Ziekenzorg in Schoten en daarbuiten.
belangrijkste verzorgingstehuizen lagen in een gebied dat vóór 1833 behoorde
onder de gemeente Schoten. In 1833 had Haarlem een deel van Schoten,
vanouds het 'Zieken' genaamd, geannexeerd. De bedoeling hiervan was om het
ziekenhuis binnen de stadsgrenzen te krijgen 1
Een volgende annexatie had plaats in 1884. In dat jaar werd Haarlems grens in het noorden
uitgelegd tot aan het Spaanse Vaartje 2 Hiermede werd niet alleen het kerkhof van de stad
binnen haar grenzen betrokken, maar ook het ziekenhuis Sint Joannes de Deo in de Maerten
van Heemskerkstraat.

Sint Joannes de Deo
Als tienjarige werd de in 1495 in de buurt van Lissabon geboren Joannes ontvoerd door een
straatzanger, vermomd als priesterstudent. Na enige maanden werd hij in Spanje alleen
achtergelaten. Een vrome edelman ontfermde zich over hem en gaf hem de naam Joannes
van God (Joannes de Deo). Toen hij in aanraking kwam met de armen en zieken van
Granada besloot hij zijn leven aan hen te wijden. Later is hij
heilig verklaard.
Peter Lötschert (1820-1886) wilde aanvankelijk priester worden,
maar had daarvoor niet de goede opleiding. In overleg met de
bisschop legde hij in 1858 in het klooster Dembach een gelofte
af om drie jaar zieken te gaan verzorgen 'Caritas Christi urget
nos' (de liefde van Christus drijft ons) werd zijn devies. Hij
kreeg snel medestanders. Ze gingen in een huis in Hadamar
wonen, waar ze zich met ziekenverzorging bezig hielden. De
bisschop wijdde de congregatie toe aan Joannes de Deo.
Peter Lötschert kreeg de kloosternaam broeder Ignatius. Vanwege de snelle groei van de congregatie van Broeders van
Barmhartigheid van Joannes de Deo werden er tot 1873 diverse
nieuwe huizen van de congregatie geopend. Door de Kulturkampf, waarbij Bismarck de invloed van de kerk wilde terug
dringen,
was
het
stichten
van
nieuwe
huizen
in
Duitsland na 1873 niet meer mogelijk.
Beeld van Joannes de Deo

Zo kwamen de broeders naar Nederland. In 1876 werd in 's Hertogenbosch een huis geopend, later ook in 1887 in Haarlem.
In 1684 stichtte Nicolaas van Beresteijn een hofje. In 1882 werden op de zolder van dat
hofje enkele schilderijen aangetroffen, waarschijnlijk van Frans Hals, die voor veel geld
verkocht werden. Hiermee kon het hofje worden gerestaureerd. Er was nog zoveel geld over
dat in 1887 aan de Jansstraat 83 een huis kon worden ingericht als St. Nicolaasgasthuis
voor hulpbehoevende oude mannen. Het gasthuis moest een katholieke signatuur krijgen. In
die tijd werd er dan een orde of congregatie gezocht die de zorg op zich wilde nemen. In
overleg met de Haarlemse bisschop mgr. C.Bottemanne werden de broeders van
Barhartigheid aangezocht. Zij waren bereid om voor het bedrag van 2500 gulden per jaar de
zorg voor het gasthuis op zich te nemen. Daarvoor moesten ze zes oude mannen herbergen.
Waren er minder oude mannen, dan kregen ze minder, namen ze er meer op, dan kregen ze
meer, tot een maximum van 5300 gulden.
De vestiging van een tehuis ten behoeve van 14 mannen, betaald door de Katholieke Kerk
en met verzorging van armen buiten bezwaar van de stadskas, ontmoette hartelijke steun in
de gemeenteraad. Men gaf liever de broeders toestemming om een nieuwe gasthuis te
openen dan het eigen EG te vergroten. Het EG kon zich nog net bedruipen uit de eigen middelen, maar vergroting zou onvermijdelijk leiden tot subsidie uit de gemeentekas. Alles
beter dan dat! In de St. Nicolaasgasthuis konden mannen van 55 jaar en ouder zich voor
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Leprozenhuis
Daar ligt thans de Spaansevaartstraat

een bedrag van tussen 500 en 800 gulden inkopen. Ze waren dan verzekerd van o.a.
verzor-ging, verpleging, geneeskundige behandeling en medicijnen.
Op woensdag 16 maart 1887 kwamen overste Rabanus en de broeders Marcus en Michaël
met de trein naar Haarlem. Het St. Nicolaasgasthuis werd aan hun zorgen toevertrouwd.
Nog in de loop van 1887 nam broeder Ambrosius het roer van Rabanus over. Ambrosius had
grote plannen. Hij wilde niet alleen oude mannen verzorgen in een gasthuis, maar ook een
wijkverpleging opzetten. Al snel waren er intern vijf broeders en in de wijk zeven actief.
Al snel wijzigde de plannen. Ambrosius gaf een obligatielening uit en kocht ook een terrein
van 1,1 ha nabij de Schotersingel. In de jaren 1891 en 1892 beklommen de broeders zelf,
's morgens om halfvier, voor ze begonnen met hun diensten in de bejaardenverzorging of in
de wijk, enige uren de steigers op om te helpen met metselen. Zo verrees in snel tempo een
groot neogotisch ziekenhuis aan de Maerten van Heemskerkstraat.

