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Utrecht, 1 oktober, 2014

Geacht bestuur,

Het bestuur van het Genootschap Historia Paediatrica – tevens de eerste Archiefcommissie NVK – wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.
Langs verschillende wegen is de buitengewone bijdrage, die Prof. Dr. S. van Creveld aan
de kindergeneeskunde heeft gegeven, opnieuw onder de aandacht gekomen van het
Genootschap Historia Paediatrica.
Zijn wetenschappelijke bijdragen zijn, zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, vele en van
grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de kindergeneeskunde. De
waardering die hij daarvoor heeft gekregen in de internationale kindergeneeskunde
wordt goed weerspiegeld in een Liber Amicorum, dat in het bezit is van het Archief van
de NVK.
Er is echter ook een ander aspect aan de bijdrage van Van Creveld aan de
kindergeneeskunde en dat is zijn toewijding aan de belangen van het zieke kind.
Een toewijding die bijzonder duidelijk werd toen hij zich met grote persoonlijke moed
en gevaar voor eigen leven heeft ingezet voor het verbeteren van de buitengewoon
slechte levensomstandigheden van Joodse kinderen in het concentratiekamp Vught.
Maar ook in zijn indrukwekkende eerste college kindergeneeskunde na de bevrijding,
nadat hij zijn leerstoel Kindergeneeskunde aan de UvA weer had terug gekregen. Een
college waarin hij nauwelijks sprak over zijn persoonlijke lijden gedurende de Duitse
bezetting, maar uitgebreid inging op de noden van kinderen in Amsterdam die de
hongerwinter van 1944-45 ter nauwer nood hadden overleefd. Ook dit college is in het
Archief NVK aanwezig.
Het bijzondere leven van Prof.dr. S. van Creveld en zijn buitengewone verdienste voor
de kindergeneeskunde is goed beschreven in een artikel van P.J.W. Stoelinga, W.E.
Berdon en M.M. Cohen in de American Journal of Medical Genetics (Part A.9999:1 – 12)
en door Prof.dr. P.J.W. Stoelinga verwoord in een voordracht die hij hield voor het
Genootschap Historia Paediatrica in 2013.

Samenvattend was Van Creveld niet alleen een man met grote bijdragen aan de
kindergeneeskunde op het terrein van de wetenschap, maar ook van grote betekenis
door de wijze waarop door hem steeds het belang van het kind werd beklemtoond.
In beide aspecten van de kindergeneeskunde zou hij een rolmodel voor de generaties
kinderartsen die na hem kwamen, kunnen zijn. Dat hij die rol daadwerkelijk had voor
diegenen die door hem opgeleid werden, komt goed tot uiting in het artikel Bravehearts
van Prof.dr. Janna Koppe, die uitgebreid schrijft over haar opleider Van Creveld.
(Kinderarts en Wetenschap:3,no.10,32- 34)
Ondergetekenden zouden het bestuur het volgende in overweging willen geven:



De naam van Van Creveld te verbinden aan een jaarlijks te houden voordracht
tijdens het congres Kindergeneeskunde.
Voor deze voordracht een spreker uit binnen- of buitenland uit te nodigen die zich
in de meest brede zin zich persoonlijk heeft ingezet voor zieke of in hun welzijn
bedreigde kinderen. De spreker hoeft o.i. niet qualitate qua een kinderarts te zijn.

Wij beogen met het instellen van een voordracht die de naam van Van Creveld draagt
zowel eer te geven aan de bijzondere verdiensten voor de kindergeneeskunde van de
naamdrager, maar ook door de inhoud van de voordracht inspiratie en reflectie te
geven op de inhoud en doelstellingen van de kindergeneeskunde.
Graag zijn wij beschikbaar, indien door u gewenst, om deze brief nader met u te
bespreken.
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