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L'histoire' de la science, c'est la science meme. 
Aq.guste Comte. 

Slechts, de schrijver is ve.rantwoordelijk voor de inhoud van dit boekje. 
De cliche's van de gereproduceerde foto's zijn voor dit doel welwille~d 
afgestaan door het ,Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde"~, waar~ 
:yoor wij hier' onze hartelijke dank betuigen. 
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GENOOTSCHAP VOOR GESCHIEDENIS DER GENEES.
KUNDE, WlSKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN 

gevestigd te Leiden 

Geschiedenis 

In .1913 werd .de Vereeniging voor Geschiedenis der Genees .. , Natuar .. en 
Wisk~nde opgericht. Dit is in d.e eerste plaats te danken aan het initiatief 
van Prof. Dr. E. ·C. van Leersum en Dr. J. A, VollgraH, waardoor 
een belangrijk aantal beoefenaren van de geschiedenis der exacte weten .... 
schappen 1) bijeen kwam en men besloot, ondanks het bestai:m van een 
,Vereeniging .voor .Geschiedenis der Geneeskundige Wetenschappen", 
een nieuwe vereniging in het Ieven te roepen, die niet aileen de geschie .. 
denis der geneeskunde, ;maar ook die van de wiskunde en de natuur .. 
kl.fnde tot haar domein l<oos. De 28ste Juni 1913 vond de oprichting 
plaats, de 20ste December van dat jaar verkreeg zij de Koninklijke 
Goedkeuring op haat sta'tuten. Het ledental steeg tot 240, maar dat 
aantal daalde al spoedlg en nooit heeft het; die hoogte meer bereikt. 
Enkele jaren .kon rn.en op een actief verenigingsleven bogen, maar ten 
ge:volge van de oorlog verslapte de belangstelling tot de V ereniging in 
1919 met een schok uit haat do:rnmelige versuffing· werd geW:ekt. Dit was· 
voornarn.elijk te danken aan Dr. }. G. de Lint en Dr. M.· A. van Andel, 
die een ·kern van entbousiaste leden om zicb verzamelden. 
'Een belangrijk jaar is 1928, waarin, vooral op aandringen van D.e Lint, 

1 de ,V ereep.iging" werd omgezet in bet Genootschap voor Geschiedenis 
. der Genees .. , N atuur.- en Wiskunde. De Koninklijke Goedkeuring op de 

statuten wetd de 7e Juni van dat jaar verkregen. Wat de vorm betreft 
was de grootste verandering deze, dat nieuwe leden zicb nu niet meer 
konden aan:rnelden, maar men moest door bet Genootschap tot · het 
lidrrraatschap worden uitgenodigd. ln hetzelfde jaar vond een tweede 
grote gebeurtenis plaats, de oprichting van bet lnstituut voor Geschi.e .. 
denis der Genees~. Natuur ... en Wiskunde, waat;van Pe Lint direc:teu.r 

. werd, te:rwijl hij als privaat~docent tevens werd belast m.et bet geven 
van hoger onderwij:S in de geschiedenis der gen.eeskunde. In 1938 vond 
Mgrnaals n:aamsverandering plaats·. De naam werd nu Genootschap 
voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde. en Nat~urwetenschap .. 
p:en. Peze veranderi~g werd nodig geootdeeld door de opneming :van 

.1) Gemakshalve ~ekenen wlj h.ier qe geneeskunde tot de ,exacte wetenschappen", 
waartoe zij eigenlijk niet behoort. Ook zl!llen wij bier ,de term ,1.1atuurwetenscnappen" 
il.l ;wat ru!l'l'ler betekenis gebi:uiken dan miss.chien is verantwoord. · · 



de geschiedenis der techniek. De Koninklijke' Goedkeuring werd .op 25 
Januari 1939 verkregen. 
De tweede wereldoorlog kwam het Genootschap zonder heftige scho.kken 
door. Tot het laatst, dat is tot voorjaar 1944, werd twee maal per jaar, 
ter tegemoetkoming aan de reismoeilijkheden afwisselend in Leiden en 
Utrecht, vergaderd. Nog v66r de bevrijding was het bestuur al werk~ 
zaam om, zo gauw dat zou kunnen, de. gang v<m zaken te herstellen. 
Op 20 Januari 1946 vond de eerste vergadering weer plaats. 
De 26ste October 1947 heeft het Genootschap volgens besluit van de 
Algemene Vergadering zich als de ,Groep Nederland" bij de ,,Union 
lnternationa1e d'Histoire des Sciences'' aangesloten. 

