JAARVERSLAG: NVK-Commissie voor Historie en Archief 2018.
Het jaar 2018 zal de commissie bijblijven als een jaar waarin wij twee dierbare leden verloren:
Roelof de Boer, tot het laatst actief in de Archiefcommissie en Ed van Lommen, die zich eerst
voor de Archiefcommissie en later in het Bestuur van het Historisch Genootschap heeft
ingespannen.
Het jaar 2018 was qua werkzaamheden minder hectisch dan 2017.
De commissie is 7 keer bijeen geweest in wisselende samenstelling. De noodzaak tot inbedding
van de activiteiten van het Historisch Genootschap in de NVK en het belang van de
geschiedenis heeft er toe geleid de Archiefcommissie om te vormen tot de Commissie voor
Historie en Archief van de NVK. Een en ander werd goedgekeurd in het overleg van de
commissie met het bestuur op 26 september 2018.
Een nieuw reglement werd opgesteld en zal nog zijn beslag krijgen in een vervolgoverleg met
het bestuur in het kader van herziening van alle reglementen.
Een ander aandachtspunt is de opslag van een gedeelte van de documenten van de commissie
in het Trefpunt voor Medische Geschiedenis Nederland op Urk (TMGN). Aldaar zal een af te
sluiten kast worden gehuurd voor specifieke NVK documenten en boeken, die niet in de nietgeconditioneerde ruimte in de parkeergarage van Domus Medica kunnen blijven staan.
Bovendien zullen twee archiefkasten worden gehuurd, waar een kindergeneeskundige
bibliotheek wordt opgebouwd. De boeken die er reeds staan zullen “sectiegewijs” gerangschikt
en gecatalogiseerd worden. Deze kasten zijn vrij toegankelijk ter inzage. Een van de leden van
de commissie treed op als curator en beheerder van dit gedeelte in het TMGN. Het NVKArchief verblijft in de geconditioneerde opslag bij de fa.Karmac in Lelystad.
De zorg van de commissie om de bereikbaarheid en de houdbaarheid van de digitale NVKarchieven na 2006 en het beheer van de website van de Archiefcommissie zal in een
overkoepelend ICT-project worden bezien. Wellicht is het toch verstandig een aantal essentiële
documenten ook fysiek op te slaan.
De commissie heeft als primaire taak de bescheiden van de NVK te archiveren, maar ziet tevens
als zijn taak de persoonlijke archieven van (voormalige) kinderartsen en instituten te bewerken
en te archiveren om aldus het cultureel erfgoed van de NVK en de Nederlandse
Kindergeneeskunde te waarborgen.
Op 8 november werd de 8e Historische Dag georganiseerd; dit keer in het Weeshuis/museum te
Culemborg. Er was een veelzijdig boeiend programma, waaraan door 50 senior-kinderartsen
werd deelgenomen. Tijdens deze dag werd onder dank afscheid genomen van Gerard Stoelinga
en Julius van Gils die vanaf 2006 deel hebben uitgemaakt van Archiefcommissie en bestuur
Genootschap.
Ook in 2018 stond het waarborgen van het cultureel erfgoed in vele uitingen en zo de
geschiedenis van de NVK levendig te houden centraal, hetwelk tevens voor 2019 het
uitgangspunt van de Commissie voor Historie en Archief zal zijn.
Friederike Hakvoort-Cammel, h.t. voorzitter
Leden: Roelof de Boer (tot september 2018); Willem Fetter; Robert Holl; Louis Kollée; Jan
Verhage; Piet Schilte .

