
Verslag van de Archiefcommissie over het jaar 2007  

Voor de Archiefcommissie van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK) was 2007 niet alleen een jaar vol met activiteiten 
en nieuwe uitdagingen maar ook een jaar, waarin zij geconfronteerd werden 
met het plotselinge overlijden van Paul van Wieringen, een van de 
initiatiefnemers van het archiveren van de NVK-bescheiden. Hij was een 
vriend van velen binnen de NVK en bekleedde tal van functies. De voorzitter 
van de commissie herdacht Paul bij zijn begrafenis en schreef een “In 
Memoriam” voor de NVK-Nieuwsbrief. 

In 2007 kwam de Archiefcommissie 27 maal bijeen. Voor het merendeel 
betrof het werkbijeenkomsten op het bureau van de NVK, alwaar de 
archiefbescheiden tot het jaar 1996 na zorgvuldige selectie werden 
gerubriceerd en geordend. De eerste maanden van 2007 was de commissie 
betrokken bij de verhuizing van de NVK naar de nieuwe locatie van de 
Domus Medica. Langzaam maar gestaag vordert de commissie met haar 
archiefwerkzaamheden waarbij vooral de aandacht geconcentreerd is op het 
bewaren van die documenten, die een zo goed mogelijk beeld van en 
informatie over het verleden van de NVK geven. Van de 198 archiefdozen 
(deze bevatten de bescheiden tot en met 1995) zijn er nu circa 60% (120) door 
de commissie bewerkt (geselecteerd, geordend en gerubriceerd op onderwerp 
en opgeschoond). Dit leverde een reductie op tot 79 dozen, die vervolgens bij 
Archiefservice Diogenes (gevestigd in het Rijksdepot te Schaarsbergen) een 
laatste fase in het archiveringsproces ondergaan. 

De commissie kwam 7 maal in vergadering bijeen. Het reglement van de 
commissie werd in 2007 door het bestuur van de NVK geaccordeerd. 
Daarnaast is door de commissie een klapper samengesteld, waarin de 
Richtlijnen voor Archivering zijn opgenomen. Deze klapper is bestemd voor 
alle gremia van de NVK. Na de goedkeuring door het bestuur van de NVK 
liggen deze Richtlijnen nu voor implementatie bij de medewerkers van het 
NVK bureau en de secties, commissies, werkgroepen en concilia. Het jaar 
2008 ziet de commissie als een proefjaar. De commissie heeft voor de 
codering van de verschillende onderwerpen een eigen specifieke 
Rubriekenlijst voor de NVK samengesteld.



Leden van de commissie namen deel aan nascholing medische 
geschiedschrijving georganiseerd voor de medisch specialistische 
beroepsverenigingen. Ook werd er tijdens bijeenkomsten van de 
archiefcommissies van de verschillende beroepsverenigingen ideeën 
uitgewisseld over de wijze van archivering en wat daartoe behoort. Helaas is 
er op dit moment nog geen concreet advies te geven over hoe digitale 
bestanden het best gearchiveerd kunnen worden. Tijdens een bijeenkomst gaf 
prof. dr. FCJ Ketelaar (hoogleraar archiefwetenschappen UvA Amsterdam en 
voormalig rijksarchivaris) het advies hiervoor de snapshotmethode te 
gebruiken (een of meerdere malen per jaar een  printversie maken van het 
digitale bestand en/of website, vastleggen door een “momentopname”). 

De Archiefcommissie kende ook een feestelijk moment in 2007. Tijdens het 
jaarlijkse congres van de NVK werd op 31 oktober de sessie “De NVK 115 
jaar. Aanloop, Verleden en Toekomst” georganiseerd ter gelegenheid van het 
23e lustrum van de NVK (opgericht in 1892). Een drietal sprekers belichtte het 
verleden ( 18e en 19 e eeuw, prof. dr. MA van Lieburg), heden (20e eeuw, 
PPM Schilte) en de toekomst (21e eeuw, mw. prof. dr. SP Verloove). Aan het 
eind van de sessie werd door prof. van Lieburg aan de voorzitter van de NVK 
het tweede deel van “ De geschiedenis van de kindergeneeskunde in 
Nederland” overhandigd. Helaas betrof het nog slechts een dummy van dit 
langverwachte deel maar de schrijver heeft toegezegd toe dat iedereen het 
medio 2008 in bezit zou hebben. De archiefcommissie verzorgde in de 
tentoonstellingshal een vitrine met archivalia van de NVK. Circa 25 leden van 
de NVK gaven zich op voor het Genootschap Paediatrica Historica. Het is 
het voornemen van de commissie komend jaar een bijeenkomst (basiscursus) 
te organiseren over medische geschiedschrijving, die betrekking heeft met de 
kindergeneeskunde.

Tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van de Stichting Historiae 
Medicinae op 7 december werd namens de NVK door de Archiefcommissie 
een voordracht verzorgd. In 2007 bezocht de commissie een 
kindergeneeskundig archief op locatie.

De samenstelling van de commissie per ultimo december 2007 was als volgt: 
PPM Schilte, voorzitter
JF van Gils
EJP Lommen



GBA Stoelinga
vacature
mw. N Mulder, secretariaat bureau NVK


