Jaarverslag 2017 Museum Griffioen
Algemeen
2017 was een jaar met een aantal bijzondere hoogtepunten voor het museum en de vrijwilligers. De
simpliciaverzamelingen kwamen opnieuw in de schijnwerpers te staan. We organiseerden in mei/juni een aantal open
middagen en nog een op 1 oktober. We kregen een team van het TV programma Vroege Vogels over de vloer, dat
opnames maakte van onze simpliciakast en voorlichting kreeg over het maken van de ouderwetse pillen.
Helaas kregen we ook te maken met diepte punten. Het overlijden van een van de
oprichters, Margreet Griffioen, op 7 oktober was zo’n dieptepunt. Margreet wordt
genoemd bij elke rondleiding in het museum en een foto van haar en Bob is in de
ingang van het museum te vinden. U kunt elders in dit verslag een in memoriam
over haar lezen.

Bestuur en vrijwilligers
In 2017 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting Medisch
Farmaceutisch Museum ongewijzigd:
Marga Taal-Boonacker, voorzitter
Hans Lodder, vice-voorzitter
Suzy Dreyer- van der Glas, penningmeester
Nettie Jonckers, secretaris
Herbert Wagenaar Hummelinck, lid
Het bestuur heeft besloten om de opengevallen plaats, in 2016 ontstaan door het
aftreden van Max van Noort, niet op te vullen. De grootte van het bestuur voldoet
aan de reglementen.
Naast de bestuursleden waren de in de vorige verslagen genoemde vrijwilligers
actief: Jan Bock, Liesbeth Bosch, Hans Breugem, Anke Hom Hoogland, Lia Hulsker, Ton van Kan, Pauline Quaak-Qualm,
Petra Steuteknuel, Onke Tjiam en Siem van Velzen. Van Liesbeth Bosch werd vorig jaar geen foto geplaatst. Dit wordt
hierbij goed gemaakt.

Dit jaar konden we een nieuwe vrijwilliger verwelkomen, Rik de
Haan. Rik is arts, woont in Den Hoorn en heeft daar jarenlang
een huisartsenpraktijk gehad. Het totaal aantal vrijwilligers,
inclusief bestuur, is nu 16 personen.

Rik de Haan
Liesbeth Bosch

Gebeurtenissen in 2017

Simplicia verzamelingen.
De KNMP( Koninklijke Nederlandse Mij. ter bev. der Pharmacie) bestond dit jaar 175 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd
een tentoonstelling gemaakt die rondtrok langs diverse botanische tuinen in Nederland met als titel: ‘Beter, beter door de
apotheker’. Van 11 mei tot 22 juni was deze tentoonstelling in de Botanische tuin in Delft te bezoeken. Museum De
Griffioen sloot hierop aan door een aantal zondagmiddagen open te zijn voor individuele bezoekers gedurende deze
periode. Alleen het farmaceutische deel was open, d.w.z. alleen de begane grond. We trokken hiermee ruime
belangstelling. In totaal konden we een kleine 100 bezoekers verwelkomen.
Op 17 juni werd een boek gepresenteerd dat alle simpliciaverzamelingen in Nederland beschrijft en inventariseert. De titel
is: ‘van Gildekast tot Schoenendoos’. Het is geschreven door Mevr. Annette Bierman en de heer Raymond van der Ham. De
laatste beschreef onze verzamelingen al eerder. Uiteraard komen onze verzamelingen in dit nieuwe boek ruim aan de
orde. Museum De Griffioen sponsorde dit boek voor een klein deel en het is er ook te koop. Dit boek trok ook de aandacht
van het televisieprogramma ‘Vroege Vogels’.

Op 21 november werden voor dit programma opnamen in ons museum gemaakt waarbij Raymond van het Ham vertelde
over onze simpliciakast. Onze vrijwilligers demonstreerden daarbij de bereiding van ouderwetse pillen. De uitzending vond
plaats op 28 november. Ook richtte Raymond een van onze vitrines in met voorbeelden van onze simplicia verzamelingen.

