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PROFIEL VAN EEN HUISKNECHT

INTERVIEW IN DE SERIE FUNKTIEBELICHTING.

„....sinds ik 32 jaar geleden mijn intrede deed in het
Sint Ignatius Ziekenhuis heeft er een overweldigende
ontwikkeling plaats gehad; niet alleen op medisch ge-
bied maar ook in de branche van het huishoudelijk
werk. Men kan spreken van een dynamische ontwikke-
ling als men nagaat dat er toen nog geen vakantie
bestond, men wist niet beter, en de zeer lange werk-
periode, to weten van 's morgens 6 uur tot 's avonds
dikwijls 9 uur; dan is er nu op sociaal gebied al veel
veranderd."

(De woorden komen vlot uit de wat strakke mond van de man tegenover me, dhr.
Theunisse (zonder n), velen beter bekend als Piet, huisknecht of zoals hij het zelf wat
spottend noemt, civiel medewerker op de KNO- en neurologische polikliniek. We zitten
tegen half zes op een donkere middag in de kantine van het civiel personeel in het
oude gedeelte van het ziekenhuis, waar alle plafonds nog zo lekker ouderwets hoog
zijn aangebracht. Er staan wat tafels, telkens met vier stoelen, asbakken, een prikbord
met mededelingen op het bekende gele papier van de personeelsvereniging. We roken.)

Vertel eens lets van het begin ?
„Toen ik hier begon, dat was op 1 mei 1937, was er bijvoorbeeld aan verplegend per-
soneel een aanzienlijk kleiner aantal dan tegenwoordig. Er waren, schat ik, zo'n 80
religieuze- en ongeveer 30 lekeverpleegsters. En er was welgeteld een verpleger in het
hele huis. Het was de tijd van een monteur, ben timmerman, een schilder, een paar
specialisten, een administrateur, dat was toen meneer v. Aalst."

Waar werkte je toen ?
„Ik was de enige huisknecht en ik heb 15 jaar en 2 maanden, tot juni 52, op afd. A
gewerkt."

Wat deed je zoal ?
„Ja, meneer, in die tijd deed je van alles. Behalve het huishoudelijk werk waren er tal
van andere taken. 's Morgens bijvoorbeeld hielp ik mee in de keuken; dan trok ik een
witte jas aan, klopte eieren, vulde glazen met water, schonk koffie en thee en bracht
die naar de patienten op de zaal. En als het nodig was deed ik patienten in bad,
maakte urinaals leeg en trok de bedden mee recht."

Wel een verschil met tegenwoordig.
„Ja, als men bedenkt dat men toen de trappen en gangen bukkende moest schrobben
on dweilen, dus zonder dweilstok en met borstel en luiwagen, dan gaat het nu prachtig
en schitterend met de boen- en schuurmachines on niet to vergeten de zuigapparaten



die het schuurwater afzuigen zodat men niet meer bukkende en zogenaamd op de kop
hoeft te dweilen."

Vertel eens wat over de sfeer van vroeger ?
„Ja, hoe zal men dat zeggen, als ik alle akkefietjes naar voren moet brengen kun je er
wel drie krantjes mee vullen."

Zo maar een voorbeeld ?
„Een voorbeeld, een voorbeeld ?"
(Hij staart geconcentreerd voor zich uit, rokend; wordt, lijkt het, een beetje voorzichtig.)
„Nou, bijvoorbeeld vroeger waren de hoofdzusters veel strenger. Je meet niet vergeten,
er was in die tijd een verschrikkelijk werkeloosheidsprobleem en je werkte zo hard je
kon en liefst nog lets harder, zodat men soms het dubbele deed van wat men tegen-
woordig doe:. Zoals overal in die tijd werd er wel eens een zachte dwang uitgeoefend
om je tot grotere ijver aan te zetten. Dan zei een hoofdzuster bijvoorbeeld „Denk erom,
anders zal	 ik eens naar Moeder gaan", dat was moeder-overste dan he. Dan kon
je er wel voor een paar maanden tegen. Gelukkig is dat nu allemaal veranderd en veel
beter geworden."

