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KNGF-KORT
‘JE STAAT OP DE SCHOUDERS VAN JE VOORGANGERS’

SGF EERT VERTREKKENDE
BESTUURSLEDEN
Henk Bijlsma en Aad Graafland zijn lid van verdienste geworden van de Stichting
Geschiedenis Fysiotherapie (SGF). Beiden leggen om gezondheidsredenen hun
bestuursfunctie neer, maar blijven wel betrokken bij de stichting.
Tekst: Frank van Geffen

Wim Schoemans, secretaris van de SGF,
reageert scherp op de vraag of het een
automatisme is om vertrekkende bestuursleden op deze manier in het zonnetje te
zetten. “Ik ben er een groot tegenstander
van om ‘plucheplakkers’ automatisch te
belonen. Een beloning moet je verdienen
en dat hebben Henk zowel als Aad echt
gedaan, gedurende een groot aantal jaren.
Het is vrijwilligerswerk, dat doe je goed of
dat doe je niet. Beide heren deden het meer
dan goed. Ze waren de grondleggers van de
SGF.”

en deinsde er niet voor terug om heel praktisch actief te zijn. In de auto stappen, dozen
boeken ophalen, uitzoeken en rubriceren.
Aad heeft heel de collectie op de SGF-site
gezet, inclusief foto’s van historische apparatuur. Hij is enorm accuraat en gedreven.
Die eigenschappen kwamen hem in zijn
functie bijzonder goed van pas. Daarnaast
bewonder ik het zeer in hem dat hij zich op
latere leeftijd nog zo verdiept heeft in alles
wat met IT te maken heeft. Hij was bereid
om op dat gebied nieuwe dingen te leren.
Dat dwingt bewondering af.”

Zolderkamers en schuurtjes

Identiteit van het vak

Henk Bijlsma was vanaf 1996 actief als voorzitter. “En dan echt actief”, vult Schoemans
aan. “Door zijn idealisme, zijn vermogen
om mensen te enthousiasmeren en te binden, heeft
hij de SGF echt een gezicht
gegeven. Hij was de kartrekker die erin slaagde om
de collectie uiteindelijk op
de juiste plaats te krijgen:
in het Trefpunt Medische
Geschiedenis Nederland in
Urk. Ooit lag alles verspreid
op zolderkamers en in
schuurtjes, daarna vond
ons materiaal een plek in
Henk Bijlsma
gehuurde opslagruimtes.
Maar nu kunnen mensen in Urk al het
archiefmateriaal van fysiotherapeutische
verenigingen bekijken, net als alle historische apparatuur die we hebben verzameld.
De historische literatuur is ondergebracht bij
de Hogeschool van Amsterdam en daar ook
te raadplegen.”

De SGF bestaat in de huidige vorm pas
twintig jaar. De stichting kwam voort uit de
Stichting tot behoud ener Heilgymnastische
Bibliotheek die in 1989 werd opgericht. De
SGF kreeg in 1996 meteen een bredere
doelstelling. Schoemans: “Het gaat ons niet
alleen om het bewaren van oude spullen. We

Uitzoeken en rubriceren
Ook over de verdiensten van Aad Graafland
geeft Schoemans hoog op: “Aad werd in
2000 bibliothecaris, maar die functiebenaming veranderde in collectiebeheerder. Hij
heeft onze collectie altijd tiptop bijgehouden
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Schoemans:
‘We vinden het
belangrijk dat ons
fysiotherapeutisch
erfgoed bewaard
blijft, waardoor
we weten waar we
vandaan komen’
vinden het belangrijk dat ons fysiotherapeutisch erfgoed bewaard blijft, waardoor we
weten waar we vandaan komen. Dat heeft te
maken met de identiteit van ons vak. Je staat
immers op de schouders van je voorgangers. Dat besef willen we graag versterken.

Aad Graafland (l.) en Henk Bijlsma

We hopen dat collega’s ons werk willen
steunen. Dat kan op diverse manieren. Je
kunt bijvoorbeeld betrokkenheid tonen door
eigen materiaal aan te leveren. Dat kan om
heel basale zaken gaan, zoals het archief
van je praktijk, je praktijkhistorie. Natuurlijk
ben je ook welkom als je actief wilt meedoen
aan het werk van de SGF. Zo moet er nog
veel materiaal bewerkt worden, en dat is
echt specialistisch werk. Dat is bijvoorbeeld
een prachtige taak voor iemand die gestopt
is met werken. En verder kun je natuurlijk
donateur worden of een bezoek brengen
aan onze collectie. Alles daarover vind je op
www.sgfinfo.nl.”