De Leden 

Bet Genootschap kent ereleden, corresponderende Ieden en gewone 
Jeuen, Deze drie soorten van I eden worden door de Algemene Verga de~ 
ring gekozen. Hoewel men volgens het reglement slechts lid kan worden 
na uitnodiging, tracht het Genootschap aile beoefenaars van en de 
belangste.llery.den in de geschiedenis der wetenschappen onder zijn !eden 
te tellen. Men kan dan ook zeg.gen, dat het Genootschap vrijwel allen .. 
die zich vobr de geschiedenis der exacte wetenschappen interesseren, 
ond~r zijn !eden telt. Daar de benoeming tot lid slechts op de. voorjaars~ 
vergaderlng pleegt plaats te vinden, is in I 938 bepaald, dat het Bestuur 
personen tot begunstjger mag aannemen. Deze worden bij de eerst~ 
volgende gelegenheid gewoonlijk tot lid gekozen op enkele uitzonc,le~ 
ringen na, bijvoorbeeld studenten. 
Vijfmaa1 is door' de Algemene Vergadering een erelid benoemd, name~ 
lijk: E. G. Gaarlandt (1923), J. F. Bangert (1923), Prof. Dr. Karl Slid~ 
hoff (1928), Prof. Dr. Max Neuburger (1928) en Prof. Dr. G. van 
Rijnherk (1938), Van deze zijn Prof. Neuburger en Prof. van Rijnberk 
nog iri leven. 
Tot corresponderende leden k)mnen buitenlanders of. bij uitzondering, 
Nederlanders, die zic:h in het' buitenland bevinden, worden benoemd. 
Twee correspondere~de !eden zijn overleden, te weten Prof. E. Jean~ 
sel~e en Sir G, d'Arcy Power. Thans, telt het Genootschap vijftien 
corresponderende Ieden. · 
Wat de gewone I eden betreft, het a an tal · schommelt gewoonlijk om de 
I 70, Natuurlijk zijn niet allen onder hen geleerden, die zich met valle 
energie met de beoefening van de geschiedenis van hun vak bezig houde.n, 
een groat aantal (s min of meer bel~ngstellend. Wanneer wij even\Vel 
zien, dat de toestand in andere Ianden vrijwel eender is, kan 'ons cllt 
geringe aantal niet verontrusten. Onze Engelse zllstervereniging, de 
.. Newcomen Society", om een voorbeeld te noemen, telt ook maar een 
200kdw. · ' 
Maar toch zijn er ond.er de leden van het Genootscnap geleerden, waar~ 
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van sommigen tot ver huiten de grenzen van oris land hekend zijn, en 
met trots kunnen wij een reeks namen noemen van ovededenen, .die 
wij met ere gedenken. V elen van hen miss en wij nog node. Wij noemen 

·hier: ~r. M. A. van.Andel. Pre£. Dr. Ernst Cohen, Dr. Hk. Cohen, 
Dr. C. E. Daniels, Dr. Ch. M. van Deventer, Dr. J. B. F. van Gils. 
Dr. J. van der Hoeven, Prof. Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan, Dr. J. Lank~ 
hout, Prof. 'Dr. E. C. van Leersum, Dr. J~ G. de. Lint, Dr. H. J. Lulofs, 
Dr. J. W. Napjus, Dr. B. W. Th. Nuyens, Dr. A. C. Oudemans, Dr. 
A.F. C. van Schevensteen, Dr. F. C. Unger, Dr. H. C. Valkema Blouw, 
Dr. A. J. van der Weyde en Prof. P. van der Wielen. 

De Erepenning 

In 1940 heeft pet Genootschap een erepenning ingesteld, die kan 
worden toegekend aan personen of instellingen, die zich bijzonder ver
dienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de geschiedenis der genees~ 
kunde, wiskunde of der hatuurwetenschappen, ten opzichte van het 
Genootschap of jegens het Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde, 
Wiskunde en Natuurwetenschappen. Reeas vijfniaal is de penning 
uitgereikt, namelijk aan Dr. D. Schoute. (1940). Dr. H. H. Maas 
(1941), Dr. F. M. G. de Feyfer {1946), Prof. Dr. G. van Rijnberk 
(1946) en Prof. Dr. J. van. der Hoeve (1946). 

Het Instituut 

In 1928 is door het Genootschap het lnstituut voor Geschiedenis der: 
Genees~, Natuur- en Wiskunde opgericht op initiatief van Dr. J, G. 
cle Lint. In 1938 onderging het een analoge naamsverandering als het 
Genootschap. Sinds dat jaar heet het Instituut voor Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
De ·grate collectie boeken en portretten van De Lint vormt nog steeds 
de kern van de verzameling, die jarenlang gehuisvest is geweest in de 
oogheelkundige kliniek van het Academlsch Ziekenhuis te Leiden. 
Thans is het Instituut ondergebracht in het ,Rijksmus~um voor de 
Geschiedenis der Natuurwetenschappen", Steenstraat~ IA aldaar, waar 
het binnenkort zal worden geopend. Wij hopen en verwachten, dat het 
Instituut in deze nieuwe omgeving een centrum van studie in de ge~ 
schiedenis der exacte wetenschappen zal worden, een vraagbaak voor 
hen, die inlichtingen wensen in een of andere kwestie deze studie 
betreffende. en een pla'ats waar mettertijd door vele: studenten rustig 
zal worden gewerkt aan een historisch proefschrift. 