Zeggen ze nu dan niet : lk zal eens naar meneer Vergeer gaan ?
„Ja, natuurlijk wel, maar de angst die je vroeger had bij dat soort dingen is nu goddank
verdwenen, je werkt nu met meer plezier en je krijgt ook de kans je te verdedigen;
daar dacht je vroeger niet eens aan."
(Mijmert nog wat door)
„Douchecellen wisten ze vroeger maar amper wat dat was."
„Ik heb nog meegemaakt dat ze hier nog niet wisten wet vakantie was."

Hoe is dat veranderd ?
„Ja, dat was in de oorlog. Toen kreeg men door toedoen van meneer van Aalst eindelijk
een week vakantie. Hij was het ook die tenslotte, in juni 46, een pensioenfonds in het
leven heeft geroepen."

Hoe was dat dan voor die tijd ?
„Toen was er zoiets gewoon niet en dat was lets waar je je natuurlijk wel zorgen om
maakte, maar het was tech al een zorgelijke tijd en dan stond je bij dat snort dingen
niet stil. Je	 wist niet beter, zal ik maar zeggen."
(We steken	 nog een sigaret op en als ik het lege pakje in de asbak leg, haalt Piet
het eruit en	 steekt het in zijn zak. Als ik vraag waarom hij dat doet, antwoordt hij, dat
hij ook de zorg heeft voor deze kantine en dat hij anders morgen tech de asbakken
meet leegmaken. Er is weinig tegen in te brengen.)

Hoe was het in de oorlog ?
(Een domme vraag van mij, blijkt al spoedig, want Piet beschikt behalve over een
hardnekkige vriendelijkheid, ook over een fabelachtig geheugen; bij alles wat hij vertelt
noemt hij de preciese datum, dag, maand en jaar en al spoedig dreigt wet bedoeld is
als een interview te veranderen in een onstuitbare monoloog. Een paar indrukken
dus maar.)
..lk heb het meegemaakt dat in augustus 39 de mobilisatie begon. Tot mei 40 hadden
we teen 2 zalen op A vol met Hollandse militairen die ook door militaire artsen be-
handeld werden. Daarna was heel afdeling A tot 29 oktober 44 een militair hospitaal voor
de Duitsers,	 een lazaret zal ik maar zeggen. De Aula lag al die tijd vol met burger-
patienten."
In mei 40 hebben we nog met heel ens hebben en houwen in de kelder vertoefd.

Gewonden en zieken werden met een brancard naar boven en beneden gedragen. We
hadden toen zelfs een paar dagen geen water, gas en licht en moesten ens behelpen met
vetkaarsen."

lets anders, wat denk je van de verbouwing ?
„De verbouwing ? Meneer, laat ik U vertellen ik heb niet anders gekend. Toen ik hier
in dienst trad zat net de fundering van het Rochus-paviljoen in de grond en op 25 maart
1938 werd het gebouw opgeleverd. U kunt wel nagaan, alles wat daarna er bijgekomen
is heb ik als	 het waren uit de grond zien oprijzen. Noem maar op ...." (En hij noemt
het ook allemaal op, heel precies en uitvoerig, met architect, aannemer, uitvoerder en
alles erbij, maar het voert te ver om dat hier allemaal to vermelden.)

Zou je een korte en duidelijke omschrijving van je funktie willen geven ?
„Ja, ja	 (aarzelt wat, rangschikt kennelijk in gedachten zijn woorden) ja, elk lid
van het civiele personeel heeft een speciale taak in het ziekenhuis. En die taak is het



tot stand brengen,	 bevorderen en handhaven van de algemene hygiene in alle ruimten
van het ziekenhuis waar andere personeelsleden weer hun speciale taak hebben."

En dat betekent ?

„Ja, noem maar op .... poetsen, dweilen, schuren, boenen, ramen lappen, zemen, stoffen
en dat alles met behulp van de modernste machines en apparaten die ons in 	 deze
dynamische en technische tijd ter beschikking 	 staan."
„Vroeger ging dit allemaal onder de religieuzen, maar tegenwoordig hebben we	 in dit
ziekenhuis burgerlijke staven, die aan dat alles 	 leiding geven, zoals ...."
(En hij noemt alle	 ook U wel bekende notabelen op.)

Doe je het werk graag ?

