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JAARVERSLAG 2021 

 

Het verslagjaar 2021 kan worden getypeerd als “het tweede Coronajaar” waarin (gedeeltelijke) lock 

downs en versoepelingen elkaar afwisselden. Deze hadden ook invloed hadden op de 

toegankelijkheid en activiteiten van de Stichting Verpleegkundig Historisch Bezit (SHVB), maar 

gelukkig lag niet alles stil en kan “onder omstandigheden” van een goed jaar worden gesproken. 

 

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. SHVB 

bevordert waar mogelijk diverse vormen van geschiedschrijving.  

 

Organisatie  

Het personeel van de SHVB bestaat geheel uit vrijwilligers, van wie de meesten een verpleegkundige 

achtergrond hebben. Zij 

komen uit alle delen van 

het land. 

Zonder deze 

enthousiaste en 

bekwame vrijwilligers 

zou de collectie er niet 

zo goed verzorgd en 

overzichtelijk bij staan 

als nu het geval is.  

 

 
Vrijwilligers en bestuur SHVB samen met Prof. dr .Mart van Lieburg ,TMGN   

mailto:SHVB@verpleegkundigerfgoed.nl
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Ook in 2020 waren dit weer de dames M.M. Bakker, I. van Deth-Ruys (collectiebeheerder), R. Kornet- 

van Leeuwen en J.E. Schroot, en de dames N. Hemmes, A. Katsman-Tepper, C. Laval-Crutzen, C.G. 

Miete, M. Rosenberg, C. Quarles van Ufford-van Raalten en de heer W. Kussaybati. Helaas heeft 

laatstgenoemde het team alweer verlaten vanwege zijn vertrek uit Nederland; Mevrouw C. Laval-

Crutzen legt het werk per 1 januari 2022 neer. 

Technische ondersteuning werd geboden door de heren G. Kuitenbrouwer , J. Nassy en Th.Beijerinck  

Voor haar boekhouding kreeg de SHVB ondersteuning van mevrouw  Milly de Ruelle. 

 

Het stichtinsgbestuur bestond in het verslagjaar uit: 

Mevrouw Prof. Dr P. F. (Petrie) Roodbol, voorzitter vanaf december 2018 

Mevrouw Dr. G.J.C. (Cecile) aan de Stegge, voorzitter tussen 2011 en december 2018, secretaris 

vanaf december 2018 

Mevrouw E.A. (Emma) ten Brinke, penningmeester sinds november 2020 tot november 2021 

Mevrouw Dr. E.Q. (Liesbeth) Hesselink, bestuurslid vanaf december 2018 

De heer Drs. F.W.H. (Frank) Bergevoet, bestuurslid sinds mei 2019 

 

Adviseurs waren: 

Mevrouw I. (Ida) van Deth-Ruys, collectiebeheerder sinds de oprichting van de Stichting in 1986 

Mevrouw Drs. M.A.J.M. (Monique) Jaspars, museumdeskundige 

 

En leden van het comité van aanbeveling: 

Drs. Marius Buiting (directeur Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg)      

Drs. Cor Calis (toezichthouder zorginstellingen)   

Dr. Margreet van der Cingel (lector Stenden Hogeschool)  

Prof. dr. Mart van Lieburg (emeritus hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde Erasmus 

Universiteit Rotterdam, Universiteit Groningen en Universiteit Leiden)  

Dr. Hanneke van Maanen (verplegingswetenschapper)  

Dr. Aart Pool (verplegingswetenschapper)  

Drs. Robert Simons (voormalig verpleegkundig bestuurder AMC) 

 

Huisvesting 

SHVB is sinds 2017 gehuisvest bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk, aan 

Foksdiep 2, 8321 MK. 

                                                                                                                                                        

Bezoekers 

Ondanks de beperkingen ontving de SHVB toch nog 150 bezoekers plus de bezoekers die doorliepen 

vanuit de belendende panden van het medisch, farmaceutisch, verloskundig en fysiotherapeutisch 

erfgoed. 
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Schenkingen 

De SHVB mocht in het verslagjaar 14 schenkingen ontvangen zoals (onderdelen van) uniformen, 

boeken van uiteenlopende aard, verpleegartikelen en insignes c.q. leerlingenspelden.  