Het Penningkabinet 

In samenwerki~g met het .,Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde:" 

5 



pe~ft ~ het. Genoqts<;:hap in 1942 het f!enningkabinet ,,Sciehtia medica 
et natatalis in nutnmis" gesticht, dat door een bestuur van drie 1eden 
Wol,'dt beheel'd, waarvan. er een door elk der bovengenoem'de .vereni~ 
gingen wordt , aangewezen, terwijl de derde de directeur is van het 
1,-Rijb:;kabinet van. Munten, Penrtingen en Gesneden Stenen" te 's ... Gra .. 
venhage. Door het GenooJschap werd als bestuurslid Dr. J. H. 0, Reijs 
aangewezep, Wiens particuJiere penningver~aweling de kern van die 
van het Penningkabinet vormt. Deze benoeming was evenwel den . 
be.zetter niet naar · de zin. Deze liet weten, geen bezwaar te liebben 
teg.en de oprichting van het :Penningkabinet, mits Dr. Reijs uit de stich.;., · 
ti:ng zou treden. Om de oprichting niet in de weg te staan, heeft br. 
Reijs hieraan gevolg gegeven. In zijn ·plaats werd Dr. A .. Schierbeek 
benoemd, die dicht bij Dr.· Reijs woonde en hem zeer goed kende. Hij 
ftmgeerde dus £eitelijhals stromari. Na de. oodog legde Dr. Sc:hierheek 
onmiddellijk zijn functie neer en Dr. Reijs werd .weer het doo~ .het 
Genootschap aangewezen bestuurslid. 
De penningen zijn ieer kol'te' tijd uitgestald geweest in een 'Yitrihe 
in het Rijks~ennirtgkabinet i.n het Gemeente .. Museum in Den f!aag. 
Dit was slechts. van korte duur. Spoedig werd het tnUseum ,gevorderd';, 
de. pet~:ni'ngen zijn toen dpgebqrgert of aan de. in ... bruikleeh .. gevers terug"' 
gezonden, iti aJwachting van betere tijden. Hierin is tot heden nog • 
geen verandering gekomen. 
1-Iet Werkgebied van het Penningkabinet strekt zich echter nog ver.der 
uit •. Niet aileen. b.et bijeertbrengen en ter ... bezichtiging--stellen va11 pen ... 

. tii11gen op het gebied der geneeskunde, wiskunde en natuurweten"' 
schappen is zijn doel, maar qok het ,catalogiseren en beschrijveri ·van 
zodanige penningen in. Nederlands bezit en het ~anmoedigen en bevor;..; 
deren van. het uitgeven van penningen en van n'-'rtiismatische geschti£ten 

. ()p.4it gebied. 

De· Schakelcotnmissie 

De~e .t:op1~issie, die tot taak heeft het aanmoedigen en organiseren:vari 
historische voordrachten .en .cursussen voor de studenten. onzer Univel'"' 
siteiten en Hogescholen. waarbij zij desgewenst haal.' tusse;nkomst ver,.. 
leent, is door het Genootschap ingesteld, om.da.t de studenten in de 
exacte vakken bijna geh¢el VC!n alle onderWijs. in . de geschiedenis van 
het vak dat zij beoefeilen zijn vetstoken. In 1937 is deze ,SchakeJ ... 
eommissie" opgericht. Zij bestaat uit drie personen, waarvan twee. doQF 

, de Algemene Vergac!ering.'..c van .het Genootschap worden. bettoem(!, 
tel.'wijl de voorzitter v<m .het Genootscl}.ap als zodanig tevens voorzjtter 
van de Schakelcpmmissie is. Bij de oprichting werden Dr. J. Lankhout 
en A. J. M. Lamers tot leden. benoemd, terwijl .Or. D. Schou.t.e q .. q. 
voorzitter was. 'I'oen Dr. Schoute in 1940 als voorzitter van. het 
Genootschap moest aftreden, kon men hem node missen in de Schak~l .. 
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conimissie. Hij ls toen als secretaris aan de .commissie toegevoegd. Tot 
het tiitbreken van de oorlog heeft deze instelling goed werk gedaan, 
maar in 1940 trad natuurlijk een stilstand in. In 1946 is de commissie 
weer in e1kaar gezet. Dr. Lankhout was als een gebroken man qit het. 
concentratiekatnp teruggekeerd en stierf kort daarna, Lamers bedankte, 
evenals Dr. Schoute. De Algemene Vergadering benoemde toen Dl'. 
G. ten Doesschate en br. F. M. G. de Feyfer, maar' de veranderde 
toestanden aan de Universiteiten, als bijvoorbeeld de. achterstand in de 
opleiding der studenten;. doen het verstandig lijken, nog niet te actief 
in de voorgenomen richting te werken. . · . 
Daal' het Genootschap steeds blijft streven naar goed georganiseerd 
boger onderwijs in de geschiedenis der exacte wetenschappen. ep; dat 
doel natuurlijk ook eens h~opt te bereiken, moet het bestaan van de 
Schakelcommissie slecht.s als tijdelijk worden beschouwd. Wii zijn. er 
van overtuigd1 dat er een ogenblik zal komen, dat zij overbodig is. Dat 
dit · spoedig het geval moge wezen! . . . 
Men zie in verband hiermee: D. Schoute. Universitair onderwijs in de 
geschiedenis der Geneesk{mde. Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde XVII, blz. 201 ... 202 (1937). 

