Jaarverslag 2008 Archiefcommissie NVK

De commissie had in 2008 21werkbijeenkomsten en kwam drie maal in
vergadering bijeen. Eenmaal vergaderde de commissie met het bestuur. Aan het
eind van 2008 trad Friederike Hakvoort-Cammel als vijfde lid toe daarmee de
bestaande vacature opvullend.
In de werkbijeenkomsten – in januari 2006 gestart – is de commissie er nu in
geslaagd het NVK-archief van 1892 – 1995 op te schonen, te ordenen en te
rubriceren. Een tegenvaller is, dat de firma Diogenes, waarmee een
overeenkomst werd aangegaan voor de eindbewerking, haar contractuele
verplichtingen niet is nagekomen. Overigens betekent dit niet, dat het archief
hier enige schade van heeft ondervonden. Er is op dit moment alleen sprake van
vertraging van het eindresultaat, hetgeen betekent dat toegang tot dit gedeelte
van het archief nog even op zich laat wachten. Via de Nieuwsbrief zal de
commissie de leden informeren.
Gedurende de tweede helft van het jaar nam de commissie samen met de
archivaris van de NVvH het initiatief om het overleg met de archivarissen van
de overige wetenschappelijke verenigingen nieuw leven in te blazen. Er spelen
tal van kwesties waarvoor een oplossing gezocht dient te worden. Het feit dat er
voor de archieven geen geconditioneerde ruimte beschikbaar is binnen de
Domus Medica heeft alle aandacht naast de vraag op welke wijze digitale
bestanden opgeslagen moeten worden en toegankelijk blijven voor de toekomst.
Naast het gemeenschappelijk zoeken naar oplossingen geeft dit ook de
mogelijkheid voor uitwisseling van ideeën. Begin 2009 heeft er een eerste
overleg plaats gevonden en voor de tweede helft van 2009 is een symposium
gepland met tal van deskundigen.
De commissie vertegenwoordigt de NVK in het zogenaamde Domus-overleg
van de historische gremia van de wetenschappelijke verenigingen o.l.v. Prof.dr.
M. van Lieburg. In dit overleg worden onderwerpen besproken zoals de
jaarlijkse medisch historische dag in december, het organiseren van cursussen
medische geschiedschrijving en het tot stand komen van een Canon van de
Vaderlandse Medische Geschiedenis, waartoe de KNMG het initiatief heeft
genomen.
Op de jaarlijkse medisch-historische dag van de KNMG, die op 12 december in
de Domus Medica werd gehouden, verzorgde Julius van Gils namens de NVK

een inbreng. Als thema voor deze dag was gekozen de ervaringen van de
wetenschappelijke verenigingen gedurende de tweede wereldoorlog. De
voordracht van Van Gils voordracht was getiteld: “Over de Engelse ziekte in
Rotterdam gedurende Bezettingsjaren”.

De commissie functioneert op dit moment ook als “bestuur” van het
Genootschap Historia Paediatrica” en organiseerde de eerste bijeenkomst op 20
november (zie het jaarverslag van het Genootschap).
Als belangrijkste doel voor 2009 heeft de commissie zich tot taak gesteld zicht
te krijgen op de archieven van de NVK die zich buiten de Domus Medica
bevinden. In eerste instanties zullen de secties benaderd worden en vervolgens
de commissies en werkgroepen. Het bestuur van de NVK is van mening, dat
alle stukken, die in secties, commissies en werkgroepen van de NVK tot stand
zijn gebracht, tot het NVK-archief behoren. De commissie streeft een zo
volledig mogelijk archief na. Thans is zij gestart met de bewerking van de jaren
1996 tot en met 1999.
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