Bijlage3 bij agenda bestuursvergadering NVMG 31 januari 2017

Verslag van de zesde Algemene Ledenvergadering NVMG 12 november 2016 in het Trefpunt
Medische Geschiedenis Foksdiep 4 op Urk van 14:00 tot 15:00 uur.
Aanwezige leden (44 leden, volgens presentielijst): H.P. Hillen (voorzitter), D.C. Busman (aftredend
vice-voorzitter), M.J. van Lieburg (lid bestuur), F.J. Schuitemaker (lid bestuur), C.G. Olthof (lid
bestuur, nieuwe penningmeester), H.A. Wupkes (lid bestuur), T.C. Bolt (secretaris), A. Berghout,
Th.M.G. van Berkestijn, A.I. Bierman, O.P. Bleker, W. Blitz, J.J. Blom, J.C.P. den Boer, J.H. Breedijk, L.
Brouwer-Van Lieburg, M.J. Casimir-de Graaf, I. van Deth-Ruys, G. Dorrenboom, E.M. DorrenboomKrijgsman, K. Graamans, F.F.M. Griffioen, M.M.P. Haalebos; J. Huurman, E.H. Koppejan, G.C. Madern,
K.W. Marck, W.W. Meijer, A.J. van der Meulen, J.J. Michiels, , B. Mochtar, J.J.J. Nassy, A.C.
Nieuwenhuijzen Kruseman; P.P.M. Schilte, E.C.. Schultz, E. Slager, M. Spil, T. Streutker-Schut, T.J.A.
Tamsma, A. van der Tol, C.H.N. Veenhof, P.C.M. van Velthoven, H.A. van Wijngaarden, L.J.
Wittekoek-Ottevanger.
Aanwezige niet-leden: (toehoorders/geïnteresseerden/echtgenotes van leden, 3 personen, volgens
presentielijst: N. Bleker-Swart, N. Jacobs, T. Veenhof
Bericht van verhindering ontvangen van: C.Th.Bakker, W. Baron, M.E. Boer-Meisel, M.H.M. Burger,
G.E.M. van Emde Boas, W. van Emde Boas, F.G. Huisman, A. Juch, A.H.M. Kerkhoff, E. Kleijer, L.A.A.
Kollée, R. Kornet-van Leeuwnen, H.E. Menke, R. de Raat, C.N.M. Renckens, J. Schroot, A.J.M.
Schulten, J.H.M. de Waardt.

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom.
2. Verslag vorige ALV, 23 april 2015
- Mw. Griffioen staat abuis als dhr. Griffioen vermeld in het verslag.
- Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. de discussie met dhr. Van der Tol die in het verslag is weergegeven, vermeldt de
voorzitter dat hij en dhr. Van der Tol nadien elkaar uitvoerig hebben gesproken en ‘weer
dikke vrienden zijn’.
3. Mededelingen secretaris
De groei van het aantal leden is gestagneerd, dat aantal blijft op ruim 290 hangen. We zullen
de komende tijd meer aandacht moeten besteden aan ledenwerving en roepen alle leden op
om ook binnen het eigen netwerk mensen met belangstelling voor medische geschiedenis
aan te moedigen om lid te worden van de NVMG.
1

Bijlage3 bij agenda bestuursvergadering NVMG 31 januari 2017

4. Mededelingen penningmeester
- Begroting 2017 en toelichting bij begroting
De penningmeester licht de begroting toe. Hij meldt o.a. dat de begroting is gebaseerd op 250
betalende leden: er zijn namelijk een kleine 40 leden die hun contributie nog niet hebben
betaald. Het bestuur gaat daar actie op ondernemen. Daarnaast is in 2016 de verplaatsing van
de cursus naar Urk in financieel opzicht erg gunstig geweest en ook voor 2017 is hij uitgegaan
van een positief resultaat van de cursus.
N.a.v. een vraag uit de zaal over de kosten voor ‘vaste commissies’, melden penningmeester
en voorzitter dat de volgende afspraken hierover zijn gemaakt:
- Voor elke activiteit maken de commissies van te voren een begroting, die in principe
sluitend moet zijn en waar de penningmeester mee akoord moet gaan. Toch is er
niettemin een kleine buffer afgesproken met het oog op onverwachte tegenslagen.
- Daarnaast mogen vaste commissieleden evt. onkosten (bijv. reiskosten) die zij maken
voor hun commissiewerk (als het gaat om kosten die buiten de begroting van
specifieke activiteiten vallen) declareren.
Er is een tekort op de begroting voor 2017, dit tekort wordt aangevuld uit de reserves die de
NVMG in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De penningmeester zegt toe (na een
opmerking daarover uit de zaal) dat hij de opmaak van de begroting zodanig zal aanpassen dat
dit tekort beter zichtbaar is.
Met deze toegezegde aanpassing wordt de begroting voor 2017 door de vergadering
goedgekeurd.
-

