
 

Jaarverslag museum Griffioen 2016 
 

Algemeen 
Dit jaar was ongetwijfeld het 25 jarig bestaan van het museum de belangrijkste gebeurte-
nis. Hoewel het op gepaste en bescheiden wijze gevierd is, hebben alle betrokkenen uit-
gebreid bij dit heuglijke feit stil gestaan. Het was voor veel donateurs een leuke mogelijk-
heid om het museum weer eens te bezoeken. Elders in deze gids is een verslag hierover te 
vinden. 
Daarnaast hebben vrijwilligers en bestuur zich actief bezig gehouden met herinrichting en 
herschikking van de collectie. 
 

Bestuur en vrijwilligers 
 
Per 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Marga Taal-Boonacker, voorzitter 
Hans Lodder, vicevoorzitter 
Suzy Dreijer- van der Glas, penningmeester 
Nettie Berghs-Jonckers, secretaris 
Herbert Wagenaar Hummelinck, lid 
Hieruit blijkt dat we afscheid hebben moeten nemen van Max van Noort die vanaf de 
start van het museum als bestuurslid betrokken is geweest. Op 6 september gaf Max van 
Noort tijdens een bestuursvergadering te kennen dat hij wegens zijn vergevorderde leef-
tijd het bestuurslidmaatschap wilde neerleggen. 
Over Max van Noort is elders in dit verslag meer informatie te lezen. 
Vooralsnog is de plaats van Max niet opgevuld in het bestuur aangezien aan het vereiste  
minimum van 5 zetels voldaan is. Mogelijk zal dit in de loop van 2017 wel gebeuren. 
 
In 2016 mochten we 4 nieuwe vrijwilligers begroeten. Naar aanleiding van het lustrum 
meldde Ton van Kan zich aan. Ton van Kan heeft als verpleegkundige op diverse afdelin-
gen van het Reinier de Graaf Gasthuis gewerkt, o.a. op de long-,kinder- en kraamafdeling 
De laatste jaren werkte Ton op de onderzoeksafdeling endoscopie. Ze ging in 1990 met 
pensioen. 
In het najaar gaf Liesbeth Bosch te kennen ook bij Museum Griffioen te willen komen. 
Daarna meldden zich nog Lia Hulsker en Siem van Velsen. Lia heeft vanaf haar diplome-
ring in 1972 tot april 2016 in verschillende ziekenhuizen in Nederland als chirurgisch ver-
pleegkundige gewerkt. Ze heeft ook voor een periode van 3 jaar, vanaf 1987 voor de Ne-
derlandse Ambassade in Lagos, Nigeria heb gewerkt. Nu is Lia nog voor het Nivel werk-
zaam.  
Siem is 33 jaar werkzaam geweest als apotheker in Gouda, in 2 verschillende apotheken 
en woont in Gouda. 
Daarnaast waren de andere vrijwilligers; Jan Bock, Hans Breugem, Anke Hom, Pauline 
Quaak, Petra Steuteknuel en Onke Tjiam nog steeds actief, net als de bestuursleden. 
 
 

Gebeurtenissen in 2016. 
 
Bezoeken 
We ontvingen de directeur ,Judith Tegelaers, van Erfgoedhuis Zuid-Holland dat op Oude 
Delft 116 in Delftgevestigd is, op 1 maart voor een kennismakingsbezoek. Het Erfgoedhuis 



organiseert veel interessante cursussen en bijeenkomsten. Op 26 september brachten we 
met 9 vrijwilligers en bestuursleden een bezoek aan onze overburen, museum Tetar van 
Elven. We waren onder de indruk van hun goedlopende organisatie en het grote aantal 
vrijwilligers. We hopen in de toekomst op een nuttige samenwerking. 
 
Vitrines 
De vitrine in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal werd leeg gehaald. In verband met ver-
bouw en herinrichting werd onze vitrine overbodig. De vitrines bij de KNMG en bij de 
Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten in Zeist werden opnieuw ingericht. 
We hopen een vitrine in het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis in Delft te mogen inrichten 
maar dat kwam helaas nog niet rond in dit kalenderjaar. 
 
Presentaties 
We ontvingen in mei een groep sterilisatiemedewerkers uit het LUMC in ons museum die 
ons verzochten om tijdens hun congres in november een voordracht te houden over steri-
liseren in vroegere tijden. 
Suzy Dreijer-van der Glas, onze penningmeester, gaf aan de oproep gehoor en verzorgde 
de presentatie, waarbij uiteraard ook ons museum werd belicht. Tevens waren een aantal 
van onze vrijwilligers op het congres aanwezig om een stand te bemannen  die we op het 
congres mochten inrichten. 
Bij de Farmaceutisch Historische dag op 3 november, die opium en de opiumwet als onder-
werp  had, verzorgden wij een kleine expositie van historische verpakkingen van opiaten. 
 
 
Commissie van Aanbeveling 
Na het overlijden van Prof. Dr. Ir. W.J. Beek vorig jaar, mochten we dit jaar de heer drs. 
C.A.C.M. Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW, verwelkomen als nieuw lid. 
 
