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Jaarverslag 2011
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Mw. Th.E.M. de Meulemeester-van Erp, praktiserend verloskundige, voorzitter
Mw. E. C. Schultz, verloskundige/historicus, secretaris, conservator
Dhr. J. Toet, praktiserend verloskundige, penningmeester
Het bestuur heeft haar aandacht voornamelijk gericht op het beschermen van de collectie van het
bezit van de Catharina Schrader Stichting, de huisvesting van het documentatiecentrum en de
financiën van de Stichting. Tevens onderhoud het bestuur de externe contacten en coördineert het
bestuur de activiteiten van de stichting.

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers, te weten:
Mw. A. Mulder- Brouwer, verloskundige
Mw. W. van Eikelenboom, verloskundige/docent
Mw. D. Vlieger –Jacobs, verloskundige
Mw. T. Streutker- Schut, verpleegkundige O&G/docent
De Catharina Schrader Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst. Al het werk wordt verricht
door vrijwilligers. Zonder hun inzet van tijd, kennis en energie zou de voortgang van het werk
ondenkbaar zijn. Getracht wordt om gemaakte onkosten te vergoeden aan de vrijwilligers.

Ontstaansgeschiedenis van de CSS
Opgericht in 1981 was het doel van de Catharina Schrader Stichting de positie van de Nederlandse
verloskundige te versterken door middel van het organiseren van symposia, publiceren van uitgaven
en het organiseren van een discussieplatform. Tevens stimuleerde de stichting het onderzoek naar
de fysiologie van de verloskunde. De Stichting had haar huisvesting ten kantore van de Koninklijke
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) te Bilthoven. Toen deze organisatie in 2007
verhuisde naar de Domus Medica in Utrecht werd de, toen reeds kostbare en omvangrijke collectie
van de Stichting, in opslag gedaan bij Shurgard. In 2011 heeft de KNOV het financieel mogelijk
gemaakt de collectie uit de opslag te ontsluiten. Tevens verleende zij toestemming de collectie
gedurende één jaar te bestuderen op belangrijkheid. Op 28 november 2011 heeft de Catharina
Schrader Stichting een bescheiden heropening beleefd. Haar doelstelling is thans: het veilig stellen
van het rijke erfgoed van de Nederlandse verloskundigen-vroedvrouwen

Huidige locatie:
Nieuwe ’s-Gravelandse weg 3
1405 HH Bussum
De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Het pand Is gelegen nabij station NaardenBussum. De auto kan geparkeerd worden op het parkeerterrein naast het station van de NS.

Doelstelling:
De CSS verzamelt, selecteert, registreert en beheert voorwerpen, boeken, tijdschriften, notulen en
ander historisch materiaal en maakt deze toegankelijk. De CSS zet zich in de meerwaarde van het
verloskundig erfgoed uit te dragen. Zij bevordert de communicatie tussen verloskundigen over de
verloskundige praktijk in verleden en heden en doet dit door iedere week een ‘Open Tafelgesprek’ te
organiseren. Verder organiseert zij lezingen en stelt zich open voor onderzoek van een breed scala
van verloskundig historische onderwerpen. De Stichting profileert zich via moderne social media ,
een blog en een geactualiseerde website.
Financieën:
De Catharina Schrader Stichting staat onder auspiciën van de KNOV. De KNOV heeft zich verplicht de
huurkosten van de huidige locatie van de Stichting op zich te nemen, gedurende een periode van 15
maanden, te rekenen vanaf september 2011. Zij heeft ook een pc met all-in-one printer geschonken.
De Stichting heeft geen reguliere inkomsten en teert in op een klein positief saldo. De Stichting is
voor haar werk afhankelijk van schenkingen door particulieren en instellingen. De CSS is dankbaar
voor iedere schenking, financieel dan wel in museale stukken en wil hier de donaties vermelden.

Er is ontvangen:
-Een financiële donatie van de Rotary Wijdemeren, te weten € 100,-.
-Cranioclast, door verloskundige Mw. J. M. Verweij.
-Receptie boek van het afscheid van prof. K de Snoo (1921), door Verloskundige Academie
Rotterdam.
-Vitrinekast met authentiek objecten verloskundige praktijk, door mw. W.J.Meijer
-Een Moeder en Kind voorstelling door Aat Veldhoen, door mw. W.J. Meijer

Collectie beheer:
Collectie: Op dit moment moet de bibliotheek gereorganiseerd worden. Tijdschriften vanaf 1897
dienen gedigitaliseerd en op Internet gepubliceerd te worden. Wij zoeken wegen om dit te
realiseren. De collectie dissertaties dient gecompleteerd te worden, er ontbreken de dissertaties
van verloskundigen uit de laatste vijf jaren.
Voor het uitlenen van museale stukken: er is hiertoe contact opgenomen met het Zuiderzee
museum.

