




Historische Kring IJsselstein 98 (juni 2002). - Dl.98 Gang op de eer-ste verdieping.Foto van eindjaren '30. pen. Het bestuur van 'de Vereeniging' hield zich het recht voor te allen tijde deinkoopsom op te eisen. Voorts moest juffrouw Van Schalk de zusters behulp-zaam zijn met allerlei werkzaamheden. Haar familie vond een bedrag van fl.500,- te hoog en na enig overleg was iedereen tevreden met fl. 400,-. Mocht hetniet tot inkoop komen, dan zou de familie fl. 2,- per week bijbetalen. Hierkwam echter niets van terecht en omdat juffrouw Van Schalk zoveel werk voorde zusters verrichtte, heeft zij nooit hoeven te betalen. Ook de tuinman, Antonvan den Engel, vroeg vanwege de tijdsomstandigheden meer loon. Hij kreegeen gratificatie van fl. 25,- en aan het eind van het jaar nog eens dat bedrag.













Historische Kring IJsselstein 98 (juni 2002). - Dl.98 NA DE OORLOG Hierna is het enige jaren stil rondom ziekenhuis en pension. Er zijn maarspaarzaam feiten te vinden. Wel zijn exploitatie-rekeningen bewaard geblevenvan 1945, 1946 en 1947, die duidelijk laten zien hoe kleinschalig alles nog was.De eerste jaren na de overname sloot 'Huize St Jozeph' te IJsselstein af meteen batig saldo van: 1947 fl. 2.943,86 1948 fl. 4.762,45 1949 fl. 3.446,03 1944 fl. 6.390,80 1945 fl. 9.503,24 1946 fl. 1.085,66 Na de oorlog werd begonnen met het afschilderen van het binnenwerk.Daardoor kon de boekwaarde van het gebouw op de balans verhoogd wordenmet fl. 5.000,-. Een beetje komisch doet de post 'inventaris fl. 140,-' aan metals verantwoording; '....nieuwe aanschaffing in ig4^, nadat alle Inventaris voordiendoor oorlogsgeweld nagenoeg geheel verloren ging.' Wat kon men voor dat bedragaangeschaft hebben en wat moeten we onder 'oorlogsgeweld' verstaan? Hethogere batig saldo in 1947 was voornamelijk te danken aan een gift ad

fl.1.520,-. Zowel de pension- als ziekenhuisontvangsten stegen dat jaar iets, resp.fl. 1.274,27 en fl. 900,40. Er waren dat jaar 7912 verpleegdagen. Maar ook dekosten waren met ± fl. 2.700,- gestegen, o.a. door de posten 'brandstoffen' en'onderhoud'. Het bedrag van de leningen was door aflossingen van fl. 22.600,-geslonken tot fl. 7.000,-. Er was, zo kort na de oorlog, nog gebrek aan alles. In een brief van 24 juli 1547schreef de 'Provinciale Utrechtse Bond van het Wit-Gele Kruis' aan zusterPaulina over het gebrek aan fietsbanden: '......naar aanleiding van de moeilijkheid die U hebt ondervonden bij het aanvragen van nieuwe banden heb ik mij in verbinding gesteld met zowel de leider van de plaat-selijke distributie-dienst in IJsselstein als met het Centraal Distributie-kantoor.Medegedeeld werd dat er momenteel een geheel nieuwe regeling voor de banden-distri-butie is tengevolge waarvan individueel geen banden meer mogen worden verstrekt.Geadviseerd aan de Geneeskundig Inspecteur te vragen de beschikking te geven over'n

z.g. fout-band. Alle z.g. voorrangsgroepen zijn komen te vervallen. U moet dusafwachten het tijdstip waarop bandenbonnen worden aangewezen.' Zuster Paulina werkte samen met zuster Sita in de wijk. In 1948 vierde ze haar40-jarig professiefeest. Ze was toen al 16 jaar in IJsselstein.Op 14 september 1948 vierde het ziekenhuis haar 25-jarig bestaan. De dagwerd feestelijk ingezet met een mis in de parochiekerk. Er werd een actiegevoerd onder de bevolking van IJsselstein en de regio om geld in te zamelenvoor een passend jubileumgeschenk. De opbrengst werd gebruikt om instru-menten aan te schaffen voor de operatiekamer. In het jaar 1950 was er voor het eerst sinds de overname door de 'Congregatie'een nadelig saldo van fl. 7.231,30. Hierin weerspiegelde zich de kwetsbaarheidvan pensionexploitatie waar voldoende inkomstenvermeerdering ter compensa-
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