Het hoofdgebouw van St. Joannes De Deo.

Het ontwerp is van Blanke. De broeders trokken op nieuwjaarsdag 1892 al in het nog niet
afgebouwde ziekenhuis, waarna het Nicolaasgasthuis werd verkocht.
Op 28 juli 1892 konden Deo-ziekenhuis en kapel door de bisschop van Haarlem worden ingezegend. Daarna werden de oude mannen overgebracht. Het was een liefdesgesticht voor
de verzorging van bejaarde personen en de verpleging van zieken zonder verschil van
godsdienst. Diverse mannen kochten zich in. Dat gaf wat lucht in de korte termijn financiering, maar ze bleven soms nog tientallen jaren in leven en aten in die jaren vrolijk verder.
Op lange termijn was de stoet van gezonde en zieke oudjes een blok aan het been van de
broeders.

Haarlem, 28 Juli 1892.
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Het bij den Schotersingel alhier verrezen Rooms-katholieke gesticht van St.-Joannes de Deo, waarvan
wij reeds meermalen melding maakten, werd heden ingewijd. In de met groen, bloemen en vlaggen
versierde kapel begonnen omstreeks half tien de inwijding plechtigheden.
De oude kerkzang "Veni Creator" werd op verdienstelijke wijze gezongen door het koor van de
parochiekerk St.-Antonius alhier, onder leiding van den heer P. van Kessel en met medewerking van
den tenor J.J. Rogmans uit Amsterdam. De bisschop mr. Casper J.M. Bottemanne met de
geestelijkheid deed den inwijdingsomgang door het gesticht, waarna door den kerkvoogd eene
Pontificale H. Mis werd opgedragen. Het zangkoor zong de 3e Mis en den lofzang "Te Deum" van
Verhulst. De solopartijen werden, behalve door den heer Rogmans, door de heren G. Roling, G.J. van
Gasteren en J. Faas niet onverdienstelijk gezongen.
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Na afloop van de H. Mis hield de bisschop ene toespraak, staande in de volle kledij zijner waardigheid
en met een groten herdersstaf in zijne linkerhand. Een woord van dank aan God, door Wiens goedheid
het gesticht tot stand kwam: een woord van dank aan den Eerwaarden Broeder Overste, die zich
zooveel moeite had gegeven; een woord van dank aan allen en inzonderheid ook aan hen die van een
anderen godsdienst waren, voor hunne geldelijke bijdragen, die van liefde voor den naaste getuigen.
Vervolgens vermaande de kerkvoogd den broeders, die in dit gesticht en uitgaande van hier naar
buiten, zich naar hunne roeping, aan de mensenliefde zouden wijden, om toch vooral door gebed in
deze kapel zich te sterken in hun werk in den strijd des levens.
Daarna werd het gesticht door de aanwezigen in ogenschouw genomen. De ruime, doelmatige
inrichting van ziekenhuis en andere vertrekken en het vele praktische overeenkomstig de eisen van
den tegenwoordige tijd en de voorschriften der wetenschap, werden algemeen genoemd. Wij kunnen
een bezoek wel aanbevelen.
Na enige tijd kwam ook de broeder-overste van de stichting, uit Dusseldorp en werd met veel gejuich
ontvangen. Ofschoon geen Nederlander, wist hij zich toch reeds vrij wel in onze taal uit te drukken,
toen hij de geschiedenis vertelde van het ontstaan van deze stichting, waarbij hij ook uitzonderlijkheid
den heer De Jong dank zij, voor de bereidvaardige medehulp door dezen hem van stonde aan
verleend.
Nog geruime tijd bleef men genoeglijk en in opgewekte stemming bijeen, terwijl onderhands ook, te
midden der gepaste feestvreugde, nog meermalen op het altaar der offervaardige menschen liefde
voor de goede doeleinden geld werd bijeengebracht.
Nog vestigen wij er de aandacht op, dat in de kapel de beminnaars der beeldende kunst in het zijaltaar
van St.-Dominicus en verder beeldwerk de kunstvaardige hand van onze stadgenoot F.L. Straké
kunnen bewonderen.

Met de gemeente sloot broeder Ambrosius de overeenkomst om een barak voor
besmettelijke zieken in de tuin te bouwen. Wilde de gemeente hier vrouwelijke lijders op
laten nemen, dan moest de gemeente zorgen voor verpleegsters.

Knijppkuur
Kneipp, Sebastian Anton (Stephansried, bij
Ottebeuren, 17 mei 1821-Wörishofen 17
juni 1897), Duits initiator van een natuurgeneeswijze, werd na zijn priesterwijding
(1852) de geestelijke leider van de dominicanessen in Wörishofen en in 1881 aldaar
pastoor. Tijdens zijn priesterstudie leed
hij aan een zware longziekte en zocht hij
zelf naar geneeswijze. Zo ontwikkelde hij
een waterkuur (bekend als Kneippkuur): een
geneeswijze met koud water (berustend op
de prikkelende werking ervan).
De Kneippkuur werd vooral toegepast bij
hart- en vaatziekten en bij vegetatieve en
nerveuze functiestoornissen.
Jaarlijks kwamen er duizenden naar Wörishofen om baat te vinden bij zijn hydrotherapie. Ook wees hij op de genezende
werking van lucht, zonlicht en kruiden en
stond hij in het algemeen een eenvoudige,
natuurlijke levenswijze voor.