Contributievoorstel

De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de contributie te
handhaven op € 35,- Benoeming kascommissie
Mw. Casimir blijft nog voor één jaar lid van de kascommissie
Als tweede lid van de kascommissie wordt de heer dhr. Madern benoemd (voor twee jaar) .
5. Positie commissie O&O: notitie ‘passie en professie’
De secretaris licht de notie ‘passie en professie’ toe en hoe die tot stand gekomen is (als
uitvloeisel van de discussie tijdens de vorige ledenvergadering). De voornaamst conclusie is
dat de visie van ‘passie’ én ‘professie’ gehandhaafd blijft, maar dat de concrete aanpak iets
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moet veranderen. De positie van de commissie O&O heeft voor ruis gezorgd, voor
onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit heeft geleid tot het voorstel om
de commissie O&O om te vormen tot een zelfstandig interuniversitair overleg. Om contact
en samenwerking tussen universitaire mensen en de achterban van de NVMG / ‘het veld’ te
blijven bevorderen, zal er een schakelcommissie in het leven worden geroepen.
Twee leden reageren enigszins kritisch op dit voorstel. Dhr. Nieuwenhuijsen Kruseman doet
dit mede vanuit zijn hoedaningheid als voorzitter van de Stichting Historia Medicnae (SHM).
Hij onderschrijft de visie over passie en professie zoals beschreven in de notitie, maar denkt
niet dat het creëren van een extra tussenlaag in de vorm van een schakelcommissie
wenselijk is. Hij meldt in dit verband dat er concrete plannen om een bijzondere leerstoel
medische geschiedenis (vanuit de SHM) in te stellen, waarbij het de intentie is dat expliciet
in de leeropdracht vermeld als worden dat de hoogleraar aansluiting zoekt bij het veld door
o.a. aan te haken bij de activiteiten van de NVMG en van het Trefpunt op Urk. Dat is zijns
inziens een nieuw feit, dat extra reden zou moeten zijn om geen extra schot in de vorm van
en schakelcommissie te willen maken.
Ook dhr. Schilte vraagt zich af of de academie op deze manier niet toch te veel op afstand
blijft van de activiteiten van de NVMG, terwijl het juist als ‘amateurs’ medisch-historisch
onderzoek willen doen de universitaire niet toch te veel afstand ontstaat t.a.v. de
academici/professionals. Op basis van de doelstellingen van de vereniging, zoals die ook in
de statuten staan, meent hij dat er juist meer werk moet worden gemaakt van die
samenwerkingtussen amateurs en professionals.
Namens het bestuur reageert dhr. Van Lieburg hierop door te benadrukken dat de
schakelcommisie niet als ‘schot’, maar als ‘brug’ zal functioneren. Het doel is juist om die
samenwerking en wisselwerking tussen de ‘academici’ en de NVMG, die de afgelopen jaren
niet optimaal heeft gefunctioneerd te bevorderen en te verbeteren. Het is daarnaast puur
een organistorisch model dat veel beter aansluit bij, alsmede duidelijker onderscheid maakt
tussen de verschillende verantwoordelijkheden die er zijn en in dat opzicht de ruis die er de
afgelopen tijd is geweest kan wegneemt. Tientallen jaren lang heeft een dergelijke
schakelcommisie zijns inziens goed gefunctioneerd binnen Gewina.
De heer Van der Tol komt terug op de zorgen die hij heeft geuit tijdens de vorge ALV. Hij
meent dat de commissie O&O zoals die eerder binnen de NVMG functioneerde niet goed
werkte, maar dat natuurlijk wel moet worden gezorgd voor conact en wisselwerking. Dat
academische input absoluut nodig is, daar is iedereen het over eens. De vraag is: op welke
manier kunnen we dat het beste doen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het niet
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werkte zoals het tot nu toe ging. Daarom onderschrijft Van der Tol volledig het voorstel
vanuit de notitie, die ook door de voorzitter wordt gesteund.
Ook de voorzitter, dhr. Hillen, benadrukt dat de schakelcommissie juist in het leven wordt
geroepen om overeenkomstig de doelstellingen van de NMVG de samenwerking tussen
universitaire professionals en amateurs in de medische geschiedenis te bevorderen. Hij
meldt tevens dat voor het genoemde interfacultaire overleg draagvlak is vanongeveer 24
mensen die werken in onderwijs en onderzoek op gebied medische geschiedenis. Er zijn
concrete plannen en activiteiten t.a.v. onderzoek, onderwijs (o.a. het borgen van medischhistorisch onderwijs in het nieuwe Raamplan voor de artsopleiding), het schrijven van een
leerboek en lobbyen bij decanen en de faculteiten voor het instellen van leerstoelen. Daar
voegt hij aan toe dat de secretaris en hijzelf ook in dat interfacultaire overleg zullen zitten,
zodat er niet ineens een complete scheiding met de NVMG zal ontstaan. Op een vraag vanuit
de zaal meldt hij ook dat twee bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Medisch
Onderwijs (Jan Borleffs en hijzelf) deel uitmaken van dat interfacultaire overleg, evenals
twee decanen van medische faculteiten en dat er intensief overleg is met de NVMO over het
Raamplan.
Nadat argumenten over en weer nog eens worden gewisseld, brengt de voorzitter het
volgende voorstel (uit de notitie) in stemming: de commissie O&O gaat verder als zelfstandig
interfacultair overleg. Daarmee zijn de universitaire taken van onderwijs en onderzoek
losgekoppeld van de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de NVMG. Om echter de brug
te bewerkstelligen tssuen de NVMG en de universitaire beoefening van de medische
geschiedenis – en in het bijzonder het interfacultaire overleg over onderwijs en onderzoek –
zal er een schakelcommissie worden ingesteld.
Het voorstel wordt door de overgrote meerderheid van de aanwezigen gesteund en is
daarmee aangenomen.