 
Rondleidingen 
Zoals ook op onze website wordt gemeld, geven wij rondleidingen aan groepen op af-
spraak. Wij ontvangen dan 10 tot 20 personen voor een bezoek. Ook kleinere groepen 
ontvangen we graag. Hoewel we ook dit jaar weer aanwas van de vrijwilligers hebben, is 
het nog niet mogelijk om een vaste openstelling van bijv. een middag per week te realise-
ren. Toch is dit wel iets wat wij in de toekomst hopen te kunnen doen. 
Diverse groepen kwamen ons museum bezoeken. 5 grote groepen met leerling-verpleeg-
kundigen en -verzorgenden bezochten ons met hun docenten. 
Families kwamen bij ons kijken om daarmee mede een heuglijk feit in de familiekring te 
vieren. Een aantal verpleegkundigen en andere medewerkers uit diverse ziekenhuis be-
zocht ons alsmede enkele cultuur- en museumclubs. Bijzonder was de ontvangst van de 
Nederlandse Tin Vereniging die in Delft zijn jaarvergadering organiseerde en ons vereerde 
met een bezoek. Ook ontvingen we een groep dames van de Lions. Een groep gidsen van 
Happy Day tours bezocht ons met het oogmerk in de toekomst een medische wandeling 
in Delft te organiseren, gecombineerd met een bezoek aan ons museum. Ook Gilde Delft 
heeft dergelijke plannen en zij bezochten ons al eerder.  
Op 25 oktober ontvingen we een delegatie van Museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek, 
waarbij de nodige informatie en ervaring werd uitgewisseld. 
Verder bood ons museum dit jaar 2x onderdak aan een deel van de cursus ‘Rondleidin-
gen’ van Erfgoedhuis Zuid-Holland waar veel van onze vrijwilligers aan deel namen. 
Zoals gebruikelijk ontvingen we veel enthousiaste reacties van de bezoekers. 
 



Voortgang in het museum 
Wederom zijn alle vrijwilligers aan de slag gegaan met het opruimen en opnieuw indelen 
van alle ruimtes aan de Koornmarkt. 
De herinrichting van de ontvangstruimte was net voor de viering van het lustrum klaar en 
kon op 4 juni getoond worden. Er werden een aantal vitrines en ladekasten aangeschaft 
waardoor de diverse items beter tot hun recht komen. Ook de patiëntenkamer werd dit 
jaar aangepakt. Het bed werd anders neergezet waardoor de presentatie van alle voor-
werpen verbeterd werd. 
De ‘Reinier de Graaf’ kamer werd ook onderhanden genomen waarbij de figuur Reinier de 
Graaf uit de opstelling verdween maar de interessante wasmodellen beter opgesteld kon-
den worden. Voor de andere was modellen werd ruimte gemaakt op de eerste verdieping 
om een betere opslag zonder direct invloed van daglicht te verwezenlijken. 
Onze huisschilder gaf de hal een facelift waardoor de ontvangst voor bezoekers verbeterd 
werd. Ook de buitendeur werd opnieuw geschilderd en voorzien van een extra slot. Een 
aantal ramen kreeg nieuwe zonwering, wat gordijnen overbodig maakte. De kozijnen op 
de eerste verdieping werden daarvoor opgeknapt. 
Een installatiebedrijf werd in de arm genomen om de elektrische bedrading te controle-
ren en waar nodig te vervangen. Een computer en beamer werden aangeschaft om de in-
leiding te presenteren. 
 
Nieuwe aanwinsten 
De familie Klunder kwam een doos met apotheek en laboratorium benodigdheden bren-
gen. We troffen daar een door Paris ontwikkelde kleine installatie voor het spoelen van 
flesjes aan. 
Mevrouw A. Nauta bezorgde ons een aantal boeken dat dankbaar geaccepteerd werd en 
voor een deel aan de collectie boeken werd toegevoegd. 
Een aantal kleine metalen klisteerspuitjes, volgens zeggen nog tot de 50iger jaren ge-
bruikt; 
Enkele metalen ‘kaakafdrukken’ beide van een mevrouw die in Delft woont. 
Van Eugene Hardy, oud-ziekenhuisapotheker van het acad. Ziekenhuis Maastricht, een 
grote kist met 120 fraai verpakte flesjes met homeopathische middelen van Homeopat 
Centralapotheke Dr.Willmar Schwabe, Leipzig. Oorspronkelijk afkomstig van ene mw. Jo-
hanna Soons, voormalig hoofdassistente van de ziekenhuisapotheek van ziekenhuis St An-
nadal.  
Van Siem van Velzen ontvingen we een doosje met 12 “Laminariastifte steril” van Braun 
Melsungen. De buisjes bevatten staafjes van een bepaald soort wier, dat opzwelt in vocht. 
Destijds gebruikt voor het oprekken van de baarmoedermond, voorafgaand aan de beval-
ling. Uit apotheek Weijer te Gouda. 
 
Opleidingen 
Dank zij het bezoek van mevrouw Tegelaers, ontdekten we de cursussen die door het Erf-
goedhuis Zuid-Holland georganiseerd worden voor vrijwilligers van musea. Er werden cur-
sussen gevolgd over ‘rondleiden’, communicatie, Good Housekeeping, sponsorwerving en 
klantvriendelijkheid waar bijna al onze vrijwilligers aan deelnamen. We hopen ook vol-
gend jaar weer een aantal cursussen te kunnen volgen. 
 
Terug kijkend op 2016 hebben we weer een productief jaar achter de rug waarin veel be-
reikt werd voor het museum. We ontvingen leuke groepen bezoekers en kregen de gele-
genheid om op een aantal momenten reclame te maken voor museum de Griffioen. 
 
Nettie Berghs 28 januari 2017 