(Hij is erg vlot en	 krachtig met het antwoord.)
„Jawel meneer, ik	 heb mijn werk altijd met plezier en tot voile tevredenheid gedaan,
hopelijk ook voor mijn superieuren. (Dit laatste alsof het hem plotseling to binnen schiet.)

lk heb geen vijanden, tenminste niet dat ik weet, alleen maar vrienden. Op alle afdelingen
zijn wel eens	 ja wat zal ik zeggen	 misverstanden, kleine schermutselingen,
maar dat gaat meestal wel weer snel over, weet ge wel."

Hoe wordt U gewaardeerd ?

„Nou. ik dacht wel	 dat ons werk goed gewaardeerd werd en dat we bij de instanties
in aanzien staan."

Welke instanties ?

„Nou, de directie, en de verschillende chefs van staven en de hoofdzusters."

Was dat vroeger anders ?

„Ja, kijk es hier meneer, vroeger werd je wel 	 eens over het hoofd gezien. lk was in
het begin alleen en je kwam niet wijder dan afdeling A. lk zat er als het ware geIsoleerd.

Maar zo Iangzaamaan kwam je wel eens op een andere afdeling en na verloop van tijd
kon je wel merken dat ze het prettig vonden dat ze zo iemand hadden."

(We beeindigen het gesprek en terwijI we ons naar de deur begeven stel ik 	 hem,
letterlijk terloops, nog een paar losse vragen.)

Wat vind je van Singel 33 ?

,,Ze moesten eens	 wat meer gehoor geven aan bepaalde categorieen van mensen."

(Voorzichtig, van me wegkijkend, een veeg over een tafel gevend.)

De huisknechten bijvoorbeeld ?

(lk bedoel het eigenlijk als een grapje, maar hij blijft bloedernstig.)

„Ja, wat zal ik zeggen, ik kom niet graag in conflict met personen, maar die mensen
moesten eens wat meer vernoemd worden in het personeelsblad."

Daar zul je na dii nummer moeilijk over kunnen klagen.

„Nee, eigenlijk niet nee, ik ben alleen bang dat ze nu zullen zeggen : Die Theunisse
kan me ook ouwe.... ren !"

Dat zal best meevallen.

(Aan de lezer graag ter beoordeling of ik hem	 terecht geruststelde.)	 v. G.
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DE PARAPLUIE

Goede morgen, U spreekt met het
Ignatius Ziekenhuis !
„Zuster, of beter Juffrouw zal ik
maar zeggen, want ik heb U gis-
teren gezien aan het „buffet" bij
de ingang. U zult mij nog wel ken-
nen, want ik kwam om mijn doch-
ter te bezoeken, die in de kraam-
afdeling ligt.
Want dat zit zo'n beetje in de
famiiie, ik heb dat vroeger ook
gehad, een zakkende baarmoeder
bij mijn derde kind.

