JAARVERSLAG 2017, ARCHIEFCOMMISSIE NVK
Het was een bijzonder jaar voor de archiefcommissie. In januari 2017 werd de commissie uitgebreid
met Willem Fetter, zodat de commissie bestaat uit 5 leden en een adviserend lid.
In 2017 werd veel tijd en aandacht besteed aan het laten ontwikkelen van een NVK-Archief-website
door “Tomworks”. Het streven om de website in juni 2017, bij het 125 jarig bestaan van de vereniging
“in de lucht” te krijgen is dankzij gezamenlijke inspanning gelukt. Documenten uit het archief van 18922006 zijn eenvoudig op te zoeken door het onderwerp in te voeren in de zoekbalk. Is er een Pdf van
gemaakt, dan is het document direct in te zien. Om financiële redenen is niet het gehele archief
gescand (tot Pdf) , maar alle opgeslagen archiefstukken zijn ingevoerd in een Excelbestand met unieke
nummers via welke onderwerpen op te vragen zijn.
Toen in juli 2017 duidelijk werd dat de NVK ging verhuizen naar een kleiner kantoor met als streven dit
geheel papierloos in te richten, moest de commissie in de versnelling. De frequentie van de
bijeenkomsten werd van tweewekelijks naar wekelijks opgevoerd, waarbij zoveel mogelijk
commissieleden probeerden aanwezig te zijn. Er is hard gewerkt om de archiefstukken te bekijken,
rubriceren, noteren en in zuurvaste archiefdozen op te slaan. Op 12 december heeft de fa Karmac 100
dozen opgehaald om deze onder geconditioneerde omstandigheden in Lelystad op te slaan. Een zeer
gedenkwaardig moment! In december 2005 ging de eerste archiefcommissie van start. Nu 12 jaar later
is de NVK verzekerd van het behoud van haar cultureel erfgoed over de periode 1892 -2006. Door
eendrachtige inzet van enkelen is dit gerealiseerd. Als vereniging iets om trots op te zijn.
Het papieren archief van de NVK tussen 1892 en 2006 is dus nu volledig in kaart gebracht. De
handgeschreven-soms moeilijk leesbare notulen van de bestuursvergaderingen sinds 1892 zijn
uitgetypt en zullen aan de website worden toegevoegd.
Vanaf 2006 is men op het bureau begonnen de stukken digitaal op te slaan. Ondanks verzoeken van
de commissie zijn de documenten niet op dezelfde wijze gerubriceerd, maar opgeslagen “in the cloud”,
waar zij overigens ook goed te vinden zijn, zij het via een andere sleutel.
De commissie krijgt regelmatig verzoeken van onderzoekers, bezig met bv een biografie van een oud
kinderarts dan wel met de beschrijving van geschiedenis van een instituut, waarbij de
archiefcommissie de benodigde stukken heeft kunnen laten inzien. De commissie heeft inmiddels ook
een aantal persoonlijke archieven van grote voorgangers, als Prof Dr E Gorter, Prof Dr GMH Veeneklaas
en anderen ontvangen. Ook deze documenten zijn in kaart gebracht, zodanig dat een goed biografisch
overzicht van de voor de kindergeneeskunde zo belangrijke voorgangers ontstaat, dat uiteindelijk
wordt toegevoegd aan de website van het NVK-Archief.
De resultaten van het werk van de Archiefcommissie vormen een belangrijke bron en inspiratie voor
het Genootschap Historia Paediatrica voor het organiseren van bijeenkomsten mb.t. de geschiedenis
van de kindergeneeskunde. Tijdens het jubileumcongres (125 jaar NVK) presenteerden Genootschap
en Archiefcommissie gezamenlijk het symposium op 15 juni “Kindergeneeskunde en NVK 125 jaar.
Waarvandaan, Wat bereikt en op weg Waarheen?”
In 2018 zal de commissie zich met deze persoonlijke archieven onledig houden en de zo belangrijke
geschiedenis van de NVK levendig houden.
Ondanks de “papierloosheid” van het bureau streeft de commissie ernaar een aantal belangrijke
parafernalia en fraaie antiquarische boeken ten toon te stellen in het z.g. “ankerpunt”, opdat duidelijk
is waaraan de NVK zijn identiteit ontleent.
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