Bijzondere zaken
Op 1 oktober sloten we aan bij de opening van de maand van de
geschiedenis door in historische (verpleeg)kostuums mee te doen
aan het spektakel op de Markt in Delft. Vervolgens waren we ook
deze dag ’s middags open voor individuele bezoekers en nu was
het gehele museum te bezichtigen. Er kwamen die dag ongeveer
60 bezoekers. We zullen in 2018 nogmaals een aantal
zondagmiddagen open zijn voor individuele bezoekers.

Andere publiciteit
Dit jaar haalden we de plaatselijke kranten met een artikel over ons museum waarbij de oprichter, Bob Griffioen, in het
zonnetje werd gezet.

Ook kwam er in de Capitoolgids een artikel over ons museum waarbij de
microscoop van Van Leeuwenhoek veel aandacht kreeg.

Rondleidingen
Naast de openmiddagen waren er 28 rondleidingen in ons museum in 2017. Het begon met 2 groepen van de Delftse
Winterschool in januari, in totaal 28 personen.
Daarna kwamen o.a. groepen van Past Rotarians, Rotary, families, groepen uit de gezondheidszorg, opleidingen, TU Delft,
Delftse Dokters en vrienden en familie van onze vrijwilligers. In totaal bezochten in deze groepen ongeveer 370 personen
ons museum.
Een aparte vermelding verdient een dag die geheel gewijd was aan het
rondleiden van 8 groepen van 15 scholieren, die in korte, speciaal voor
hen georganiseerde sessies door het museum gingen. Het was voor de
rondleiders een uitdaging om de aandacht van deze jongeren vast te
houden.
In totaal bezochten in 2017 circa 650 personen ons museum.
Dit jaar merkten de rondleiders een groeiende behoefte aan het
gebruik van de Engelse taal bij de rondleidingen. Het spreken van de
taal is meestal niet het probleem maar het beheersen van de medische
en farmaceutische vaktermen vereist nog enige studie en oefening. Ook
dit jaar waren de bezoekers zonder uitzondering weer vol lof over de bijzondere collectie van ons Museum.

Contacten met andere culturele organisaties in Delft
Het Gilde Delft begon in de 2e helft van dit jaar met medische en sociale wandelingen in Delft, die te combineren zijn met
een bezoek aan ons museum. We konden in het najaar al 3 van deze groepen ontvangen. Combinaties van stadswandeling
met een bezoek aan museum De Griffioen worden ook aangeboden door Happy Day tours en Via Vanessa.

Contacten andere musea

Een groep medewerkers van Museum de Griffioen was op 17 juni aanwezig in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed in
Urk waar de presentatie van het eerder genoemde boek over simplicia verzamelingen plaats vond.
Op 16 oktober bezocht een grote delegatie van onze vrijwilligers het museum ‘De Dorpsdokter’ in Hilvarenbeek. Dit was
een reactie op het bezoek dat een delegatie van hen vorig jaar aan ons museum bracht.
Ook met Prinsenhof, museum Tetar van Elfen en met het erfgoed podium Delft werden contacten onderhouden.

Externe vitrines
Dit jaar mochten we een aantal vitrines bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft inrichten.
Deze werden ingericht met instrumenten op het gebied van KNO en oogheelkunde.
De vitrines bij de KNMG in Utrecht en bij de Stichting Pensioenfonds Medisch specialisten werden opnieuw ingericht.
Opleidingen
Ook dit jaar werden weer een aantal cursussen van Erfgoedhuis Zuid-Holland gevolgd. Verder hebben de vrijwilligers
vooral aandacht besteed aan het overdragen van hun kennis aan elkaar.
Overige zaken.
We ontvingen weer een nieuwe cultuur van de penicilline schimmel van DSM Delft via Ina Kerkhof-Tersmette. Zo kunnen
we dit onderwerp steeds op de juiste manier onder de aandacht van onze bezoekers brengen.
Slotopmerking
Het is een bijzonder jaar geweest voor Museum De Griffioen. We deden ervaringen op met openmiddagen, rondleidingen
in het Engels en op ruime schaal met scholieren. Verder maakten we televisie opnames mee en mochten zelfs mee doen.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die kunnen helpen met inventariseren en inrichten en het geven van
rondleidingen. Het huidige team vormt een gezellige en interessante groep die elkaar helpt en wederzijds informeert.

