Jaarverslag 2009 Archiefcommissie en Genootschap Historia Paediatrica
De commissie kwam in 2009 veertien maal voor een werkbijeenkomst en vier
maal voor een vergadering bijeen. Daarnaast werden enkele malen op de locatie
van Karmac DMS te Lelystad werkzaamheden uitgevoerd door leden van de
commissie. Eenmaal vergaderde de commissie met het bestuur van de NVK. De
samenstelling van de commissie bleef ongewijzigd. Norma Mulder, die de
commissie vanaf het begin met daad en woord voortreffelijk en enthousiast
ondersteunde, nam afscheid van de NVK doch zegde de commissie toe deze te
willen blijven bijstaan in administratieve taken.
In 2009 werd definitief afscheid genomen van de archiefservice firma Diogenes,
die in gebreke was gebleven bij het nakomen van haar verplichtingen. Via de
rechtsbijstandverzekering werd een rechtvaardige regeling voor de NVK
getroffen. In het voorafgaande jaar was de commissie al in overleg getreden met
Karmac DMS te Lelystad. Deze firma zal met instemming van het bestuur de
eindbewerking t.z.t. (vermoedelijk 2e helft 2010) ter hand nemen en vervolgens
het beheer hebben over het dan aldaar in geconditioneerde ruimten opgeslagen
archief van de NVK. De commissie dient voorafgaand hieraan nog enkele
werkzaamheden uit te voeren. Een van de belangrijkste beslissingen, die de
commissie moest nemen, betrof het besluit over de wijze, waarop het archief te
zijner tijd toegankelijk zal zijn en geraadpleegd kan worden. Hiervoor werden
adviezen ingewonnen bij Karmac DMS en de archivarissen van universitaire
collecties. De voorzitter van de commissie neemt deel aan het overleg en
studiedagen van de archivarissen van de medisch wetenschappelijke
verenigingen.
De commissie vertegenwoordigt de NVK in het zogenaamde “Domus-overleg”
van historische gremia binnen de medisch-wetenschappelijke verenigingen o.l.v.
Prof. dr. Mart van Lieburg. In dit overleg vindt uitwisseling plaats van kennis,
worden zaken geregeld zoals de organisatie van de jaarlijkse medisch historische
dag, werkcursussen medische geschiedschrijving en het tot stand komen van de
Canon van de Vaderlandse Geneeskunde en Gezondheidszorg. Op de medisch
historische dag (11 december), die als thema meekreeg “Vensters op de
naoorlogse geneeskunde in Nederland” sprak dit jaar vanuit de

kindergeneeskunde professor Henk Visser over “Welvaart en gezondheid op de
kinderleeftijd”. Hij gaf een helder overzicht van de ontwikkelingen binnen de
kindergeneeskunde in de periode 1950-2000. De tekst van deze buitengewone
en zeer informatieve voordracht verdient alle aandacht te krijgen, met name van
aankomend kinderartsen. De voorzitters van de historisch genootschappen
heelkunde en kindergeneeskunde overhandigden die dag de Canon aan de
voorzitter aan de voorzitter van de KNMG.
Op donderdag 19 november vond de tweede bijeenkomst plaats van het
Genootschap Historia Paediatrica. Deze vond plaats in het Emmakinderziekenhuis-AMC en werd bezocht door 33 personen. Annemieke van Drenth
hield een zeer boeiende voordracht over “Cornelia de Lange en de ontdekking
van de typus Amstelodamensis meisjes”. Daarna sprak Irina Snoeck over
eponiemen in de kinderneurologie onder de titel “What is a name?” en Henk
Bakker over “De eerste schreden op het pad van het metabool onderzoek in het
Emmakinderziekenhuis”. De dag werd besloten met een voordracht over en
bezoek aan het “Museum Vrolik” ter plekke.
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