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Seijst 2003 Speciale uitg.. - Dl.33 'MEER HOTEL DAN HOSPITAAL' | R.P.M. RHOEN m » zk » -i o 31 C S Plaatselijkeverenigingsafdeling Uit het verslag van de op 23 september1903 gehouden algemene vergadering vande Vereniging tot christelijke verzorgingvan zenuwlijders in Nederland blijkt dater 63 verenigingsafdelingen bestonden. InZeist bestond ook een plaatselijke afdeling.Uit het verslag dat in de Weekbode van 8januari 1902 staat, valt op te maken datde afdeling nog niet lang bestond, want eris sprake van een voorlopig bestuur. In hetverslag komen zoveel zaken aan de ordedat we bericht integraal overnemen.'Vrijdag jl. hield de afd. Zeist van deVereeniging tot christelijke verzorging vanzenuwlijders eene huishoudelijke vergade-ring in het lokaal boven de Ger School.Daarin werd o.m. meegedeeld dat hetbenoodigd kapitaal voor den bouw eenerinrichting nagenoeg is volteekend, zoodatmet dien bouw zal worden begonnen.De geneesheer-directeur is reeds benoemdmaar om enkele omstandigheden is hetwenschelijk, dat zijn naam nog geheimgehouden wordt. Men is ook reeds begon- Roodhuijzen te Zeist, F. Gunnink Bzn. teKampen, Dr. E.A. Keuchenius te Scheve-ningen. Dr. S.R. Hermanides te Gelder-malsen. Ds. J.W.A. Notten te Velp, Ds.A. van Andel te Heerenveen en Ds. J.H.Feringa' te Zaandam bijeen. Met de vast-stelling van de statuten werd de nieuwevereniging geconstitueerd. Het bestuurvan de nieuwe vereniging werd

gevormddoor de heren die bij de oprichting aanwe-zig waren. Later traden Mr. J. van Giffenuit Heerenveen en Mr. H.J.H. Baron vanBoetzelaer uit Utrecht nog tot het bestuurtoe. Bij Koninklijk besluit van 3 juli 1901,Staatsblad 139, werden de statuten goed-gekeurd. De nieuwe vereniging kreeg denaam 'Vereeniging tot Christelijke verzor-ging van Zenuwlijders in Nederland'. Devereniging droeg een gereformeerd signa-tuur. Artikel 2 van de statuten bepaaldedat als grondslag de Heilige Schrift naarde verklaring van de Gereformeerde Belij-denisschriften diende. Koningin Emma was in 1903 bereidom beschermvrouw van de vereniging teworden. 14

















Seijst 2003 Speciale uitg.. - Dl.33 'MEER HOTEL DAN HOSPITAAL' 1 R.P.M. RHOEN >Z »?-1O »c3 aan L. Gadellaa uit Zeist. Dit werd op 12november 1902 gemeld. De zaak van Tim-merman was gevestigd aan de 2e Hogeweg44 en die van Gadellaa op de Voorheuvel115. Dat de werkzaamheden goed opscho-ten, kan men lezen in de Weekbode van 4februari 1903: 'Naderende voltooiing. De werkzaamhe-den aan de Christelijke inrichting tot ver-pleging van zenuwlijder, &quot;Elim&quot; alhier,vorderen goed. Het hoofdgebouw, bene-vens de verschillende bijgebouwen, zijnalle reeds lang onder de kap. De woningvan den geneesheer nadert snel haar vol-tooiing, en zal in Maart of April reeds' betrokken worden. De inrichting voor cen-trale verwarming is deze week gereed geko-men. De timmerlieden zijn bezig met hetleggen der vloeren, terwijl men, zoowelbinnen als buiten aan het &quot;afstucadooren&quot;, is. Tevens is men begonnen met het ter-rein in orde te brengen; wegen en perkenworden aangelegd, terwijl het hout, datdaarvoor geveld moet worden, de vorigeweek verkocht is. Alles wijst er op, dat men paden en andere structuren behouden.' Voor de bouw van het Sanatorium envoor de aanleg van de tuin was het welnodig een gedeelte van het bos te kappen.Met de verkoop hiervan bemoeide zichnotaris A. Vosmaer uit Zeist. Op dinsdag28 januari 1902 werden in het openbaarverkocht: '51 perc. Eikenhakhout, sparren,rekhouten,