Misschien bent U niet getrouwd 	 zuster .. of juffrouw ? Nou dan weet
U daar gelukkig niet van, want trouwen is ook niet alles. Het lijkt wel veel
op een afstand maar als je er eenmaal in zit dan kan het een kruis zijn.
Mijn man sukkelt ook al een hele tijd. Die heeft last van zijn maag, hij is
zes jaar geleden al eens geopereerd door dokter .... hoe heet hij nou
ook weer .... Kaarthuis	 Hoe zeg U ? Karthaus, ja natuurlijk, 	 maar
ik onthield het altijd door aan kaarten to denken, want mijn man	 houdt
zo van kaarten. Hij kaart veel to veel en hij heeft ook wel eens gedronken;
ja de buurvrouw heeft wel eens verteld dat hij zoop, maar dat mens kan
veel beter naar der eigen kijken, want haar dochter is er met een ge-
trouwde man vandoor, die zijn vrouw en bloedjes van kinderen 	 in de
steek heeft gelaten.
Want zo zijn de mannen, juffrouw, enfin, dat zult U wel weten, want anders
was U wel getrouwd.
11/1aar ik heb gisteren mijn parapluie vergeten op de afdeling van mijn
dochter en omdat het nu zo regent, dacht ik, dat als U nu die parapluie
eens naar beneden haalde en bij dat buffet neerzette dan zou mijn man,
die loopt toch in de ziektewet, vanwege die maag, die straks eventjes
kunnen komen ophalen vanwege het regenen ziet U, want als ik lang
in de regen loop dan krijg ik last van puistjes, gek eigenlijk he, want je
zou zeggen dat regen schoner maakt, maar het zou ook kunnen komen
van mijn gewicht want ik weeg tegen de honderd kilo, maar ik heb meer
gewogen. lk gebruik nou geen suiker meer, maar van die Surosa, dat witte
spul, want je hoort tegenwoordig zo van dikke mensen, die last krThen
van d'r hart. Nu valt dat bij mij wel mee, hoewel ik wel eens denk, dat
met die zakkende baarmoeder van vroeger het hart ook wel veel to ver-
stouwen zal hebben, want het hangt van binnen toch allemaal aan elkaar.
Het een trekt het ander mee, zal ik maar zeggen. Daarom bezoek ik ook
mijn dochter zoveel ik kan, want hare man is betonvlechter in Amsterdam
en komt alleen zaterdags thuis, omdat ze ginder geen huis kunnen krijgen.
Als die thuis is, wil hij geen gesodemieter aan zijn oren hebben. Het is
een goeie vent maar wat kort aangebonden. Hij heeft mijn dochter wel
eens geslagen, maar sedert die sukkelt niet meer, en hij is ook gek op
de kinderen, want die zijn zolang bij ons, omdat mijne man tijd heeft om
er op te passen vanwege die	 maag, maar nu zal ik er straks even op
letten als hij die parapluie langs komt halen. Hij kan ze vinden juffrouw.
Danke hartelijk en als ik vanmiddag langs kom, zal ik een bonbon 	 mee-
brengen, die ik zelf niet mag eten. 	 Dag juffrouw !
Goede morgen U spreekt 	 	 lckx.



SCHANDE?

In het augustus-nummer van Sin-
gel 33 werd aan alle medewerkers
het verzoek gedaan om aan Willie
- het patientje van het Theresia-
paviljoen - prentbriefkaarten of
zelfgetekende (geschilderde) pren-
ten te sturen.

Tot onze grote teleurstelling heb-
ben wij moeten konstateren, dat
niet een kaart werd ingezonden.

Heel „zachtjes" gezegd, was dit
beslist geen goede beurt voor het
personeel van ons ziekenhuis.

Toch nemen wij alsnog aan, dat er
bij onze medewerkers voldoende
bereidheid aanwezig is om aan
„een goede zaak" mee te werken
en dat er meer sprake is geweest
van de „beruchte vergeetachtig-
heid" dan van onwil.

Nogmaals doen wij een beroep op
u allen om kaarten aan Willie te
zenden. Op die kaarten gelieve u
dan vier namen te vermelden. Na-
men voor de :

Grote - Kleine jongenszaal
en voor de

Grote - Kleine meisjeszaal.

(Zie het augustus-nummer).

De kaarten, voorzien van uw naam,
te deponeren in de bus : afd. Per-
soneelszaken.

DE REDAKTIE.

Voor al uw bloemen

Bloemenhuis

J. VAN BERKOM
Gen. Maczekstraat 61, Breda

Tel. 40295 (na 18.00 uur 42740)

DE MINI-SINGEL

Opinie van diverse breeders
.,Eigen baard is goud waard-,

Pepmiddel voor artsen en ver-
plegenden :
,Regelmatig naar Peyton Place
kijken".

50 miljoen voor Verolme
..MAMMOETDOK(KEN)"

Deelnemen aan de periodieke
kaartavond :
..In zijn rikkentik zitten-.

Op een hartinfarct :
,Met melk meer kans....

Binnenkort wordt de ingang
Brabantplein feestelijk geslo-
ten.
We krijgen dan allemaal een
slagboomtaartje.

E.C.G. :
_Enthousiaste Collectant Gus-
senhoven-.

Gevraagd :
..Een rood-witte-halve-overweg-
bomen-opendraaier - (nacht-
dienst).

FIJEMOORDWEThSTRIJD
tegen Reykjavik.

NAC heeft weer de beschikking
over zijn twee goalpolen.

