
.. Na: enkeI~~ren v~· voo1'lber~diI).g onder-
nam de Congregam der Eerw. Zusters Frau-,
ciscanessen te Breda in April 1919 tien bouw
van een groot modern ziekenhuis aan den Wil.-
helnrinuingel ahlaar. De eerste spade ging
toéD in den grond. voor een werk, waaraan
door ventraagde materiaallevering vier jaren
zou worden gebouwd en welks thans voltooide
complex een kapitaal vergde van· drie millioea
gulden. 'On'g'e"*l' een jaar nadat men met de
grondwerken én fundeering was begonnen,
wzrpperden op het bouwterrein de feestvlag-
gen. Toen werd door allen even den arbeid
onderbroken en vereenigde men ziGll op de
plaats waar nadien de monumentale hoofdin-
gang zou verrijzen om er getuige te Zoijnvan
de plechtige eerste steenlagging door den op-
persten kerkvoogd van het Bredascha diocees
Z. D. H. Mgr. P. Hopmans.
lRuim drie jaren zijn sindsdien verloopen.

Nu kan de feestvlag haar banen ontplooien
op' den hoogsten top ter begroeting van den
bisschop bij de inzegening van dit rijzig zip.-
ken-paleis op Dinsdag 15 Mei e.k. Met bEj
~eklappel" kan het dundoek er den lof verkon-
den van de Roomsche Charitas, die aangentoe-
digd en gesteund door een Mgr. Hopmans zul-
ke stichtingen weet in het leven te roepen;
van een Eerw. Moeder Ignatia algemeen over-
ste der Eerw. Zusters Franciscanessen, die it:
moeilijke dagen een zoo grootach werk heeft
'durven ondernemen; van de architecten, Gebr.
Oomen uit Oosterhout, wiel' talent als bouw-
meesters door deze schepping van hun g~ilt
aan het verre nageslacht zal werden. overge-
leverd. .
Ondernomen in een tijd, waarin het parti-

culîer initiatie! tot het bomven geheel gedood
was en Rijk en. Gemeente de bouw-tekorten
moesten aanvullen, met als refle'X verhocging
van belasting, werd dit werk zeilder een aan-
slag op de publieke klas onder de zinspreuk:
,.Alies voor Allen" door de Eerw. Zusters Fran-
clseanessen tot stand ·.gebraeht. Hier was geen
wlnzieht de drijfveer en ook gen lust tot pra-
iel'ij; Îliei' mag men het 1100men den overrnoe.l
rier liefde, die in een door egoïsme en zelf-
zucht verbnirerde maat:achappij een paleis op-
l'i,C'ht voor zieken, voor lijdenden en gebrek-
kii€n. Al zou deze lof de bsecheidenheid del'
Etrw. Zusters kunnen kwetsen. din zouden
haars ondanks toch de steenen van dit ge-
bouw het getuigen, omdat een blijvend monu-
:nent, Îll opg.etra~~;n, herin!l~renclaan het
ellUI der &'Tiineuse·tud en, waann de Kathedra-
len Qlltstond~l\. St!ehti.ni~n als dit ziekenhuis
m~telt wel woroon ~emel"kt ea daarom ~&~
ven;ri) 4n. ook gaarne gevolg aan de uit-
iOOOdigll'lg· van den di:ecteur-i'eneeIlMel' Dl.
~iJl..oS\VQMlink, QPl ender ;Gijn vcorlichting
~. 'i'c~.@g.doer het lmPQIii\nte gelxlu.wen·
_~l~ ~ m~~n ten eln~~ d&.arvl\Jl, ~u he'

.• .·3.:' .

