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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Die archieven zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk met uitzondering 
van de nummers voor dewelke niet-openbaarheid verzekerd wordt gedurende 
100 jaar na de jongste datum van het archiefbestanddeel en dewelke 
bovendien gegroepeerd worden als volgt: nrs. 111, 112, 130, 131 en 138 
worden openbaar op 1 januari 2035, nrs. 113, 132, 133 en 139 in 2050, nrs. 
114, 115, en 134 in 2060, nrs. 116, 135 en 140 in 2070, nrs. 117, 118, 136, 
137 en 143 in 2075. Die archiefstukken zullen 70 jaar eerder dan de bepaalde 
termijnen toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek en dit mits gunstig
advies van de Algemeen Rijksarchivaris en schriftelijke verzekering van de 
vorser dat de namen van de patiënten niet zullen publiek gemaakt worden.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Algemeen Rijksarchief.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Vereniging voor protestants-christelijke Ziekenverpleging
Association protestante chrétienne pour les Soins aux malades
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De op 4 februari 1927 opgerichte Vereeniging voor Protestantsch-Christelijke 
Ziekenverpleging vzw heeft een aantal voorgangers gehad. Al aan het einde 
van de negentiende eeuw is er in Brussel een protestants ziekenhuis geweest. 
Uitgaande van de Silo-kerk was onder leiding van ds de Jonge omstreeks 1886 
een ziekenhuis opgezet, met als voornaamste doel het zending bedrijven onder
niet-protestanten. In 1893 moest dit ziekenhuis echter wegens geldgebrek 
gesloten worden. 1Na de sluiting van dit ziekenhuis bleven in Brussel echter 
stemmen opgaan voor het (her)oprichten van een protestants ziekenhuis in 
deze stad. Een protestants ziekenhuis zou in de visie van de pleitbezorgers een
tweeledig doel moeten dienen. Enerzijds konden mensen dan voor hun 
geestelijke zorg een dominee aan hun bed krijgen, wat in het katholieke België 
rond de eeuwwisseling niet zo gemakkelijk was en anderzijds kon men 
proberen via het ziekenhuis protestantse zending te bedrijven, om zo het 
aantal protestanten in België te vergroten. Op 15 april 1910 werd op initiatief 
van ds Hoek een comité gevormd met afgevaardigden uit de Nederlandsche 
Evangelische Kerk en de Gereformeerde kerk in Brussel. Op 7 november van 
dat jaar werd de Vereeniging voor Protestantsch-Christelijke Ziekenverpleging 
opgericht. 2

In 1914 was het zover. Op 1 april werd een gehuurd huis aan de 
Lambermontlaan 308 in gebruik genomen en op 9 mei 194 werd in kleine kring 
door het bestuur de opening van het ziekenhuis gevierd. Uit Nederland waren 
een aantal verpleegsters aangetrokken en het huis aan de Lambermontlaan 
was voor verpleging ingericht. Dramatisch is in het dagboek van zuster T. 
Visser, die haar werkzaamheden in het ziekenhuis op 14 augustus 1914 
aanving, het begin van de werkzaamheden in het nieuwe ziekenhuis 
beschreven. 3Veel werd in de beginjaren gedaan met vrijwilligers. Meisjes uit 

1 Deze informatie is verspreid aangetroffen in de notulen van het bestuur (Nrs. 16-21) en in :
A. DE RAAF, "Een eeuw Silo, 1883-1983", Laken-Utrecht, 1983, p. 19,34,128.

2 Deze vereniging bestond uit 102 leden hoofdzakelijk afkomstig uit de Nederlandsche 
Evangelische Kerk en de Gereformeerde Kerk. Verder waren er leden uit de Belgische 
Zendingskerk, de Silo-kring in Laken en de Apostolische Kerk. Al deze gegevens zijn 
ontleend aan het historisch overzicht voorin nr. 4.

3 Het dagboek van zuster T. Visser, dat door haar zus in de dertiger jaren in de nagelaten 
boedel is aangetroffen, is in 1974 teruggevonden in de kelders van het zusterhuis aan de 
Xavier de Buestraat. Het dagboek geeft een goed inzicht in de ideologische motieven die 
bij de oprichting van het ziekenhuis een rol hebben gespeeld. Het dagboek is in deze 
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protestantse families in Brussel werden als 'vrijwilligster' ingezet om schoon te 
maken en iets van de verpleging op te steken. In haar dagboek verzuchtte 
zuster Visser menigmaal dat ze hoopt dat een van de meisjes een roeping zal 
voelen om het zo mooie beroep van verpleegster op te nemen en zo iets uit te 
dragen van het geloof. Dit is echter niet het geval geweest.

Op 9 november 1918 werd een nieuwe vereniging opgericht onder de naam: 
"Samenwerkende vereeniging Protestantsch Christelijk Ziekenhuis", naast de al
bestaande vereniging. Het bestuur van beide verenigingen was gelijk. Wellicht 
bleef de vereniging uit 1910 bestaan als mogelijkheid om giften te ontvangen, 
dit wordt althans gesuggereerd in de notulen van 5 april 1923. Het 
lidmaatschap van de ene vereniging was gekoppeld aan dat van de andere. De 
vereniging zou volgens art. 3 van de statuten "bij al haar werkzaamheden 
uitgaan van de heilige schrift". 4Deze formulering is in de latere 
verenigingsstatuten van 1927 gehandhaafd. De vereniging kende volgens de 
statuten van 1918 een bestuur, bestaande uit 2 leden en 3 commissarissen, 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Lid van de 
"samenwerkende" vereniging kon men worden door minimaal één aandeel in 
de vereniging te kopen. In 1920 is daarvan door Amerikaanse methodisten 
gebruik gemaakt. Ze kochten 73 aandelen en kregen in ruil daarvoor een 
commissaris- en twee ledenplaatsen in het bestuur. De inbreng van de 
methodisten heeft tot ver in de zestiger jaren geduurd. 5

Op 4 februari 1927 werd een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht 
na samensmelting van de verenigingen uit 1914 en 1918. Het bestuur zou 
volgens de statuten bestaan uit een beheerraad van vijf leden onder toezicht 
van drie commissarissen. De beheerraad werd gevormd door een voorzitter, 
een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden. Naast het bestuur 
en de commissarissen waren er ook leden van de vereniging, die een 
contributie betaalden en donateurs. Vastgelegd werd dat er jaarlijks in april een
ledenvergadering gehouden zou worden. De besluiten van de ledenvergadering
moesten in een register worden vastgelegd. De vereniging heeft vele van haar 
jaarvergaderingen en vrijwel alle bestuursvergaderingen gehouden in het 
gebouw van het ziekenhuis. In de loop van de tijd werd voor de 
ledenvergadering gekozen voor een andere locatie, meestal een van de 
Brusselse protestantse kerken. Pas na de sluiting van het ziekenhuis werden 
anderen locaties gezocht voor de bestuursvergaderingen. Er werd of bij 
bestuursleden thuis of in ruimten van protestantse kerken in Brussel vergaderd.