boonenstaken, bloemstokken,brandhout, berke- en beukeboomen op &quot;Elim&quot;(voorheen de Parmentiersvakken)' en eenjaar later op donderdag 29 januari 1903:'82 perceelen sparren, rekhouten, brandhout,bloemstokken, en eikenhakhout in de z.g.Parmentiersvakken.' Beeldend beschrijft Feringa (1904) hetSanatoriumbos: 'Zie dan even in dit bosch van 60 Hectarennaar het heuvelland, waar gij in rijke den-nenbosschen den golvenden bodem aan-treft, die de bosschen van Zeist, Rijzenburgen Driebergen zoo liefelijk maakt. Daar,ter rechterhand, is de Theeheuvel, hoogboven al het groen zich verheffend, enmet een koepel gekroond, waar menigenZondag wordt theegedronken, en vanwaar met de voltooiing en opening der inrichtingniet al te lang wil wachten.' Tuinaanleg In het krantenbericht van 4 februari1903 staat dat men ook bezig is het terreinin orde te brengen en dat wegen en perkenwerden aangelegd. Deze werkzaamhedenwerden uitgevoerd door het tuinbedrijfvan Groenewegen uit De Bilt. De firmaGroenewegen & Zoon was gevestigd aande Utrechtseweg 31 in De Bilt, villa 'Lin-naeus'. Zij had daar een grote kwekerij van40 hectaren. John Groenewegen publi-ceerde in het augustusnummer van 1903van Het Nederlandsche Tuinbouwblad Sem-pervirens enkele foto's van de werkzaam-heden. Daaruit blijkt dat men in februari1903 bezig was met graafwerken enhet wegvoeren van het overtollige zand.Dat laatste gebeurde met

kipwagens.De beplanting van het voorterrein wasomstreeks mei 1903 voltooid. Bij hetopstellen van een plan voor de aanleg vande tuin en voor het onderhoud van hetbos had men bijna alle bestaande wegen,





Seijst 2003 Speciale uitg.. - Dl.33 'MEER HOTEL DAN HOSPITAAL' | R.P.M. RHOEN 8> » >&quot;8 O 'Aan de in aanbouw zijnde gestichten totverpleging van krankzinnigen in de &quot;Par-mentiersvakken&quot; alhier kreeg weder eenwerkman een ongeluk, waardoor hij zijnwerkzaamheden moest staken. Gelukkigvoor de werklieden zijn zij allen doorden aannemer tegen ongelukken verze-kerd, zoodat zulk een gedwongen neder-legging van het werk geen schade voor henis.' Op 3 januari 1903: 'Gisteren had een werkman, C. d. B.genaamd, werkzaam aan het in aanbouwzijnde sanatorium, het ongeluk onder hetloopen in een beitel te schoppen, welke opden grond lag. Door een en ander is deman genoodzaakt zijne werkzaamhedeneenigen tijd te staken.' En op 10 januari 1903:                   ' i' 'Aan de in aanbouw zijnde gestichtenvoor Zenuwlijders in de Parmentiersvak-ken alhier, had dezer dagen een werkmanhet ongeluk zijn knie te verwonden, waar-door hij genoodzaakt werd zijne werk-zaamheden te staken.'De aannemer had voor zijn personeel een ongevallenverzekering afgesloten endat zal in een tijd van weinig sociale voor-zieningen een zegen zijn geweest. Diefstal Tijdens de bouw deed zich ook een cri-mineel feit voor, waarover de krant uitvoe-rig berichtte. Hoe de kwestie is afgelopen,wordt helaas niet vermeld. In de Week-bode van 17 januari 1903 staat het vol-gende bericht: 'L.L. Woensdag werden door de politieop het werk van

het in aanbouw zijndesanatorium alhier twee jeugdige werklie-den gearresteerd, die verdacht werden vandiefstal van lood. Nadat zij eerst alleshalsstarrig ontkenden werden zij overge-bracht naar het bureau van politie; onder-weg bekenden zij reeds dat zij te samen enop verschillende tijdstippen van het werklood hadden meegenomen en dit aan denopkooper S. alhier hadden verkocht. Vol-gens hunne bekentenis bedroegen de geza-menlijke diefstallen meer dan 100 K.G.Voor de werklieden op het Sanatoriumwas het een afschrikwekkend voorbeeld, hunne twee kameraden door de politiegeboeid te zien wegbrengen. Op last vanden officier van justitie zijn beiden naar destrafgevangenis te Utrecht, ter voorloopigehechtenis, overgebracht.'Gevolgd op 21 januari 1903 gevolgd door:'In verband me den diefstal van lood, aanhet in aanbouw zijnde Sanatorium voorzenuwlijders alhier, waarvan twee jeug-dige werklieden verdacht worden, welkezich reeds in voorloopige hechtenis bevin-den, zijn bij nader onderzoek door de poli-tie sterke vermoedens gerezen tegen denbaas aannemer van het loodgieterswerk.Door hem werd het lood op het werk gele-verd, en aldaar gewogen en geboekt. Hier-van nu zou hij van tijd tot tijd weder eengedeelte mede naar huis genomen hebben.Het lood werd dan door zijn knechtsvervoerd. Door dit voorbeeld aangemoe-digd waren zijn knechts er toe gekomen,zich ook een gedeelte toe te eigenen. Hoetreurig! Nauwelijks