Twee schenkingen dienen speciaal te worden vermeld. Uit het archief van de Zusters van Het Heilig 

Hart te Tilburg  werden tientallen  insignes en spelden geschonken. 

 

Begin december werd de SHVB de vierdelige serie “A History of Nursing” door Adelaide Nutting en 

Lavinia Dock, uItgegeven in 1935 

door G. P. Putnam’s Sons, 

aangeboden, afkomstig van Ad 

Botdam-Hintzen. 

Deze serie is vrijwel niet meer te 

vinden, laat staat te verkrijgen.                                                                  

Alhoewel de overdracht nog moet 

gebeuren, is de SHVB er zeer 

verheugd over. 

 

 

 

 

Uitleendiensten   

Particulieren, podiumkunsten en verwante musea, maakten gebruik van de uitleendiensten, zoals het 

Venrays Museum. de Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys  te   Roosendaal en het Zuivelmuseum 

te Wapenveld,   

En de volgende Film/TV producenten: Topkapi voor de 

film “peace of my heart”, Blue Film voor een programma 

over de Bijlmer ramp en Art direction Fiction Valley voor 

de opname van een kinderzaal anno 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierdelige serie History of Nursing, Adelaide Nutting and Lavina Dock 

Uitleen zuivelmuseum 
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Jubileum   

De SHVB is op 2 juni 1986 opgericht en in het verslagjaar werd haar 35-jarig jubileum gevierd. Dit 

vond plaats op Urk met een bijeenkomst bij de collectie en een lunch in visrestaurant De Kaap. 

Aanwezig waren een groot deel van de medewerkers, een oud- 

medewerker, professor dr. Mart van Lieburg onder meer directeur van 

het Trefpunt, en het voltallige bestuur. Dit bood voor de gelegenheid 

een moderne versie aan van de traditionele Lantaarn van Florence 

Nightingale om op te nemen in de collectie. Het Historisch College FNI 

ontwikkelde samen met design producent Weltevree deze editie van 

hun Guidelight® met een persoonlijke boodschap en de handtekening 

van Florence Nightingale (1820 – 1910).  

 

 

 

 

 

Activiteiten  

De mogelijkheden tot fysieke activiteiten waren door de Coronamaatregelen beperkt. Maar met 

behulp van de faciliteiten en ondersteunening van de Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland 

(TMGN) konden er toch een twee tal worden georganiseerd. 

Dr. Cecile van der Stegge (Historica Hogeschool Leiden en secretaris bestuur SHVB) hield via live-

stream een lezing over zuster Groneman, een pionier in de opleiding voor verpleegkundigen. Dit 

vond plaats op 1 oktober, precies 60 jaar nadat dat de School voor Verpleegkundigen van het 

Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit van start ging met een geheel vernieuwde inservice-

opleiding. 

 

In dezelfde maand vond het Symposium plaats “Florence Nightingale van alle kanten belicht.”  

Verschillende prominente onderzoekers lieten hun licht schijnen over de persoon Florence 

Nightingale, zoals dr. Rob van der Peet die sprak over de positieve theologie van Nightingale. Prof. dr. 

Petrie Roodbol liet zien hoe wij het werk van Nightingale in de verpleegkunde anno nu nog kunnen 

herkennen. Dr. Bart Cusveller gaf een overzicht van de geschiedenis van de ethiek in de Nederlandse 

verpleegkunde en Dr. Cecile aan de Stegge ging dieper in op de invloeden van Nightingale in de 

psychiatrie. Tot slot gaf prof. dr. Mart van Lieburg een presentatie over de receptie van Nightingale in 

Nederland en de medische wereld. Dagvoorzitter was drs. Hugo Schalkwijk, adviseur Historisch 

College FNI, van de verpleegkundige beroepsvereniging Verpleging en verzorging Nederland (V&VN). 

Het maximum van dertig bezoekers werd heel snel bereikt en gelukkig kon de dag ook gevolgd 

worden via livestream.  

