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Jaarverslag 2016 : 30 jaar SHVB

Doelstelling: De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (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.
Bestuur: Cecile aan de Stegge (voorzitter), Jolieke Schroot (secretaris), Henk Treure (penningmeester), Ida van DethRuys (coördinator collectiebeheer), Corry Staring-Derks (lid), Monique Jaspars adviseur behoud en beheer
Gang van zaken: Het jaar 2016 begon met het inpakken van de gehele collectie. Eind maart was dat grote werk
voltooid. Drie zeecontainers materiaal werden vervoerd naar Urk, waar de collectie het verdere jaar in de opslag heeft
gestaan. De locatie aan de Neonweg te Amersfoort was hiermee vanaf 31 maart 2016 verleden tijd. Het jaar 2016 was
echter ook een jaar van wachten op het beschikbaar komen van de definitieve behuizing aan Foksdiep 2 op Urk.
Intussen bleven de medewerkers elke twee weken bij elkaar komen in de bibliotheek van het St. Pieters en Blokland
Gasthuis in Amersfoort Vathorst. Zij namen dan lopende zaken met elkaar door en verrichtten administratieve
werkzaamheden. In oktober kwam het verheugende nieuws: ‘Foksdiep 2 komt per medio december beschikbaar’! Dat
betekende: plannen, nadenken, tekeningen maken, opmeten en brainstormen. Tijdens een heerlijk weekend in het
Gaasterland, waar bijna alle medewerkers aanwezig waren, is hierover diepgaand en met goed resultaat van
gedachten gewisseld. Aan het 30-jarig bestaan van SHVB werd aandacht besteed met een goed bezochte
Werkconferentie op 15 september 2016 in de colloquiumzaal Foksdiep 4 op Urk. Voorzitter Cecile aan de Stegge
verzorgde een mooie presentatie’30 jaar SHVB-het actuele belang’ over wat SHVB in die 30 jaren heeft gedaan en
bereikt, welke contacten er in het hele land zijn opgebouwd en wat de toekomstperspectieven zijn. Bestuurslid Corry
Staring-Derks hield een krachtig en duidelijk pleidooi voor het doceren van verpleegkundige geschiedenis in de
opleiding; het belang ervan en de problemen daarbij.
Uitleendiensten: Ondanks de beperkingen die een in zeecontainers opgeslagen collectie met zich meebrengt werden
opnieuw veel materialen en uniformen uitgeleend, ten behoeve van de Dag van de Verpleging dan wel voor exposities
in musea en jubilea in gezondheidszorginstellingen. Dat gebeurde aan: Hoornbeeckcollege te Amersfoort,
OLVG/Lucas ziekenhuis te Amsterdam, en locatie van ’s Heeren Loo te Monster, UMC te Utrecht, VUMC te
Amsterdam, Wijkmuseum Soesterkwartier te Amersfoort, Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, Historische
Kring Nieuwegein – Museum Warsenhoeck. Twee langdurige uitlenen lopen nog bij: Beatrixoord te Groningen en
Huize Verwolde te Laren Gelderland.
Schenkingen: Bijzondere vermelding verdienen: een groot aantal insignes en leerlingenspelden uit de collectie van J.
A.M. Scholten (als zodanig in de collectie opgenomen als ‘collectie Scholten’); een schitterend doopkussen met
babymutsje, geschonken door mevrouw E.M Dorrenboom-Krijgsman; een insigne met de diploma-nummers van twee
zusters uit hetzelfde gezin, geschonken door mevrouw H. Sies- Oosterveld; een grote verzameling objecten
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kraamverpleging van mevrouw G. Ruting, die een klein museum in had in Linschoten; een houten couveuse met
koperen kruiken van mevrouw Volckmann-Gregorius te Groningen.
Donaties: SHVB kan rekenen op een aantal trouwe donateurs uit de kring van de Commissie voor Geschiedenis van de
Verpleegkunde in de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis en daarbuiten. De volgende fondsen
hebben SHVB financieel gesteund in verband met de op handen zijnde verhuizing: J.E Jurriaanse Fonds en Stichting
Bevordering Maartschappelijke Dienstverlening Rotterdam, Stichting Elise Mathilde Fonds, Mr Willem Bakhuis
Roozeboom Fonds en Haags Groene Kruis Fonds. SHVB dankt al deze schenkers en donateurs hartelijk voor hun steun.
Contacten met verwante organisaties en evenementen die medewerkers hebben bezocht:
SHVB voelt zich welkom op Urk dankzij de ontvangst van de Nederlandse Vereniging Medische Geschiedenis en
Stichting Centrum Medisch Erfgoed. Vanaf 2017 zal SHVB zich dan ook presenteren als ‘SHVB-Centrum voor
verpleegkundig erfgoed’. Met genootschap Flevo zijn de contacten plezierig en vruchtbaar. Een bestuurslid woonde
bijeenkomsten bij op 24 juni te Lelystad en op 5 september te Almere, waar SHVB kort werd geïntroduceerd.
Bijeenkomsten die in 2016 werden bezocht door medewerkers c.q. bestuursleden:



12 februari 2016: promotie Koos Duijvesteijn-Ockeloen op de geschiedenis van de verpleegkundige opleidingen
in Nederland aan de Open Universiteit te Heerlen



19 februari 2016: promotie van Marijke Span op een digitale tool ten behoeve van digitalisering van Shared
Decision Making in de zorg aan ouderen met dementie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam



4 maart 2016: overleg over multi-professioneel onderwijs over geschiedenis van de gezondheidszorg, Radboud
Universitair Medisch Centrum






23 april: Voorjaarsvergadering van de NVMG
24 en 25 mei: Museumvakdagen te Eindhoven
26 mei: Anna Reynvaan lezing te Amsterdam
28 mei: Excursie van Commissie voor Geschiedenis van de Verpleegkunde naar Gent













20-22 mei: Internationaal congres Vergeten Slachtoffers psychiatrie WO II’
10 juni: ‘Nationaal congres Vergeten slachtoffers psychiatrie WO II’
24 juni: symposium ‘Erfgoed van Flevoland’ te Lelystad
26 juni : ‘Erfgoed moet je DOEN’
5 juli: Workshop Google Analytics
5 september: Flevolandse museale en collectie beherende instellingen
15 september: symposium 30 jaar SHVB in het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk\
16 september: onthulling monument Vergeten Slachtoffers, Den Dolder
27 september: “Collecties in de cloud" bijeenkomst van Utrecht Netwerk in Wijk bij Duurstede
12 november ledenvergadering NVMG op Urk
19 november: Verpleegkundig Historische Dag over verpleegkunde en zending op Urk

Vrijwilligers: het werk van SHVB is slechts mogelijk door een hecht en bekwaam team van medewerkers, die vrijwillig
hun diensten verlenen. In 2016 waren dat: de dames CGV leden Greet Bakker, Ida van Deth-Ruys (coördinator
collectiewerk), Ria Kornet-van Leeuwen, en Nel Peeters-van den Bekerom alsmede de dames Ineke Franke-van der
Linden, Nienke Hemmes, Christel Laval-Crutzen, Carolien Miete, Clara Quarles van Ufford-van Raalten , Jolieke Schroot
en Rina de Vries. Onder hen bevinden zich 9 verpleegkundigen. De heren Rob Berg en Geert Kuitenbrouwer zorgden
voor technische ondersteuning. De dames H. Nijzink -ter Weel, L. van der Perk en M, Vos hebben in het jaar 2016 hun
werkzaamheden beëindigd.
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