De broeders brachten de Kneippkuur mee. Deze in
de vorige eeuw bedacht door de Duits pastoor
natuurgenezer S. Kneipp. De kuur bestond uit een
gezond leven met kruiden, zon en lucht,
gecombineerd met een waterkuur. De kuur werd
beschouwd als een goed middel tegen geestelijke
aandoeningen.
Al in het St. Nicolaasgasthuis paste de broeders de
kuur in hun baden toe. In het nieuwe ziekenhuis
werden de mogelijkheden flink uitgebreid. Vele
Haarlemmers zochten baat bij de Kneippkuur,
zowel klinisch als poliklinisch, met gunstige
resultaten, vooral voor de exploitatie van het
ziekenhuis.

De baden voor de Knijppkuur

In 1895 week broeder Raymond door de druk van de Haarlemse huisartsen, die ook al veel
omzet kwijt raakten aan de polikliniek van het EG, en liet de baden slopen.

Mevrouw E. Mooy uit de Saenredamstraat 106 over hoe het Deo-terrein er vroeger uitzag: 4
De buurt had een eigen weiland waar paarden en koeien liepen. Mw. Mooy had daar van
jongst af uitzicht op, totdat het ziekenhuis
besloot het weiland te bebouwen met
allerlei uitbreidingen. "Zonder iets te
vragen werd de mooie sloot gedempt,
werden de Zwanebloemen verwijderd. Als
ik nu dat soort bloemen waag te plukken
krijg ik een bon, want ze zijn beschermd".
De gestage groei van het ziekenhuis
betekent voor haar dat ze af en toe de
tuin in moet rennen om mannen
vermanend toe te spreken die haar heg
langs de parkeer-plaats met een
plaatselijke zure regen besprenkelen.
Operatiekamer in ziekenhuis St. Joannes de Deo.

De toeloop naar de Deo was zo groot dat er al snel aan uitbreiding moest worden gedacht,
broeder Raymond kon een flink stuk grond bijkopen, waardoor de totale oppervlakte van het
ziekenhuis op 3,5 ha kwam.
Op aandringen van dr. De Wildt, die in 1895 was aangesteld als genees- en heelkundige
voor alle ziekten van minvermogenden en als chirurg voor rijk en arm, werd er een
eenvoudige operatiekamer gebouwd.
In 1898 sloten de broeders een overeenkomst met het stadsbestuur. Afgesproken werd dat
de Deo arme patiënten ten laste van de stad mocht opnemen als het EG vol was. Het EG
was voor de stad het goedkoopst omdat daar stadsarmen gratis werden opgenomen. Een
jaar later kwam er een provisorische aanbouw met twee grote zalen, waar dr. De Wilde, de
armen kon laten opnemen.
Dit gedeelte kreeg een aparte ingang. Op de bovenverdieping werd een nieuwe
operatiekamer gebouwd. Verder kwam er een eetzaal voor bejaarden.
Toen in 1905 de gemeente ook het EG subsidie was gaan verstekken, werd die beperkende
clausule geschrapt. Armen konden zich voortaan rechtstreeks bij de Deo melden.
In de kliniek konden alleen mannen worden opgenomen. Vrouwen konden terecht in de
Mariastichting. Het was echter niet altijd nodig om patiënten op te nemen. De polikliniek van
het EG ontmoette al snel navolging.
Patiënten die geen geld hadden om
naar een dokter te gaan en niet ziek
genoeg waren om in het EG te worden
opgenomen, konden in de poli van het
EG voor eenvoudige zaken behandeld
worden. De broeders volgden dit
voorbeeld. Er werd rechts van het
hoofdgebouw, iets naar achteren
springend, een vleugel aangebouwd als
polikliniek. In de polikliniek waren
zowel mannen als vrouwen welkom,
maar vrouwen die moesten worden
opgenomen, verwees men naar andere
ziekenhuizen.
Weilanden van ziekenhuis St. Joannes de Deo.

