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ZR. THARCISIA

1925-1969

Een mensenleven heeft zr. Tharcisia in ons zie-
kenhuis doorgebracht. Nu zij de zeventig is
gepasseerd gaat zij ons - nog zeer vitaal en in
goede gezondheid - verlaten.

In 1925 werd zij leerling-verpleegster. In 1928 behaalde zij haar diploma
en nam haar noviciaat een aanvang. In 1930 keerde zij als verpleegster
terug in het ziekenhuis. Na 3 jaar op de O.K. werkzaam te zijn geweest,
„mocht" zij de opleiding voor de kraamaantekening gaan volgen. Dat was
destijds een uitverkiezing. Voor deze opleiding was voor religieuzen de
toestemming van de bisschop nodig. En alleen religieuzen „die vast in de
schoenen stonden" kwamen hiervoor in aanmerking. Voor ons niet meer
begrijpelijk of invoelbaar. (Was dit misschien omdat de verloskunde ope-
reerde op een terrein waar ook de „onkuisheid" verwoestingen aanrichtte ?
Wat was dat ook weer : „onkuisheid" ?).
Hoe het ook zij, zr. Tharcisia kwam ongeschonden door deze gevaarlijke
periode heen en legde haar eeuwige gelofte af.
Daarna zorgde zij 15 jaar lang als een voortreffelijke all-round mentrix
voor de leerlingen. Tal van oud-leerlingen - destijds ± 50 naast 130
religieuzen - spreken nog steeds met grote waardering over de onafge-
broken 24-uurs zorg van zr. Tharcisia.
Daarna was zij nog 5 jaar werkzaam op de rontgen-therapie en ging toen
over naar het werk, waarin zr. Tharcisia tot ver buiten de grenzen van
Breda grote waardering en sympathie verwierf : het mortuarium !
Dit uiterst moeilijke en gevoelige werk verrichtte zij op een onnavolgbare
wijze. Ook van andere ziekenhuizen werd door veel families een beroep
gedaan op zr. Tharcisia. Met tact en veel begrip wist zij de familieleden
en vrienden van overledenen op te vangen.
Dat zij daarbij ook nog de centrale - dat onrustige en nerveuze werk -
superviseerde, maakt wel duidelijk dat er voor haar nooit een 8-uurse
werkdag heeft bestaan.
Veel dank en hulde aan deze sterke vrouw, uit het goede hout gesneden !

F. M. G. SAES,
Directeur-geneesheer.



Breda, mei 1969.

12 MEI, DAG VAN DE VERPLEGING

OVER DE OORSPRONG.

Met enige dubbelzinnigheid zou je de
maand mei de maand der dagen kunnen
noemen. Dag van de arbeid, V.E.-dag,
moederdag, eerste en tweede pinkster-
dag, dag der verpleging. Dagen van her-
inneringen, droevig of feestelijk, dagen
van bezinning, feest, huiselijkheid. Dagen,
speciaal in het !even geroepen door po-
litieke partijen, kerkgenootschappen, be-
langenverenigingen en kommissies van
velerlei aard.

Dagen ook, die, al naar gelang het ka-
rakter ervan, naarstig geäxploiteerd wor-
den door diezelfde partijen of belangen-
verenigingen en niet te vergeten de kom-
mercie.

Het zou van weinig werkelijkheidszin ge-
tuigen in de dag der verpleging lets an-
ders te zien dan een tamelijk gekunstelde
poging van de publiciteitskommissie van
de Federatie van Verpleegkundigen om
door middel van reklame, via radio, tele-
visie en pers de aandacht te vestigen
op het beroep van verplegende. Wie
echter met enige aandacht de zaterdag-
edities van de grote dagbladen leest, kan
weten dat het een beroep is dat vele
aantrekkelijke mogelijkheden biedt.

Dat men juist 12 mei heeft gekozen voor
de speciale dag van de verpleging vindt
zijn oorsprong in een typisch Engelse ge-
woonte, nl. het gebruik de nationale
deugden (en ondeugden) te projekteren
in een persoon en deze daarna tot on-
derwerp van een sentimentele verafgo-
ding te maken, die geen enkele kritiek
duldt. 12 mei was de geboortedag van
Florence Nightingale, de beroemde Vic-
toriaanse „lady with the lamp", die op
werkelijk heldhaftige en moedige wijze
het beroep van verpleegster uitoefende
en een nationaal begrip werd, eerst in
Engeland en later, met de verbreiding
van de aldaar tot stand gekomen me-
dische ontdekkingen, over de gehele we-
reld. Haar naam werd inderdaad een be-
grip en zonder overdrijving kan men
stellen, dat haar leven en werk van
onschatbare betekenis zijn geweest voor
het gekompliceerde geheel, dat men aan-
duidt met de term „verpleging", maar
met evenveel werkelijkheidszin zou men
zich kunnen afvragen of het in deze tijd
nog wel nuttig en verstandig is, dat deze
historische figuur gehandhaafd blijft als

