
JAARVERSLAG 2021 COMMISSIE VOOR HISTORIE EN ARCHIEF 

 

Ook het jaar 2021 werd gedomineerd door het CORONA-virus, dat ons danig in 

onze activiteiten belemmerde. 

Driemaal (14-05, 28-09 en 09-11)  kon de commissie in vrijwel zijn geheel 

bijeenkomen in de Domus voor vergadering / overleg en werkzaamheden. 

In kleiner gezelschap was het soms mogelijk te werken in de Domus, zodat de 
resterende dozen te archiveren papieren verwerkt en verzonden zijn naar de 
firma KARMAC in Lelystad. Aldaar staan nu 284 dozen archiefstukken in 
geconditioneerde omstandigheden opgeslagen. 
 
Voor de bibliotheek op Urk, Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, werd 

een aantal antiquarische boeken verkregen na een oproep van de commissie in 

het tijdschrift Kinderarts en Samenleving. Ook op Urk werd een paar keer in 

kleiner gezelschap gewerkt, maar de beperkte ruimte aldaar is geen veilige 

werkruimte voor de commissieleden (!) 

Ook dit jaar bleek het organiseren van de Historische Dag door de beperkende 

maatregelen niet mogelijk.  

De commissie heeft de beschikking over een aantal persoonlijke archieven van 

hoogleraren en kinderartsen, wat een bijzondere aanvulling betekent bij het 

bestuderen van de geschiedenis van de kindergeneeskunde. Piet Schilte is met 

name actief in het verwerken en rubriceren van deze stukken. 

Het catalogiseren van de boeken in de bibliotheek “op Urk” staat nog altijd in 

de planning. 

In juni is Hens Brouwer teruggetreden uit de commissie. 

Aan de gezamenlijke vergadering in november houden we bijzondere 

herinneringen. Het was de laatste bijeenkomst met Louis Kollée, die kort 

daarop besmet bleek met het Coronavirus en op 1 december overleed. Wij 

zullen zijn rustige aanwezigheid en genuanceerde inbreng en zijn humor zeer 

missen. 

Zoals in eerder jaarverslagen gememoreerd: “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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