De Deo had sinds 1907 een eigen opleiding voor mannelijke verplegers. Die opleiding was
vrij uniek in Nederland. Verreweg de meeste inrichtingen leidden alleen verpleegsters op.
Dr. Steffelaar, die in 1907 als tweede chirurg was aangetrokken naast de al te vaak
afwezige Buckman, begon de broeders les te geven in verpleegkunde. Tot dan hadden ze
dat van elkaar afgekeken. Broeders die niet geschikt waren voor de verpleging werden in de
keuken ingezet.
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Direct na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) begon de uitbouw. Er werd een derde
chirurg aangetrokken, omdat dr. Buckman niet zoveel meer aan het vak deed en de polikliniek werd gesplitst. Dr. Edel begon in 1919 een polikliniek voor huid- en geslachtsziekten.
Door de tekorten aan voedsel en zeep werd Haarlem in die jaren geteisterd door schurft en
de vier jaar mobilisatie had gevolgen voor het aantal geslachtsziekten.
Op woensdag 13 juni 1923 verleende de geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid die fel begeerde erkenning. Op woensdag 14 januari 1925 volgde de erkenning als
opleidingsinrichting, waardoor me mocht opleiden tot het diploma Verpleegkundige - A.
Daarna bleven specialisten zich melden en al in de jaren dertig was er spraken van een
middelgroot ziekenhuis met de tien basisspecialismen. Het ziekenhuis groeide snel. Veel
ruimtes moesten dubbel gebruikt worden. Zo werd eens per week de sectiekamer ingericht
als zuigelingenbureau. In 1932 kwam er ook een mortuarium.
Tussen 1925 en 1940 zaten de bejaarden steeds meer ín de weg. De broeders wilden
eigenlijk liever het ziekenhuis gedeelte verder uitbouwen. De bejaarden werden daarom
steeds meer gescheiden van de zieken. Kort voor de oorlog werd voor het laatst een
bejaarde toegelaten. Als er door overlijden van bejaarden
kamertjes leeg kwamen, werden die bij elkaar getrokken tot
zalen voor 4-6 zieken. Ongemerkt steeg hierdoor het
beddenaantal in de Deo.
De belangstelling voor het ziekenhuis was groot. Binnen
enkele jaren functioneerde het als wijkziekenhuis voor
Haarlem-Noord. Het was een bijzonder ziekenhuis, goed
geordend met vaste regels en een warme menselijke sfeer.
Toen ik 5 er nog net was en ik op de klassen afdeling een
patiënt, die een prostaatoperatie moest ondergaan, wilde
nakijken, trof ik in een grote kamer de pastoor aan, midden
in wolken blauwe sigarenrook en in gezelschap van een
aantal confraters, broederlijk verenigd rond een fles rode
wijn. Toen ik daarover voorzichtig een afkeurende
opmerking maakte, werd ik in duidelijke taal buiten de deur
gewerkt. Nog voor ik dit aan de directeur kon voorleggen,
had de klacht van de pastores hem al bereikt. Ik moest, zo
zei hij, mijn vernieuwingsgedrag was temperen.
De gang in het oude gebouw.