De Vergaderingen 

Sinds vele jaren vergadert het Genootschap tweemaal per jaar op een 
Zaterdagavond en de daardp volgende Zondag. VC~n de ongev~er 170 
!eden komt gewoonlijk een veertigtal ter vergadering, in v;ergelijking 
tnet andere verenigingen stellig een zeer bevredigend percentage. 
M¢rkwaardig is · het, dat, terwijl twee chemici of twee physici elkaar 
dikwijls niet kunnen begrijpen als ze over hun eigen vak spreken, hier 
person en van verder uiteenliggend studiegebied samenkomen. W ~nnee.Ji 
een spreker niet te veel in technische bijzonderheden treedt, kan ZlJn ge~ 
dachtep;gang zeer goed door anderen worden gevolgd. Dit is verheu .. 
gend, daar het nu niet nodig is, dat het kleine aantal beoefenaars der 
geschiedehis zich in onderdelen moet splitsen, en l:>ovendien is het vpor 
de wetenschappelijke werkers nuttig, gere$eld corttact te houden met. 
de onderzoekers op verwant terrein. 

'Publicaties 

De voqrdrachtep op geneeskundig gebied worden gewoo11lijk .i11 het 
.. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde~· opgenomen en sinds 1921 
bovendien afzonderlijk gebundeld in de .,Bijdragen tot de G.eschiedenis 
der Geneeskunde" aan .de leden toegezonden. In .de oorlogsjaren is in 
deze reeks stagnatie gekomen, .maar binnenkort zal een oorlogsnummer 
•verschijn,en, waarna de reeks regelp:iatig zal wovden voortgezet .. Voor 
'de niet,.;medische voordrachten bestaat er geen tijdsch#ft. dat deze. alle 
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kan opnemen. Wel beeft bet Genootscbap verscheidene jaren geleden 
.korte tijd een afspraak gebad met het maandblad ,.De Natuur", dat 
een aantal van de niet~medische voordrachten opnam, waarvan aan 
het eind~ van het jaar over~rukken in de vorm van een boekje aan de 
!eden werden toegezonden. Vele, juist meer wetenschappelijke, voor~ 
drachten, kwamen natuurlijk niet voor opneming in een blad als ,.De 
Natuur" in aanmerking. l-Iet maandblad ,Japus, archives internatio~ 
nales pour l'histoire de la medecine et de la geographic medicale", dat 
te Leiden werd uitgegeven en steeds in connectie met ons Genootschap 
heeft gestaan en tot ver buiten de grenzen bekend was, heeft opge~ 
houden te bestaan en de kans schijnt klein, dat het weer zal 1herrijzen. 
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N.B. Voor nadere inlichtingen over het Genootschap,. wende men zich 
~ot het secretariaat: Statensingei 183a, Rotterdam~C. 

The more science enters into our lives, the more it must be .,humani~ 
zed'', and there is no better way to htupanize it than to study its hi~ 
story. George Sarto.n. 
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DE BEOEFENING VAN DE GESCHIEDENIS DI;R GENEES~ 
KUNDE. WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN·. 

Het Genqotschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en 
Natuurwetenschappen bestaat thans 35 jaar en bij deze mijlpaal past 

. het in gedachten even stil te staan en eeq blik te werpen naar het 
verleden en in de toekomst. Wij leden van het Genootschap, wat zijn 
wij en wat willen wij? W at hebben wij bereikt en wat kunnen wij 
nog hopen te bereiken? 

Wij zijn een kleine groep beoefenaars van de geschiedenis der exacte 
vakken. Wij hebben elkaar gevonden en wij blijven bijeen o.ndanks 

