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Archief Katholieke Artsen Vereniging

Ten Geleide

Katholieke Artsen Vereniging (1921-1982)
Op 20 December 1919 werd de R.K. Artsen Vereniging opgericht te Utrecht, onder de bescherming van de H.H. Lucas,
Cosmas en Damianus. De vereniging stelde zich ten doel te bevorderen dat de beginselen der R.K. Wereldbeschouwing
doordringen in de praktijk der geneeskunst. Orgaan van de vereniging was het R.K. Artsenblad, later onder de naam 
Katholiek Artsenblad. Het verscheen van 1921 tot 1969. In januari 1942 werd de RKAV door de Duitse bezetter
geliquideerd. Na de oorlog werd de vereniging heropgericht. Bij een Statutenwijzing in 1961 werd de naam veranderd in
Katholieke Artsen Vereniging (KAV). De doelstelling werd nu geformuleerd als: het vormen van een band tussen
katholieke artsen tot handhaving en versterking van christelijke levenswaarden bij de beoefening van de medische
wetenschap en bij de uitoefening van de geneeskunde en de gezondheidszorg.
Vanaf 1970 werd het Katholiek Artsenblad opgevolgd door Metamedica, dat in 1988 ophield te bestaan. In 1982 werd de
KAV opgeheven.
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Archief Katholieke Artsen Vereniging

  
 1.Stukken betreffende een wijziging van de statuten.  1961-1962
  
 2.Rede van dr. P. Verberne bij gelegenheid van de heroprichting van de KAV. Met

bijlagen.  1945, [1946], 1953
  
 3.Statuten.  1949-1950, 1961
  
 4.Stukken betreffende het verslagboek van het zevende Internationale Congres van

Katholieke Artsen, gehouden te Scheveningen van 9 tot en met 15 september 1956.
  1957-1962

  
 5.Stukken betreffende vergaderingen van de redactie van #Metamedica#, het orgaan

van de KAV.  1971-1977
  
 6.Stukken betreffende het Dagelijks Bestuur.  1940-1941
  
 7-18.Brieven aan en doorslagen van brieven van het hoofdbestuur. Met bijlagen.

  1945-1953
Bevat 12 stukken

  
  7.1945
  
  8.1946
  
  9.1947
  
  10.1948
  
  11.Januari - juni.  1949
  
  12.Juli - december.  1949
  
  13.Januari - juni.  1950
  
  14.Juli - december.  1950
  
  15.Januari - juni.  1951
  
  16.Juli - december.  1951
  
  17.1952
  
  18.1953
  
 19.Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur.  1963-1968
  
 20.Stukken betreffende vertegenwoordigingen van de KAV in besturen, commissies

e.d.  1959, 1960, 1962
  
 21.Stukken betreffende vergaderingen van het hoofdbestuur.  1946
  
 22.Stukken betreffende het hoofdbestuur.  1954
  
 23.Notulen van het hoofdbestuur.  1958
  
 24.Notulen van het hoofdbestuur.  1959
  
 25.Stukken betreffende het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur.  1962
  
 26.Verslagen van bestuursvergaderingen.  1921-1924
  
 27-30.Notulen van het hoofdbestuur.  1929-1933, 1938-1941, 1945-1948

Bevat 4 stukken
  
  27.1929-1930
  
  28.1931-1933
  
  29.1938-1941
  
  30.1945-1948
  
 31.Brieven aan en doorslagen van brieven van het hoofdbestuur.  1955
  
 32-33.Notulen van het hoofdbestuur.  1947-1959

Bevat 2 stukken
  
  32.1949-1956
  
  33.1957-1959
  
 34.Notulen van het hoofdbestuur.  1935-1947
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Archief Katholieke Artsen Vereniging

  
 35.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de feestvergadering bij

gelegenheid van het tweede lustrum en over algemene jaarvergaderingen en
jaarverslagen. Met bijlagen.  1929-1930