Hoofd verpleegdienst J. Hoes vertelt in het personeelsorgaan Hospi 6 van oktober 1986 over
de paniek die uitbrak toen er na de H. Communie, waarvoor de priester de zalen afging, een
hostie op de gang lag. Een hostie is volgens de katholieke leer veranderd in het lichaam van
Christus. Niemand durfde het lichaam van Christus op te rapen. Er werd een kamerscherm
omheen gezet om te voorkomen dat er iemand op zou trappen. De rector, die de kazuifel
inmiddels al weer netjes had opgeborgen, moest zich weer volledig kleden en kon toen pas
constateren dat het geen hostie maar een rondje uit een stomazakje was.
"De broeders van de Deo waren zulke lieve mensen" aldus Ria Laan 7 "Op een gegeven
moment zag ik iemand een geit het ziekenhuis binnen duwen. Wat is dit?, vroeg ik me af.
Bleek dat er boer op de ziekenzaal lag. De geit wilde niet meer eten, vandaar dat het beest
naar zijn baasje werd gebracht.
De dagindeling van het ziekenhuis was geënt op die van het kloosterleven van de broeders.
De dag begon om zes uur in de kapel met de meditatie en geestelijke oefeningen,
afgesloten met een hoogmis. Daarna gingen de broeders de wijk in of naar de ziekenzalen,
terwijl de verzorging van de inwonende bejaarden begin deze eeuw was toevertrouwd aan
een gastenbroeder. De ziekenzalen waren te vinden op de eerste en tweede etage, terwijl
de broeders op de hoogste verdieping sliepen.
De broeders hadden piepkleine celletjes met een raam dat vrij hoog zat, zodat je moeilijk
naar buiten kon kijken. Er heerste een strenge regime. De broeders mochten buiten
recreatietijd niet praten. Ze mochten overdag niet roken, geen radio hebben en alleen
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stichtelijke lectuur lezen. Maar ja, het bleef mensenwerk. Dus waren er allerlei stiekeme
methoden ontwikkeld. Zo zat een broeder altijd op de wc te roken, had menigeen in zijn
celletje een heel klein radiootje met hoofdtelefoon verstopt en ook was er een geheime
lectuurvoorziening. Kranten en tijdschriften die patiënten niet meer nodig hadden werden in
de kelder in een kist voor oud papier gegooid. Die kist kwam nooit vol want de broeders
daalden één voor één af in de kelder om iets uit de kist uit te zoeken, Dat werd gelezen en
teruggebracht. De broeders plooiden het zo dat ze elkaar bij die geheime lectuurkist zelden
of nooit tegenkwamen. Iedereen wist dat, maar niemand praatte erover.
Toen ik 8 in 1961 werd aangesteld als tweede internist in het ziekenhuis, was 'De Deo' nog
een echt congregatieonedel instituut en de broeders van de Heilige Barmhartigheid
St. Joannes de Deo maakten nog op vrijwel alle terreinen de dienst uit: op de
verpleegkundige afdeling de huishoudelijke en technische dienst, in de keuken en in het
mortuarium. Het mortuarium werd later, met veel zorg overgenomen door de heer Ophem.
Hij kon altijd met veel humor vertellen over 'zijn' mortuarium. Met veel trots vertelde hij dat
Godfriet Bomans, die overleden was, bij hem lag. ‘Hij’ had een krans ontvangen van Prins
Bernhard.
Broeder Gerinus was het hoofd van de keuken, maar toen- ook de enige gediplomeerde
mannelijke diëtist van ons land. Hij ontving ons na de wekelijkse en lange afdelingsvisite
met een goed geel gebraden visje, een smakelijk gebaar door ons zeer gewaardeerd. Hij gaf
ook les aan de verpleegsters en begon en eindigde deze met een waardig kruisteken, door
de verpleegden met een gegrinnik aangezien.
Een bijzondere figuur was Broeder Plechelmus, hoofd
van de bezoekafdeling. Hij stotterde en hij had het
ongeluk een knecht te hebben met hetzelfde euvel.
Het was heel inspirerend de twee elkaar geheel
woordeloos te zien uitschelden. Het was dan een
kwestie van kijken niet van luisteren.
Een beslist indrukwekkend man was Broeder Lucius.
Hij stond aan het hoofd van de technische dienst en
was van oorsprong loodgieter. Op onnavolgbare
wijze gaf hij vele jaren leiding aan de dienst, onder
andere
bij
de
bouw
van
het
nieuwe
vrouwenziekenhuis. Hij was beroemd door het oplossen van de parkeerproblemen, waarbij hij aantallen auto's geheel alleen verplaatste. Hij vond het
ook zijn taak om de jeugd uit de Maerten van
Heemskerkstraat in de gaten te houden. Vele malen
betrapte hij ze op het voetbalveld, die het ziekenhuis
rijk was.
Jaren later kreeg hij ernstige nierfunctiestoornissen
en moest daarvoor twee maal per week een kunstnierbehandeling ondergaan. De 'brutale' kinderen uit
Broeder Lucius de technische man.
de straat waren het eerste bij zijn ziekbed om hem
sterkte te wensen. Deze ziekte kostte hem veel tijd, waarna hij de ziekenhuisinrichting goed
in zijn hoofd prentte en deze vervolgens na bouwde in zijn eigen kamer: een indrukwekkend
samenstel van buizen, kuipen en flessen. Hij heeft nog ruim 3 jaar geleefd.
In de oorlogsjaren was er een groot tekort aan van alles en nog wat. Anders dan rijkere
ziekenhuizen, die jaren voor de oorlog flinke reservevoorraden hadden aangelegd, had de
Deo geen grote voorraden. De kelders van de broeders, die voor de oorlog meestal redelijk
vol waren, begonnen leeg te raken. Omdat de Deo behalve aan de broeders, het personeel,
de zieken, de bejaarden en een groep religieuzen die verjaagd waren uit Santpoort ook
onderdak bood aan onderduikers, was er veel eten nodig. Sommige broeders werden erop
uitgestuurd om illegaal eten te halen. Ze hadden onder hun wijde kloosterkleed zakken die
met touwen om hun nek hingen. Daarin werden worsten, vlees of graan versjouwd, zakje
voor zakje. Als er bij een katholieke boer in de omgeving geslacht werd, gingen de broeders
er meestal niet te vergeefs op af.
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De 24 broeders vormden een eensgezind blok van verzet. Ze deden in de oorlog veel om