• onze uiteenlopende studierichting. omdat wij elkaars steun nodig 
hebben, steun in ons werk en steun in ons streven naar waardering 
voor . de studie van de geschiedenis van onze studievakken. 
De geschiedenis der natuurwetenschappen is een vak. dat slechts door 
weinigen wordt beoefend, en dat is. ook zeer begrijpelijk. De man van 
de exacte wetenschap houdt zijn blik. op het heden en op de toekom.st 
gericht. Uiteraard .houden de nieuwste vindingen zijn geest bezig ~n 
hij is maar al te zeer geneigd, het verleden als een .overwonnen stand"' 
punt te beschouwen. Van de student in .de geneeskunde zegt Nuyens: 
,.Hij hoort hoe de geneeskunde, jaar uit, jaar in, nieuwe ontdekking:en 
doet, ... hij blijft maar vooruitzien; voor een terugblik heeft hij g:een 
tijd. Het komt niet bij hem op, dat uit de geschiedenis iets valt te leren; 
wat voorheen g:oed was, zal thans wel waardeloos zijn." 
Ook de waardering. die de overh~id voor deze studierichting heeft, is 
dermate gering, dat men kan begrijpen. hoe de voorzitter Nuyens bij 
het 20~jarig bestaan een somber getinte beschouwing hield onf{er de 
titel: .. Wat hebben wij tot op heden bereikt?'' En thans, 15~jaar later, 
moge11 wij nauwelijks optimistischer zijn. 
Hoe velen vindt men niet onder de gestudeerden, die de geschiedenis 
van hun vak hoogstens geschikt achten om te lachen over de naieve 
opvattingen van onze voorgangers. Anecdoten ve~zamelen en na
vertellen is steeds een dankbaar werl{! Voor de werkelijke beoefenaar 
van de geschiedenisl kan een enkele anecdote wei eens dienst doen om 
een anders dor betoog wat 'op te fleuren,, ma:ar uit zijn lach spreekt dan 
geen geringschatting voor het werk van een vroegere generatie. 
Bij de wetenschappelijke leek vindt men gewoonlijk een grote belang
stelling voor nieuwe ontdekkingen, die heden ten dage culm.ineert in een 
.stomme bewondering voor de uitvinding van de atoombom. Vraagt 
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men hem,~ wat de natuurkundigen in het v¢rled¢n hebben gepresteerd, ' 
dan Z<;ll hierop waarschijnlijk geen antwoo:rd korn:en. Vtaagt men rtaar 
de nathen van grate< mannen, die wetenschappelijke uitvindiugen hebbe.n 
·gedaan:, d:an is er ka:ns; da.t hem. eeJJ. .Iicht opgaat en hij Chr.istiaan 
Huygens noemt als uitvinder van liet slingeruurwerk, in een adem .ffiet 
Willem Beukelszoon, die het haringkakeu heeft uitgevonden~ 
l3ij de .mannen van wetenschap ligt de zaak wei en:igszins ande:rs, maar 
bij hen zit toch de mening ingeworteld, dat de· wetenschap vooruit 
moet, en dat aile achtetoin zien re!JJ.merid werkt. Ja, men gaat wei z6 
ver, te beweren, dat zij, die niet mee doen i.n de 1:;trijd in het bereiken 
van het nieuwe, tohen niet mee. te kunnen met hun wetenschap, 
kortom, dat zij, die zich voor het verleden gaan interesse.ren, het tempo 
van de wetenschappeHjke ontw!kkeling niet kunnen bijhouden. Zij zijn 
als het ware ,.uit de phase gevallen"~ . 
Het kan natuurlijk voork<;>men, dat iemand over te weinig vrije tijd 
beschikt om zijn studie voldoende bij te houden. Laboratoriumwerk b1j~ 
vootbeeld vereis.t meer ~ijd, dan iemand die een betrekking heef1:, hie~r~ 
v:oor kan: Vrijmaken, maar als hij zich dan naar het vetleden. wehdt en 
ztch in de moeilijkheden van onderzoekers van vroeger eeuwen tracht 
in .te leven,, dan moet hij toch wei aanleg en belangstelling voor dat 
verleden hebben. 
Amateurs vindt men onder de beoefenaars van de. geschiedenis der 
natuurwetenscb,appen u1teraari:l vele, omdat slechts teer weinigen hu.n 
voile tijd aan .de stt!die der geschiedenis kunnen. wijden, maar da&r-' 
na(!tst kunnen wij tocli wijzen op geleerden: van de eerste rang bij. ons en 
in het buiteqfand. Wij zullen hier g.een namen noemen uit eigen kring, 
m&a:r kiezen ~als voorbeeld George Sarton, aan wiens wetenschappelijk 
nivea.u wei do.or niemand .zal worden getwijfeld, In het ,.Introductory 
Chapter" van het zo juist verschenen derde deel van zijn voortreffelijk 
werk .,IIJ,troduction to the History of. Sdenc.e'' vertelt hij zo treHend 
over zich zeU: ,,my main in:ter.est as a young doctor in the mathematical 
an.d physical scie):lces. was naturaly enough mod~rn science, particu.
Iarly nin:eteenth~century physics," Wie zou nu van .hem kunnen bewe~ 
ren, dat llij · r;loo:r gebrek aan kunde of aanleg voor de natuurkuncle er 
toe is ove,rgegaan, zi.ch op de g.e1:;chiedenis .van zijn vak ·toe te leggen? 
Er zijn ook geleerden, die wei enige belangstelling zouden hebben 
voor de studie van hun wetenscha:ppelijke voorgangers,, maar het .on~ · 
mogelijk achte)l, zich eeil juist beeld van het verleden te vo.rriren:. Zo 
schreef Emile Dt1claux, de opV:olger en "biograaf van Pasteur: ,.L'histoire 
des idees scientifiques est. une chimer~. 11 ·.fau.dtait, pout C011J.prendre le 
p8.sse d'une question se falre :un etat d'esptit artifici'el, passer l'eponge 
sur certaines idees qu'on croit vraies, et mettre au premier plan: d'autres 
qu'on sait fatisses; Bref changer l'etat de son: cerveau ef cela est im"( 
possible''. Oat het moeilijk. is, zeer moeilijk, z.ich in de gedachten'ga:p.g · 
van: vroegere .eeuwen in te denken, geven wij toe, maar onmogelijk is · 
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het niet, en eeq goed historicu.s zal dit toch zo goed m.ogelijk trachten .. 
te bereikep.. • . · . . 
Oat er bij onze collega's, beoefena&rs van de .exacte wetenschappen, 
weinig waardeting voor de historie is te vinden, kan ons eigenlijk niet 
verwonderen.. Clio zoekt haar bewonderaars niet bij voorkeur in onze 
taculteiten. Liefde voor de exacte wetenschap en: liefde voor de historie 
zijn· twee zaken, die elkaar wei niet uitsluiten, maar toch gewoonlijk 
ook niet samengaan. De historische- en de wiskundige knobbel sieren 
gewoonlijk niet dezelfde schedel. Het ligt daarom voor de hand, dat 
de beoefenaars van de exacte wetenschappen het belang van de studie 
van de. geschiedenis niet inzien. Maa.r vinden wij dan meer waardering 
bij. de werkelijke historici van de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte? 
Ook hier zien. wij dikwijls vooroordeel, wegens onvoldoende bekend.-
heid. · 
Er doet een gerucht de ronde, dat onze grote historicus Huizinga, 
toen hem werd gevraagd wat zijn mening was over h.et belang van de 
geschiedenis der geneeskunde, moet .hebben geantwoord, dat het sodale · 