Nadat in 1914 het ziekenhuis gestart was in een woonhuis aan de 
Lambermontlaan is het ziekenhuis op 14 maart 1920 naar de toenmalige 22 
Novemberstraat in Ukkel verhuisd. De straatnaam is in de twintiger jaren 
veranderd in de Xavier de Buestraat. Tot de sluiting van het ziekenhuis in 1973 
is dit de vestigingsplaats van het ziekenhuis gebleven. Tevens heeft men in de 
twintiger jaren een ander pand in de Xavier de Buestraat aan kunnen kopen. In 

inventaris opgenomen onder nummer 98.
4 Zie voor de statuten uit 1918 en uit 1927 nummer 1.
5 Ontleend aan de statuten uit 1918 (nr. 1), de notulen uit 1920 (nr. 16) en de lijst van 

bestuursleden (bijlage 3).
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dit tweede pand werd een zusterhuis ingericht, dat in 1929 met de nodige 
feestelijkheden officieel werd geopend. 6Ook het zusterhuis is tot 1973 in 
gebruik gebleven.

De vereniging heeft vanaf zijn ontstaan tot aan de sluiting van het ziekenhuis 
in 1973 gekampt met grote financiële problemen. Alle middelen werden door 
particulieren bij elkaar gebracht, hetzij als lid of donateur van de vereniging in 
België, hetzij als begunstiger van het ondersteuningscomité in Nederland. 
Vermoedelijk in verband met de voorwaarden t.a.v. de nationaliteit van leden 
van een vzw is in 1929 in Brussel een vereniging opgericht om de vzw 
financieel te steunen. Deze vereniging is in later jaren geruisloos opgegaan in 
de vzw. In 1946 werd in Nederland een steun-vereniging opgericht, die in 1947 
veranderde in een stichting. Deze stichting, die in 1979 is opgeheven heeft 
gedurende vele jaren "bedelbrieven" uit doen gaan aan mogelijke donateurs.
7Daarnaast werden door het bestuur van de vereniging in België fancy fairs, 
concerten en drukwerkverkopingen georganiseerd. Ondanks de goede wil bleef
er echter steeds te weinig geld. Het ziekenhuis was te klein om zichzelf geheel 
te kunnen bedruipen en de giften waren maar net voldoende om het ziekenhuis
open te houden.

Gedurende een groot gedeelte van haar bestaan heeft de vereniging moeten 
ijveren om een ziekenhuis erkend te houden door het ministerie. 8Al in 1951 
wilde de minister slechts onder voorbehoud zijn erkenning geven. En in de 
jaren daarna bleef het ziekenhuis slechts met moeite voldoen aan de wettelijke 
vereisten voor de inrichting van ziekenhuizen. Steeds meer ziekenhuistaken 
dreigden te worden uitgesloten bij een eventuele erkenning. En uiteindelijk 
werd in 1972 aan de vereniging opgedragen het ziekenhuis per 30 juli 1973 te 
sluiten, aangezien het niet kon voldoen aan de wettelijke vereisten. Tussen 
1951 en 1973 is van alles geprobeerd om de sluiting te voorkomen. 9Er werd, in
1956, na een grote inzamelingsactie een röntgenapparaat geïnstalleerd; het 
zusterhuis werd in de vijftiger jaren verbouwd en in 1961 werden er zelfs 
plannen gemaakt om het hele ziekenhuis te verplaatsen naar een nieuwe 
locatie. De bouwplaats was goedgekeurd, de architect E. Gräffe had al 
uitgebreide tekeningen van het nieuw te bouwen ziekenhuis gemaakt, toen er 
een bod kwam op de grond. Dit bod was zo verleidelijk, dat men het aannam, 
met de gedachte dat de kapitaalvermeerdering bij eventuele andere 
nieuwbouw alleen maar gunstig kon zijn. Wel moest na een proces de architect 
worden afgekocht, maar toch resulteerde de verkoop van de grond in een zeer 
batig saldo.

6 Zie voor het dossier over de feestelijke inhuldiging van het zusterhuis in 1929 nummer 79.
7 De statuten uit 1929 bevinden zich in nummer 36 in dit archief. Informatie over de 

stichting is te vinden bij het Centraal Stichtingen-register van het Ministerie van Justitie in 
Nederland.

8 Erkenning door de minister kon voor verschillende categorieën handelingen: verpleging, 
chirurgie, röntgenologie, couveusezorg, enz. Het ziekenhuis had geen baat bij erkenning 
enkel als verpleegkundige inrichting, daar dit zou betekenen dat er geen patiënten meer 
konden worden opgenomen voor chirurgische ingrepen. De toch al wankele financiële basis
van het ziekenhuis zou dan helemaal te smal worden.

9 Zie voor alle verbouw- en nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis en het zusterhuis de nrs. 
73-78, 81 en 82.
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Inmiddels waren rond 1967 een aantal dingen duidelijk geworden. Een klein 
ziekenhuis exploiteren zou financieel altijd een hachelijke zaak blijven. 
Uitgerekend was dat zelfs de vergroting van het aantal ziekenhuisbedden van 
zevenentwintig naar vijftig, zoals gepland bij de nieuwbouw van de architect 
Gräffe, niet kostendekkend zou zijn. Ook was rond 1967 duidelijk dat de 
erkenning van de minister een tijdgebonden zaak was en dat het niet lang 
meer zou duren of het ziekenhuis zou officieel gesloten worden. Het bestuur is 
toen begonnen met het ontwikkelen van anderen ideeën. Overwogen werd om 
een Protestants Centrum voor Geriatrie te bouwen, met daaraan vast een 
geriatrische polikliniek (een zogenaamde V-dienst). 10Goedkeuring voor deze 
plannen werd gezocht en gevonden bij de gemeente Ukkel, die in ruil voor een 
aantal plaatsen in het Centrum grond voor een symbolisch bedrag in pacht af 
wilde staan voor de periode van 99 jaar. Een architectencombinatie werd 
gevonden en, ondersteund door adviseurs (Berenschot, Sobemap), werd vanaf 
1971 begonnen aan de uitwerking van de plannen. Binnen de vereniging 
werden bouwcommissies gevormd, die met plannen en ideeën zouden komen 
en er werd begonnen met overleg met het ministerie voor Volksgezondheid en 
van het Gezin. Lange tijd leek het alsof ook het ministerie zijn goedkeuring aan 
deze plannen zou hechten, maar om voornamelijk politieke redenen gebeurde 
dit niet. In 1977 werd dan ook definitief afgezien van nieuwbouw.

De vereniging heeft gedurende vele jaren met al haar kracht geijverd om het 
ziekenhuis, het enige protestantse in België, open te houden. Toch heeft dit 
naast financiële problemen ook op het personele vlak tot complicaties geleid. 
Protestantse verpleegsters waren er in België nauwelijks. Dus werd protestants 
personeel in Nederland geworven. Dit personeel voldeed echter vaak niet aan 
het tweede, in Brussel zeer belangrijke criterium, nl. de noodzaak om Frans te 
kunnen spreken en verstaan. Nederlandse verpleegsters konden dit vrijwel 
nooit en daarom werd getracht verplegend personeel in Zwitserland te 
recruteren. Als buitenlandse verpleegsters zich in België vestigden, om in het 
ziekenhuis te werken, traden echter weer andere complicaties op. In België 
werden buitenlandse verpleegkundige diploma's niet erkend, zodat 
verpleegsters, indien het ze niet in het ziekenhuis beviel, in België niet in een 
ander ziekenhuis konden gaan werken. Dit maakte de overstap naar werken in 
het ziekenhuis in Brussel vanuit Nederland of Zwitserland voor velen 
problematisch.

