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Jaarverslag 2013  

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 

De Catharina Schrader Stichting (CSS) 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 werd om gemaakte onkosten te vergoeden aan de vrijwilligers. In de loop van 2013 bleek dit niet 
meer mogelijk te zijn. 

De vrijwilligers zijn: 

Mw. A. Mulder- Brouwer, verloskundige 

Mw. D. Vlieger –Jacobs, verloskundige 

Mw. T. Streutker- Schut, verpleegkundige, sociaal pedagoge, O&G docent 

 

Geschiedenis van de Catharina Schrader Stichting 

Opgericht in 1981 was het doel van de CSS 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 
CSS 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 in een daartoe gehuurde ruimte op te stellen. De intentie 
van de KNOV was de collectie gedurende één jaar te analyseren op haar intrinsieke waarde.  

Op 28 november 2011 vond de heropening van de Catharina Schrader Stichting plaats. In 2012 produceerde 
het bestuur haar Visie 2012, Catharina Schrader Stichting, Verloskundigen, identiteit en imago: groeien vanuit 
je historie. Dit visiestuk werd overhandigd aan de hoofdbestuursleden der KNOV. In 2013 continueerde de CSS  
haar doelstelling om het aanwezige rijke erfgoed van de Nederlandse verloskundigen-vroedvrouwen te 
conserveren. Op 29 juli 2013 werden de tijdschriften voor verloskundigen, in totaal vijf titels, ingestuurd naar 
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Metamorfoza alwaar ze op dit moment gedigitaliseerd worden om in de toekomst  via internet geraadpleegd te 
kunnen worden.   

Doelstelling: 

De CSS analyseert het aanwezige materiaal, verzamelt, selecteert, registreert en beheert voorwerpen, boeken, 
tijdschriften, notulen en ander historisch materiaal met het doel de toegankelijkheid van de collectie te 
bevorderen. Aan studenten en promovendi biedt zij de mogelijkheid om onderzoek in het centrum te doen. 

Collectie beheer 2013: 

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. Contact met de archivaris  van PATRIA (het voormalige IIAV) te Amsterdam is gelegd om van haar 
advies te verkrijgen.  

In de collectie bevinden zich veel scripties van student verloskundigen waarin onderwerpen behandeld worden 
van een tijdloze waarde. Een Excel bestand is aangemaakt waarin de titels van deze scripties, alsmede 
adviesrapporten en verslagen worden vermeld alsmede de opslag/bewaarcode. Het streven is een complete 
collectie dissertaties van gepromoveerde Nederlandse verloskundigen aan te leggen.  

Audio-tapes en VHS-banden zijn geïnventariseerd en een begin is gemaakt met het transcriberen van het audio 
materiaal. Een enkele verouderde DAT-tape werd op persoonlijke kosten overgezet op CD. VHS banden -
voorlichtingsmateriaal uit de negentiger jaren van de twintigste eeuw-  konden wegens gebrek aan gelden niet 
op DVD gezet worden. Fotomateriaal dient in een beeldarchief ondergebracht. 

Het uitzoeken en analyseren van de collectie is de voortdurende bezigheid. 

Behandeling behoeven: 

- de collectie Kloosterman publicaties; 

- het notulen pakket van het Terburgh fonds, bankbescheiden en correspondentie. Een contact met Margreet 
van der Kwast, bestuurslid van het Terburgh fonds vond plaats. Het Terburgh fonds blijkt nog aan twee 
verloskundigen ondersteuning te verlenen. Bekend is het feit dat thans gepensioneerde verloskundigen een te 
klein pensioen hebben kunnen opbouwen. Interessant is of het Terburgh fonds voor deze groep in de toekomst 
wat kan gaan betekenen. Thans neemt het fonds geen nieuwe aanvragen tot ondersteuning meer aan.  

Het voorstel is ter tafel gekomen een wetenschappelijke studie op te zetten naar de ontwikkelingen  van de 
oudedagsreservering van de Nederlandse vroedvrouw/verloskundige naar het huidige, volwaardige 
Pensioenfonds voor Verloskundigen.  

- Notulen van o.a. afdeling Friesland van wat later de NOV zal worden, bleken door mw. J. Klomp 
getranscribeerd te zijn. Andere ordners met notulen van de NOV wachten op transcriberen. 

- Werkgroep 78: haar notulen en een omvangrijk pakket correspondentie  -waarin de oprichting van de CSS 
genotuleerd staat-  wachten op onderzoek.   

- Museale stukken in de collectie:  Alle museale stukken zijn fotografisch vastgelegd en worden in 2014 
gearchiveerd.  

Financieën: zie separaat financieel verslag 2013 en begroting 2014 van de penningmeester  

Het gebrek aan gelden bleek een dramatische factor in de mogelijkheid om de doelstelling te realiseren. De CSS 
startte met de werving van donateurs. Doel was om 60 donateurs te vinden. Tot nu is dit aantal niet gehaald 
door het ontbreken van een adressenbestand. Voorstel aan de KNOV is om met hun hulp uittredende leden te 
vragen donateur te worden. De CSS zet haar wervingsactie voort. 