JANUS.



VAN DE VOETBALVELDEN

Zaterdag 23 augustus vertrokken wij, vol goede moed, met
15 voetballers en een handvol supporters per bus richting
Roosendaal. De bedoeling was om de titel „Kampioen van
het Dr. Weggeman-toernooi" te prolongeren.

Tijdens de rit werd luidkeels verkondigd, dat de hieraan
verbonden wisselbeker - die wij reeds twee maal in suc-
cessie veroverd hadden - definitief in ons bezit zou komen.
Dech een en ander pakte anders uit.

Na aankomst op het fraaie sportcomplex, vlakbij het Franciscus Ziekenhuis
gelegen, werd de eerste wedstrijd gespeeld tegen het elftal van dat
ziekenhuis. Na een spannende strijd werd de wedstrijd met een gelijk
spel (2-2) beeindigd.

Dit verontrustte nog niemand, aangezien in voorgaande jaren deze ploeg
ook een lastige tegenstander was geweest.

Toen vervolgens het Laurens Ziekenhuis in een (te) felle wedstrijd - be-
staat er dan toch concurrentie - met 4-0 verslagen werd, leek het erop
dat we de beker al konden gaan inpakken.

In de derde wedstrijd tegen S.C. Rhesus (Ziekenhuis Lievensberg) was
de stand na 10 minuten spelen 1-0 in ons voordeel.

Het leek erop, dat er geen vuiltje meer aan de lucht was, doch ineens
klapte de gehele ploeg als een kaartenhuis in elkaar en stonden we binnen
een kwartier met 3-1 achter.

Dankzij ongelofelijke aanmoedigingen van onze kleine groep supporters
werd het toch nog 3-2.

De laatste wedstrijd tegen Vrederust uit Halsteren, die gewonnen moest
worden, wilden we nog een „theoretische" kans maken, werd ondanks
de enorme aanmoedigingen van o.a. de voltallige direktie met 4-0 verloren.

Sommige spelers van ons (waaronder ondergetekende) liepen als slaap-
wandelaars over het veld - zo uitgeput waren ze.

Opgemerkt dient te worden, dat de Bredase elftallen door een „scherpe"
wedstrijdindeling ongeveer 2 1/2 uur moesten voetballen met daar tussen-
door slechts zeer korte rustpauzes, terwijl onze laatste tegenstander een
elftal in het veld bracht, dat bijzonder goed uitgerust scheen te zijn.

We moeten toch ook een excuus hebben ! ! !

Na afloop reikte Dr. Weggeman de prijzen uit, waarbij wij met een vierde
prijs genoegen moesten nemen.

Vervolgens werd aan alle spelers en supporters een maaltijd aangeboden
(koud buffet), waarna dit uitstekend georganiseerde toernooi werd besloten.

We zijn de beker dus kwijtgeraakt en zullen ons het volgend jaar moeten
revancheren.

De enige schrale troost, die ik kan bedenken is, dat we de wisselbeker
een jaar lang niet behoeven te poetsen.

Volgende keer beter, mannen ! ! !
SNOR.



PERSONALIA

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

Zr. P. Luykx, Zr. M. Muller, Br. L. Nihot, Br. P. Nooyens, Zr. J. Nuiten,
Br. B. Ooyen, Zr. C. Pellemans, Zr. R. Quintelier, Zr. E. Roks, Zr. M.
Saenen, Zr. M. Schenkels, Br. H. Sol, Zr. T. v. Steenhoven, Zr. M. v. Trier,
Zr. E. Veraart, Zr. A. Verhulst, Zr. M. Voeten, Zr. V. Wannijn, Br. F. Wiege-
rinck, Zr. E. Wijchgel, Zr. A. v. d. Zande, Br. G. Hemel, Br. J. Doeleman,
Br. T. Schoonen, Zr. H. Andries, Zr. A. Anssems, Zr. K. Anssems, Zr. S.
Banwarie, Zr. C. Beekers, Zr. D. v. Beijnen, Zr. 0. Bouthisma, Br. P.
Dekkers, Br. H. Donkers, Zr. T. Dunk, Zr. D. Emmelot, Zr. S. Garcia, r. R.
Giebels, Zr. E. Hazenberg, Zr. J. Hoevenaars, Zr. M. Huinen, Zr. B. de
Jongh, Zr. T. Koemans, Br. C. de Leeuw, Zr. E. Lenior, Zr. C. Mol, Br. C.
Wortelboer.

