Tikje medisch …
Op 12 mei 1820 werd in de Italiaanse stad Florence de
dochter van een welgestelde Britse familie geboren. Zij
werd genoemd naar haar geboortestad: Florence en
overleed in Londen in het jaar 1910. Florence
Nightingale staat bekend als verpleegkundige en sociaal
hervormer. Haar inzet voor onder meer gezondheidszorg en onderwijs maakt haar tot de grondlegger van de
verzorgingsstaat. Haar gedachtegoed is de basis voor de
moderne verpleegkunde, met principes over hygiëne
(handen wassen) en infectiebeheersing.
De lady with the lamp (zoals ze werd genoemd) wordt
nog altijd gezien als inspiratiebron en
rolmodel, de ultieme verpleegkundige.
Het is dan ook geen wonder dat 200 jaar later op haar geboortedag 12 mei De dag
van de Verpleging werd gehouden. De enorme inzet en bevlogenheid waarmee
verpleegkundigen en verzorgenden hun werk uitoefenen is bewonderenswaardig.
Luister nog maar eens naar de muzikale ode aan alle verzorgenden in “Deze is voor
jou” van Alain Clark (blog 2).
Een ander “medisch verleden” is dat van Willem Henri Schumacher, roepnaam
Henri (zoals onze voorzitter ons heeft gemeld). Henri heeft in het verleden medische
apparatuur verkocht waarbij hij zich vooral heeft beziggehouden met de technische
kant. Na zijn pensioen heeft hij (tot twee jaar geleden) samen met een compagnon
een bedrijf gehad in medische apparatuur voor dierenartspraktijken.
Terug naar nog eerdere tijden: vanaf zijn 19e jaar was Henri al bezig met het merk
MG, in het bijzonder een TC. Tijdens zijn dienstplicht viel zijn oog op een TC in
Soesterberg maar helaas viel de prijs buiten zijn beperkte militaire budget.
In de loop der jaren heeft Henri diverse klassieke Engelse auto’s in bezit gehad.
Uiteindelijk slaagde hij erin om bij Rinze Dragstra een J2 op de kop te tikken. Deze
auto heeft hij zelf helemaal gerestaureerd en hij ziet er nu prachtig uit: om door een
ringetje te halen.

Willem Henri Schumacher werd
gebeld door de voorzitter en deed
zijn verhaal, het verhaal dat u hier
heeft kunnen lezen. Meer zullen er
nog volgen!

