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Collectierapport St. Elisabeth van Thüringenfonds 2020 
 

Verslag activiteiten 2020 

 

Inventarisatie en taxatie 

 De collectie is in 2020 ongewijzigd gebleven. 

 Er heeft geen taxatie van de kunsthistorische voorwerpen plaatsgevonden. In verband met 

geldende coronamaatregelen was dit niet mogelijk. 

 

Restauratie 

 Er hebben geen restauraties van (kunst)voorwerpen plaatsgevonden.  

 

Inventarisatie fotoarchief 

Alle sociale / historische foto’s van de voormalige ziekenhuizen, voor zover nog aanwezig in het 

Spaarne Gasthuis, zijn geconcentreerd in het archief in Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Oud-

medewerker dhr. L. van der Fange heeft als vrijwilliger een start gemaakt met inventarisatie, maar 

vanwege persoonlijke omstandigheden en coronamaatregelen is dit niet gecontinueerd.  

 

Nieuwe aanwinsten 

Er zijn in 2020 geen voorwerpen of kunstwerken toegevoegd aan de collectie.  

 

Bruiklenen 

 Bruikleenovereenkomsten zijn ongewijzigd voortgezet. 

 Er zijn geen tijdelijke of nieuwe langdurige bruiklenen geweest in 2020. 

 

Erfgoed Gasthuisvest 

In de tuin van het voormalige Elisabeth Gasthuis aan de Gasthuisvest in Haarlem bevindt zich een 

stenen bankje, in de jaren’ 30 geschonken door directeur Kersbergen aan de medewerkers. In 2019 

heeft vanuit het Spaarne Gasthuis een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden om dit 

‘bankje van Kersbergen’ naar het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid te verplaatsen. De verplaatsing 

zou plaatsvinden in de tweede helft van 2020 op kosten van een fonds van de voormalige 

Mariastichting, maar door het faillissement van het bedrijf dat de verplaatsing zou verzorgen is dit niet 

gebeurd. Naar verwachting wordt dit tweede helft van 2021 met een ander bedrijf gerealiseerd. 

 

Depot Waarderpolder 

Een deel van de opgeslagen collectie van de Stichting Elisabeth van Thuringenfonds bevindt zich in 

de centrale magazijn in de Waarderpolder. Daar zijn in januari 2019 wandrekken geplaatst om de 

medische voorwerpen in op te kunnen bergen. Dhr. W. Veenhoven gaat deze voorwerpen 

inventariseren. De collectie zou in 2020 naar Spaarne Gasthuis Hoofddorp verhuizen. De plannen 

daarvoor zijn gewijzigd en de verhuizing vindt tweede helft 2021 plaats naar het voormalig kunstdepot 

in Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid.  



2 
 

 

Verzekering collectie 

Voortzetting van de verzekering bij AON in overleg met de juridische afdeling van het Spaarne 

Gasthuis.  

 

Vooruitblik naar 2021 

Voor het jaar 2021 staan de volgende activiteiten m.b.t. de collectie op het programma: 

 Voortzetting nieuwe bruikleenovereenkomsten met een update van namen, adressen, 

taxatiewaarden 

 Taxatie van de collectie t.b.v. verzekering 

 Verhuizing van het depot uit de Waarderpolder naar een nieuw kunstdepot in het Spaarne 

Gasthuis Haarlem Zuid 

 Voortzetting inventarisatie (sociale) fotoarchieven van het Spaarne Gasthuis en contacten met het 

Noord-Hollands Archief m.b.t. de archivering.  

 

 

Haarlem/Hoofddorp, mei 2021 


