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Jaarverslag 2016
Locatie
De Catharina Schrader Stichting (CSS) is sinds april 2015 met haar collectie ingetrokken in het Trefcentrum
Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) te Urk. Dit Trefcentrum staat onder auspiciën van de Nederlandse
Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG). De NVMG is beheerder van vier panden, te weten Foksdiep
nummers 2 t/m 8 te Urk. In deze omgeving zijn diverse collecties medisch erfgoed bijeengebracht. De NVMG is
verhuurder van de deelruimte die door de CSS gehuurd wordt op Fokdsdiep 4. Hier is tevens de mogelijkheid
aanwezig om bijeenkomsten –lezingen- te organiseren voor groepen van 50 tot 70 personen. De locatie is
bereikbaar met trein (Lelystad) en aansluitende buslijn. Komend met de auto is het parkeren ter plekke gratis.

Bestuur
Per december 2016 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter
Mw. E.C. Schultz, verloskundige n.p./historicus, tevens conservator
Secretaris
Vacant
Penningmeester Dhr J. Toet, verloskundige, praktiserend, directeur Regionaal Centrum voor Prenatale
Screening regio Utrecht

Webmaster

info@catharinaschraderstichting.nl

Vrijwilliger(s)
Mw. T. Streutker-Schut, Verpleegkundige O&G, docent verloskunde n.p.

Historie & Doelstellingen
In 1981 richtte de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (NOV, thans KNOV) de Catharina Schrader
Stichting op binnen haar verenigingsstructuur. Het doel was de positie van de Nederlandse verloskundige te
versterken. Een documentatiecentrum c.q. kenniscentrum werd binnen de stichting aangelegd.
Men organiseerde een discussieplatform middels het Diner’s Pensantes. Uitgaven over verloskunde en
verloskundigen, de Klomp-cahiers, werden onder auspiciën uitgegeven. De belangrijkste publicatie is
ongetwijfeld C.G. Schrader’s Memory Boeck van de Vrouwens bewerkt en ingeleid door prof.dr. M. J. van
Lieburg met verloskundig commentaar van prof.dr. G.J. Kloosterman.
Na verhuizing van de KNOV naar de Domus Medica in Utrecht/Papendorp werd de documentatiecollectie in de
opslag bij Shurgard gedaan. Vanaf 2011 is de collectie weer toegankelijk en vond haar weg via Bussum naar de
huidige locatie in Urk.

Sinds 2011 is het zwaartepunt van de doelstellingen van de CSS geëvolueerd naar het in stand houden van het
verzamelde verloskundig erfgoed. Een –op historie gebaseerd- verloskundig kenniscentrum is groeiend. Het
faciliteren van historisch verloskundig onderzoek is een naar buiten tredende aktiviteit van de CSS.

Collectie, beheer en uitbreiding

Op deze foto ziet u Truus en Loes druk aan het werk. Op tafel en stoel staan de blauwe dozen
van zuurvrij karton, die worden gevuld met de collectie textiel. Deze bestaat uit sluitlakens, antieke babykleertjes en leerling vroedvrouw
uniformen.

Per week wordt een dag besteedt aan het ordenen, inventariseren en reorganiseren van de collectie. Truus
Streutker en Loes Schultz werken gestaag aan deze Herkules taak.
In november kreeg de CSS van de heer en mevrouw Voerman te Lemmer het archief van hun familielid A. van
der Klooster, vroedvrouw. Het bevat o.a informatie over praktizeren tijdens oorlogstijd 1940-45.

Voortgang projecten 2016
In 2016 is de vernieuwde website www.catharinaschraderstichting.nl gelanceerd. Langs deze weg verschaffen
we aan derden, studenten en promovendi inzage in onze omvangrijke collectie boeken, notulen, scripties,
dissertaties en museale voorwerpen.
Onder de tab Collectie is via de link ‘Overzicht documentatie’ een indruk op te doen van de aanwezige titels
van scripties uit de jaren 1950-2010.
Binnenkort verschijnt een tweede link waar een overzicht van zijn publicaties in de ‘Collectie Kloosterman’ te
raadplegen zijn.
Tevens zal in 2017 op eenzelfde wijze de ‘Inventaris Hangmappen collectie krantenknipsels’ en de ’Bijzondere
collectie’ via de site raadpleegbaar worden.
Op aanvraag kunnen stukken getoond worden. Tegen een vergoeding kunnen stukken gescand en per mail
toegezonden aan aanvrager.

Financiën
Zie begin 2017 het financieel jaarverslag van de penningmeester.

Externe contacten
In Urk ontmoeten de diverse groepen medische specialisten elkaar en bestaat er uitwisseling over de
ondervonden problematiek bij het archiveren.

Samen met de gynaecologen verzorgde de CSS de tafel ‘verloskunde&gynaecologie’ op de klinische dag voor
studenten Medische Techniek uit Rotterdam. Aan drie groepen van ong. 8 a 9 studenten werd door L. Schultz
het fysiologische baringsproces uitgelegd, gedemonstreerd en verzorgde gynaecoloog D. van der Meulen de
uitleg van een eventueel operationeel ingrijpen. Ook het fantoom werd in deze workshop betrokken.
Op dit moment bezoeken twee promovendi het centrum en vinden zij bronmateriaal dat belangrijk is voor hun
onderzoek. Daarnaast ontvangt de CSS regelmatig kleine vragen, die goed en snel beantwoord kunnen worden.

Ter tafel liggende acties
Uitbreiding van het bestaande vrijwillers tweetal dat de CSS bemand.
Een ontmoeting met hoofdredacteur Kennispoort Verloskunde en hoofdredacteur Tijdschrift voor
Verloskundigen is gepland in januari 2017.
Tevens ligt het in de planning om in 2017 toenadering te zoeken tot de Midwifery Science Amsterdam en
Midwifery Science Maastricht-Zuyd.
In 2017 zullen onderhandelingen met de KNOV over het voortbestaan van de CSS als stichting of als werkgroep
voortgezet worden.
Het inrichten en via website openbaar en toegankelijk maken van de collectie zal doorgaan.

D.V.
E.C. (Loes) Schultz
December 2016

