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Jaarverslag 2017
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Mevrouw dr G.J.C. aan de Stegge (voorzitter)
Mevrouw J.E. Schroot (secretaris)
De heer mr H. Treure (penningmeester)
Mevrouw I. van Deth-Ruys collectiemedewerkster
Mevrouw C.J.A.M. Staring-Derks (lid)

Gang van zaken
Het eerste kwartaal van 2017 stond geheel in het teken van 
het gebruiksklaar maken van Foksdiep 2
en het uitpakken van de collectie om de ruimten van het 
depot fraai en overzichtelijk in te richten.

Januari-Maart
Plaatsen van verdieping, nieuwe trap aangebracht, ruimte 
schoongemaakt en wanden geschilderd, vloerbedekking 
gelegd, verlichting en nieuwe elektra aangelegd.

April
Verhuizers leveren de inhoud van drie zeecontainers af en 
plaatsen volgens door SHVB gemaakte tekeningen het 
zware meubilair; zie foto uitladen container. Om de 
voortgang van het werk te bevorderen verbleven de meeste
vrijwilligers iedere week een aantal nachten in een pension 
op Urk. Bestuursleden, medewerkers en hulpvaardige 
buitenstaanders richtten de nieuwe behuizing in en 
herplaatsten in tientallen kasten circa 8.000 objecten en 
4.000 boeken. Zie foto 26 april 2017-pagina 4.

Augustus
Defecte verwarmingsketel vernieuwd.

Uitladen container

Doelstelling
De SHVB houdt zich bezig met het 
verzamelen, behouden, beheren en 
registreren van historisch 
verpleegkundige objecten ter 
bevordering van de kennis van de 
geschiedenis van de verpleegkunde. 
Dit historisch materiaal wordt 
toegankelijk gemaakt door het 
ontvangen van bezoekers en het geven
van rondleidingen. SHVB richt elders 
vitrines in en leent delen van de 
collectie uit aan derden.

PR
Over de verhuizing van de collectie en het werk van SHVB 
werden artikelen geschreven in Het Urkerland, de 
Amersfoortse Courant, Stentor en het Reformatorisch 
Dagblad; Omroep Flevoland verzorgde een korte uitzending
in de regio. In eigen beheer heeft SHVB een flyer en poster 
over de komst van de collectie naar Urk vervaardigd, die 
royaal in de regio is verspreid.

In memoriam
Een trouwe vrijwilligster, mevrouw Attie Buizert, 
is op 11 september 2017 gestorven; zij heeft 
een groot aantal jaren de registratie van foto’s 
verzorgd. SHVB gedenkt haar in ere.
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Schenkingen
Gulle gevers bieden dikwijls materialen en boeken aan. Een
greep uit de schenkingen in 2017:
 Een groot aantal objecten uit de voormalige 

Kruisvereniging ‘Rijn en Duin’ (via Pieta Bouwman), 
alsmede uit het Herinneringenmuseum van Humanitas 
te Rotterdam (via Frieda Dorrenboom-Krijgsman).

 Diverse leerlingenspelden ook uit voormalig 
Nederlands Indië en uit de Nederlandse Antillen.

 Van mevrouw A.M. de Knecht-van Eekelen: een 
wastoestel, zie foto.

 Documentatie over zuster Annie van Eindhoven, o.a. 
inzake de haar toegekende TvZ publicatieprijs en 
Ridderorde.

 Van mevrouw H. Giebing: Documenten over zuster 
Aafke Gesina van Hulst, onder andere de haar door 
Koningin Wilhelmina toegekende Koninklijke 
onderscheiding van augustus 1924.

 L. Wittekoek-Ottevanger overhandigde namens 
mevrouw Noordhoek te Epe een bijzonder object, uit 
het voormalig bezit van paleis het Loo: een uitkookpan 
van email, compleet met rooster en deksel. Deze pan 
is gebruikt op 30 april 1909 bij de geboorte van prinses
Juliana op paleis Noordeinde te Den Haag. Zie foto.                                 Wastoestel 

 Van Hans den Boer uit het Museum van Zon & Schild: de fraaie oorkonde die namens een groot aantal 
verplegers en verpleegsters in november 1942 aan de examencommissie van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie werd aangeboden bij wijze van dank voor hun inzet bij het 50-jarig bestaan 
van de B-opleiding.