 

 

Weltevree editie Lamp van 
Florence Nightingale (2021) 

https://www.weltevree.eu/nl/
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Publicaties  

Stegge, Cecile aan de (2021). ‘Historische column. Zuinigjes.’ TVZ, Verpleegkunde in Praktijk en 
Wetenschap, 131-1, februari, 29. 

Stegge, Cecile aan de en Hugo Schalkwijk (2021). ‘100 jaar Wet tot wettelijke Bescherming van de 
diploma’s in de Verpleegkunde. Digitale tijdlijn’. Zie: www.fni.nl/Nieuws/ of  
www.verpleegkundigerfgoed.nl.   (12 mei 2021) 

Stegge, Cecile aan de (2021). ‘Historische column. Trots op zilveren insignes.’ TVZ, Verpleegkunde in 
Praktijk en Wetenschap, 131-3, juni, 29. 

Stegge, Cecile aan de (2021). ‘Historische column. Dankbaar voor Wolly’s verzamelwoede.’ TVZ, 
Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, 131-5, oktober, 25. 

 

Samenwerking 
De SHVB werkt nauw samen met het Historisch College FNI, het voormalige Florence Nightingale 
instituut.  Deze samenwerking wordt geintensiveerd zoals ook blijkt uit de gezamenlijk verstuurde 
kerst- en nieuwjaarswensen.  
Daarnaast werkt de SHVB samen met Stichting Centrum Medisch Erfgoed, onderdeel van het 
Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN), gehuisvest op Urk. Dit is een kennis, 
documentatie- en erfgoedcentrum dat fungeert als platform van het niet-universitaire onderzoek van 
de geneeskunde. De Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG) is eveneens een 
samenwerkingspartner. Dit is een vereniging die leden van informatie voorziet op het gebied van de 
medische geschiedenis om de bekendheid en de toegankelijkheid van het vakgebied te bevorderen. 
Zij wil een verbindende en ondersteunende rol vervullen met en tussen alle verschillende gremia op 
het gebied van de medische geschiedenis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fni.nl/Nieuws/
http://www.verpleegkundig/
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Financiën 
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Toelichting 

Het jaar 2021 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 8501.  Zoals blijkt uit de staat van 

baten en lasten komt dit door de verminderde inkomsten in het boekjaar. De totale uitgaven waren 

min of meer gelijk, maar lieten wel een verschuiving zien. Een aantal posten zijn ten opzichte van 

2020 hoger dan wel lager. 

 

Bij de baten valt op dat vooral de inkomsten van uitleen materialen en boeken flink gedaald zijn. 

Vermoedelijk is dit te wijten aan de beperkte openingstijden door de Coronamaatregelen; spontane 

bezoekers konden niet terecht. De boekenverkoop was in 2020 overigens uitzonderlijk hoog door 

een verwijzing naar een van onze boeken in een krantenartikel. De inkomsten van rondleidingen zijn 

wel wat gestegen. 

De inkomsten voor de publicaties en columns moeten nog worden overgemaakt. Zij zullen wel met 

ongeveer 50% dalen door een bestuursbesluit omdat het schrijven ervan niet zo zeer inspanningen 

van de SHVB betreft, maar meer een persoonlijke.  

Gelukkig ontving de SHVB ook dit jaar weer een aantal donaties, waar zij heel blij mee is. 

Na grondig advies, werden een aantal verzekeringen opgezegd, omdat de waarde van het verzekerd 

erfgoed niet in geld uit te drukken valt.  

De computerkosten zijn in 2021 hoog door een betaling aan SCME voor bijdrage WIFI en kosten 

glasvezel. De onderhoudskosten daarentegen waren in 2021 flink lager. 

 

Prognose 

In 2022 zal de SHVB geconfronteerd worden met een flink aantal kosten die nodig zijn om het pand 

beter en volgens de vigerende wetgeving tegen brand te beveiligen. Behalve directe kosten als 

brandmelders moet rekening gehouden worden met bouwkundige veranderingen zoals andere 

deuren. De precieze kosten zijn nog niet bekend. 
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