6. Samenstelling bestuur
- Aftreden Dick Busman
De voorzitter spreekt het aftredende besturslid Dick Busman (vice-voorzitter) toe met
woorden van lof en dank en overhandigt hem een cadeau.
- Aankondiging verwachte wisselingen in bestuur 2017
De voorzitter kondigt aan dat hij in de voorjaarsvergadering van 2017 zal aftreden. Dit heeft
mede te maken met de voorgaande discussie over O&O. Dat hij zowel voorzitter is van de
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NMVG als van de commissie O&O – dat verder gaat als interfacultair overleg - noemt hij
enigszins vreemd. Hij zal zich de komende tijd concentreren op zijn rol als voorziter van dat
infacultaire overleg, waarvan hij overigens denkt dat op termijn dat voorzitterschap
overgenomen zal (moeten) worden door één van de hoogleraren medische geschiedenis.
Het aftreden van de voorzitter betekent dat er ook een zetel in het NVMG-bestuur vrijkomt.
Het bestuur zal zich beraden over geschikte kandidaten om deze in te nemen, maar
suggesties vanuit de leden zijn hierover zijn van harte welkom.
- Aantreden nieuw bestuurslid: Reina de RAat
Om de plek in het bestuur te vullen die is vrijgekomen door het aftreden van Dick Busman,
draagt het bestuur Reina de Raat voor als nieuw bestuurslid. Zij is o.a. conservator medisch
erfgoed van Universiteitsmuseum Utrecht. De vergadering gaat met luid applaus akkoord
met deze benoeming.
7. Activiteiten 2016/2017
-

-

-

Hans Wupkes bespreekt de activiteiten die de commissie geschiedenis der
verpleegkunde zal organiseren. O.a. de Verpleegkundig Historische Dag en een
excursie op 1 april. Meer informatie volgt t.z.t. in de nieuwsbrief. Vanuit
verpleegkundige hoek is er ook ander goed nieuws: De Stichting Historisch
Verpleegkundig Bezit kan vanaf half december de loods op Foksdiep 2 in gebruik gaan
nemen. Het streven is dat de collectie medio 2017 daar mooi is ondergebracht én
toegankelijk zal zijn voor bezoekers.
NVMG-activiteiten die kort de revue passeren zijn verder nog: de Domusdag 2016, de
cursus voor 2017 en de Medisch-Historische Martkdag van mei. Daarnaast zal er
getracht worden om in overleg met de kernstaf van het mastertraject medische
geschiedenis aan de VU (waar Timo Bolt inmiddels deel vanuit maakt) in 2017 weer
een terugkomdag van de master te organiseren. Informatie over al deze activiteiten
komt t.z.t. via de mail en/of de Nieuwsbrief naar de leden toe.
In samenwerking met het Trefpunt en de medisch-historische club D. de Moulin zullen
er in 2017 ook weer nieuwe Kopstukken-videobijeenkomsten worden georganiseerd.
Ook hierover zal via de mail en/of de nieuwsbrief worden bericht.
Van Lieburg noemt verder nog een nieuwe activiteit van het Trefpunt op Urk: eens per
maand zullener ‘stamtafels’ plaatsvinden: inhoudelijke bijeenkomsten voor de
vrijwilligers van het Trefpunt én andere belangstellenden, die mn. zijn bedoeld voor
mensen uit de ‘periferie’ die medisch-historisch onderzoek (willen) doen en omdat
perifere onderzoek enigszins te concentreren en aan te sturen. De data voor deze
stamtafelbijeenkomst zijn te vinden op de agenda van de website van het trefpunt
(www.tmgn.nl) en t.z.t. ook op het MGN-portaal (www.mgnportaal.nl). Het Trefpunt
zal ook in de loop van 2017 enkele nieuwe ‘witness seminars’ organiseren.

5

Bijlage3 bij agenda bestuursvergadering NVMG 31 januari 2017

-

De voorzitter meldt nog dat het tweejaarlijkse congres van de European Association
for the History of Medicine and Health (EAHMH) in 2017 zal plaatsvinden in Boekarest
van 30 augustus tot 2 september.

8. Rondvraag
Een van de leden meldt dat er een nieuw boek over de anatomie van Ruys zal
verschijnen. De secretaris vraagt of nadere informatie hierover naar het secretariaat
gemaild kan worden, zodat dit kan worden meegenomen in één van de nieuwsbrieven.
Dhr. Van Velthoven maakt melding van een bijeenkomst in Antwerpen op 18
november 2016 over medisch-historische collecties, waar ondermeer het nieuwe
bestuurslid Reina de Raat een voordracht zal geven.
9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.
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