 

        uitkookpan van email

Uitleendiensten
 Museum Boerhaave te Leiden voor langdurige expositie.
 Haarlems Museum voor een expositie over de Gezondheidszorg 

in die stad in het verleden. Deze wordt verlengd.
 Faculteit Gezondheidszorg, richting Verpleegkunde, Hogeschool 

Windesheim te Zwolle, hospitaalservies voor een presentatie 
over het opdienen van voedsel en drank.

 GGZ Delfland ‘Historisch Joris’ voor een presentatie.
 Femke Ton voor een theatervoorstelling.
 Wil Akkermans voor een theatervoorstelling.
 Wijkmuseum Soesterkwartier te Amersfoort voor een expositie.
 Hoornbeeck college te Amersfoort voor een jubileum.
 Zorggroep Noord West Veluwe voor het betrekken van de 

nieuwe behuizing.
 KMBV in verband met de stand op de beurs van Nursing, 6 en 7 

december.
 Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen voor het 

langdurig inrichten van een sanatoriumkamer in huize Verwolde 
te Laren.

 MC groep Urk, voor een ontvangst.
NB: Aan de langdurige uitleen naar Beatrixoord te Groningen is een 
eind gekomen.

Bezoekers
Er komen aanzienlijk meer bezoekers naar Urk dan voorheen naar Amersfoort. SHVB krijgt bekendheid in 
de regio. Tijdens de vaste openingsdagen (tweede woensdag en vierde dinsdag van iedere maand) komt 
altijd een aantal belangstellenden kijken. Er komen groepen op afspraak en degenen die in de 
colloquiumzaal in Foksdiep 4 een bijeenkomst bijwonen lopen meestal ook door naar no. 2.
Het totale aantal bezoekers sedert de opening bedraagt ca. 400.
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17 juni 2017
‘Open dag’ voor gezondheidszorginstellingen, culturele instellingen en belangstellenden op Urk, in de 
Noordoostpolder en in Flevoland en voor schenkers, helpers en andere belangstellenden. Ruim 125 
enthousiaste bezoekers hebben de collectie bewonderd en hun waardering  in het gastenboek geschreven.

Eind juni 2017
Verpleegkundig netwerk in Nijkerk.

7 juli 2017
Docenten verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam kwamen op bezoek en boden aan les te 
geven op Urk aan de hand van oude instrumenten, waarmee bepaalde principes onder verpleegtechnische 
handelingen beter uit te leggen zijn dan met de jongste hoogtechnologische instrumenten. Vice versa 
nodigden zij SHVB uit om 19, 20 en 21 september een les te verzorgen voor al hun groepen eerstejaars 
studenten verpleegkunde; dit is een succes geweest.

23 november 2017 
25 oud-medewerkers GGD Flevoland.

Bijzondere vermelding verdient de komst van twee leden van het Comité van aanbeveling op
26 september 2017 en twee andere leden op 28 november 2017

Activiteiten

27 oktober 2017
Neonatologen en NVMG beleggen een lesdag voor 
studenten klinische technologie (Delft) over het ontwerp 
en gebruik van medisch-technische instrumenten; SHVB 
participeert door een inleiding over de couveuses, die ter 
plaatse worden getoond.

28 oktober 2017
Commissie Geschiedenis van de Verpleegkunde binnen 
de NVMG organiseerde op 28 oktober 2017 een 
Verpleegkundig Historische Dag over de heropening van 
SHVB op Urk en de plannen van SHVB voor de toekomst. 
Er kwamen vijftig mensen naar deze dag, die opgeluisterd 
werd door een lezing van Cecile aan de Stegge over 
geschiedenis en toekomstplannen van SHVB en een 
lezing van Ida van Deth over het collectiebeheer en de 
registratie bij SHVB.

Visserijmonument haven Urk

Tijdens de ‘open dag’ op 17 juni is – met dank aan bezoekster Annie Verheul uit Bunnik – het idee geboren 
om over prominente verpleegkundigen naar wie een straat is vernoemd een aantal verhalen te schrijven; dit 
zijn vrijwel zonder uitzondering wijkverpleegkundigen. De verhalen worden opgenomen op de site van 
KMBV en mogelijk later als boekje uitgegeven.