identificatie-objekt voor toekomstige ver-
pleegkundigen. Of het niet zinvoller en
effektiever is de ogen, zoal niet op de
toekomst, dan toch in ieder geval op het
heden to richten in plaats van op het ver-
leden; of het ook niet veel aantrekkelijker
is to kijken naar de Apollo 10, dan naar
de eerste stoommachine.

TECHNIEK EN ETHIEK.

Dit jaar was het motto dat de dag der
verpleging meekreeg :

,,De verpleging tussen techniek en
ethiek."

Als men niet beter wist zou men vermoe-
den dat het de bedoeling was, dat ieder-
een over deze, als kreet vermomde be-
grippen heen zou lezen. Aangezien dat
niet de opzet is, zullen wij proberen in
het kort de betekenis van deze slogan
weer to geven.

De toepassing van de verworvenheden
van de moderne techniek in het zieken-
huis, als onderdeel van de medische on
verpleegkundige behandeling van de pa-
tient, zou, onder bepaalde omstandighe-
den, een bedreiging kunnen vormen voor
de menselijke relatie, die er tussen pa-
tient en verplegende dient te bestaan.

De huidige tijd onderscheidt zich voor-
namelijk van vroegere periodes door de
elkaar steeds sneller opvolgende tech-
nische superprestaties en de steeds toe-
nemende massavorming van de mensheid.
Wij zitten binnenkort met zijn vijfhonderd-
miljoenen doodgemoedereerd naar de te-
levisie to kijken als Apollo 11 op de maan
landt on zeker tien miljoen daarvan zullen
zonder spijt overschakelen op het andere
net, als daar toevallig de finale van de
Europacup zou worden uitgezonden.

De mens, die in het ziekenhuis terecht
komt, wordt losgemaakt uit zijn veilige
milieu, vaak op ruwe wijze, en wordt ge-
reduceerd tot het individu dat we steeds
leren to zijn. H i j wordt gekonfronteerd
met de technische apparatuur : pace-
makers, monitors, hart-longmachines, in-
gewikkelde anaesthesie-apparaten, zuur-
stoftenten, beweging, snelheid. En het is
op dit moment dat de kortsluiting kan
ontstaan. Als we ons niet eigen maken de
mentale instelling, om ons blijvend to
realiseren, dat zich aan het andere eind



van de zuurstofslang, de elektrische ka-

bel, een mens, een medemens bevindt,

als we uit het oog verliezen, dat de pa-

tient op het cirkelbed, in de zuurstoftent

geen robotachtig onderdeel of verleng-

stuk van de op zich interessante appa-

ratuur is, overtreden wij de principes van

de ethiek.

Het is niet nodig om de techniek tot de

afgod van dit tijdperk te maken. De ge-

schiedenis leert, dat alle afgoderij ont-

staat uit angst en onwetendheid. Daarom

is het dwingend noodzakelijk, dat ieder-

een zich vertrouwd maakt met de tech-

nische vindingen, die voor zijn beroep

van belang zijn. Daarom is het bittere

noodzaak, dat iedereen zijn goede wil en

idealisme kompleteert met vakkennis en

realiteitsbesef.

De techniek, ondergeschikt gemaakt aan

en beheerst door de mens, is een zegen.

En op dat ogenblik verdwijnt de schijn-

bare tegenstelling tussen techniek en

ethiek geruisloos.

•

DE VIERING VAN DE DAG DER VERPLEGING.

Uit het bovenstaande kan blijken, dat noch de techniek, noch de verpleging
als zodanig, een terrein is wat uitsluitend moet worden gereserveerd voor
de verplegenden. De verzorging van de patient is niet meer realiseerbaar
zonder een uitgebreide organisatie van specialisten, die verantwoordelijk
zijn voor onderhoud, reparatie, bediening van apparatuur, gebouwen, ver-
pleegartikelen. Daar is in de praktijk een ieder, van hoog tot laag, bij
betrokken. Daarom heeft de direktie gemeend dit jaar de dag der ver-
pleging een wat wijdsere betekenis te moeten geven.

