JAARVERSLAG NVK-commissie voor Historie en Archief 2019
De naamgeving ‘commissie voor Historie en Archief’(v/h Archiefcommissie en
Historisch Genootschap) werd op 26 september 2018 goedgekeurd door het
bestuur NVK. Het reglement van de Commissie H&A werd vastgesteld op 6
november 2019.
Henk Mulder en Hens Brouwers kwamen de commissie versterken. Naast
archiveren zullen zij de organisatie van de jaarlijkse Historische Dag op zich
nemen, een taak die altijd op de schouders van Piet Schilte rustte.
De commissie is twaalf keer bijeen geweest in wisselende samenstelling: zes
keer in Utrecht en zes keer ‘op Urk ‘.
In Utrecht werd vergaderd, opgeruimd en gearchiveerd. Op verzoek van de
commissie heeft het secretariaat een inventarisatie gemaakt van de te
archiveren documenten van de secties. Voor zover de secties nog papieren
archieven hebben, worden deze door de commissie gearchiveerd, indien de
sectie daar toestemming voor geeft. Ook deze archieven zullen in de
geconditioneerde ruimten van de fa Karmac te Lelystad worden opgeslagen.
Op Urk is het Trefpunt voor Medische Geschiedenis Nederland (TMGN)
gevestigd. De commissieleden houden zich onledig met het uitzoeken van de
aldaar verzamelde boeken. Dit komt neer op bespreken wat nu echt tot de
kindergeneeskunde behoort, verplaatsen, weggooien van dubbele exemplaren,
opnieuw rangschikken en tenslotte catalogiseren. De bedoeling is dat er een
bibliotheek kindergeneeskunde ontstaat met een alfabetische indeling,
gebaseerd op de secties van de NVK. Deze bibliotheek is ter inzage vrij
toegankelijk. Kindergeneeskundige proefschriften, oraties en afscheidsredes
worden tevens verzameld en aldaar opgeslagen. Er is een afsluitbare kast voor
specifieke NVK-documenten en bijzondere of kostbare boeken. Een van de
commissie leden is benoemd tot curator en beheerder van het
Kindergeneeskundige deelarchief in het TMGN op Urk.
De bereikbaarheid en houdbaarheid van de digitale NVK-archieven na 2006
blijft een punt van aandacht en zorg voor de commissie. De website van de
commissie is niet actief beheerd, in afwachting van het overkoepelend ICTproject van de NVK en de vernieuwing van de website van de vereniging.
De commissie ontving verschillende persoonlijke archieven, welke met name
door Piet Schilte worden bewerkt en gearchiveerd.

De 9e Historische Dag op 31 oktober in het Rijksmuseum Boerhaave te Leiden
was wederom een succes.
Het waarborgen van het cultureel erfgoed van de NVK en het levendig houden
van de geschiedenis van de kindergeneeskunde was, is en blijft het
uitgangspunt voor de Commissie H&A.
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