Het ziekenhuis heeft dan ook een grote variëteit aan personeel gekend. Deels 
mensen die wel uit Nederland "naar het buitenland" wilden om op avontuur te 
gaan, (België was van uit Nederland wel buitenland, maar toch dicht bij), deels 
verpleegsters die werden gedreven door een zendingsdrang. Beide categorieën
werden onvermijdelijk teleurgesteld. Gezien de omvang van het ziekenhuis en 
de financiële positie van de vereniging, balanceerde men vrijwel altijd, ook bij 
optimale bezetting, met een tekort aan personeel, veroorzaakt door het feit dat
de vereniging niet meer personeel kon bekostigen. In het ziekenhuis werken 

10 Op 19 mei 1972 zijn tijdens de jaarlijkse ledenvergadering de statuten aangepast aan deze
nieuwe activiteiten. Aan artikel 3 werd toegevoegd: D. Verzorging van bejaarden.
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bleek dan ook in de praktijk neer te komen op zeer hard werken. Daardoor was 
er weinig tijd of gelegenheid voor "avontuur". De verpleegsters met 
"zendingsdrang" werden helemaal teleurgesteld. Zending bedrijven via het 
ziekenhuis was vanaf de oprichting eigenlijk ondergeschikt gemaakt aan het 
verplegen. De gedachte was dat de verpleegsters de zieken moesten 
"voorleven", zodat hieruit interesse voor het protestantisme zou ontstaan. Dit 
heeft echter niet het resultaat opgeleverd, dat men er van verwacht had. Wel 
was het ziekenhuis gedurende zijn gehele bestaan bekend om zijn tolerante 
houding ten opzichte van godsdienstige minderheden, reden waarom allengs 
meer mohammedanen zich tot het ziekenhuis wenden om medisch hulp en ook
meer mohammedanen als personeel werd aangeworven.

Na sluiting van het ziekenhuis in 1973 en het stoppen van de plannen voor de 
nieuwbouw is nog getracht op andere wijze aan de doelstelling van de 
vereniging te voldoen. Er zijn vergevorderde plannen gemaakt om uit de 
jaarlijkse opbrengst van het vermogen giften en leningen te geven aan mensen
die dat via gewone bankinstellingen niet konden krijgen. Ironisch genoeg was 
na de sluiting en verkoop van het ziekenhuis en door de zeer gunstige verkoop 
van de grond in 1966 de vereniging voor het eerst in haar bestaan niet meer 
armlastig maar had zij vermogen. Helaas is dit plan, tot oprichting van een 
"Rudolf van Groningenfonds" niet van de grond gekomen. 11

Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De in deze inventaris beschreven stukken zijn oorspronkelijk afkomstig van 
verschillende plaatsen en personen. In het ziekenhuis werden de gegevens 
over patiënten, personeel en de financiële administratie bewaard en 
waarschijnlijk ook een gedeelte van het archief van de secretaris, aangezien 
het bestuur in het ziekenhuis vergaderde. De jaarverslagen en anderen 
financiële stukken werden bewaard door de penningmeester, die echter zelf 
ook vaak correspondentie bijhield. De voorzitter beheerde zijn eigen 
correspondentie en de verschillende secretarissen zullen ongetwijfeld stukken, 
waaronder de officiële correspondentie van het bestuur en vereniging, thuis 
bewaard hebben. Na de sluiting van het ziekenhuis in 1973, zijn de stukken, die
aangetroffen werden in het ziekenhuis, tijdelijk naar elders overgebracht. Al in 
1981 zijn hieruit grote bestanden vernietigd, waarvan de serie 

11 Rudolf Johan van Groningen (19 juli 1896 - 5 juni 1976) werd in 1948, als 'opvolger' van zijn
vader Rudolf van Groningen lid van het bestuur en is dit gebleven tot juni 1976. Zijn vader 
was protestants hulpprediker van de Nederlandsche Evangelische kerk in Brussel en was in
1910 een van de leden van het oprichtingscomité van de vereniging. R.J. van Groningen 
heeft zich gedurende het grote aantal jaren dat hij bestuurslid was, ingezet voor het 
ziekenhuis. Tot aan zijn dood in 1976 heeft hij plannen gemaakt of helpen ontwikkelen om 
de protestants-medische zorg in de Brusselse agglomeratie te handhaven. De laatste 
bestuursvergadering voor zijn overlijden werd zelfs in mei 1976 bij hem thuis gehouden. 
Als hommage aan hem werd door het bestuur in 1978 besloten dat het te vormen fonds 
zijn naam zou dragen. Zie voor de concept-statuten van het niet opgerichte "Rudolf van 
Groningen-fonds" nummer 2.
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verpleegdossiers ongetwijfeld de omvangrijkste was. 12Uiteindelijk kwamen ze 
onder het beheer van de penningmeester, die het gehele archief naar 
Nederland overbracht, toen hij in 1982 uit Brussel naar Noordwijk verhuisde.

In 1982 is door W.E. Meiboom, op verzoek van het bestuur van het ziekenhuis, 
een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de overgebleven stukken. Dat 
de inventaris nog zo lang op zich heeft laten wachten heeft verschillende 
oorzaken. In de eerste plaats werden na 1982 bij de voorzitter en de secretaris 
nog verschillende bestanden aangetroffen. Bovendien was duidelijk dat 
verschillende onderdelen ontbraken. Een gedeelte hiervan is na 1982 wel 
teruggevonden, een groot deel echter niet. In de tweede plaats was 
oorspronkelijk het plan om de inventaris af te sluiten op de datum dat het 
'Rudolf van Groningenfonds' in werking zou treden. Door omstandigheden is dit
echter niet realiseerbaar gebleken, zodat het archief nu afgesloten is per 31 
december 1986. In 1987 trad namelijk een heel nieuw bestuur aan, waarin de 
penningmeester van het oude bestuur wel weer plaats nam, maar dat verder 
geheel bestond uit nieuwe bestuursleden.
Verwerving

VERWERVING

In 1989 is het archief geschonken aan het Algemeen Rijksarchief en de 
Rijksarchieven in de Provinciën en geplaatst in het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel op 10 maart 1989.