Hoewel een en ander nog weinig spektakulair verliep is het denkbaar,
dat in de komende jaren de dag der verpleging kan uitgroeien tot een
lokale gebeurtenis van betekenis, waar het gehele ziekenhuispersoneel bij
betrokken is.

Voorstellen daartoe zullen, op de juiste plaats kenbaar gemaakt, zeker
de nodige aandacht krijgen.

Tijdens de koffie 's morgens, was er voor iedereen, ook voor de tijdelijke
bewoners van het huis, de patienten, een attentie, die erg op prijs werd
gesteld. In de lounge waren de tafels, behalve met bloemen, versierd met
vlaggetjes, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen, terwiji buiten op het
gazon, de grote geel-blauwe moedervlag wapperde.

's Middags was er voor het inwonend personeel een exotische rijsttafel,
waar een uitgelezen keur van deskundig en smakelijk bereide gerechten
de weg van alle voedsel ging.

Na de Eucharistieviering in de kapel was er 's avonds in de aula een
cabaretvoorstelling, aangcboden door de Direktie on georganiseerd door
de Personeelsvereniging. Er werd een gevarieerd programma geboden.
Het muzikale trio, dat wegens ziekte, uit twee personen bleek to bestaan,
speelde virtuoos. De acrobatengroep was van werkelijk goed gehalte en er
was een goed verzorgde conference. De twee „humoristische" artiesten
uit Tilburg deden, door hun minder geslaagd optreden weinig afbreuk aan
het overigens uitstekende programma.
Al met al was het een geslaagd festijn.

De aktieve personeelsvereniging vindt het een beetje jammer, dat bij
georganiseerde evenementen, die toch tijdig van to voren worden aange-
kondigd, altijd meer mensen komen opdagen, dan zich van to voren hebben
opgegeven. Hoewel elke belangstellende natuurlijk van harte welkom is,
vraagt ze begrip voor de organisatiemoeilijkheden i.v.m. planning en budget.

v. G.



25-JARIG DIENSTJUBILEUM

Donderdag 1 mei was het 25 jaar geleden dat de heer Diepstraten in
dienst trad van ons ziekenhuis.

In de beginjaren was hij werkzaam op de afd. varkensmesterij en groente-
kwekerij. Na liquidatie van deze afdelingen werd hij belast met het terrein-
onderhoud.

Ofschoon het de wens was van de heer Diepstraten om „niet al te veel
drukte" te maken, is de feestdag voor hem toch niet ongemerkt voorbij
gegaan.

's Morgens werd hij met zijn naaste familie in de aula ontvangen door de
Direktie, de Hoofden van Dienst, afgevaardigden van de Personeelsvereni-
ging en zijn medewerkers van de diverse diensten.

„Eenvoudig werk - mits goed gedaan - is groot werk" aldus de heer
Mallens in zijn korte toespraak, waarbij hij hulde bracht aan de jubilaris,
die gedurende 25 jaar op een onopvallende wijze zeer veel nuttig werk
voor het ziekenhuis heeft verricht.

Ook de heer van Es, als zijn direkte chef, en de heer de Graaf namens
de Personeelsvereniging, brachten hulde aan de jubilaris.

Natuurlijk bleef het niet bij woorden alleen doch ontving de jubilaris
diverse cadeaux, o.a. het gebruikelijke couvert van de Direktie - van de
Personeelsvereniging een prachtig horloge en van de tuindienst een mooie
plantenbak (met planten).

Met een aantal genodigden werd er daarna een gezellig uurtje geborreld
en „geroddeld" over de „goeie ouwe tijd", waarna alle eer werd bewezen
aan de kok, die een heerlijk dineetje bereid had.

Na dit allemaal verwerkt te hebben, is de jubilaris een paar dagen met
vakantie gegaan om daarna weer met nieuwe moed zijn dagtaak te
begin nen.

DE REDAKTIE.

Vanaf heden zal in ons personeelsblad regelmatig de rubriek „Mini-Singel"
verschijnen. Het wordt een „licht satirisch" programma.

Zo'n rubriek is en blijft een beetje gevaarlijk voor bepaalde lange tenen.
Er zal voor worden gewaakt dat deze rubriek nooit hatelijk of beledigend
zal worden. Het is natuurlijk niet te voorkomen dat de „hoge bomen" de
meeste wind zullen vangen.

Mocht u gegevens voor deze rubriek hebben, deponeer ze dan in de
brievenbus : afdeling Personeelszaken.

Wij wensen „Janus" met zijn rubriek veel sukses, en dat deze rubriek
bij u een milde, geen ironische glimlach te voorschijn mag toveren.

DE REDAKTIE.



