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Jaarverslag 2012
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 gericht op het beschermen van de collectie van het bezit van de Catharina
Schrader Stichting (CSS), de huisvesting van het documentatiecentrum en de financiën van de Stichting. Het
bestuur heeft symposia bezocht en naamsbekendheid van de CSS geactiveerd. 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. 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.
In de loop van 2012 trekken mevrouw W. van Eikelenboom en mevrouw Th. M. Gale-Tit zich om hun
moverende redenen terug als medewerksters.
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. In 2012 is hard gewerkt
voor en gebrainstormd over de CSS.
Huidige locatie:
Nieuwe ’s-Gravelandse weg 3
1405 HH Bussum
De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Het pand Is gelegen nabij station Naarden-Bussum. 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: zie separaat financieel verslag 2012 en begroting 2013 van de penningmeester
Uitbreiding van de collectie in 2012:
-Een bronzen maquette voorstellende professor K. de Snoo, geschonken door Verloskundige Academie
Rotterdam
-Een groot aantal ordners , geschonken door Verloskundige Academie Rotterdam
-Een origineel gas-and-air narcose à la Reine, het Nimmit-apparaat, geschonken door Verloskundige Academie
Rotterdam
-Een antieke stereokijker met beeldmateriaal betreffende het bekken en ongeboren kind: zwart-wit in 3D
studiemateriaal, geschonken door mevrouw Truus Streutker
-Antiek babylinnengoed zoals gebruikt in de Camperstraat, geschonken door mevrouw Truus Streutker
Collectie beheer 2012:
De boekenverzameling Nederlandse verloskunde is, evenals de aanwezige Engelstalige, Duitse en Franse
literatuur, min of meer gereorganiseerd. Een goed inventariserings- en plaatsingssysteem is nog niet
gevonden. Er zijn voorbereidingen om extern advies bij een archivaris te verkrijgen.
De tijdschriften van Nederlandse Verloskundige Organisaties zijn geïnventariseerd en aangeboden aan
Metamorfoze, met het verzoek of zij deze tijdschriften op hun kosten kunnen digitaliseren. Op 16-12-2012
kwam het bericht dat alle aanvragen voor digitalisering zijn gehonoreerd. Buitenlandse tijdschriften
(merendeels Engelstalig) werden geordend.
In de collectie dissertaties bevinden zich veel proefschriften die afgestoten kunnen worden. Het streven is een
complete collectie dissertaties van Nederlandse verloskundigen aan te leggen.
Uitgezocht dienen de collectie Kloosterman publicaties, het notulen pakket van het Terburgh fonds, oude NOV
notulen, Werkgroep 78 notulen en een omvangrijk pakket correspondentie en notulen van de CSS.

Museale stukken collectie: de contacten met musea, te weten het Zuiderzee museum in Enkhuizen en het
Admiraliteitshuis in Dokkum, leverde interessante gesprekken, maar geen museale samenwerking. Op dit
moment gaan de contacten in richting van het Boerhaave museum en het Vrolikmuseum. Voorts wordt
overwogen om een reizende tentoonstelling samen te stellen die langs opleidingen en in ziekenhuizen
geëxposeerd kan worden.
Audiotapes met interviews uit de tachtiger en negentiger jaren dienen overgezet te worden op moderner
geluidsdragers en fotomateriaal dient geordend. Een project om VHS banden op DVD te branden is opgezet.
Voor aanschaf van nieuwe publicaties, de verloskunde betreffend, bleken geen gelden aanwezig.
Wel werd vanaf juni 2012 het Tijdschrift voor Verloskunde ontvangen.
Concluderend: de geldelijke waarde van de collectie dient door een makelaar getaxateerd te worden, de
historische of erfgoedwaarde voor de Nederlandse verloskundigen dient door hen bepaald te worden.
Conserveren:
Er wordt gezocht naar een fonds om enkele museale stukken te laten restaureren, zoals boeken in slechte
staat, kinderledikant, etc.
Expositie: bezoek en studie
De kleinschalige expositie op eigen locatie heeft op dit moment aan de huidige behuizing voldoende.
Rondleidingen worden 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:
Vanaf 01-01-2012 hebben regelmatig bezoekers de ‘Open Tafel’ op maandagmiddag met hun aanwezigheid
verrijkt. Na een periode van opstarten is de laatste maanden (september en november) sprake van regelmatige
bezocht worden en worden de discussies vakinhoudelijker. Het verzoek aan de bezoekers is om herinneringen
aan de praktijkvoering in een eigen verhaal neer te leggen. De ‘Open Tafel’ lijkt een succes te worden.
De tekst van de website van de Stichting werd aangepast en door Yvonne Verweij in het Engels vertaald.
MariaZ plaatste een en ander op de website. Onlangs (november 2012) werd in de site van de KNOV melding
gemaakt van de CSS. Onjuistheden in deze tekst zijn onder aandacht gebracht van de contentmaster Dorthe
Dol en worden thans verbeterd. Een Facebook account is aangemaakt, maar blijkt moeilijk toegankelijk.
Digitaliseren en gebruik van Social Media blijken ‘duur’ te zijn.
Op 23-04-2012 hielden ethnobotanicus Alexandra Towns en haar senior onderzoeker Tinde van Andel een
lezing over Afrikaanse kruiden in Gabon en Benin door de lokale bevolking toegepast ter ondersteuning en
bescherming van zwangerschap en kraambed, deze lezing werd bezocht door 12 personen en een levendige
discussie over West Europese planten in de huidige verloskunde ontstond. Op 21 mei 2012 hield
huidtherapeute Sanne van de Berg een lezing en demonstratie Over de verzorging van de huid van de zwangere
en de vermoeide verloskundige. Deze lezing trok een gelijk aantal bezoeksters en werd als leerzaam ervaren.
Een derde lezing over homeopathie in de verloskunde moest vervallen, maar is ingepland in 2013.

