Voordracht erelidmaatschap prof. dr. M.A. Blankenstein en prof. dr. J. Lindemans
Als twee van je hoogleraren in een en hetzelfde halfjaar met emeritaat gaan, dan ga je als bestuur op
zoek naar meer overeenkomsten. En dan begin je natuurlijk bij de NVKC-annalen, want daar gaat het
om bij een erelidmaatschap: de verdiensten voor de vereniging.
We beginnen heel basaal: zowel Jan als Rien blijken volgens de ledendatabase lid van de NVKC sinds
1-1-1901 en volgens diezelfde database zullen zij dat blijven tot 1-1-2099. Sinds en tot
mensenheugenis dus. Wij weten ook wel dat dit een default instelling is, voor als er niet handmatig
iets aan wordt veranderd, maar toch, het is een overeenkomst.
Als je vervolgens met de zoekoptie op onze website zoekt op Blankenstein en dan op Lindemans dan
krijg je bij beide exact hetzelfde aantal pagina’s aan resultaten, namelijk 10.
En wat zeggen die resultaten zoal:
-

Bestuurslidmaatschap van de NVKC: Jan is Rien als bestuurder opgevolgd in 2005: dus van
1999 tot 2011 hadden wij Jan en Rien als bestuurders.
Bestuur Noyons Stichting: daar zitten beiden in, nog steeds, en we hebben geen signalen
ontvangen dat ze daarmee willen stoppen.
Lidmaatschap Registratiecommissie: Jan tot en met 2005 en Rien tot en met 2014.
Wetenschapscommissie: Rien van 1996 tot 2007, Jan van 2005 tot 2011.
Concilium: Jan heeft eind vorig jaar al afscheid genomen, afgelopen maart had Rien zijn
laatste vergadering. Beiden in de rol van voorzitter.

Daarmee houdt de vergelijking op. Want hiernaast zien we Rien als voorzitter van het Scientific
Committee voor Euromedlab 2007 wat en enorme klus en een groot succes was. En we zien Jan
vanaf het begin bij de WHO, de Werkgroep Herstructurering Opleiding, die aan de voet stond van de
opleiding nieuwe stijl, waarvan we nu al bijna niet beter weten dan dat die er altijd al geweest is.
Ongetwijfeld zijn er veel meer vernoemenswaardige zaken die we beide heren in de schoenen
kunnen schuiven. Maar waar het om gaat, is dat we al deze ongelofelijke inspanningen van deze
bijzondere en ook zo verschillende twee leden voor onze vereniging willen honoreren middels dit
erelidmaatschap.
Ik heb gezegd.
Veldhoven, 16 april 2015
Claudia Pronk-Admiraal
Voorzitter NVKC