III • Bredania :
Voorstel tot nieuw stadswapen na de torenfeesten :

g„De grote toren op een oranje bierviltje".

g• Alleen om technische redenen heeft men er van afgezien
gde grote toren tijdens de feesten to versieren met twee
gwingers schuim.

g• Let maar op :
g „Toren en zien zal je vergaan .

g	
• Nekkramp in Breda :

.,Torendol zijn".

g• Bredaas spreekwoord :
..Zich de Saes van het brood laten eten".

g	 JANUS.

g•	 Het hoofd Personeelszaken won bij de laatste rikavond een
reuze-krentebrood :

gOver krenterigheid op de verkeerde plaats gesproken".
g	 •	 Singel 33 van april j.l. :

.,Fabeltjeskrant met olifant".

g•
	 Verpleegster op 12 mei

.,Rijsttafeldame".

Bij het afscheid van zr. Ursula :
gIns blaue hinein... -.
g•	 Vergelijking zonder onbekenden :

„Breda : directeur zonder kamer”
"Roosendaal" kamer zonder directeur".

g•	 Goede raad :
g ..Wie op 2 juni zijn fiets mist moet 's avonds maar eens bij

Boerke Verschuuren gaan kijken".

g•
	 Bij het afscheid van zr. Tharcisia :

g
..Van de levenden niets dan goeds".

Bij de heiligen die worden _afgeschaft - behoort niet

g	 St. Ignatius.

0	
Men was het eerst wel van plan, maar dat is met een
S.I.Z.ser afgelopen.

DE MINI-SINGEL
sUCO:StairtCi ctsrt

Per 1 oktober in Roosendaal :
,St. Fransaescusziekenhuis".

g•	 Bij onze overburen heet het personeelsblad

g
	 ..SING-SINGeI 26".

Roosendaals spreekwoord :
g..In zijn saes zijn".



VAN DE VOETBALVELDEN

Op zaterdag 19 april speelde ons voetbal-
elftal tegen de Voetbalvereniging „Christine"
en deze wedstrijd werd door ons, volkomen
onnodig, met 2-1 verloren, gerekend naar
de kansen, die er voor het „inleggen" waren.

Dat kon een week later tegen de leraren van
de Kennedyschool niet gezegd worden en we
verloren kansloos met 5-2.

Op Koninginnedag werd het St. Jozefziekenhuis in Oosterhout met 8-2
verslagen.

Op 2 mei werd wederom gewonnen en wel met 3-1 van Arch. Bureau
Oomen, waarna op 10 mei de Gem. Openbare Werken na een door ons
prima gespeelde wedstrijd, een 3-1 nederlaag te slikken kreeg.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Elizabeth Gasthuis
ontving ons elftal een uitnodiging om een wedstrijd te spelen tegen laatst-
genoemde instelling. Dit werd dankbaar geaccepteerd, vooral omdat „in
de baas z'n tijd" gespeeld werd. In deze, door oud-international Kees Kuys,
geleide wedstrijd, werd met 3-1 gewonnen en na afloop werd ons een
voortreffelijke maaltijd aangeboden, waarbij tevens werd afgesproken deze
wedstrijd tot een jaarlijkse traditie te verheffen. Nogmaals veel dank aan
de organisatoren hiervan !

Dank zij de personeelsvereniging werd het voetbalelftal voor het eerst
eens netjes „aangekleed", nl. in de volgende kleuren :

shirt : wit-zwart gestreept (net als Engelse drop);
broek en kousen : wit,

en in dit tenue pogen we de overwinningenreeks te prolongeren.

Tenslotte wil ik vanaf deze plaats onze uitmuntende doelman Mat „baard"
Bosma veel sterkte toewensen bij de operatie aan z'n door veel voet-
bailers gevreesde, „knietje".

SNOR. •

Wij maken u er nogmaals op attent dat het

in de gangen nog steeds

VERBODEN IS TE ROKEN !

DE DIREKTIE.



•

PERSONALIA

WIJ FELICITEREN :

Dhr. W. Diepstraten, die op 1-5-1969 zijn 25-jarig jubileum vierde. (tuinman).
Zr. Elisabeth Boeren, Zr. L. C. v. d. Broek, Zr. S. J. S. M. Kerckhaert,
Zr. D. J. C. Merrienboer, Zr. A. M. Steffens en Zr. A. J. M. Versteeg, die
geslaagd zijn voor de Kraamaantekening.

