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 Cornelis Drosterij in 1905  
 

Cornelis Drosterij (1875-1947) 
Cornelis Drosterij werd geboren op 2 maart 1875 te Apeldoorn, als zoon van een fabrieksarbeider en 
een dienstbode. Op 9 april 1897 vertrok hij vanuit Apeldoorn naar de ‘Broeders van Heemstede’, om 
op Meer en Bosch de opleiding tot ‘diakoon/verpleger van epileptici’ te volgen. Hij komt niet voor in 
de jaarverslagen van de Examen Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en 
Neurologie. Daarom is het waarschijnlijk dat hij nadien via een verplichte ‘arbeidsstage’ van een jaar 
in een van de Amsterdamse ziekenhuizen ook werkelijk het Witte Kruisdiploma heeft behaald. 
Drosterij trouwde in september 1905. Uit zijn publicaties in het Maandblad van de Nederlandsche 
Verplegers Vakvereeniging blijkt dat hij tussen 1906 en 1908 als particulier verpleger werkzaam was 
te Amsterdam. In het voorjaar van 1908 werd hij door dokter J. Kuiper aangetrokken als ‘uitwonend’ 
verpleger bij het Wilhelmina Gasthuis. Hij bleef hier drie jaar werken, doch vertrok eind 1910/begin 
1911 naar de Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheids Dienst van Amsterdam, waar hij maar 
liefst dertig jaar zou blijven werken als verpleger en referendaris (raadsman voor de wethouder van 
sociale zaken), totdat hij met pensioen ging op 1 april 1940. Hij was toen alom zeer populair, omdat 
hij de vereniging ‘Avondrood’ had opgericht. Daarmee organiseerde hij kerstfeesten, filmavonden en 
uitstapjes voor chronisch zwakken en invaliden in het Gemeentelijk Verzorginghuis voor Ouden van 
Dagen aan de Amsterdamse Roetersstraat. Om voor dat doel geld bijeen te krijgen organiseerde hij 
benefietavonden, waardoor hij zelfs eens gefilmd werd voor het Polygoon filmjournaal. (Helaas heb 
ik dat niet kunnen traceren; tips zijn welkom!)   

Drosterij was de eerste verpleger in Nederland die invaliden in een bed of rolstoel op een 
boot (de ‘Kasteel Staverden’) durfde mee te nemen. (Foto’s hiervan zou SHVB graag ontvangen!) 
Drosterij was als verpleger actief in de NVV totdat deze opging in het Nationaal Verbond van 
Gemeente Ambtenaren in Nederland, en werd toen actief in de ‘vakgroep verpleging’ van die bond. 
Daarnaast fungeerde hij enige tijd als secretaris van de Vereeniging tot verkrijging van eene 
wettelijke regeling van opleiding en examens voor ziekenverpleegsters en verplegers. Drosterij stierf 
op 4 december 1947 te Amsterdam.  
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