In 2012 is het bezoek aan het Dokkumer museum en aan de verloskundige praktijk Catharina Schrader
gerealiseerd. In het Tijdschrift werden door redacteur Wil van Veen verschillende stoppers geplaatst.
Externe adviezen
Externe adviezen werden dit jaar o.a. door Bernadette Naber gegeven bij het indienen van het tijdschrift
digitalisering subsidieverzoek aan Metamorfoze. De kosten van dit type hulp zijn kostbaar. Het bestuur heeft in
arts-onderzoeker, agio Bartjan Voskamp een enthousiaste adviseur gevonden. Truus Streutker is de CSS
contactpersoon met emeritus professor Otto Bleker, een tweede externe adviseur.
De Visie 2012 van de CSS: Verloskundigen, identiteit en imago: groeien vanuit je historie werd geschreven door
het bestuur en op de Algemene ledenvergadering op 14 november jl. door de voorzitter Thera van Erp aan het
bestuur van de KNOV overhandigd.
Dagelijkse gang van zaken:
Standaard één middag per week, meestal op de maandag, wordt een ‘Open Tafel’ gehouden, collectie
nagelopen, overleg gepleegd en bezoekers ontvangen. Zo nodig worden op andere dagen van de week het
werk en ontmoetingen georganiseerd.
Op 30 november 2012 is aanwezig in het documentatiecentrum:
circa 40 meter boeken,
23 meter ordners met notulen,
de complete collectie van het verloskundige tijdschriften vanaf 1897, Geschatte omvang > 50.000 pagina
7 meter voorlichtingsmateriaal,
15 showlades met antiek drukwerk,
Gas-en- air apparaat van Koningin Victoria,
Maquette professor K. De Snoo
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 2013
Publiciteit:
Agenda: lustrumviering KNOV verzorgen
Lezingen: voorjaar 2013
De Catharina Schrader Stichting gaat verder om met hulp van social media meer naamsbekendheid te
verwerven.

De Catharina Schrader Stichting zoekt contact met Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit om ervaringen uit
te wisselen.
Op dit moment is er in het Tijdschrift voor Verloskundigen de mogelijkheid om stoppers te plaatsen.
06 december 2012 om 13.30 u:
Evaluatie over het functioneren van de Catharina Schrader Stichting. Haar voltallig bestuur ontmoet directeur J.
Becker Hoff en hoofdredacteur Wil van Veen in de Domus Medica. De heer Becker Hoff zegde toe het HB te
verzoeken de begrote € 11.000,00 aan huurpenningen CSS 2013 te realiseren. Een discussie over het doel en de
missie van de CSS in de toekomst zal worden gestart. De participanten in deze discussie: KNOV, Kennispoort
Verloskunde, Tijdschrift en CSS.
December 2012: bericht ontvangen dat Metamorfoze de aanvraag om de Tijdschriften van
verloskundigen/vroedvrouwen van 1897 tot 1950 (e.v.?) op haar kosten zal digitaliseren. De opbrengst van
deze digitalisering zal dekkend zijn voor de gemaakte onkosten voor de aanvraag daartoe.

Jaarverslag 2012: januari t/m december
Opgemaakt:
2012, dinsdag 4 december te Bussum, bijgewerkt 20-12-2012 (december)
Mw. Th. E. M. de Meulemeester- van Erp
Hr. J. Toet
Mw. E. C. Schultz