de kinderschoenenontwassen, waren zij volgens hunne ver-klaring tot deze daad gekomen, ten eindeeen ruimere verteering te kunnen maken.' 24



Seijst 2003 Speciale uitg.. - Dl.33 'MEER HOTEL DAN HOSPITAAL' | R.P.M. RHOEN Discriminatie? Op 12 juni 1903 werden twee Italianendie op weg waren naar het in aanbouwzijnde Sanatorium door twee mannen mis-handeld. Men kan zich afvragen wat hier-van de reden was. Hadden zij gewoon depech om op het verkeerde moment op deverkeerde plek te zijn of hadden de daderseen hekel aan buitenlandse werknemers.'Wij zullen het nooit te weten komen. Dekrant schreef over deze misdaad: 'Gistermiddag omstreeks 1 uur begaventuiee Italiaansche stucadoors zich naarhun werk op het &quot;Sanatorium voor zenuw-lijders&quot; alhier, toen zij op den OudenArnhemsche weg werden mishandeld enverwond door A.K. en H.Kl; deze zijndoor de politie, die van het geval kenniskreeg, opgespoord en naar het bureau vanpolitie overgebracht, alwaar zij voorloopigin bewaring zullen blijven.'En in het volgende nummer van 17 juni:'De twee jeugdige personen K. en KI. alhier,die zich de vorige week schuldig maaktenaan mishandeling van twee Italiaanschestucadoors, werkzaam aan het sanato- geneesheer-directeur, die geruimen tijd inhet buitenland doorbracht, tot meerderevoorbereiding voor zijn taak, heeft dezerdagen zijne ruime en fraaie woning op hetterrein betrokken.^ Aanvragen om plaat-sing kunnen dus reeds door hem ont-vangen worden. De vereeniging tot Chr.Verzorging van zenuwlijders is tot dusverrevoorspoedig in hare

onderneming. De geld-leening tegen 4 pCt. is nagenoeg geplaatst.Nog enkele aandeelen van f 100, f 500 enf 1000 zijn voor wie haar steunen wil bijden penningmeester graaf C.W. v. Lim-burg Stirum te Arnhem disponibel, enbij de kassiers en makelaars in effectenverkrijgbaar Het getal leden en begunsti-gers der vereeniging breidt zich gaandeweguit, en zal zich ongetwijfeld blijven uitbrei-den. De contributie behoeft niemand af teschrikken, men bepaalt haar zelf Zij ditSanatorium een zegen voor velen!' De opening vond plaats op dinsdag 7juli om 2 uur namiddags en werd verrichtdoor koningin Emma. Van haar bezoek ende openingsplechtigheid werd zeer nauw- rium voor zenuwlijders alhier, hebben zichook schuldig gemaakt aan de berooving,door een eenigszins beneveld werkman eenportemonnaie met ruim f 13,- te ontne-men, voor welk feit zij op last van denOfficier van ]ustitie, in voorloopige hech-tenis naar Utrecht zijn overgebracht.' Plechtige opening Medio april 1903 begon men zich voorte bereiden op de opening van de nieuweinstelling over ongeveer drie maanden. Ineen artikel in de Weekbode van 11 april1903 werd de loftrompet gestoken. 'Naar wij uit goede bron vernemen, vor-dert de bouw van het Christelijk Sana-torium voor zenuwlijders alhier naarwensch, en zal de opening begin juni a.s.kunnen plaats hebben. In dit rustig gele-gen en naar alle eischen des tijds inge-richt Sanatorium, met heerlijken tuin enuitgestrekt

bosch van meer dan 60 hec-taren, zullen in de verschillende pavil-joenen tal van lijders en lijderessen uitallerlei levenskringen kunnen worden ver-pleegd. Dr. S.R. Hermanides, benoemd tot zf&quot;Io 25

















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

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

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









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

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

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