Jaarverslag museum Griffioen 2015
Bestuur en vrijwilligers
De belangrijkste gebeurtenis in dit verslagjaar was het afscheid van de heer B.K.P. Griffioen. In 2014 was Bob Griffioen al terug getreden als voorzitter en rondleider maar
maakte hij nog wel deel uit van het bestuur. In 2015 besloot hij uit het bestuur van de
Stichting te treden.
Het nieuwe( huidige) bestuur heeft daarop gereageerd door Bob Griffioen te benoemen
tot erevoorzitter van de Stichting. Elders in dit boekje vindt u een verslag van deze gebeurtenis.
Het huidige bestuur van de Stichting bestaat nu uit:
Marga Taal-Boonacker, voorzitter
Hans Lodder, vicevoorzitter
Nettie Berghs-Jonckers, secretaris
Suzy Dreijer- van der Glas, penningmeester
Max van Noort, lid
Herbert Hummelinck Wagenaar, lid

Van links naar rechts, Nettie Berghs, Max van Noort, Marga Taal, Herbert Hummelinck
Wagenaar, Suzy Dreijer en Hans Lodder.
Wie zijn deze nieuwe bestuursleden:
Marga Taal is apotheker, woont in Delft en heeft altijd in de openbare apotheek gewerkt in Rotterdam?, de laatste jaren parttime.
Hans Lodder is Commandeur bij de Nederlandse marine en woont tijdelijk op Curaçao.
Met de huidige communicatie middelen kan hij prima op de hoogte blijven van het doen
en laten van de Stichting.
Nettie Berghs, is apotheker, woont in Delft en heeft gewerkt bij Gist-Brocades en DSM in
Delft.
Suzy Dreijer is ook apotheker en heeft samen met haar man een apotheek in Boskoop
gehad en daarnaast parttime bij de KNMP gewerkt. Suzy woont in Boskoop.
Max van Noort was vanaf de oprichting de secretaris van het museum totdat in de loop
van vorig jaar Nettie Berghs deze taak heeft overgenomen. Max is als algemeen bestuurslid aangebleven. In zijn arbeidzame leven was hij hoofd van de afdeling medische

opleidingen en waarborg klinisch onderzoek van een grote Amerikaanse farmaceutische
multinational.
Herbert Hummelinck Wagenaar is arts, woont in Delft en heeft er jarenlang een huisartsen praktijk gehad.
Daarnaast kan de stichting zich gelukkig prijzen met een aantal vrijwilligers.

Foto 1
Van links naar rechts: Pauline Quaak, Petra Steuteknuel en Anke Hom.
Anke Hom-Hoogland geeft al een aantal jaren farmaceutische rondleidingen. Ze heeft
ruim 30 jaar gewerkt als apothekers assistente in Delft, laatstelijk in woongemeenschap
Ipse de Bruggen. Anke woont in Delft.
Pauline Quaak-Qualm is apotheker en heeft gewerkt in een aantal apotheken in Nederland. Haar laatste baan was in een apotheek in Amsterdam-West. Pauline woont in Alphen aan de Rijn.
Petra Steuteknuel is arts, woont in Delft en heeft gewerkt als jeugdarts in Den Haag.

Foto2 van links naar rechts Onke Tjiam, Hans Breugem en Jan Bock
Jan Bock heeft ervaring bij farmacologie afdelingen van de VU, de Amsterdamse Kinine
Fabriek en daarna 30 jaar bij TNO te Rijswijk. Ook was hij jarenlang veiligheidsfunctionaris bij TNO. Jan woont in Delft

Hans Breugem is arts, woont in Delft en heeft er ook jarenlang een huisartsen praktijk
gehad.
Onke Tjiam is dermatoloog geweest in het Reinier de Graaf Gasthuis. Hij geeft thans cursussen dermatologie via een particulier onderwijs instituut. Onke woont in Delft.
Niet op de foto: Jan Alberda
Jan Alberda is werkzaam geweest als radioloog in het Reinier de Graaf Gasthuis en
woont in Delft.
31 januari 2016.

Gebeurtenissen in 2015
Algemeen
In januari kwam een televisieploeg van de NTR opnamen maken voor een aflevering van
de serie De IJzeren Eeuw in ons museum. De aflevering over cholera die op 15 mei werd
uitgezonden werd voor een groot deel bij ons opgenomen. Hans Goedkoop werkte aan
deze serie mee.
Vitrines
Vitrines in het ziekenhuis in Roosendaal en bij het pensioenfonds van de specialisten in
Zeist werden weer opnieuw gevuld. De vitrine bij de KNMG in Utrecht werd eerst leeg
gehaald maar later opnieuw gevuld.
Onderhoud aan het gebouw.
In 2015 werden de Wc’s op de eerste verdieping en op de begane grond vernieuwd. Het
antieke karakter van de WC op de 2e verdieping is zoveel mogelijk in stand gehouden.
In memoriam
Een van onze trouwste donateurs mevr. van der Plas overleed dit jaar. Zij voorzag het
museum elk jaar van haar exemplaren van het NTvG. Nu dit blad ook digitaal beschikbaar is, hebben we besloten geen papieren versie meer te bewaren van die jaargangen.
Mevr. van der Plas bedacht ons in haar testament met een legaat.
In december 2015 ontviel ons een lid van de commissie van aanbeveling, Prof. Dr. Ir.
W.J. Beek. Hij heeft veel betekend voor het museum van de TU en was vanaf het begin
lid van deze commissie.
Rondleidingen
Er kwamen weer diverse groepen op bezoek voor een rondleiding. Een kleine samenvatting: er kwam een groep leerlingen van het ROC in Kampen, een groep verpleegkundigen
in opleiding van Mondriaan, laboratorium medewerkers van de SSDZ- R d GG ter gelegenheid van een afscheid van een medewerker. In juni kwam de groep mensen die zich
bezig houdt met de geschiedenis van historische panden in Delft langs. Een lid van deze
groep, mevr. Corrie den Hengst, schreef een artikel over de geschiedenis van Koornmarkt 66. Elders in dit boekje vindt u haar verhaal.
Verder kregen we nog een groep schoonheidsspecialisten in opleiding voor medische
schoonheidsspecialiste op bezoek. Een groep van Careijn zorgverlening in Tanthof kwam
bij ons langs. Ook kwam een groep medewerkers van Hill-Rom, een firma in ziekhuis benodigdheden.
De heer Lamoré bracht een bezoek met een groep mensen.
Alle bezoekers waren enthousiast en bedankten de rondleiders voor de interessante
rondleiding.