12 Voor de opsomming van categorieën vernietigde stukken raadpleeg de lijst van vernietigde
stukken in bijlage 1.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Men kan aan de hand van de stukken die in deze inventaris beschreven zijn 
een goed beeld krijgen van de werking van de vereniging en de 
werkzaamheden in het ziekenhuis.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

De in deze inventaris beschreven stukken vormen slechts een klein gedeelte 
van zijn oorspronkelijke aanwezige stukken. Het archief van de Vereniging en 
het ziekenhuis had in 1973 een omvang van ongeveer 60 meter, inclusief de 
verpleegdossiers. Door de vernietiging is dit teruggebracht tot 3,5 meter. Nadat
in 1981 grote series vernietigd zijn, is ook tijdens de inventarisatie nog het 
nodige aan dubbele en niet voor langdurige bewaring in aanmerking komende 
of nutteloos geworden bescheiden vernietigd. 13Helaas vertoont het archief een
aantal hiaten.

De lijst van vernietigde stukken is toegevoegd om enerzijds verantwoording af 
te leggen over de vernietigde bestanddelen, en anderzijds sommige 
onderzoeksvragen snel af te kunnen handelen. Een onderzoek naar de hoogte 
van de donaties bijvoorbeeld is door het vernietigen van de giro- en 
bankafschriften niet meer mogelijk.
Ordening

ORDENING

Wat overgebleven is valt eigenlijk in drie delen uiteen:
1. De stukken gevormd door het verenigingsbestuur, betreffende de vereniging
zelf, waaronder statuten, stukken betreffende ledenvergaderingen, notulen, 
correspondentie en stukken betreffende verwerving van gelden.
2. De stukken gevormd door het verenigingsbestuur en door de administratie 
van het ziekenhuis betreffende de exploitatie van het ziekenhuis in alle 
facetten.
3. De stukken gevormd door het verenigingsbestuur betreffende de pogingen 
tot het bouwen van een Protestants Centrum voor Geriatrie.
Besloten is deze driedeling in de inventaris te handhaven. Met nadruk moeten 
we erop wijzen, dat alle stukken zijn samengevoegd tot één collectie en dat er 
niet getracht is de oorspronkelijke archiefvorming te reconstrueren. Dit houdt 
in, dat een brief die in het archief van de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester zat, slechts éénmaal bewaard is. Een probleem vormde de 
beschrijving van de uiteindelijk in deze inventaris als vier pakken opgenomen 
correspondentie van het bestuur en de voorzitter. De voorzitter had duidelijk 
een eigen correspondentie gevoerd, die deels ook niet-

13 Voor stukken die vernietigd zijn omdat ze, zonder de toegang die al verloren gegaan was, 
niet meer te raadplegen waren: zie de nrs. 124-129.
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verenigingsaangelegenheden betrof. Daarom is besloten deze correspondentie 
intact te laten en niet op te delen naar de onderwerpen waarover ze handelen. 
Indeling naar onderwerp was namelijk gezien de hoeveelheid van de brieven 
moeilijk te realiseren. Dit gold nog sterker voor de serie correspondentie van 
het bestuur, door ons gevormd uit alle brieven, die los of als kleine 
brievenseries in het archief waren aangetroffen. Ook hier is omwille van de 
overzichtelijkheid gekozen voor een chronologische ordening. Toch waren er 
ook door de verschillende archiefvormers dossiers gevormd tijden het werken 
met de stukken. In deze dossiers was ook correspondentie opgenomen. Men 
moet er dus op bedacht zijn dat naast de dossiers zich ook nog brieven over de
verschillende onderwerpen in de serie correspondentie bevinden.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Vereniging

I. VERENIGING
A. Statuten

A. STATUTEN
1 Statuten, 1918, 1927, concept en gedrukt; met aantekeningen, 

1927, 1928; met bijlage, 1921; met gedrukt uittreksel uit de 
statuten ten behoeve van de leden. 1918-1927.

1 omslag

2 Concept-statuten van het "Rudolf van Groningen-Fonds", bedoeld 
als opvolger van de vereniging ten behoeve van de verstrekking 
van giften en leningen uit de jaarlijkse opbrengst van het 
vermogen van de vereniging. 1979.

1 katern

B. Jubilea

B. JUBILEA
3 Stukken betreffende de organisatie en de uitvoering van de viering 

van het vijfentwintigjarig bestaan op 31 maart 1939 van het 
Protestants Christelijk ziekenhuis, met krantenknipsels over de 
viering. 1938-1939.

1 pak

4 Handtekeningenboek aangelegd bij het vijfentwintigjarig jubileum; 
met voorin een getypt overzicht van de geschiedenis van het 
ziekenhuis. 1939.

1 deel en 1 omslag

5 Stukken betreffende de organisatie en uitvoering van de viering 
van het vijftigjarig bestaan op 27 november 1960 van de 
Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging. 1960.

1 pak

C. Leden en donateurs

C. LEDEN EN DONATEURS
1. Contributies en donaties

1. CONTRIBUTIES EN DONATIES
6 Lijst van begunstigers van het Protestants Christelijk Ziekenhuis. 

1925.
1 omslag

7 Kwitantieboeken, met kwitanties genummerd 1-150, uitgeschreven
voor de vaste bijdragen van de leden. 1928.

3 kwitantieboeken
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8 Register van de betaalde contributies door de leden van de 
vereniging, en de afdrachten aan de kas van de kliniek hieruit 
gedaan. 1932-1943.

1 deel

9 Stukken betreffende de inning van contributie van leden van de 
vereniging in Brussel. 1938, 1939, 1941, 1942, 1944-1946.

1 omslag

10 Lijsten van leden en donateurs, met op een aantal lijsten de 
bedragen ingevuld die ze gegeven hebben. 1940 en z.d.

1 omslag

2. Jaarvergaderingen

2. JAARVERGADERINGEN
11 Uitnodigingen en agenda's voor algemene ledenvergaderingen. 

1925, 1926, 1930-1940, 1941, 1946, 1947, 1949-1958, 1960, 
1971-1973.

1 omslag

12 Volmachten om voor een ander te stemmen tijdens de 
ledenvergadering, ingevuld en oningevuld. 1950, 1954, 1956, 
1958, [1970], z.d.

1 omslag

13 Presentielijsten, getekend tijdens de ledenvergadering. 1930-1940, 
1946, 1947, 1950, 1953-1956, 1973.

1 omslag

D. Bestuur

D. BESTUUR
1. Leden van het bestuur

1. LEDEN VAN HET BESTUUR
14 Lijsten van het bestuur, gepubliceerd in de "Bijlage van het 

Belgisch Staatsblad". 1925, 1947-1949, 1953, 1955, 1973.
1 omslag

15 Brieven houdende acceptatie van het lidmaatschap van het 
bestuur, opzegging van het lidmaatschap van het bestuur en 
benoeming tot erelid. 1929, 1946-1949, 1953, 1955, 1956, 1967, 
1982, 1984.

1 omslag

2. Notulen en besluitenlijsten

2. NOTULEN EN BESLUITENLIJSTEN
16 Besluitenlijsten van bestuurs- en ledenvergaderingen. 9 december 

1919-16 november 1926.
1 deel
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17 Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, met achterin een 
statistiek over 1923-1927. 5 april 1923-27 april 1928.

1 deel

17 /1 Notulen van de algemene ledenvergaderingen der Vereeniging. 25 
april 1928-19 mei 1972.

1 deel

17 /2 Notulen van bestuursvergaderingen, met achterin een statistiek 
over 1928-1932. 8 mei 1928-9 maart 1932.

