 
14.00 tot 16.00 uur. Bezoekers 
worden ontvangen door twee vrij-
willigers die als gastheer of gast-
vrouw optreden. 
 
Belangstellenden zijn altijd welkom. 

Er worden geen bepaalde eisen ge-
steld. Je moet alleen houden van de 
geschiedenis van Eemnes. 
Wie wil meehelpen kan contact op-
nemen met: 

Jan van Wijk, 
Raadhuislaan 39, Eemnes 
tel. 035-5314689. 

Gastvrouwen en Gastheren 