De bevlogen inleiding die Bob Griffioen placht te houden is inmiddels vervangen door
een power point presentatie die niet minder bevlogen gepresenteerd wordt door de artsen-rondleiders.
Bezoekers van andere musea
We mochten ons dit jaar verheugen in bezoeken van andere musea. Als eerste kwam in
februari Mike van Duuren van museum Boerhave ons bezoeken en in juni kwam Andries
van Dam, conservator van het Anatomisch museum van het LUMC. Beiden waren onder
de indruk van onze verzameling wasmodellen. Ook de verzameling anatomische preparaten kreeg belangstelling. Er moet bij modellen en preparaten wel iets aan onderhoud
gedaan worden.
In mei kwam Raymond van der Ham van museum Nusantara ons bezoeken n.a.v. zijn artikel in het Pharmaceutisch Weekblad over simplicia verzamelingen. Bij het opruimen
van de schuur kwamen we een aantal simplicia verzamelingen tegen en nu blijkt dat we
de meest uitgebreide verzameling van heel Nederland in museum Griffioen hebben.
Raymond van der Ham heeft meegewerkt aan de uitgave van een boek over simplicia in
Nederland dat dit jaar wordt uitgegeven door de KNMP en heeft over de verzamelingen
van Museum De Griffioen een artikel geschreven dat we in boekvorm uitgeven in dit
jaar. Een uittreksel van zijn artikel treft u elders in dit museumjaarverslag aan.
In november ontvingen we bezoek van 4 conservatoren Mevr. M. te Hennepe van museum Boerhave, de heer R. ter Sluis van universiteitsmuseum in Groningen, mevr. R.de
Raat van universiteitsmuseum Utrecht en de heer L. De Rooy van universiteits museum/museum Vrolik te Amsterdam. Zij gaven ons veel waardevolle adviezen en tips.
Ook vonden ze een aantal belangrijke items in onze verzameling die een betere presentatie verdienen. We nemen deze adviezen zeer ter harte en zijn bezig de inrichting op
een aantal punten te verbeteren.
Voortgang in het museum
De farmaceutische artikelen in het museum werden de afgelopen jaren aardig in kaart
gebracht. Alvorens met de inventarisatie van de overige artikelen te beginnen is het
noodzakelijk te weten wat er in het museum aanwezig is. Daarvoor zijn vrijwilligers en
bestuur voorlopig nog bezig met het opruimen van alle kasten en opslagruimtes op
Koornmarkt 66. Met hulp van deskundigen hopen we een schifting te kunnen maken in
de zaken die we willen behouden en welke we zullen ontzamelen.
Nieuwe aanwinsten
Van het Reinier de Graaf Ziekenhuis ontving het museum een collectie oude en minder
oude objecten van de afdeling orthopedie.
Van mw. A. Beernink een oude Ambu resuscitator, een beademingsapparaat dat destijds
werd gebruikt bij cursussen bedrijfshulpverlening.
De familie Hartman in Bussum schonk een verrijdbaar röntgenapparaat, afkomstig uit een
tandartspraktijk. Dit blijkt ook uit het conusvormige hulpstuk bij de camera, bedoeld om
specifiek op een deel van de kaak te kunnen richten. Het formaat en vooral het gewicht van
het apparaat maakten het transport niet eenvoudig. Daarom staat het niet bij de overige
tandartsapparatuur op de eerste verdieping, maar op de begane grond.
Een verzameling dia’s kwam uit het bezit van de overleden revalidatiearts Stelwagen.
Financiën
Omdat het museum geen subsidie ontvangt, zijn wij grotendeels afhankelijk van donaties.
Omdat het donateursbestand vergrijst, is in het verslagjaar meer aandacht besteed aan PR.

Zo zijn flyers en visitekaartjes gemaakt, met de bedoeling deze te verspreiden onder mogelijk geïnteresseerde doelgroepen.
De Stichting Medisch Farmaceutisch Museum ‘De Griffioen’ is zoals bekend een ANBI erkende (culturele) instelling. Dit betekent dat financiële giften fiscaal aftrekbaar zijn.