1 deel

18 Notulen van bestuursvergaderingen. 13 april 1932-15 februari 
1957.

1 deel

19 Notulen van bestuursvergaderingen. 1954, 1956, 1957, 1968.
1 omslag

20 Notulen van bestuursvergaderingen, met notulen van de bijzondere
vergadering met het personeel op 25 april 1972. 11 januari 1971-
25 april 1972.

1 deel

21 Notulen van bestuursvergaderingen. 1972, 1973, 1976, 1978, 
1986.

1 omslag

3. Correspondentie

3. CORRESPONDENTIE
22 - 23 Correspondentie gevoerd door het bestuur. 1927-1986.

22 - 23 CORRESPONDENTIE GEVOERD DOOR HET BESTUUR. 1927-
1986.

22 1927-1929, 1933, 1936-1940, 1942, 1944-1967.
1 pak

23 1968-1986.
1 pak

24 - 25 Correspondentie gevoerd door ds P. Fagel als voorzitter van de vereniging. 1950-1970.

24 - 25 CORRESPONDENTIE GEVOERD DOOR DS P. FAGEL ALS 
VOORZITTER VAN DE VERENIGING. 1950-1970.

24 1950-1960.
1 pak

25 1961-1970, alfabetisch geordend.
1 pak
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4. Beheer van de financiën

4. BEHEER VAN DE FINANCIËN
26 Register van inkomsten en uitgaven gedaan uit het "Hulpfonds tot 

verpleging van onvermogende zieken in het Protestants Ziekenhuis
in Brussel" over de periode 1917-1955, per jaar goedgekeurd en 
afgehoord. 1917-1956.

1 deel

27 Jaarstukken (balans, jaarverslag van de vereniging, jaarverslag van
de penningmeester, jaarverslag van het hulpfonds, goedkeuring 
van de boeken). 1926-1986.

1 pak

28 Rapport van het onderzoek van de administratie en de jaarstukken 
over 1959, verricht door het accountantskantoor Van Dien, Van 
Uden en Co. 1960.

1 katern

29 Stukken afkomstig van de penningmeester, betreffende het beheer
van de financiën van het ziekenhuis, bevattende overzichten 
effectenbeheer, belastingformulieren, giro-
overschrijvingsformulieren en aantekeningen over het financieel 
beheer. 1976-1986.

1 pak

5. Belastingen

5. BELASTINGEN
30 Stukken betreffende de inhoudingen op de loonbelasting van 

personeel van het ziekenhuis. 1935, 1936, 1937, 1940, 1966-1971.
1 omslag

31 Lijsten van de bezittingen en aandelen van de vereniging voor de 
aangifte voor de belasting op de verenigingen zonder 
winstoogmerk. 1941, 1949-1951, 1964-1972.

1 omslag

32 Aangiften voor de jaarlijkse belasting op de verenigingen zonder 
winstoogmerk. 1967-1986.

1 omslag

6. Leningen

6. LENINGEN
33 Concept-akte waarbij de Nederlandsche Vereeniging van 

Weldadigheid geld leent aan het ziekenhuis. 1942.
1 stuk

34 Stukken betreffende leningen gesloten bij banken door het 
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ziekenhuis. 1947, 1957, 1961, 1963 en z.d.
1 omslag

35 Hypotheekakte gesloten op alle onroerend goed van het 
ziekenhuis, voor de nieuwbouw, afgesloten op 23 juni 1961 en 
doorgehaald op 30 augustus 1967. 1961.

1 katern

E. Verwerving van gelden

E. VERWERVING VAN GELDEN
1. Door de Vereeniging tot steun van het Protestants-Christelijk Ziekenhuis in Brussel

1. DOOR DE VEREENIGING TOT STEUN VAN HET PROTESTANTS-
CHRISTELIJK ZIEKENHUIS IN BRUSSEL

36 Statuten der Vereniging tot steun van het Protestants-Christelijk 
ziekenhuis in Brussel, 1929; met correspondentie. 1930, 1939, 
1942, 1946.

1 omslag

2. Door de Stichting voor de Protestants Ziekenhuis in Brussel, gevestigd te 's-Gravenhage

2. DOOR DE STICHTING VOOR DE PROTESTANTS ZIEKENHUIS IN 
BRUSSEL, GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

37 Bedelbrieven gedrukt en verspreid door de stichting in Nederland, 
om geld te geven voor de instandhouding van het ziekenhuis in 
Brussel; met correspondentie. 1918, 1930, 1936, 1937, 1939, 
1942, 1946, 1948-1957, 1961-1963, 1968.

1 pak

38 Correspondentie gevoerd met de stichting te 's-Gravenhage over 
de verwerving van gelden, de besteding van de ingezamelde 
gelden en de werkzaamheden in het ziekenhuis. Januari 1949-
maart 1968.

1 pak

39 Samenvattingen van de jaarrekeningen van het ziekenhuis, voor de
Stichting voor het Protestants Ziekenhuis in Brussel, als 
verantwoording voor de besteding van door hen bijeengebrachte 
en naar Brussel gestuurde fondsen. 1960-1965.

1 omslag

3. Door het bestuur

3. DOOR HET BESTUUR
40 Folders, ansichtkaarten en foto's gemaakt om geld voor het 

ziekenhuis te krijgen. 1917, 1920 en z.d.
1 omslag

41 Krantenartikelen over het ziekenhuis, verschenen in verschillende 
Nederlandse en Belgische dag- en weekbladen, om bekendheid te 
geven aan het ziekenhuis. 1932, 1951, 1956, 1959, 1962, 1963, 
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1965.
1 omslag

42 Stukken betreffende de organisatie en uitvoering van een fancy fair
en een kunstavond op 22 en 23 maart 1933 om geld in te zamelen 
voor het ziekenhuis. 1933.

1 pak

43 Stukken betreffende de opbrengst van de actie operatietafel. 1936.
1 omslag

44 Stukken betreffende de organisatie en uitvoering van een 
kerkconcert, waarvan de opbrengst bestemd is voor het ziekenhuis.
1939.

1 omslag

45 Lijsten van de opbrengst van de fancy fair ten behoeve van het 
ziekenhuis. 1942.

2 stukken

46 Stukken betreffende de organisatie, de uitvoering en de opbrengst 
van de fancy fair gehouden ten behoeve van het ziekenhuis. 1947.

1 omslag

47 Stukken betreffende oprichting en werkzaamheden van het A.G.B. 
ten Kate-fonds. 1947-1952.

1 omslag

48 Stukken betreffende de aanschaf en installatie van het 
röntgenapparaat in het ziekenhuis, mogelijk gemaakt door extra 
giften uit Nederland en België. 1956.

1 omslag

49 Stukken betreffende testamentaire giften ontvangen door het 
ziekenhuis. 1970, 1971.

5 stukken

50 Stukken betreffende de aanvaarding van het legaat van R.J. van 
Groningen. 1976-1978.

1 omslag

F. Lidmaatschappen

F. LIDMAATSCHAPPEN
51 Bewijs van lidmaatschap van de "Société Coopérative Union 

Economique de Bruxelles". 1933.
1 boekje

52 Huishoudelijk reglement, notulen, ledenlijst van de Nederlandse 
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Bond van Protestants-Christelijke ziekeninrichtingen. 1948-1950, 
1959, 1960.