1 

belang van deze studie niet van dien aard was, dat zij op een lijn kon 
worden gesteld met .die van de geschiedenis van andere onderdelen 
van het menselijk denken. De geneeskunde zou nooit hebben behootd 
tot de centrale problemen van de mensheid, zoals die van Staat, Gods.
dienst, Kunst, Cultuur en dergelijke. Zelfs voor de geschiedenis der 
geneeskun:de meen, ik .deze uitspraak in twijfel te mogen trekken. E:r 
zijn uitvindingen: en gebeurtenissen op medisch .gebied aan .te wi)zen, 
die cultuurhistorisch van het allergrootste helang zijn. Wij st1ppen 
slechts aati: de ontdekking van de bloedsomloop, die van de vaccin:atie, 
die der vitaminen, de ontwikkeling der. e:rfel\jkheidsleer, die van de 
chirurgie en de leer der infectieziekten. Hebben deze aile de menselijke 
samenleving niet grondig gewijzigd? 
Huizinga's uitspraak gold de geschiedenis 'der geneeskunde. voor die 

· der .natuurwetenschappen in engere zin· is zij geheel onjuist. Hoezeer 
de samenleving zich met en door de verandering van inzicht in het 

. natuurweten.schappelijk denken heeft gewijzigd, J:,ehoeft niet te worden 
betoogd. Als treffend :v:.oorbeeld kunnen wij de veranderingen van: 
het astronomisch wereldbeeld noemen, maar voor de buitenstaan,der 
spreken uitvin:dingen duidelijker taal. De uitvinding van de stooni.,. 
machine, de ontploffingsmotor, het vliegtuig, d.ie van staal en beton 
I?..ebb!!ri grd'te wijzigi):lgen gebracht in het verkeer en de oorlogvoer~ng .. 
Ve~dex; teruggaande kunnen wij noemen cle uitvinding van het . glas. 
het brons, het ijzer, het wiel, het tandrad. De invloed van de ontdekking 
van de .,zeHsteen1

' en de constructie van nauwkeurige uurwerken op 
zeevaart en ontdekkingsreizen is algemeen bekend. De bril, de verre~ 
kijker, de lucifer,. de rontgenstralen hebben aile een g::rotere of kleinere 
omweneeling veroorzaakt.. ledereeri zal erkehnen dat de uitvinding van . 
het buskruit een grotere omwenteling heeft geb,racht, dan die van de 
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. l ' 
atoombom thans. Oat de boekdrukkunst een revolutionaire invloed op 
de samenleving heeft uitgeoefend, is bekend. genoeg; dat de uitvinding 
van 'het letterschrift eertijds van evenveel invloed moet zijn s,eweest, 
wordt veelal vergeten, en niet iedereen weet, l:tat de uitvinding van de 
fotografie onze samenleving oak in al zijn facettel1 g:rondig heeft 
gewijzigd. Maar zeker mogen wij niet vergeten, de 'ontwikkeling van 
het cijfetschrift te noemen, de uitvihcJing van de decimale getallen, die 
der decimale breuken, de logarithmen en de differentiaal~ en integraal~ 
rekening. Wie de geschiedenis van .de menselijke samenlevlng wil be~ 
studeren, mag van al deze dingen en nag veel meer niet onkundig 
blijven. 
Moeten dus niet juist de echte historki. van dit alles op de hoogte zij!).? 
Is het niet vreemd, dat men zich tot heden wei 'bezig houdt met de 
geschiedenis van de literatuur, de godsdienst, het recht, de inuziek 
en nog veel meer en dat wij nag moe~en strijden voor de erkenning 
van het belang. van de studie van de geschiedenis der natuurweten~ 
schappen, dat is, de geschiedenis van het natuurwetenschappelijk 
denken? · 
Er komt enige kentering in ons land en oak in het buitenland. De 
UNESCO heeft de geschiedenis der natuurwetenschappen als een 
afzonderlijk studievak erkend, en de na de oorlog opgerichte ,.Union 
Internationale d'Histoire des Sciences" is als een zelfstandig onderdeel 
daarin opgenomen. Wij kunnen de toekomst met gerustheid tegemoet 
zien. De erkenning van de geschiedenis der natuurwetenschappet}, wij 
zijn 'er van overtuigd, ,est en marche et rien ne l'arre.tera. 

No history of civ.ilisation can be tolerably true and complete in which· 
the development of science is not given a considerable place. 

George Sarton. 

