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Locatie 

De Catharina Schrader Stichting (CSS) bevindt zich met haar collectie verloskundig erfgoed in 

het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN). Het TMGN staat onder auspiciën van 

de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG). De NVMG is beheerder van 

vijf panden, te weten Foksdiep nrs. 2 t/m 10 te Urk. De collectie van de CSS op Foksdiep 4 

maakt deel uit van een groot aantal diverse collecties medisch erfgoed. 

Op Foksdiep 4 is tevens de mogelijkheid aanwezig om bijeenkomsten -lezingen- te organiseren 

voor groepen van 50 – 70 personen 

 

Bereikbaarheid 

Per auto: Afrit 13 van de A6 richting Urk, bedrijventerrein Zwolsche Hoek 

Per OV: Station Lelystad Centrum met trein of snelbus 345, daarna vanaf station met 

lokale bus 149, uitstappen halte Foksdiep 

 

Bestuur 

Voorzitter  mw. E.C. Loes Schultz, verloskundige n.p., historicus MA 

Secretaris  vacant 

Penningmeester de hr. J. Toet, verloskundige, directeur van het Regionaal Centrum voor 

Prenatale Screening regio Utrecht 
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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  

vereniging. Het doel was door middel van een documentatiecentrum c.q. kenniscentrum de 

positie van de Nederlandse verloskundigen 

te versterken.  

Sinds 2011 -het jaar waarin de collectie uit Shurgard terug in openbaarheid kwam- is het 

erfgoed sterk in omvang toegenomen. De doelstellingen 

van de CSS zijn gegroeid naar het in stand houden van het verzamelde verloskundig erfgoed. 

Het kenniscentrum bewijst ook in 

2020 zijn waarde bij het faciliteren van historisch verloskundig onderzoek. Verschillende 

verzoeken om informatie konden vanuit de collectie het betreffende  

onderzoek ondersteunen.  

 

Beheer en uitbreiding van de collectie 

Via info@cschraderstichting.nl is het mogelijk een afspraak te maken zodat de gastvrouwen 

Loes Schultz en Truus Streutker de aanvrager(s) kunnen ontvangen en 

rondleiden. Uitleg van de collectie is een vast onderdeel daarbij.  

Naast het gastvrouw zijn werken Loes en Truus gestaag verder aan het ordenen, 

inventariseren en reorganiseren van de collectie. Ook participeren zij in de activiteiten van 

het Trefpunt, o.a deelname aan de regelmatig gehouden stamtafels. Aan deze tafels vindt 

tijdens de lunch een uitwisseling van kennis plaats. Een spreker presenteert -na uitnodiging-  

een onderwerp uit eigen expertise in zijn/haar vakgebied.  

 

Covid19 pandemie 
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 Landelijke voorlichting, besmetting of het R-getal in 

beeld  in Urk komt men deze voorlichting tegen 

De samenleving werd vanaf maart 2020 in een lockdown gebracht n.a.v een pandemie van 

het virus Covid19. Het Trefpunt werd gesloten, de activiteiten kwamen 

stil te liggen. 

Intussen is in het Trefpunt hard gewerkt door initiatiefnemer Mart van Lieburg. Onder zijn 

leiding ontstond een op YouTube gebaseerde streamingsdienst. Online 

spreekbeurten werden online mogelijk. Via de website van het Trefpunt 

kunnen geïnteresseerden de activiteiten en spreekbeurten volgen. 

(www.TMGN.nl) 

Het werken in en aan de CSS-collectie kwam stil te liggen. Pas in 2021 is er een hernieuwde 

opstart in het collectie beheer. 



 

Activiteiten  

Boekpresentatie 

Jorie Horsthuis presenteerde op 29 augustus 2020 haar boek ‘Noem haar naam. Op zoek naar 

een zusje dat er nooit is geweest’. Zij beschrijft in haar boek haar 

zoektocht naar wat er gebeurde met haar doodgeboren tweelingzusje. 

Jorie laat zich in haar boek kennen als een ware detective. Tijdens haar 

onderzoek kwam ze ook in Urk. De kennis die zij o.a in Urk opdeed 

verwerkte zij in haar boek.  

Bezoek 

In januari ontvingen we de verloskundigen van de praktijk Creation Verloskundigen uit 

Veenendaal. Als opstart voor hun brainstorm weekend kwamen zij eerst 

naar Urk. Het lezen en het vrijelijk uit de kasten mogen halen van 

artikelen, tijschriften en boeken veroorzaakte een groot enthousiasme 

bij hen. Een goede opstart voor hun weekend. 

Financiën 

In 2020 heeft de KNOV het door haar toegezegde budget erfgoed gehonoreerd.  

In 2020 zijn de onderhandelingen voortgezet tussen penningmeester CSS en de KNOV m.b.t 

het voortbestaan van de CSS als stichting.  

 

2020 Opheffing van de Stichting, opstart van de Commissie Catharina Schrader 

De KNOV onderging een grootscheepse wisseling van personele bezetting, nieuwe contacten 

werden gelegd. Vrij snel werd een overgang van Stichting naar 

Commissie gerealiseerd. Met hartelijke dank aan Sjaak Toet die de 

contacten met Kamer van Koophandel en de ING afrondde. Carin 

Kleiweg, bureau manager der KNOV, organiseerde in naam der KNOV de 

commissiespelregels en zij vond drie leden bereid zitting te nemen in de 

commissie. Loes Schultz zal de Commissie Catharina Schrader in eerste 

instantie wegwijs maken in de collectie. Na een inwerkperiode zullen de 

volgende collegae het beheer van het verloskundig erfgoed ter harte 

gaan nemen.  



Een hartelijk welkom, succes en plezier in Urk voor Lidewijde Jongmans, Monica Bekker en 

Pauline Sampimon 

 

E.C. Loes Schultz 

Januari 2021 
 