, ",- r-'~,t'i..

knopt ovemcht:te'Beven:"·' ". ',>
M~t enkele e~llega'g der Pex:s e~ ,:t'~' ,

van een der heeren architecten Oom.,.,,,: ,
vertegen'\Voordlger der Eleetr.. MIJ..'~n~~
den heer ,Van ·lJaagen, hebben vi&.· hèt twU~
geïnstalleerde en in gebruik genomen· zie~~
huis doorwandeld van zaal tot zaal, vert:fe~
tot vert~. Twee volle uren gingen er. met
deze terleopsche bezichtiginog Men· en {Oeb.
geeft deze aanduiding nog geen. ~liédig deiiJc,.
beeld van het groetach geheel. H(t ziekenh(l'is' ~
toeh is niet volkomen ~gebouwd, want h~t
het thans ruimte, biedt voor pl.m. 225 be4den~
zal het bij gebleken behoefte nog voor '·,ptni: '.
150 bedden worden vergroot met een vleuttel'l
waarvan ?e fundeering nu reeds is gelegd.'<:
Het siekenhuls wordt bestuurd door4e ,.

Eerw. Zusters Franciscanessen. De v~ll
gingadlenst is thans 60 personen sterk, wacr •.:
van 24 leekenverpleegsters en 20 le.el'lÏl\a't.•i. ti
Daarnaast is natuurlijk een gansch eo~td
van religieuzen werkzaam voor de ·huÏ$hQu~1'·
ding en den eeonomischen dienst. Toch Ql\t-
moet men bij een rondgang door het gebo~w<,
met ûjn weg-~reede, kijk-lange hoofdganee!i "
slechts sporadisch een nonneke, dat voçii)ii
schuifelt of een wit-gelakt spijv;enwa~t~ l
voortduwt. " .': >

Die lange, breecle gangen verraden bij h~"J
Eersten inblik de bcstemminz en de uitgebreid- ;
hei d van dit gebouw. Er reflecteert een oSter. ;
vloedig licht op de blank-witte muren ter h09g. :
te eener lambri~cering marmer-geaderd.. -op,
den helder gespikkeld en terrazzo-vloer door- i
sneden met een bruingetinten, geluidtièmpeD"
een rubber-locper. Rust en stilte heerscht er.
in de gangen van dit groote huis met JUn
vele bewoners e~ nauwgezet is er ll&af.,.ge-
st ree îd die ka.\me sfeer niet te varstoran. dM.}'
oOikhet piepen en 'kraken van deuren en ven- ;
sters, te voorkomen door aanw~.,.djn.g .•.der i

g:erul~~loolle hengsels, fitsen en sloten dej,1 .
firma Ups. .
Na deze algemeene opmerkingen, wiaru.it;

ten minste eenigazins de hoofdtrekken van het
g~bQuw: rus~, ruimte, licht en doelrnatighaid
zun a.f te lelden" velgen wij onzen vriendelij-
ken gids Dr. Klein-Swormink bij zijn ron~g
d?or. het siekenhuis, welke voortreffelijke. ilr
llchtmg ook zeeveel danikt aan ûjn prictáçhi
adviezen.
Eerst werd de Noordervleugel bezocht, l.Ià~sli

een der vele diensttrappen alle uitgevoerd lo·
steen-granito, werden wij op de eerste verdie-
ping gebracht naar het 'centrum VOOI' de 1!)fi-
dische behandeling. Door een breede dubbfl.'
gang- •.~n h~t gewone verkeer afgesloten· ;~.
vindt:' z.lch hier oe operatieaideellng. ZijoQi ••:
v~t vier groote. zalen,. geoutilleerd nu~t ,tt_i
~leuv.:?t,e chlrurgische Instrumenten, r~spee..l-
tievelijk bestemd voor oogheelkunde, sept.l$cbt>.::
e~. a~eptisehe chirurgie met reserve-saal, t.e...~
wij l In het algemeen kan worden g~~d; ·~'hit·
deze ~al-:h door lieht en hichttoev()!jr,'~lItoft"'~~
nog, bebmanerl!lg' (al!es vlak, zood&t ne~m.~
l3t.ot op ~an ~lijven h8'gen). en montà~ ,~ .•