  
 36.Stukken betreffende algemene jaarvergaderingen.  1934-1936
  
 37.Stukken betreffende de algemene jaarvergadering gehouden te Utrecht op 18 en 19

mei.  1946
  
 38-52.Stukken betreffende algemene jaarvergaderingen.  1947-1960, 1962

Bevat 15 stukken
  
  38.1947
  
  39.1948
  
  40.1949
  
  41.1950
  
  42.1951
  
  43.1952
  
  44.1953
  
  45.1954
  
  46.1955
  
  47.1956
  
  48.1957
  
  49.1958
  
  50.1959
  
  51.1960
  
  52.1962
  
 53.Brieven van diverse personen en instellingen over de jubileumvergadering bij

gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de vereniging.  1959
  
 54.Stukken betreffende het #RK Artsenblad#.  1928, 1937, 1956-1960, 1964, 1971, 1978
  
 55.Brieven en doorslagen van brieven over een algemene jaarvergadering met als

onderwerp consanguïne huwelijken vanuit canoniek-rechterlijk en vanuit genetisch
standpunt.  1962

  
 56.Brieven en doorslagen van brieven over de algemene jaarvergadering met als

gespreksonderwerp het ontwerp-ziekenfondswet.  1963
  
 57.Stukken betreffende het vijftigjarig bestaan van de vereniging.  1969
  
 58.Stukken betreffende de afdeling 's-Gravenhage.  1956-1961
  
 59.Stukken betreffende de afdeling Maastricht.  1950-1962
  
 60.Stukken betreffende de afdeling Breda.  1951-1952
  
 61.Stukken betreffende de onderafdeling Tilburg.  1953-1954
  
 62.Stukken betreffende de onderafdeling Arnhem en omgeving.  1954-1961
  
 63.Stukken betreffende de commissie Praktijk Overdrachten.  1954
  
 64.Stukken betreffende de Stichting voor Beroepsethiek.  1950-1952
  
 65.Stukken betreffende de Stichting voor Beroepscrediet der RK Artsenvereniging

(SVB) over financiële steun (beroepskrediet) aan artsen.  1950-1954
  
 66.Stukken betreffende de Stichting voor Beroepscrediet (SVB).  1950-1957
  
 67.Notulen van de Stichting voor Beroepscrediet (SVB).  1950-1954
  
 68.Correspondentie met de Stichting voor Beroepscrediet (SVB).  1950-1957
  
 69.Correspondentie met en over P. Pop-Smeets.  1956-1959
  
 70.Correspondentie met en over T.G. Lutters.  1959-1960
  
 71.Correspondentie met J.P.M. van de Kar en F.E. van Hootegem.  1960-1962
  
 72.Brieven en doorslagen van brieven over dr. L.J.M. Roelvink.  1959-1960
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Archief Katholieke Artsen Vereniging

  
 73.Correspondentie met en over dr. W. Wolters.  1960
  
 74.Brieven en doorslagen van brieven over een vestigingsverzoek van dr. P. Liem

Beng Tjioe. Met bijlagen.  1960-1961
  
 75.Correspondentie met diverse personen.  1957-1958
  
 76.Stukken betreffende het Informatiebureau van de vereniging.  1950-1953, 1960
  
 77.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Informatiebureau. Alfabetisch

geordend op naam.  1958-1960
  
 78.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Informatiebureau. Alfabetisch

geordend op naam.  1960-1962
  
 79.Brieven aan en doorslagen van brieven van het Informatiebureau. Met bijlagen.

  1960-1962
  
 80.Doorslagen van brieven van het Informatiebureau aan diverse personen over

concept-overeenkomsten inzake praktijkovernames, maatschappen e.d. Met
bijlagen.  1960, 1962

  
 81-82.Kaartsysteem van het Informatiebureau houdende de registratie van vestiging van

jonge katholieke artsen. Geordend op jaar van vestiging.  1956-1960
Bevat 1 stukken

  
  81.1956-1958
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