IN MEMORIAM

Truus Streutker-Schut

Amsterdam 09-09-1929 - Amsterdam 21-10-2022
Truus werd in het Interbellum geboren als kind van een gebroken gezin. Zij groeide op, wisselend
bij moeder en bij vader. Haar hele leven is Truus een tengere, kleine vrouw gebleven, met een
kwikzilverig beweegpatroon. Goedlachs en veel gevoel voor humor. Hoewel zij in haar jeugd naar
een herstellingsoord aan zee gestuurd werd is zij niet uitgegroeid tot ‘het stevige meisje’ wat men
hoopte te creëren. Integendeel Truus heeft deze uitzendingen naar kinderkampen vreselijk
gevonden.
Haar eerste werkkring was een kantoorbaan, maar die verruilde zij al spoedig voor een
verpleegkundige opleiding in het tuberculose sanatorium Zonnestraal in Hilversum. Later werkte ze
als O.K.-verpleegkundige in het Amsterdamse academische ziekenhuis. Hier heeft ze ‘aan tafel’
gestaan met bekende opererende professoren.
Na haar huwelijk en de geboorte van haar zoon kreeg Truus een baan als verpleegkundig docent
aan de Kweekschool voor Vroedvrouwen in de kliniek aan de Camperstraat. Deze werkkring was
Truus op het hart geschreven. Niet alleen lesgeven (bijvoorbeeld hoe werkt de Vacuüm Extractor)
maar ook het troosten van leerlingen en bemiddelen tussen hen en de staf. Vele afgestudeerden
kennen haar als zuster Truus. In de Camperstraat ontwikkelde Truus een hechte vriendschap
geneesheer-directeur Nettie Klomp.

Tijdens een bezoek aan de verloskundigen opleiding in het Slotervaart ziekenhuis
Pensionering betekende voor Truus zich aansluiten bij het groepje vrijwilligsters van de Catharina
Schrader Stichting in Bussum. In 2015/6 verhuisde het verloskundig erfgoed naar het Trefpunt in
Urk. Truus liet zich daar niet door afschrikken. Tot haar 90ste verjaardag maakte ze met hoge
regelmaat de reis uit Landsmeer met bus, trein afgerond met een lift met de auto om in het Urkse
mee te kunnen doen. Hier klonken vaak de bezoekers van het Centrum met hun enthousiaste
begroetingen “kijk eens ! Zuster Truus”. Waarna een enthousiast gesprek startte.
Een geliefde en opgewekte vrouw heeft ons verlaten. Maandag nemen we afscheid van ‘zuster
Truus’.
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