,~i~~~~-r~,de, w~ -wartet -.èorsie1Ü1\g met lentea set«md, W'IIJlt door deze zalen ~ ..
iP.;~f~" wNr ~ Mij •• ,Eleetron" de niet de somberlleid van het lijden, dod1 fleuri"~'
:.•~~ IDlt~J,atte heeft gelbouwd voor de hoop op beterschap met lieflijken lach. ZOO,;,
i~~lei1~~~st door Uchtsysteem, ter ver- is dit zie~s, een model, dat ook de aan'::'"
'''antint van de bellen /Voor het eigén tele- nemers de firnla Ba.k.k:eren te PrinceJllhage -,
t~~,'Ot Mftenfuileti.oneering,' bet waseh- eert, wijl het om ~Hnzorgvolle a.fwerkh',g door
"~f ,en de ba\ikeTij en last !lOt Jeastt voor "V
:p.«k.rMid d.,. lithtvoorziening. Hier in het iedereen gezien ma.g worden.
·óDdergrondat.l1e taoeft men eeDe~. de steen- Wij behoeven niet te vermelden, dat zich
k '"\1''' in het gebouw tal van badkamers en toiletten
olen-cpalagplaatsen, anderzijds de provisie- bevinden, dat er isoleerkamers zlJ"n voor de
kelklel'J! en :ve~.,. ClIP den gansehen opstel
eener moderne, wuedherij, die z.ich van alle tijdelijke opsluiting' van kra.n,kzinnigen, dat
: ~rdiepingen door de ,,!ftA)rtikokers"het waec'h- de ziekerverzorging k3l\ worden geleid van de
, d' et t' ' d de bakk" et de speciaàe dienstkeukens üit op iedere &tdeelinog..
!goe Zl oegevoer , ellJ m n en dat dec ent-.'" keukens met al haar a.u. -'.
Iwarmwateroven, de ..,leetrieehe kneedmachine •.•••,.. - ~r-
~n a.l~gerief. Wij mogen hier niet den des- en depentiën een afzonderlijke beschrijvmg ..

t infectieoven vergeten, die in een modern zie- 1XIU verdienen, hetgeen ons echter te ver veert,
'I kenlrois met mag ontibreken en gelooven, dat maar wel moeten wij nog even de aandacht,
I'de, ~nvoU'dige wmteLdi!l!g van dit alles wel vra.gen voor de zuigelingen-afdeeling, die, tot
I·~ idee kan we'klken van de geweldige in- het ziekenhuis geheel zal worden afgebouwd,
I richting, die 'de Eerw. ZIIlsters Franciseanell- is onder gelY,ra.cht in het hooge middenhuis .•
1 sen te Breda hebben ge'bouw. Daar lagen de kleintjes in hun snoezige bedjes,
~ De scilets onzer omw3lndeLing hebben wij baby's van nog geen veertien dagen in de ob- -
i JUer boven onderbroken bij de afdeeling voor servatlezaal met de afzonderlijke glazen ka-
i k1asse-patiënten. Deze omvat 21 tweede klas mertjes ter voorkoming van besmettelijke
! en 12 eerste klas-kamers. Het oondersoheid tus- ziekten. En aan deze observatiezaal grenst

I'~~n beide bestaat hierin, dat dIS_eerste klas- het .groote vertrek voor de zuigelingen, waar
, sers belk:hik:'ken over dag- en nachtverblijf, de de wiegjes achter een koordafsluit.iug langs
'twe;ede ktnsse.llI hebben alleen een zrt-slaap de wanden zijn gerijd, beschermd voor de be-
,~er. riant van ~lit7lÎoht, comtortabel gemeu- zoekers, die de kleinen zouden willen liefkozen
,held mat een wit-laqué ledikant, wasch- en of versnaperingen geven. Zoo kan men aan
llacMkast, dito stoelen met groen-lederen' zit- het opsommen blijven Val) bizonderheden, die
: ting, taf.l en dressoir, De zacht groene teint dit ziekenhuis tot een model-inrichting maken
, der wanden verleent I'&n deze kamers een be- en nog altijd zal men daarbij iets vergeten.
;1aoorlijke cha.J'IIlle en zoo WEU:~talles mede om Als het nieuwste QP het gebied, werd onze
· dei- zieke. zijn verblijf aldaar zoo aangenaam aan.dacht gevraagd voor het signalen-lieht-
· en draaglijk mogelijk te maken. systeem, waarbij door kleuren en contröle-

