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Twee opvallende aspecten in de volgende
tekst:
1) Daels verwijst naar de verpleegsterbezoekster als lekenzuster, voor
Vlaanderen een hele ommekeer gewend als
men tot dan toe is aan uitsluitend
ziekenhuisnonnen;
2) het – eigen aan Daels – signaal van het
Vlaams als noodzakelijke taal voor
opleiding en praktijk
(...)
Deze reusachtige taak van volksverheffing en gezondheidskundige verzorging kan alleen in de
intimiteit van den huiskring worden volbracht door menschen die het vertrouwen van het volk
bezitten, niet van achter het winket van een weldadigheidsbureel door de onverschillige stem van
een slecht geluimden beambte. De dokter kan deze taak van volksbeleering niet volbrengen; hij staat
te hoog, te verre van het volk en kan het niet beleeren door eigenhandig werken, een volstrekt
noodzakelijk onderricht.
Om de nieuwe taak in haren gansch omvang aan te vatten, werd een nieuwe functie ingericht, deze
van ‘bezoekster’. Bezoeksters zouden worden gehecht aan de werken tegen tuberculose, aan de
raadplegingen voor zuigelingen, aan de school, aan de kontrool van abnormale kinderen, aan
allerhande gezondheidskundige inrichtingen. De bezoekster zou zijn de zendelinge van
gezondheidsleer bij het volk, de dienares der voorbehoedende geneeskunde.
Is de wetenschappelijk-opgeleide kloosterzuster de ideale gasthuisverpleegster, de sociaal-opgeleide
leeke verpleegster zal de ideale bezoekster worden, die bevoegd in de volle kennis van het werkelijk
leven en bezield met een diepe naastenliefde de vriendschap en het vertrouwen van het volk zal
winnen zonder iets van haar gezag te verliezen.
(....)
De eerste, de heerlijkste taak van de bezoekster blijft de beleering van haar volk in de
gezondheidsleer, de verheffing van haar volk. De eerste vereischte om deze taak behoorlijk te
vervullen is dat zij haar volk in een klare, deftige taal toespreken kan en over alles in geijkten vorm
uitleg geven kan. Daartoe is het volstrekt noodig dat de bezoekster, die in het Vlaamsche land hare
taak van zendelinge van gezondheidsleer bij het volk wil uitoefenen, hare studiën in 't Vlaamsch zou
gedaan en haar exaam in 't Vlaamsch zou doorstaan hebben. Ik ben zoo vrij, als slot van deze enkele
uiteenzettingen, dezen eisch en dezen wensch aan de hooggeachte vergadering vóór te leggen.