HUWELIJKEN
05-9-69 Mej. P. Janssen met Dhr. P.	 Gerritsen;
05-9-69 Mej. W.	 Dillisse met Dhr. G. Cas;
12-9-69 Mej. E. Adriaansen met Dhr. Lievens;
13-9-69 Mej. M. Telgman met Dhr. M. Biemans;
19-9-69 Mej. M. Matheeuwissen met Dhr. A. van Oosterhout;
20-9-69 Mej. B. Dirven met Dhr. v. d.	 Klundert;
29-8-69 Dhr. G. Oostlander met Mej. M. Vink;
30-9-69 Mej. Z. Coppens met Dhr. K. Voermans.

GEBOREN
28-5-69 Petrus zoon van Dhr. en Mevr. den Tenter;
29-8-69 Petrus zoon van Dhr. en Mevr. van Noort.

WIJ VERWELKOMEN
Mej. S. Brooymans
Mej. C. de Brouwer
Mej. M. van Eil
Mevr. A. Ferwerda-v. Hout
Dhr. N. van Gorkom
Mej. C. van Hout
Mej. A. Korse
Mevr. B. Lageman-v. d. Linden
Mej. A. van Meel
Zr. Miranda Schalk
Mej. P. Paterik
Mej. A. Peeters
Mej. G. Schutte
Mej. E. Trommels
Dhr. M. Vermeulen
Mej. J. Wijers
Dhr. J. Linck

B
Hoofdadministratie
Bloedafname
Bloedafname
KI. ch. lab.
T.P.
C
Bloedafname
KI. ch. lab.
B
E.E.G.
KI. ch. lab.
A-dames
Röntgen
KI. ch. lab.
0
KI. ch. lab.



Redaktie :

Foto-reportages :

Iliustraties

Druk :

Zr. Bakx, Mej. Budê. Br. A. v. Groesen.
Mej. Loose. Dhr. Straker, 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.

Vervolg „Wij verwelkomen"

Mej. E. Hopley
Mej. M. van Dongen
Mej. E. Weimar
Mej. G. Bakkers
Mevr. G. v. d. Boezem-Kleyn
Mej. H. Bolder
Dhr. R. Hagedorn
Mej. J. Leijten
Mej. L. Morenc
Dr. I. Paalvast-de Leeuw
Mej. N. Nelemans
Mej. H. Peters
Mej. T. Specht
Dhr. A. Tuinenburg
Mevr. H. v. Vuren-Brand
Mevr. C. v. Keep-Hopmans

E
Broodkeuken
Afspraakcentrum
Couveuse
Bact. lab.
Z
Bact. lab.
Röntgen
Afspraakcentrum
Ass. arts, Dr. Urlings/Dr. Arnoldussen
O.K.
Couveuse
O.K.
Bact. lab.
A-dames
Hoofdadministratie

NAMEN AFSCHEID VANWli
Mej. G. Maas
Mej. A. Willemse
Mej. W. Goverden
Mej. A. Bastianen
Dhr. L. Beucken
Mej. A. v. d. Borgh
Mej. J. Buys
Mej. P. Coppens
Mej. E. Dirven
Mej. E. van Groesen
Mej. H. van Hoesel
Dh r. C. de Koning
Mej. J. Korse
Mej. C. v. d. Kroft
Mej. C. Krijnen
Mej. C. van Loon
Mej. C. Marijnissen
Mej. T. van Sluis
Mej. H. Vermeulen
Dhr. P. de Graaf
Mej. G. v. d. Klooster
Mej. G. Tuinenburg
Mevr. A. de Jong-Joosen

Afwaskeuken
Röntgen
0
E
O.K.

KI. ch. lab.
Opname
Chir. poli
Bloedaf name
Couveuse
Centrale keuken
0
z
Dr. Paanakker
M.P.
T.P.
B
A-dames
Tuindienst
KI. ch. lab.
D
Interne poli
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