Contacten met verwante organisaties en evenementen die medewerkers hebben bezocht
SHVB voelt zich thuis op Urk dankzij de samenwerking met Stichting Centrum voor Medisch-historische 
Documentatie en Medisch Erfgoed ren met De Eenhoorn, Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed. Vanaf 
2017 presenteert SHVB zich dan ook als ‘Centrum voor Verpleegkundig Erfgoed’.
 Met genootschap Flevo zijn de contacten plezierig en vruchtbaar.
 Dankzij consulent verpleegkundige Niesje Jansen van het KNCV Tuberculosefonds is de inhoud van 

twee dozen met foto’s en geschriften over  sanatorium ‘Hoog Laren’ vakkundig bekeken, geselecteerd en
gedeeltelijk gedigitaliseerd.
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Bijeenkomsten die zijn bezocht door medewerkers, c.q. bestuursleden:                                                   

6 februari 2017: een aantal medewerkers was aanwezig bij de presentatie van het boek ‘Vergeten 
slachtoffers’, geschreven door Marco Gietema en voorzitter Cecile aan de Stegge; zij werd die dag 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.                                                                                          
14 februari 2017: een bestuurslid bezocht de Beurs Zorgtotaal.
11 mei 2017: twee medewerkers woonden de Anna Reynvaan lezing te Amsterdam bij.                                 
13 juni 2017: een bestuurslid woonde de jaarlijkse bijeenkomst van Flevo Genootschap bij.                           
28 oktober 2017: Verpleegkundig Historische Dag o.l.v. de Commissie Geschiedenis der Verpleegkunde 
van de NVMG .                                                                                                                                 
30 oktober 2017: een  bestuurslid bezocht de bijeenkomst ‘de kracht van oral history’ van Utrecht Netwerk.
                                                                                                                                                                            

Vrijwilligers                                              
Het werk van SHVB zou niet mogelijk zijn 
zonder het hechte en bekwame team van 
medewerkers, die allen op basis van 
vrijwilligheid hun trouwe diensten 
verlenen.
In 2017 waren dat:
de dames NVMG leden
M.M. Bakker
I. van Deth-Ruys (coördinator)
R. Kornet- van Leeuwen
J.E. Schroot
alsmede de dames
N. Hemmes
C . Laval-Crutzen
C.G. Miete
C. Quarles van Ufford-van Raalten.
Twee vrijwilligers uit de regio  werden 
ingewerkt:  Mevrouw A. Katsman-Tepper
en de heer O. Martens.                                  
De heren G. Kuitenbrouwer en 
Th. Beijerinck boden technische 
ondersteuning.                                               
De dames N. Peeters- van den Bekerom,
H. Nijzink-ter Weel en R. de Vries en de 
heer R. Berg zijn niet meer als vaste 
medewerkers verbonden aan SHVB maar 
blijven bereid om op afroep werkzaamheden
te verrichten.
Mevrouw de Vries blijft de website verzorgen
De heer Berg is benoemd tot ere-vrijwilliger. 
Mevrouw I. Franke-van der Linden, heeft het
werk neergelegd. 
NB: SHVB is voor het werven van 
vrijwilligers nu aangesloten bij Stichting 
Carrefour te Emmeloord.
                                                                       

                                             26 april 2017

Financiën en Donaties
SHVB kan rekenen op een aantal trouwe donateurs uit 
NVMG en daarbuiten.

Een aanvraag die bij het Mondriaanfonds is ingediend om 
een haalbaarheidsonderzoek mogelijk te maken en daarna 
een meerjarenprogramma uit te voeren, is helaas 
afgewezen. Deze aanvraag heeft SHVB echter wel partners
gebracht die mee willen werken aan het meerjarenplan en 
daarvoor ook financiële steun bieden.
Dat zijn: Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de 
Zorg te Utrecht en Kwaliteitsorgaan voor Management en 
Bestuur van Verpleeghuizen (KMBV) te Deventer. Ook 
lopen besprekingen met V&VN en met Stichting 
Beroepseer over hun deelname aan het meerjarenplan.

Daarnaast zijn donaties ontvangen van Buurtzorg te 
Almelo, van Stichting Bevordering Maatschappelijke 
Dienstverlening  te Rotterdam, van M.A.O.C Gravin van 
Bylandt Stichting, van het Old Burger Weeshuis te 
Leeuwarden en van het J.E. Jurriaanse Fonds te 
Rotterdam.  

Tenslotte bestaat er sedert 2017 de mogelijkheid om objecten uit de collectie te adopteren; zie de website. 
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