1 omslag

53 Lidkaart van de Belgische Vereniging der ziekenhuizen. 1974.
1 stuk

54 Lijst van adressen van de leden van Diakonia. Z.d.
1 stuk
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II. Activiteiten van de Vereniging

II. ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING
A. Exploitatie van het ziekenhuis

A. EXPLOITATIE VAN HET ZIEKENHUIS
1. Ministeriële erkenning van het ziekenhuis

1. MINISTERIËLE ERKENNING VAN HET ZIEKENHUIS
55 Stukken betreffende de beperkte erkenning van het ziekenhuis, 

onder voorwaarden van aanpassing en verbouwing. 1951.
1 omslag

56 Stukken betreffende het niet voldoen aan de wettelijke vereisten 
voor een ziekenhuis, waaruit de wenst tot nieuwbouw voortvloeit. 
1953-1965.

1 pak

57 Brief van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin aan 
het bestuur van het Protestants- Christelijk Ziekenhuis van 20 juni 
1973, in vervolg op de notificatie van 23 mei 1972 houdende het 
besluit dat het ziekenhuis per 30 juni 1973 geen erkenning meer 
heeft als ziekenhuis, met bijlagen. 1973.

1 omslag

2. Administratieve organisatie en verzekering van het ziekenhuis

2. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN VERZEKERING VAN HET 
ZIEKENHUIS

58 Verzekeringspolissen voor het ziekenhuis, houdende verzekeringen 
tegen brand, werkongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. 1932,
1942, 1956, 1960, 1961, 1965, 1969.

1 omslag

59 Voorschrift voor het behandelen van ingekomen facturen. 1961.
1 stuk

60 Organisatieschema voor het Protestants-Christelijk Ziekenhuis 
vastgesteld op 16 november 1962 in de Raad van Beheer, concept 
en getypt, met bijlagen en aanvullingen. 1962, 1963.

1 omslag

61 Rapport inzake de eisen te stellen aan de inhoud en de 
samenstelling van het medisch dossier in het ziekenhuis, met 
bijlagen. 1963.

1 omslag

62 Functieomschrijving voor de administrateur. [1967].
1 stuk

63 Rapport over de werkzaamheden van het secretariaat en over de 
tarieflijsten voor de verschillende verrichtingen en opnamen. 1970,
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1971.
1 omslag

3. Gebouw

3. GEBOUW
a. Inrichting, bouw, verbouw en nieuwbouw van het ziekenhuis

A. INRICHTING, BOUW, VERBOUW EN NIEUWBOUW VAN HET 
ZIEKENHUIS

64 Inventaris van de inrichting van het ziekenhuis aan de 22 
novemberstraat in Ukkel. 1920.

1 omslag

65 Schets van de voorzijde van het ziekenhuis door architect W. Pijl. 
1921.

1 stuk

66 Bouwtekening voor een te bouwen paviljoen in de tuin van het 
ziekenhuis aan de 22 Novemberstraat, met gemeentelijke 
goedkeuring voor de bouw. 1921.

1 stuk

67 Tekeningen van de uitbreidingen, met aantekening wat hiervan 
geschrapt is, vervaardigd door architect W. Pijl. 1921.

1 stuk

68 Akte van goedkeuring van de bouw in de 22 Novemberstraat. 
1921.

3 stukken

69 Bouwtekening voor de inrichting van een rustkamer voor de 
verpleegsters. 1925.

1 stuk

70 Tekening van de verbouwing voor de installatie van een centrale 
verwarming. 1936.

1 stuk

71 Tekeningen uit 1921 gebruikt om de goedkeuring van de provincie 
te krijgen voor de inrichting; een exemplaar gestempeld door de 
provincie, een exemplaar met aantekeningen. 1939.

2 stukken

72 Stukken houdende opsomming van geleden oorlogsschade aan het 
ziekenhuis, in verband met mogelijke schadevergoeding. 1945, 
1964.

1 omslag

73 Tekening van de kelderverdieping van het ziekenhuis, in verband 
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met de plaatsing van een huisbrandolietank, goedgekeurd door de 
provincie Brabant. 1950-1951.

1 stuk

74 Tekening van de verbouwing van het ziekenhuis voor de installatie 
van een röntgenapparaat en inrichting van de bijbehorende 
onderzoeksruimten. 1955.

1 stuk

75 Tekening van de verbouwing van de verloskamer. 1957.
1 stuk

76 Tekeningen gemaakt door architect E. Gräffe voor nieuwbouw van 
het ziekenhuis, met berekeningen voor de exploitatie en 
betalingsbewijzen voor Gräffe. 1960-1963.

1 pak

77 Stukken betreffende de afgelasting van de nieuwbouw van het 
ziekenhuis aan het carré Dielens in Ukkel en betreffende het proces
met de architect E. Gräffe over zijn honorarium. 1961-1966.

1 pak

78 Foto van de brandtrappen aan de achterkant van het ziekenhuis. 
Z.d.

1 stuk

b. Inrichting, bouw en verbouw van het zusterhuis

B. INRICHTING, BOUW EN VERBOUW VAN HET ZUSTERHUIS
79 Stukken betreffende de inhuldiging van het zusterhuis van het 

ziekenhuis. 1929.
1 omslag

80 Stukken betreffende lekkage ontstaan door het zusterhuis van het 
ziekenhuis aan het woonhuis Xavier de Buestraat 17. 1947.

1 omslag

81 Schets-interieurtekeningen van de kamers van het zusterhuis te 
bouwen aan de Xavier de Buestraat, gemaakt door architect L. 
Hainaut. Z.d.

1 omslag

82 Schetstekeningen van de verbouwing aan het zusterhuis, getekend
door architect F. König, met honorariumspecificatie. Z.d.

3 stukken

c. Verkoop van het ziekenhuis en het zusterhuis

C. VERKOOP VAN HET ZIEKENHUIS EN HET ZUSTERHUIS
83 Stukken betreffende de poging tot koop van het ziekenhuis en het 
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zusterhuis door een vereniging onder leiding van dokter Kokinos. 
1973.

1 omslag.

84 Stukken betreffende de verkoop van het ziekenhuis en het 
zusterhuis aan de mutualiteit "Libertas". 1973.

1 omslag

4. Personeel

4. PERSONEEL
85 Personeelscorrespondentie. 1940, 1946-1949, 1951, 1954, 1955, 

1958-1973 en z.d.
1 pak

86 - 88 Personeelsregisters. 1941-1973.

86 - 88 PERSONEELSREGISTERS. 1941-1973.
86 Register begonnen op (?) met de personeelsleden die in het 

ziekenhuis werkten, inschrijvingen vanaf 24-11-1941 tot 1-1-1966, 
wijzigingen bijgehouden tot 31-10-1965. 1941-1965.