"L'histoire de la medecine est' l'histoir:e £une sene interminable d'er,_ 
reurs" roept men U toe, als gij he.t nut van de geschiedenis der genees
kunde wilt verdedigen: ,wat hebben wij aan de opsomming valz al die 
dwalingen?" Onbewust neemt men daarbij naturulijk aaft, dat de 
dwalingen. . . bij onzen tijd ophouden en vergeet dan, dat over een 
eeuw - wat zeg ik?! - over vijftig, twintig, tien jaar ntisschien, wat 
heden waarheid schijnt, dan zal behoren tot ,de eindeloze reeks der 
dwalingen . . . ! Van Rijnberk. 

l-fet is de taak van de g~schiedenis der geneeskurtde zorg te dragen. 
dat. de ervaring niet verloren gaat. De universiteit, die een Leetstoel 
voor deze geschiedenis sticht, zal ha,ar medische faculteit itt goedtm 
roep brengen. · Nuyens. 
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HOGER ONDERWIJS IN DE GESCHIEDENIS DER 
NATUURWETENSCHAPPEN. 

Daar he:t Genootschap voortdurend streeft naar erkenning van . de 
geschiedenis der exacte wetenschappen,als,.een volbloed studievak, ligt 
het voor de hand, dat het zich als een ideaal heeft gesteld, naar boger 
onderwijs in de geschiedenis dezer vakken te streven. 
De invoering van een, nieuw vak aan de Universiteit heeft altijd tegen~ 
stand ontmoet. In het ~erste deel .van de ,Opuscula Selecta Neerlandi~ 
corum de Arte Medica" vinden wij de i:naugurale rede van Hieronymus 
David Gaubius, die bij bet aanvaarden van ,het openbare ambt van 
bet houden van voordrachten over scheikunde aan de Leidsche Aka~ 
demie" het nodig ~Odrdeelt, aan te tonen, ,;dat de scheikunde met recht 
een plaats verdient onder de Akademische Wetenschappen". Dit ge~ 
.schiedde in I 731. Thans staan wij verbaasd bij het lezen van deze voor 
ons onnodige uiteenzettingen, maar over enkele tientallen jaren zal men 
zich misschien verwonderen, dat er een strijd moest worden gevoetd 
voor de erkenb.ing van de noodzakelijkheid van Universitair onderwijs 
in de geschiedenis cier natuuJ?wetenschappen. 
En toch is er eerder wel eens boger onderwijs van deze aard geweest. 
Abraham Hartog Israels. ( 1822~ 1883) heeft als buitengewoon hoog~ 
leraar aan de Universiteit te Amsterdam de geschiede:nis der genees~ 
kunde gedoceerd 1

). Hierna waren er nog wei geleerden, die de geschie~ 
denis hiervan beoefenden, van een leerstoel was na Israels in de 19e eeuw 
geen sprake meer. In het begin van onze eeuw kwam er een vleug 
van ve:rbete.ring. In 1904 werd aan Prof. Dr. E. C. van Leersum op~ 
gedragen; naast de pharmacologie de geschiedenis der geneeskunde te 
doceren, welk ambt hij aanvaardde met een rede over ,De arts en de 
geschiedenis zijner wetenscqap". In 1920 werd de leerstoel vacant en 
verzoekschriften aan den minister om een opvolger te benoemen, 
hadden geen resultaat. 
IQ 1928 vlamde het vuur weer op, tqen Dr. J. G. de Lint tot privaat~docent 
in de geschiedenis der geneeskund.e .aan de Universiteit te Leiden werd 
benoemd, mhar na zijn dood in 1936 is aan geen enkele universiteit in 
NE!derland de geschiedenis der gE!neeskunde meer gedoceerd. 
Met het boger onderwijs in de geschiedenis der exacte wetenschappen 

1 ) Israels werd in 1867 benoemd tot lector in de encyclopaedie, de h~degetiek, de 
hygiene en de geschiedenis der geneeskunde, en in 1877 tot buitengewoon hoogleraar 
in de geschiedimis der geneeskunde. 
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was .het in Leiden nog het best gesteld. Kort vq6r de laatste wereld,. 
oorlog vond men aan de universiteit aldaa:r twee lectoren, die n.aa.st 
hun onderwijs college gave:U .in de geschiedenis van de Organisthe 
Chemie en de Natuurkunde, terwijl privaat ... docenten waren aan9esteld 
voor de geschil~denis van de Wiskunde, de Biologic en' de Pha:rmacie. 
In de ge$chiedenis der Anorganische. Scheikunde, de Sterre.l<unde en 
de Geolo~ie werd .geen hager onderwijs gegeven. Na de ·· oorlog was 
er nog slechts ever: een privaat.-docent in de geschiedenis der biologie. 
Intussen is te Amsterdam verbetering · ingetreden; Aan 'de Vtije Uni... 
versiteit is Prof. Dr. R. Hooykaas tot buitehgewoon hoogleraar in de 
geschiedenis Clel' · Natuurwetenschappen benoemd en aan de Gemeente 
Universiteit Prof. Ir. R. J. Forbes tot bijzonder hoogleraar in. de· ge.
schiedenis van de toegepaste Natuurwetenschap en Techniek, voor.
namelijk in de Oudheid, en. wei niet aileen aan de faculteit der Wis ... , 
en Natuutkunde, maar ook aan die der .Letteren en Wijsbegeerte. 1 
Het begint dus te dagen, maar 'het is nog geeh dag. ·· Het bestuur van 
het Genootschap .heeft gemeeri.d hier aanspbrend te moeten ha:ndtden, 
maar verzoeken van deze kant werden vriendelijk a£gewezen, daat ~r 
geen geld heschikbaa:r was. Toch zijn wij van men:i.ng, ' dat, waar 
Arnsterdam is voorgegaan. Leiden, dat in dit opzi<rht · nc>g zo betrekke,.. 
lijk kort geleden vooraan stond, niet mag achterblijven. Al is nog niet 
te zien watmeer, er zal wei eens, en Iaten wij hopeD. binnenkort,. ver,.. 
betering 'komen. Het Genootschap moet in deze waakzaam blijvenl 