onderduikers te verbergen.
Bij razzia's zoals die op Sinterklaas 1944, zaten er honderd mannen verstopt in de wirwar
van hoekjes op de zolders van het gebouw en vooral boven de kapel bij het torentje. Er
kwamen natuurlijk regelmatig Duitsers kijken, maar het waarschuwings systeem van
de broeders werkte zo perfect dat er nooit één werd betrapt. Soms werden onderduikers
gewoon in een bed gestopt. Vooral de afdeling besmettelijke ziekten was een goede plek om
onderduikers onder te brengen. Uit angst voor besmetting mochten Duitsers daar van hun
superieuren niet komen, zodat veel ziekenhuizen daar onderduikers onderbrachten.
Luisteren naar de Engelse radio, vóór de oorlog voor broeders strikt verboden, ging nu
tijdelijk tot de goede werken behoren. De berichten werden rondverteld in de buurt. Menige
onderduiker en Engelse piloot werd met gillende sirenes per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht, daar verstopt en dan geruisloos verder geholpen. De Duitsers wisten
waarschijnlijk wel dat dit gebeurde, maar konden de broeders er nooit op betrappen dat ze
iets onregelmatigs deden. Op maandag 24 maart 1997 is het torentje op het oude gebouw
weggehaald. 9 Het Deo-torentje stond op instorten. Men was bang dat het torentje bij storm
eraf zou waaien. Bij het weghalen van het torentje zijn plunjezakken en een pistool
gevonden, het bewijs dat er in het torentje onderduikers werden verborgen.
Op een slecht moment stonden er Duitsers aan de poort. Die eisten arbeidskrachten voor
dwangarbeid, maar de broeders weigerden. Ze wezen erop dat er alleen maar 24 religieuzen
waren die allemaal nodig waren voor de ziekenzorg. De Duitsers eisten dat ze binnen een
uur een vrijstelling zouden laten zien, anders zou er huiszoeking volgen. De broeders
kleedden zich daarop alle 24 in vol ornaat en gingen in slagorde naar het station, waar ze
zich melden voor de arbeidsdienst met het verzoek aan de Duitsers om de zorg voor de 100
patiënten verder over te nemen. Binnen het uur waren ze terug met 24 vrijstellingen.
Direct na de oorlog werd duidelijk dat er veel veranderd was. De broeders hadden geen
wetenschappelijke traditie zoals bijvoorbeeld de Franciscanen, de Benedictijnen of de
Augustijnen. Wie daar intrad kreeg bij gebleken geschiktheid in principe een
priesteropleiding, vaak met daar achteraan nog een wetenschappelijke opleiding. Daardoor
kon men de behoefte aan bijvoorbeeld economen uit eigen kring bevredigen. De Broeders
van Joannes de Deo gingen na hun kloosteropleiding vrij snel aan het werk in de keuken of
in de verpleging. De beste hadden een middelbare opleiding. Voor de oorlog was dat geen
bezwaar. Administratief stond het ziekenhuis op een laag peil. Met de specialisten
bijvoorbeeld had men weinig te maken. Die regelde de financiën zelf met de patiënt. Gezond
verstand, inzet en geloof dat het werd door de Allerhoogst gezegend werd, was voor de
oorlog voldoende. Na de oorlog niet meer.
Broederoverste ging op zoek naar een geneesheer-directeur. Hij vond die in Hilversum, waar
dr. Garrer als internist werkte. Garrer stamt uit een oud Haarlems geslacht van medici. Zijn
vader was oogarts in het EG geweest. Garrer was een krachtige persoonlijkheid die de Deo
wilde uitbouwen. Dat wilden de broeders ook. In 1949 werd de jonge broeder Werenfridus
tot overste gekozen, die barstte van energie. Samen zochten ze een derde directielid, een
econoom.
Drs. F.A. Vissers was in 1950 als econoom in dienst gekomen van de Deo Nederland. Er
waren toen nog erg weinig economen in Nederland. Vissers was pas 25 toen hij op
sollicitatiebezoek kwam. "Wat wilt u hier precies komen doen", was een vraag. "Directeur
worden" probeerde Vissers brutaalweg. Hij moest buiten wachten en was even bang dat ze
iemand anders zouden aannemen. Na vijf minuten kreeg hij te horen dat hij als econoom
van de orde en directeur van de vijf instellingen was aangenomen.
Plannen om de hele oudbouw uit de jaren 1890 plat te gooien zijn in de Deo, in tegenstelling
tot de andere ziekenhuizen van Haarlem, nooit gemaakt. Men was te zeer gehecht aan het
oude hoofdgebouw, dat een bepaald neogotische sfeer uitademde en dat daarom steeds
gespaard bleef.
De Deo-organisatie trok graag goede specialisten van buiten aan. De verpleegkundige
taken bleven tot na de oorlog volledig in handen van religieuzen. Toen overste Werenfridus
de stoot gaf om het ziekenhuis uit te bouwen tot een middelgroot ziekenhuis met meer dan
300 bedden, konden de religieuzen het niet meer alleen af. Dat leidde wel eens tot
spanningen tussen de oude garde, bezield met 19de eeuwse ideeën over christelijke
9
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naastenliefde voor de hulpbehoevende medemens en de jonge religieuzen die oog hadden
voor de naoorlogse ontwikkeling. De broeders deden wat zij konden en zagen niet tegen het
werk op. Het was in de jaren vijftig nog heel gewoon als het druk was op de OK om broeder
overste te vragen te komen assisteren. Allengs werd dat anders. De toeloop naar het
ziekenhuis en het aantal taken dat een ziekenhuis erbij kreeg was zo groot, dat er wel
mensen van buiten moesten worden aangetrokken. Aanvankelijk waren dat allemaal
mannen. Pas in 1956, toen de beslissing was genomen om een vrouwenafdeling te openen,
werd de eerste vrouw in het laboratorium aangenomen.
Het plan dat begin jaren vijftig naar de minister ging, bestond uit drie fasen:
een behandelgebouw en een (tijdelijk) vrouwenpaviljoen.
een verpleegstersschool voor 42 leerlingen.
een definitief beddenhuis voor vrouwen en kinderen en nieuwbouw van een centrale
keuken.