1 deel

87 Register begonnen op 2-2-1966 met die personeelsleden die al in 
het ziekenhuis werkten per die datum, inschrijvingen tot1-11-1970,
wijzigingen bijgehouden tot 30 juni 1973. 1966-1973.

1 deel

88 Register begonnen op 1-11-1970, inschrijvingen tot 5-10-1972, 
wijzigingen bijgehouden tot 28 februari 1973. 1970-1973.

1 deel

89 - 95 Personeelsdossiers. 1952-1973.

89 - 95 PERSONEELSDOSSIERS. 1952-1973.
89 A - Ke. 1957-1968.

1 pak

90 Ko - Re. 1957-1968.
1 pak

91 Ro - Z. 1957-1968.
1 pak

92 Bogemans, A. (in dienst van 1-11-1952 tot 1-4-1973). 1952-1973.
1 omslag

93 Desamblanckx, A. (in dienst van 1-7-1971 tot 13-5-1973). 1971-
1976.

1 omslag
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94 Sculc, D. (in dienst van 1-8-1971 tot 31-3-1973). 1971-1975.
1 omslag

95 Werther, A. ( in dienst van 1-6-1960 tot 30-9-1973). 1960-1973.
1 omslag

96 - 97 Personeelsdossiers, gevormd door de administrateur. [1967]-1973.

96 - 97 PERSONEELSDOSSIERS, GEVORMD DOOR DE 
ADMINISTRATEUR. [1967]-1973.

96 A-O.
1 pak

97 P-Y.
1 pak

98 Dagboek van gebeurtenissen in het ziekenhuis opgesteld door 
zuster T. Visser; met achterin een aantal bijbelstudies. 9 april 1914-
14 maart 1920.

99 Arbeidscontracten, met de hieraan verbonden werkvergunningen 
en getekende verklaringen dat bij ontslag niet elders in België zal 
worden gewerkt. 1933-1937.

1 omslag

100 Salarislijsten, met alle inhoudingen. 1934.
1 omslag

101 Stukken betreffende pénsioenvoorzieningen en betalingen hiervoor
voor het personeel. 1938, 1945, 1962, 1964, 1966.

1 omslag

102 Stukken betreffende de salarisbetaling aan het personeel. 1939-
1952, 1957, 1963-1973.

1 pak

103 Kaarten voor de maatschappelijke zekerheid. 1947.
7 stukken

104 Teksten van liturgieën voor kerstvieringen van het ziekenhuis. 
1957-1960, 1963, 1964.

1 omslag

105 Arbeidsreglementen, concepten. 1972-1973.
1 omslag

106 Brief van P. Meiboom, penningmeester, aan het personeel dat hun 
werkzaamheden in het ziekenhuis beëindigd zullen worden, door 
sluiting van het ziekenhuis op 30 juni 1973. 1973.



Vereniging voor protestants-christelijke Ziekenverpleging 27

1 omslag

5. Specialisten

5. SPECIALISTEN
107 Akte van overeenkomst tussen het ziekenhuis en het "Centre de 

médecine spécialisée d'Uccle" betreffende het gebruik van de 
radiografieruimte van het ziekenhuis, met aantekeningen. 1959.

3 stukken

108 Getekende verklaringen van de medici werkzaam in het ziekenhuis 
om bepaalde vaste bijdrage per verrichting te geven aan het 
ziekenhuis, ter verbetering van de financiële situatie van het 
ziekenhuis. 27 juni 1967.

1 omslag

109 Lijst van specialisten, ingedeeld per specialisme en met vermelding
van hun adres, die gebruik maken van het ziekenhuis. September 
1969.

1 stuk

110 Stukken betreffende de mededeling van Jean Docquier dat hij zijn 
taak beëindigd als gestionaire en verantwoordelijke voor het 
medisch depot (voorgeschreven bij KB 4-8-1969 en MB van 31-12-
1969, die hij van 1970 tot 1973 zegt te hebben uitgevoerd en 
betreffende de middels zijn advocaat een jaar later geëiste 
uitbetaling voor bewezen werkzaamheden. 1973-1974.

1 omslag

6. Financiële administratie van het ziekenhuis

6. FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAN HET ZIEKENHUIS
111 - 118 Registers houdende lijsten van patiënten en de aan hen berekende kosten van behandeling. 1924-1973.

111 - 118 REGISTERS HOUDENDE LIJSTEN VAN PATIËNTEN EN DE 
AAN HEN BEREKENDE KOSTEN VAN BEHANDELING. 1924-1973.

111 22 juni 1924-31 december 1924.
1 deel

112 1 januari 1925-31 mei 1933.
1 deel

113 1 juni 1933-30 juni 1945.
1 deel

114 1 juli 1945-31 maart 1954.
1 deel

115 1 april 1954-31 december 1958.
1 deel
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116 8 aug. 1968-8 januari 1970.
1 deel

117 4 januari 1970-1 juli 1971.
1 deel

118 1 juli 1971-21 maart 1973.
1 deel

119 Lijst van maandelijkse inkomsten over het jaar 1927. [1928].
1 stuk

120 - 121 Registers van inkomsten en uitgaven van het ziekenhuis. 1928-1957.

120 - 121 REGISTERS VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN HET 
ZIEKENHUIS. 1928-1957.

120 1928-1945.
1 pak

121 1946-1957.
1 pak

122 Kasboek, alleen van de uitgaven. 1 januari 1958-25 april 1958.
1 deel

123 Kasboek, van de inkomsten en uitgaven. 1959-1960.
1 deel

124 - 129 Registers van inkomsten en uitgaven. 1961-1963.

124 - 129 REGISTERS VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN. 1961-1963.
124 2 januari 1961-20 april 1961.

1 deel

125 24 april 1961-26 augustus 1961.
1 deel

126 27 augustus 1961-21 december 1961.
1 deel

127 21 december 1961-30 juli 1962.
1 deel

128 31 juli 1962-27 november 1962.
1 deel

129 27 november 1962-30 september 1963.
1 deel
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7. Patiëntenadministratie

7. PATIËNTENADMINISTRATIE
a. Overzichten en lijsten van behandelde patiënten

A. OVERZICHTEN EN LIJSTEN VAN BEHANDELDE PATIËNTEN
130 Register houdende lijsten van persoonlijke gegevens van patiënten 

van het ziekenhuis, de duur van de opname en de naam van de 
behandelend geneesheer. 10 maart 1924-3 januari 1925.

1 deel

131 - 137 Registers houdende lijsten van geopereerde patiënten, hun leeftijd, aard en datum ondergane operatie, naam van de behandelend geneesheer, aard van de narcose, naam van de narcotiseur en eventuele opmerkingen over de nabehandeling. 1924-1973.

131 - 137 Registers houdende lijsten van geopereerde patiënten, 
hun leeftijd, aard en datum ondergane operatie, naam van de 
behandelend geneesheer, aard van de narcose, naam van de 
narcotiseur en eventuele opmerkingen over de nabehandeling. 
1924-1973.