 



Giften van particulieren in 2013 

-Het persoonlijk verloskundig archief van Aya Crébas, bestaande uit geannoteerde boeken en videobanden. 

-Antiek babylinnengoed  uit  de Camperstraat, geschonken door mevrouw Truus Streutker 

-Het Tijdschrift voor Verloskunde wordt maandelijks ontvangen.  

 

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. In het centrum zijn alle materialen voor 
onderzoek toegankelijk.   

Uitleendiensten: 

In zeer speciale gevallen is uitleen -na borgstelling- mogelijk.  

Bezoekers: 

Vanaf 01-01-2013 hebben regelmatig bezoekers de ‘Open Tafel’ op maandagmiddag met hun aanwezigheid 
verrijkt.  De uiteenlopende vraagstellingen konden behandeld worden. De ‘Open Tafel’ blijkt in een behoeft te 
voorzien.   

Enkele voorbeelden: 

Op 29-07-2013 bezoek van de heer J. Zoutberg,  hoofdbestuurslid van de KNOV.  

Op 31-08-2013 behaalde Loes Schultz haar Master cultuurgeschiedenis met aandachtsgebied de geschiedenis  
van verloskundigen. De scriptie Nederlandse verloskundigen, hun historie en verloskundig erfgoed: een 
veronachtzaamd gebied werd binnen de KNOV verspreid. 

Sinds 13-09-2013 werkt in het centrum promovenda Marga Pruijt aan haar dissertatie. Dit houdt een 
frequentere aanwezigheidsplicht van de vrijwilligers in. 

Op 01-10-2013 bezocht Loes Schultz in ’s-Hertogenbosch de studiedag Religieuze invloeden in de Nederlandse 
verpleeggeschiedenis. Thema: aandacht voor het menswaardige element in het begeleiden van zieken. Door de 
aanwezigheid van de CSS kwam in de wandelgangen het thema ‘menswaardigheid van moderne verloskunde’ 
aan de orde. 

 Op 14-10-2013 werd de CSS benaderd door omroep MAX om te participeren in hun uitzending over de 
keizersnede. De CSS kon veel ter zake doende informatie geven. 

Op 30-10-2013 vond een overleg plaats tussen de directeur J. Becker Hoff, mevr. Mieke Beentjes, vice-
voorzitter, Johan Zoutberg, allen voor de KNOV en voor de CSS traden mevr. Thera van Erp en mevr. Loes 
Schultz op. Een notitie van de hand van de directeur m.b.t. de toekomst van de CSS werd voor medio december 
2013 toegezegd. Een eenmalige financiële boost om het bezit van de CSS toegankelijk te houden kwam ter 
sprake.  

Externe adviezen 

Het bestuur heeft in arts-onderzoeker, agio Bartjan Voskamp een enthousiaste adviseur gevonden. Truus 
Streutker treedt op als de CSS contactpersoon naar emeritus professor Otto Bleker, de tweede externe 
adviseur.  

Contact werd gelegd met de Werkgroep Historie (WH) van de  Nederlandse Vereniging Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG). Op 10-1-2013 brachten Thera en Loes een oriënterend bezoek bij de WH. Op 08-10-



2013 bracht de heer G.Bouw een tegenbezoek aan ons CSS-centrum. Een vruchtbare samenwerking is 
ontsproten.  

De vernieuwde site van de KNOV werd gelanceerd. Helaas is hier geen melding  van het bestaan van de CSS te 
vinden. Onder het kopje “geschiedenis” treft de bezoeker een zeer marginale geschiedenis van de Nederlandse 
verloskundigen. 

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 
ontmoetingen  georganiseerd.  

 

Plannen en agenda 2014 

Contact zoeken met de opleidingen voor verloskundigen in Nederland en België. Een lezingenreeks organiseren 
en een reizende tentoonstelling “Verloskunde in Nederland” samen te stellen.  

Agenda 2014: 

Juni 2014 ICM bezoek te Praag, doel: communicatie 

Naamsbekendheid CSS verder opvoeren door het bezoeken van studiedagen, symposia. 

Uitwerken van het prille contact dat de CSS heeft met het Florence Nightingale Instituut. 

Mei 2014: Donateursdag (11.00 – 16.00u) organiseren. Programma bevat een excursie – lunch – lezing(-en) met 
een afrondende thee  

In verband met de huidige zekerheid dat de locatie met ingang van 01-04-2014 niet meer gehuurd kan worden 
en de onzekerheid met betrekking tot het voortbestaan van de toegankelijkheid van de collectie blijft de Open 
Tafel gehandhaafd tot eind maart 2014.  

Opgemaakt:   

2014, woensdag 8 januari te Bussum 

Mw. Th. E. M. de Meulemeester- van Erp 

Hr. J. Toet 

Mw. E. C. Schultz 

 

 

  

 