Zx	 Zr.	 Zr. C. v.-E-iik-S-c--kuaeicler, Zr. M. v. d.
4-lansz, Zr. M v Hoek, Zr. L. Kennis, Zr. J. v. d. Langenberg, Zr. R, v. -Luyk,
Zr. D. Meeuwisse, Zr. I. v.-d: P-erme-F-C, Zr. E-, Richar-dson, Zr. 14.-Samwa-11
Zr. T. Schildwacht, Zr. 	 Ve-rsc hrmrp,  Zr A Vijverberg, Zr. A. Willgxns, die
slaagden voor het diploma A-ziekenverpleging.

Van de leerling-verplegenden slaagden voor het examen van de 2e naar
de 3e leerperiode :

Zr. J. Backx, Zr. C. Bottse, Zr. L. Donkers, Zr. R. Comes, Zr. M. Haarman,
Zr. M. Verlinden.

GEBOREN :

3-3-1969 Tom, zoon van Dhr. en Mevr. van Hee;
23-3-1969 Roger, zoon van Dhr. en Mevr. Delveccio-Keymer;
27-3-1969 Krijn, zoon van Dhr. en Mevr. Nagtzaam-v. Wijk;
28-4-1969 Edwin, zoon van Dhr. en Mevr. v. Bekhoven-v. Oers.

HUWELIJKEN :

16-4-1969 Mej. I. Jansen (Z) met Dhr. F.	 Hamersveld;
16-4-1969 Mej. M. Janssen (Chir.	 p.) met Dhr. A. Aarts;
25-4-1969 Mej. A. Brugman (0) met Dhr. K. Rombouts;

1-5-1969 Mej. R. Buur (School) met Dhr. J. Honhon;
9-5-1969 Mej.	 J.	 Broks (0) met Dhr.	 F.	 Luijken;

13-5-1969 Mej. J. Nagtzaam (Centr.) met Dhr. T. Duimel.

WIJ VERWELKOMEN :

Dhr. J. Mutsaerts
Mevr. J. Sips-v. Aert
Mevr. A. v. d. Vorst-Korteweg
Mevr. C. Blommaert-v. Nispen
Mej. M. Josephina
Mevr. W. de Korte-v. d. Slikke
Mej. A. de Vaan
Mej. M. Bude

Hulp alg. dienst, kl.ch .lab.
Manresa C
Kl.ch.lab.
Kl.ch.lab.
A-dames
Kl.ch.lab.
M.P.
Mentrix



Vervolg : „Wij verwelkomen" :

Mej. M. v. d. Burg
Mej. A. Claessen
Mej. J. Hogerwaard
Mej. J. Oreel
Dhr. C. Speet

Mej. J. Verwijmeren
Dhr. J. Withagen
Mevr. V. Jut-v. Kriegenbergh
Dhr. J. Maatjens
Mej. C. Oomens

Mej. A. Kwaaitaal
Mej. H. Arkesteyn
Mej. P. Janssen
Mej. J. v. d. Weele
Mej. B. v. Woensel
Mevr. D. Lens-Korteweg
Mej. C. Hermans
Mej. M. Noyen
Mej. C. van Eyden
Dhr. R. Brinkman
Mevr. M. Filius-Southout

Z
Tel. centrale
A-dames
0
Hoofdadm.

T.P.
Kl.ch.lab.
Postkamer
Nachtportier
G
Kl.ch.lab.
B
M.P.
Stag iaire
Stagiaire
Kl.ch.lab.
Stagiaire
Stagiaire
K
Centrale keuken
Kl.ch.lab.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN :

Mej. M. van Hoeven
Mej. M. Machielse
Zr. Achillea de Kroon
Zr. Apolline Bekers
Mej. M. Ariens

Mej. A. Dekkers
Mej. A. van Gemert
Mej. A. van Gils
Mevr. E. Snelders-Te
Mej. A. van Steen
Mej. M. de Vos
Mej. B. Wuyts
Mej. J. Broks
Mej. M. Janssen
Zr. Tharcisia Vonk
Dhr. J. Hereygers

Dieetkeuken
Tel. centrale
Interne poll
Urol. poll
Kl.ch.lab.

R.P.
School
K.N.O.-poli
C
0
R.P.
D
0
Chir. poll
Postkamer	 mort.
Centr. keuken

Redaktie :

Foto-reportages :
fflustraties :

Druk :

Zr. Bakx, Br. Bastiaansen, Br. A. v. Groesen.
Mej. Loose, Dhr. Melsen, Dhr. Vissers.

Zr. van Dongen.
The van Gastel en Zr. Bakx.

Drukkerij West-Brabant, Dreef 58. Breda.

Kopie inleveren voor de 10e van iedere maand bij de afdeling
personeelszaken.
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