131 27 juni 1924-3 september 1933.
1 deel

132 6 september 1933-4 september 1942.
1 deel

133 7 september 1942-9 juni 1950.
1 deel

134 12 juni 1950-30 juni 1959.
1 deel

135 1 juli 1959-29 december 1968.
1 deel

136 1 januari 1969-28 december 1972.
1 deel

137 2 januari 1973-29 juni 1973.
1 deel

138 - 140 Registers houdende statistische overzichten van de behandelde patiënten en de hen behandelende verpleegsters. 1925-1965.

138 - 140 Registers houdende statistische overzichten van de 
behandelde patiënten en de hen behandelende verpleegsters. 
1925-1965.

138 1 januari 1925-31 juli 1933.
1 deel

139 1 augustus 1933-30 december 1949.
1 deel

140 1 januari 1950-31 december 1965.
1 deel
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141 Maandverslagen van het aantal patiënten, het aantal verrichte 
operaties en namen van de dokters die van het ziekenhuis gebruik 
hebben gemaakt. 1929-1957, 1967-1973.

1 pak

b. Overzichten van toegediende medicijnen en van verrichte onderzoeken

B. OVERZICHTEN VAN TOEGEDIENDE MEDICIJNEN EN VAN 
VERRICHTE ONDERZOEKEN

142 Register van de aanschaf van 94% alcohol en de aanmaak hieruit 
van 50% alcohol voor antiseptisch gebruik. 1928-1973.

1 deel

143 Agenda van gemaakte radiografie-afspraken, met vermelding van 
het lichaamsdeel dat geradiografeerd moet worden. 3 januari 
1973-29 juni 1973.

1 deel

c. Opname patiënten uit Ukkel

C. OPNAME PATIËNTEN UIT UKKEL
144 Stukken betreffende de overeenkomst tussen de Commissie voor 

openbare onderstand van de gemeente Ukkel en het bestuur van 
het ziekenhuis over het opnemen van inwoners van Ukkel in het 
ziekenhuis. 1963- 1973.

1 omslag

B. Plannen voor de bouw van een Protestants Centrum voor Geriatrie

B. PLANNEN VOOR DE BOUW VAN EEN PROTESTANTS CENTRUM 
VOOR GERIATRIE

1. Vergaderingen

1. VERGADERINGEN
145 Verslag van het onderhoud op 2 oktober 1967 met de directeur van

de afdeling verzorgingsinstellingen van het Ministerie van 
Volksgezondheid. 1967.

1 stuk

146 Verslagen van besprekingen met afgevaardigden van de 
specialisten die in het ziekenhuis werken. 1971-1972

4 stukken

147 Verslagen van vergaderingen op het ministerie ter verkrijging van 
goedkeuring voor de bouw van een geriatrisch centrum. 1971-
1973.

6 stukken

148 Notulen van vergaderingen van de grote en de kleine 
bouwcommissie; met adreslijsten, agenda's en convocaties. 1971-
1974.
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1 pak

149 Verslag van de bespreking op 4 oktober 1972 tussen de vzw en de 
Stichting voor het Protestants Ziekenhuis te Brussel gevestigd in 
den Haag over de nieuwbouw in Brussel en over het ziekenhuis in 
de Xavier de Buestraat. 1972.

1 stuk

2. Rapporten over de haalbaarheid, organisatie en exploitatie van een geriatrisch centrum

2. RAPPORTEN OVER DE HAALBAARHEID, ORGANISATIE EN 
EXPLOITATIE VAN EEN GERIATRISCH CENTRUM

150 Programma's van eisen voor de bouw van een verpleegtehuis, 
concepten en netten; met voorbeelden. 1971-1973.

1 pak

151 Stukken betreffende het opstellen van een "kostenplaatje" voor de 
bouw van een verpleegtehuis (V-dienst) en van de aanwezige 
geldmiddelen. 1971-1974.

1 omslag

152 Rapporten van het Belgisch organisatiebureau Berenschot over de 
bouw van een Protestants centrum voor geriatrie. 1971, 1972, 
1974.

1 omslag

153 Rapport houdende argumenten voor de bouw van een protestants 
rusthuis in de Brusselse agglomeratie, met bijlagen. 1972.

1 omslag

154 Stukken betreffende de technische beoordelingen van de terreinen 
in Ukkel en Wezembeek-Oppem naar aanleiding van verrichte 
grondboringen en de situatietekening. 1972-1973.

1 omslag

155 Rapporten van SOBEMAP over de kosten, haalbaarheid, organisatie 
en de exploitatie van het centrum, met aantekeningen. 1972-1976.

1 pak

3. Akten gesloten voor de bouw

3. AKTEN GESLOTEN VOOR DE BOUW
156 Akten waarbij de Commissie voor openbare onderstand te Ukkel en

het ziekenhuis een overeenkomst sluiten voor de pacht voor een 
periode van 99 jaar van grond gelegen tussen de Bourdonstraat en 
de Moensberg, voor de bouw en exploitatie van een verpleegtehuis
(V-dienst), concepten. [1971].

2 stukken

157 Akte te sluiten tussen de stichting in Den Haag en de tijdelijke 
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vereniging, concepten. [1973].
1 omslag

158 Akte waarbij de partijen genoemd de "tijdelijke vereniging" een 
contract opstellen over de verantwoordelijkheid en de uitvoering 
van de bouw van het centrum en de tijdelijke vereniging oprichten, 
concepten. [1973].

1 omslag

159 Akte gesloten tussen de vzw Protestants Christelijk ziekenhuis te 
Brussel en de "tijdelijke vereniging" houdende de opdracht van de 
eerstgenoemde aan de tweede partij tot het voorbereiden en 
bouwen van een verzorgingscomplex voor geriatrie in Ukkel, 
verschillende concepten en een getekende kopie. 1973.

1 omslag

4. Architecten en bouwtekeningen

4. ARCHITECTEN EN BOUWTEKENINGEN
160 Voorstellen, curricula en ontwerpen van architecten, die in 

aanmerking willen komen om het Protestants Centrum voor 
geriatrie te ontwerpen en bouwen. [1970].

1 pak

161 Tekeningen vervaardigd door de AUA (Architectes et Urbanistes 
Associés), verschillende concept- en net-versies. 1972-1974.

1 pak

162 Tekeningen van een rustoord voor bejaarden in Wezembeek-
Oppem in opdracht van de vzw "Ons Tehuis" en correspondentie 
hierover. 1971, 1972, 1974.

1 omslag

5. Vergunning voor de bouw door Ukkel

5. VERGUNNING VOOR DE BOUW DOOR UKKEL
163 Akte waarbij de gemeente Ukkel vergunning verleent voor de bouw

van een centrum van geriatrie, met bijlagen, met stukken over de 
intrekking van de vergunning. 1973-1977.

1 pak
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III. Overige stukken

III. OVERIGE STUKKEN
164 Rapport over de mogelijkheid tot de oprichting van een 

protestantse mutualiteit. 1957.
1 stuk

165 "Het protestants medisch maatschappelijk werk in België", scriptie 
door C.L. de Planque. Z.d. [zestiger jaren].

1 omslag

166 Concept-plannen voor het oprichten van een algemene of 
kinderkliniek, door het protestants ziekenhuis. Z.d. [1970].

1 stuk
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