Toen de Deo het voorstel had ingediend,
belde de minister van Volksgezondheid
zelf econoom Visser op om te vragen of
er in de nieuwbouw vrouwen zouden
worden toegelaten. Pas toen Visser dit
positief beantwoordde, gaf de minister
in 1955 toestemming voor de bouw.
Mannen en vrouwen waren aanvankelijk
strikt gescheiden. Zo waren er aparte
operatiekamers. Er was een mannenOK, met broeders als OK-assistenten en
een vrouwen-OK, met verpleegsters uit
de Mariastichting.
Interieur van de kapel

Voor de verpleging was het vaak hard werken. De inrichting van het ziekenhuis was bedoeld
om door mannen te worden gehanteerd. De inrichting was dan ook vaak degelijk, log en
zwaar. Bedden met wieltjes waren er niet. Die waren te duur. Er werden lagen dagen
gemaakt. In de jaren vijftig werden de leerlingen gedurende zes dagen per week, drie
dagdelen bezig gehouden, vaak wel 14 uur per dag. Daarvan waren er 8-9 voor de normale
werkuren, b.v. 's morgens en 's avonds en dan zat je 's middags op school, of je had een
gebroken dienst met enkele tussenuren. Leerlingen woonden intern en kregen behalve kost
en inwoning, dertig gulden zakgeld per maand, waarvan kleding en boeken moesten worden
betaald. Daarna bleef er weinig over. De nachtploeg was druk met gewassen verband
oprollen en steriliseren. Avond en nachtdienst moest een leerling meestal alleen doen.
Waren er problemen, dan was er één nachthoofd, die de ronde deed.
Een belangrijk onderdeel was de kapel. Deze had nog banken en alle wanden waren
vanonder tot boven beschilderd met taferelen en polychromeren. Men nam voor veel geld
een deskundoloog in de arm, die geheel in de lijn van de concilie adviseerde de kapel
helemaal grijs en crème te schilderen, een opzienbarende kleurencombinatie, die toen in
vrijwel ieder Nederland gezin te zien was. De taferelen, eind vorige eeuw met veel moeite
en zorgvuldigheid aangebracht, verdwenen onder een grijscrème grauwlaag.
Men wilde blijkbaar erg graag afrekenen met het rijke roomse leven en als moderne
gelovigen de jaren zestig in. Tijdens deze grauwbeurt liet Huub Klavers een pot grijze verf
uit zijn handen glippen. De pot richtte geheel volgens de wet van Murphy een geweldige
ravage aan onder de orgelpijpen. Wat nog overeind stond, was besmeurd met verf. Het
verven van pijpen is een afdoende methode om ze te beroven van hun klank.
Rector Van Trigt had nog enig gevoel voor de oude waarden. Van de beelden moesten
iedereen dus afblijven. Ze werden zorgvuldig schoongemaakt en bijgekleurd zodat ze er na
zestig jaar weer puik bij stonden. Niet voor lang. Mgr. Van Trigt moest het wat rustiger
aan gaan doen. Hij werd rector van bejaardenhuis Sint Jacob in de Hout. Zijn opvolger,
Kuipers, was geheel bezield door de geest va het concilie. Niets was meer goed.
Vier eeuwen na dato woedde de beeldenstorm in de Deo. De beelden, een jaar eerder nog
opgeknapt, werden nu van hun voetstuk gehaald. Maria en Jozef gingen hand in hand de
kelder in, gevolgd door Franciscus en Anthonius. Als laatste ging zelfs de naamgever van

het ziekenhuis, Joannes De Deo naar de kelder. Moker en beitel maakten in korte tijd een
einde aan de kruiswegstaties, zestig jaar eerder in katholieke ateliers met veel liefde
gegoten en daarna door religieuze met eindeloos geduld beschilderd.
De verschillende staties eindigde hun leven als plantenbak op de studentenkamers van
leerling verpleegkundigen. Alles wat los en vast zat aan de kapel werd als souvenir
meegenomen. Toen men twintig jaar later nog eens over deze zaken nadacht, werd een
oproep geplaatst in het Haarlems Dagblad om alles terug te brengen, vruchteloos.
De kapel, die hierdoor zijn vertrouwde sfeer verloor, werd in 1966 horizontaal gesplitst. De
begane grond kreeg hierdoor een multifunctioneel karakter. Door schuiven met tafels en
stoelen kon men er niet alleen kerkdiensten houden, maar ook vergaderen.
Toen Hoogovens Italiaanse werknemers aantrok, werden er in de kapel van de Deo
Italiaanse missen gehouden, maar de belangstelling werd steeds minder. Tegenwoordig 10 is
er nog maar zelden een kerkdienst.
In 1966 werd een begin gemaakt met een renovatie van de bestaande gebouwen. De
buitenkant van het hoofdgebouw werd zorgvuldig bewaard in de vertrouwde stijl van 1892,
maar aan de binnenkant werd het gebouw aangepast aan de eisen van de tijd.
In 1960 kwam ook PaRaDe tot stand, de Patiënten Radio Deo werd al snel een groot succes.
De uitzendingen begonnen aanvankelijk met
het avondgebed voor de zieken, uitgesproken
door mgr. Van Trigt. De uitzendingen werden
doorgekoppeld naar Diaconessenhuis en
Maria-stichting.
Tenslotte
konden
alle
ziekenhuizen
in
de
regio
de
zender
ontvangen.
Aan PaRaDe hebben mensen meegewerkt als
Jaap van Meekren, Joop van Zijl en Jan
Steenman. Er konden studio's komen, goede
platenspelers en bandrecorders, versterkers
en
mengpanelen
en
een
uitgebreide
discotheek.
Het
enthousiasme
van
de
radiomedewerkers
leidde
tot
informele
contacten tussen ziekenhuizen. Zo had
PaRaDe
een
quizcompetitie
tussen
medewerkers van de vier ziekenhuizen.
Theo en Marieke Plasschaert
In 1999 ontving Theo en Marieke Plasschaert een
oorkonde waarop staat dat het tweetal erebestuursleden van de Haarlemse Ziekenomroep
Radio PaRaDe is geworden.
In het eeuwfeest 1975 nam de Nederlandse Deo-provincie de beslissing om afzonderlijke
instellingen los te maken van Deo Nederland en deze onder te brengen in afzonderlijke
stichtingen onder bestuur van leken. De broeders waren tot de conclusie gekomen dat hun
werk door de maatschappij was ingehaald.
Op 28 juni 1991 fuseerde de Deo met het Zeewegziekenhuis en de EG. In het Haarlemse
concertgebouw werd de fusieovereenkomst getekend. Daar werd ook de nieuwe naam
Kennemer Gasthuis onthuld.
Deze fusie heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw plan voor Kennemerland-Zuid, waarover
eind juni materieel overeenstemming werd bereikt. In juni werd op hoofdlijnen
overstemming bereikt met het ministerie.
De inhoud van het plan luidt kort samengevat:
Het Kennemer Gasthuis bouwt op de grens van Haarlem/Velsen een nieuw ziekenhuis met 275
bedden.
Start van de renovatie van locatie EG voor 350 bedden