Conserveren:
Er wordt gezocht naar een fonds om enkele museale stukken te laten restaureren (kinderledikantje).

Expositie: bezoek en studie
De kleinschalige expositie op eigen locatie heeft op dit moment aan de huidige behuizing
voldoende. Rondleidingen kunnen door de enthousiaste vrijwilligers gegeven worden. Voor
studenten geldt, dat na afspraak, er vrijelijk in het centrum gewerkt kan worden en alle materialen
voor onderzoek toegankelijk zijn.

Uitleendiensten:
Het historisch verloskundig materiaal van de CSS kan worden uitgeleend aan organisaties en
personen. Zij kunnen het gebruiken voor uiteenlopende doeleinden. De uitleen heeft stilgestaan
gedurende de jaren van opslag. Er wordt een borg gevraagd.

Bezoekers:
In de korte openings periode van 2011 zijn er op de maandagmiddagen ca 50 personen op bezoek
geweest en hebben deelgenomen aan het Open Tafel gesprek.
Op 28 november werd het centrum officieel geopend in bijzijn van een kleine groep
belangstellenden. De Rotary club van Wijdemeren heeft een presentatie bijgewoond over de
geschiedenis van de CSS. Tijdens deze powerpoint- presentatie toonden de aanwezigen zich zeer
geïnteresseerd in de geschiedenis van de Nederlandse verloskunde en in de Catharina Schrader
Stichting.

28 november 2011: de heropening

Dagelijkse gang van zaken:
Externe contacten zoeken en opbouwen. Publiciteit zoeken waar mogelijk, vooral via het Tiijdschrift
voor Verloskundigen. Werkbezoeken afleggen. In maart 2012 staat een bezoek aan het Dokkumer
museum gepland en aan de verloskundigen praktijk Catharina Schrader.

Registratie en digitalisering
Op 31 december 2011 waren aanwezig in het documentatiecentrum:
circa 40 meter boeken,
23 meter ordners met notulen,
de complete collectie van het verloskundige tijdschriften vanaf 1897, Geschatte omvan: > 50.000
paginae
7 meter voorlichtingsmateriaal,
15 showlades met antiek drukwerk,
Gas-en- air apparaat van Koningin Victoria,
showpop in verloskundige beroepsdracht
16 meter museale stukken.
2 fantomen, bidet, diverse baarkrukken, fotomateriaal, filmmateriaal, diamateriaal. Het registreren (
voor zover niet gebeurd) en digitaliseren zal in 2012 gaan plaatsvinden.

Plannen en agenda 2012
Contacten naar buiten:
Voor 2012 zijn diverse afspraken gemaakt met:
De heer Wil van Veen: hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Verloskundigen.
Mevrouw Marjolein Udo: medewerkster van de KNOV
De dames de Kroes en Meier: voormalige bestuursleden van de
Catharina Schrader Stichting
Enkhuizen: Zuiderzeemuseum en Dokkum: het Admiraliteitshuis
De penningmeester gaat onderzoeken of de Catharina Schrader Stichting in aanmerking kan komen
om lid te worden van de Nederlands Museumvereniging.

Publiciteit:
Agenda
De Catharina Schrader Stichting zal onderzoeken of zij met hulp van social media meer
naamsbekendheid kan verwerven.
De Catharina Schrader Stichting zal contact zoeken met Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit om
ervaringen uit te wisselen.
Op dit moment wordt er in het Tijdschrift voor Verloskundigen melding gemaakt van het ontsluiten
van de Catharina Schrader Stichting uit de opslag. De eigen website zal het komend jaar bijgewerkt
en vernieuwd worden.
22 maart 2012: evaluatie van het functioneren van de Catharina Schrader Stichting. Haar voltallig
bestuur ontmoet directeur J. Becker Hoff en Marjolein Udo in de Domus Medica: 10.30 – 122.00 u

Jaarverslag 2011: september t/m december
Opgemaakt:
2012, maandag 9 april te Bussum
Mw. Th. E. M. de Meulemeester- van Erp
Hr. J. Toet
Mw. E. C. Schultz

