Jaarverslag 2012 Archiefcommissie NVK en Genootschap Historia Paediatrica
De commissie kwam in het jaar 2012 zeventien maal een dag bijeen op het bureau van de
NVK voor werkzaamheden aan het archief. Het overgrote deel van de tijd werd besteed aan
praktisch werk daarnaast werd gediscussieerd over de vraagstukken en problemen die
archiveringswerk met zich meebrengt. Tweemaal bezochten enkele leden van de commissie
de firma Karmac te Lelystad waar het archief uiteindelijk in zijn geheel wordt ondergebracht
en die ook het digitaliseren van vooraf gekozen onderwerpen uitvoert.
De commissie, die eind 2005 werd benoemd heeft in een tijdsbestek van zeven jaar 365
archiefdozen – na opschonen, rubriceren en ordenen teruggebracht tot 192. Daartoe heeft de
commissie een rubriekenlijst opgesteld met 29 hoofdrubrieken en diverse subrubrieken.
Vrijwel alle onderwerpen die aan de orde zijn geweest binnen de NVK en de
kindergeneeskunde in ons land gedurende de periode 1892 (oprichting NVK) tot 2000 staan in
deze lijst vermeld. Het NVK-Archief is in lagen opgebouwd. Bij de keuze welke onderwerpen
gedigitaliseerd moesten worden heeft de commissie zich laten leiden door twee
uitgangspunten. Enerzijds de noodzaak tot conserveren van historisch belangrijke stukken, die
vanwege hun toestand anders niet behouden waren gebleven voor de NVK. Anderszins is een
keuze gemaakt naar onderwerpen die een relevante rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling
van ons vakgebied. Thans beschikt de NVK over 354 Pdf’s (voorzien van OCR voor zo ver
mogelijk was) die te samen een mooi beeld geven van de activiteiten en ontwikkelingen
binnen de NVK en de kindergeneeskunde.
Eind september 2012 werden de werkzaamheden afgerond. In de Algemene ledenvergadering
te Veldhoven op 1 november werden de leden hiervan in kennis gesteld. Een eindrapportage
werd voor het bestuur opgesteld, welke in een gezamenlijke vergadering op 23 januari 2013
werd besproken. In deze vergadering werd de commissie onder dankzegging voor vele jaren
van bergen werk gedechargeerd. De scheidende leden van de commissie hebben zich nu ten
doel gesteld het archief gefaseerd aan de leden te presenteren. Met het bureau is overleg
gaande betreffende een specifieke website voor archief en geschiedenis. De leden zullen over
de toegang hiertoe en het gebruik ervan nadere informatie en uitleg ontvangen.
De commissie heeft haar eindrapport aan het bestuur van een aantal aanbevelingen voorzien.
Zij hecht er belang aan hiervan ook in het jaarverslag mededeling te doen:
• Verbetering van de klimatologische condities waarin het nog niet gerubriceerde deel
van het archief momenteel wordt bewaard / opgeslagen.
• Beraad over de toenemende per email verzonden correspondentie aangaande het tot
stand komen en het implementeren van beleid binnen de NVK en haar geledingen
buiten het NVK kanaal om. Archivering hiervan vindt nauwelijks of niet plaats.

Activiteiten van secties behoren tot het gedachtegoed van de NVK. Het bestuur heeft
van deze zaken nota genomen.
De voorzitter van de scheidende archiefcommissie vertegenwoordigt de NVK en de
kindergeneeskunde in het zogenaamde Domus-overleg van de historische gremia binnen de
KNMG. In 2012 werden geen activiteiten door de commissie in de richting van een
Genootschapdag Historia Paediatrica ondernomen. De scheidende leden hebben in het overleg
met het bestuur aangegeven, dat zij het belangrijk vindt dat de aandacht voor de geschiedenis
van de kindergeneeskunde een duidelijke plaats verdient binnen de verenigingsactiviteiten. In
het najaar 2013 zal een volgende bijeenkomst van het Genootschap Historia Paediatrica
gehouden worden
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