Jaarverslag van de Archiefcommissie NVK
De tweede Archiefcommissie is sinds oktober 2013 samengesteld uit de volgende leden:
Roelof de Boer, Robert Holl, Louis Kollée, Jan Verhage, Friederike Hakvoort-Cammel
(voorzitter),Piet Schilte (adviseur).
Eenmaal per 14 dagen komt de commissie bijeen ten kantore van de NVK om het archief
verder te vervolmaken.
Er werd een inventarisatie en werklijst vanaf 1995 tot 2005 gemaakt en conform de door de
eerste commissie vastgelegde werkwijze, wordt het geheel uitgezocht, gerubriceerd en
gearchiveerd.
In het afgelopen jaar heeft de commissie een aantal privé-archieven aangeboden gekregen.
Ook blijken bibliotheken in (kinder)ziekenhuizen te worden opgeruimd. Het is goed te
ervaren dat tevoren aan de archiefcommissie wordt gedacht en voor de kindergeneeskunde
dan wel NVK belangrijke stukken bewaard blijven en in geconditioneerde omgeving kunnen
worden opgeslagen.
Ook de secretarissen van secties wisten de commissie te vinden en boden archieven aan,
welke mogelijk ook stukken bevatten welke niet bekend zijn bij NVK, vanwege het huidige
onderlinge e-mailverkeer van de sectieleden.
Voor het archiveren van genoemde archieven werd een duidelijke systematiek afgesproken,
waarbij vastgelegd werd hoe de stukken worden opgeborgen in dozen, opgeslagen in
geconditioneerde omgeving (Karmac), zonder dat de commissie de archieven uitgebreid
doorneemt. In de nummering zijn deze privé archieven (3000 etc.) en sectiearchieven (5000
etc.) goed terug te vinden.
De in de vergadering met het Bestuur - januari 2013- besproken aandachtspunten behoeven
helaas nog altijd onze aandacht. Met name het nog niet tot stand komen van ruimte voor
het Archief en de geschiedenis van de kindergeneeskunde op de website van de vereniging
stelt teleur.
De Archiefcommissie heeft reeds een groot aantal bij Shurgard opgeslagen dozen verwerkt
en is voornemens dit werk met voortvarendheid door te zetten, gezien de slechte
klimatologische omstandigheden bij voornoemd bedrijf.
De commissie wordt op het bureau van de NVK ondersteund door Elise van Dam.
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