Locatie de Deo zal sowieso zijn poorten sluiten.
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Deo-torentje naar de opslag in Velserbroek
Voor de laatste keer laat de zon 's ochtends haar stralen weerkaatsen in het gouden
haantje boven op de toren. 11 "Die gaat er als eerste af", vertelt A. Lisker, hoofd technische
dienst van de Deo. Daarna wordt de toren in de takels gehangen en met een oplegger
weggebracht naar de opslag.
Over de ingrijpende operatie is hij nuchter. "Enige tijd geleden constateerden we ernstige
verrotting in de staanders. Onze conclusie was dat het gevaarlijk is, dat er kans is op
instorting en renovatie noodzakelijk is. Het was gewoon niet mogelijk om de toren zo te
laten staan. Je kon je duim zo in de balken steken". Nog geen minuut nadat de haan van de
toren is afgehaald, wordt zijn plekje al weer bezet door een nieuwsgierige kraai. Weemoedig
staan enkele medewerkers van het ziekenhuis naar het tafereel te kijken. "Ik vind het zonde
hoor", zegt E. van der Meer van de polikliniek. "Als hij maar
niet net zoals de toren van de Spaarnekerk op een patattent
komt te staan.
Het torentje hoort gewoon bij het
ziekenhuis. Ik woon hier aan de overkant en kon het altijd
goed zien. De toren was gewoon buurtbepalend". Omdat het
oude Deo-torentje niet op de monumentenlijst staat, valt het
niet onder de bescherming van de monumentenwet. "We
hebben niet die fl. 120.000 die nodig is voor de renovatie"'
gaat Lisker verder. "Toen het renovatieplan, dat we hadden
ingediend bij het ministerie, ook werd afgekeurd zat er niets
anders op dan de toren los te koppelen. Nu slaan we hem
zolang op tot we een oplossing hebben. Het schijnt dat er in
de buurt al een actiecomité is opgericht".
Even later worden de balken afgezaagd en verlaat de toren
na 105 jaar de kapel. "We gaan de boel bij ons op de werf in
Velserbroek weer in elkaar zetten", zegt P. Hogervorst. "De
toren komt vier meter hoog op twee containers te staan.
Vanaf de Randweg kun je hem dan zien. En de haan, die
zetten we er gewoon weer bovenop".
De toren is eraf.

"Het is net als met een knoop op je jas. Je mist hem pas als hij weg is", beseft Ria Laan 12
De knoop is in haar geval het torentje van het oude Joannes de Deo ziekenhuis. Het dringt
nu pas goed tot haar door was ze mist. Zodanig zelfs dat ze met een aantal buurtbewoners
de actiegroep "De Klokkenluiders van de Deo" heeft opgericht. Het torentje moet terug.
Het naakte aangezicht van het gebouw doet de buurt echter pijn. In nog geen twee weken
tijd heeft de actiegroep onder het motto "Torentje gelicht? Geen gezicht" al ruim 1400
handtekeningen opgehaald. Ook het personeel van het Kennemer Gasthuis tekende
massaal. De broeders, ze wonen nu onder andere in Nuenen en Berg en Dal, tekenden ook;
zesendertig namen waarvan ongeveer de helft kloosternamen, prijken op de
handtekeningenlijst. "Het is óns torentje" vinden de broeders.
Met de handtekeningen willen de "klokkenluiders" naar het Haarlemse stadhuis stappen. Bij
de gemeente moet ook geld voor de restauratie en herplaatsing (kosten ongeveer twee ton)
vandaan komen, hopen de actievoerders, want in de gezondheidszorg is er nooit geld voor
zulke dingen.
Ondertussen zijn ze ook zelf op zoek naar fondsen en sponsors. De winkeliers van het
Kleverpark worden benaderd, de Stichting tot behoud van het Torenuurwerk heeft al
toegezegd de klok er weer gratis in te zetten. Laan; "En het is ook zeker dat het torentje in
het licht wordt gezet, als hij terug komt".
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Daphne Tweebeeke, Haarlems Dagblad van 5 maart 1997
Henk Geist; Haarlems Dagblad maart 1997. Ria Laan woont al vanaf 1921 tegenover de Deo

Doek valt voor de Deo.
Na ruim een eeuw valt morgen 13 het doek voor het van oorsprong
Haarlemse mannenziekenhuis St. Joannes de Deo.
Donderdag om 15 uur sluiten de poliklinieken van het Kennemer
Gasthuis locatie de Deo, zoals het fusieziekenhuis de laatste vijftien jaar
heet. Dan wordt de vlag gestreken en blijft alleen de Spoedpost nog een
week open, tot 25 april 08.00 uur.

De sloop is begonnen

Al snel werd er begonnen met de sloop van de St. Joannes de Deo. Er werden rondom het
terrein hekken geplaatst en weldra zagen de omstanders de ene na de andere muur
afbrokkelen.
Alleen het oude hoofdgebouw aan de Maerten van Heemskerkstraat bleef gespaard, hoewel
men nog niet eruit was wat de nieuwe functie van het gebouw zou worden.
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