Wij zijn ons bft.oek i.n de reneeskundi-ge at- lichten op gangen, theekeukens en centralen
è.eeling ,~gonn8'rlo Wij gaam nu naar het groo- controlepost de plaats van oorsp-ong van het
, te :ziekenver.blijf, dat tioh aan de achterzijde signaal wordt aangegeven en dat het enervee-
: aan g'Nl~e a.f-deeling aansluit, Langs een rend bellen voorkomt, waardoor de rust in een
I 've!ibi-~, waarvan een reeks van' Z.g. ziekenhui« zoo kan verstoord worden, Het
tuiaclum lda.sekamel's gelegen zijn. dat zijn systeem, verzekerde ons de direc1e'Ur...genee!\-
vedJlij,_ voor twee en drie pabiénten, berei- heer, voldoet uitstekend, terwijl in dit groote
keil wij op het Zuid-Oosten een kruis van vier huis nog maar een enkel belletje dienst doet
~te wen, vooreien van da.8'Verblijven en ter waarschuwing van den hoofdverplegings-
1:erJ'M!eIl met bekoorlijk uit~icht over het dienst. Allel! is er up to date. Een electrische
'~Udel'~htige, wiJqe landschep. In het par- klokken inet!IJllati~ door gan~CJhhe; huls, ver.
:terTe lil, de manne;.~ en jon.genl!-afdeeling, de zekert overal denzelfden tijd en 's avonds en
VènÛepÎl!l;i daarbeven bevat de zalen voor 's nachts zijn deze klokken op de gangoen ver-
;Vl-ooUwenïm meisjes, In elk dezer acht zalen licht en bewijzen wo weel' dienst als nacht-
_stón zestien bedden, acht aan iedere lange lampen. Wijzen wij nog op een drietal liften
:~de nu~t een breede mdddengang daartas- voor personen-, goederen- en spijzenvervoer,
~her.. A~ het hoofdeinde der ledikanten staat op een j~eale woning voor den rector, den
een~ ml KluplM.. gedekt wit ll~tkastje. WelEerw. beer Oorsmit, op het brandvrije van
De, ij1:~n ~uuteilr.door ruime ~ngen van het ~ouw door de compacte steenmassa en
e.lbndero ~e~' ~n eveneens wit. Iedere de bet(m~ iIIO]derin.gen der firma Stuhlo·
·~int heeft onder zijn onmiddi!lliJlc bereik meijer, op de vele brandkranen ten overvloede, .
'.~ "~r,i.tch. ,d1'U1Gknopom de verpleegster de centrale verwarming dool' de firma Land-
;te ,~a~uwen als hij haar diensten behoeft. heer uit Rotterdam, d~ sanitaire inrichting
~~ a.lle ~del\ IIjrOOr.?-t!het Hebt i.r>deu u.len door de fhm'a Melis-Maas te Breda, dam ligt
~.,".' ,~,lOC;)dat til.: ~,~iOht dat v~iendelijk ~nI~oonol~sie voor de hand .. d:"t l:et S.t. 19;natiull
~~VJ:·J ••".'ect;:'.d'M:~ vaak 11\ OnlJ8 %le- mekenhuls te Breda een inrichting is, die kan
~~~~JQ.aIWt. maf hotJben de bouw- wedijveren met het beste, wat in OU 1..a lP
~:~-",,;~.~~lijk al •• __ ~...,. toOIt nand kwalQ. . . ...
. .-!~'::~o; ..,,~": .... ':li,-. , ••. ~ . •.