Gutta cavat lapidem, tion vi sed saepe cadendo. 
' Wei. vindt ons streve11 meer en meer voorstanders. Telkens bemerkt 

men, dat de belangstelfing in de geschiedenis der wetenschappen groeit. 
In. de kort na de ootlog verschenen brochure ;,De Vernieuwing der 
Universiteit", door Prof: Dr: J. H. Brouwer en vijf C';lrtdere hoogleraren 
aan de Rl.jksuniversiteit te Groningen geschreven, wordt voor het Stu ... 
dtum denera:le de .,Ontwikkelingsgeschiedenis der B;.,wetenschappen" 
aanbevolen. Bij de dood vah Nuyens .zeide de voorzitter. van de 
,,Nederlandsche Maatscha:ppij tc::>t Bevordering der Geneeskunst" in 
zijn her.denkingsrede: ,,Maar het herdenken van eert belartgriyk histo ... 
deus va11 ons vak is niet .aileen voor het verleden belangrijk, het moet 
ook · een lic:h~ werpen op de toekomst van het vak. Zeer zeker zal de 
Maatschappij zich meer moeten. gaan bemoeien rnet het steunen van· ci.,. 
heneeskundige wetenschap, en zij ~an dan de bibliotheek diensfbaar . 
maken aa:n het vak, da:t men gewoo.nlijk noemt de .geschiedenis der 
geneeskunde, maar dat ik liever zou willen noemen de geschiede11is van 
het geneeskundig denken. Wanneer wij aansturen op de oprichting 
aan een cler Universiteiten, bij voorkeur Amsterdam, van een gelegen ... 
heid waar gedoceerq wordt de geschiedenis van, het geneeskundig 
denken, iets als de philosophfe d.er geneeskunde, zouden wij het beste 
de verc:iiensten vim N uyens eren." 
De belangS'telling is groeiende, .niet alleen met woorqen, maar ook 1r...d 

de daad. Enkele colleges door Forbes te Delft in het Studium Geneiale 
gegeven, h~dden een overweldigend succes, maar het wachtep. blij£t op 
.de benoemtng van hoogleraren in de geschiedenis der exacte weten ... 
's~happen. W el. geven verscheidene hoogleraren, die belangstelling 
hebben voor de geschiedenis van hun vak, enkele historische colleges, 
en stellen andere zich in verbinding met onze Schakelcommissie om 
door buitenstaanders geschiedkundige voordrachten te laten houden, 
maar, dit kunnen wij tach niet anders dan als een gebrekkige en dus 
tijdelijke oplossing beschouwen. Voor de bloei van de nieuwe weten ... 
schap is het no dig, dat hi.er niet person en worden aangesteld, die naast 
een drukke werkkring met het geven van hoger onderwijs in deze 
jonge vak~en ;worden belast. De wetenschap heeft behoefte aan hoog,. 
leraren, d1e z1ch geheel aan deze taak kunnen wijden en naast he~ 
geven van colleges over voldoende vrije tijd beschikken om in hun vak 
Je studeren, want er moet nog zoveel van de grand af worden .op ... 
gebouwd. Aileen dan kan hier iets goeds uit groeien en aileen dan 
zu1le11 deze docenten in staat zijn, jori.geren in de geschiedenis der 
wete~schap op. te leiden en hen tot voprlichting en steun te dienen bij 
~e11 e:ventuele promotie. Wei zou het mogelijk zijn, dat aan een hoog ... 
leraar. werd opgedragen, college aan meer dan een Universiteit te geven. 
W aax we .zien,, dat de toestand in andere Ianden, waarvan we met 
n.~me kunnen noernen E11geland, de V ere11igde Staten, Belgie, Frank ... 
nJk, 2;weden, waar we tach ook met een jonge, opkomende weten,. 
schap hebben te doen, aanmerkelijk beter is, is het wei ~duidelijk, dat 
Neder~an~, wil het in de rij der cultuunzolken in. de harde strijd, die 
reeds ts tngetreden, een vooraanstaande plaats behouden, niet kan en 
niet mFtg achterblijven. · · 
Wij. kunnen slechts een lichtpunt zien, dat er op wijst, dat de. geschie,. 
dems der Wetenschappen bij. de regering wat meer waardering begint 
te ontm.oet~n. en dat is,, dat het Rijk het ,Museum Crob:J.melin" tot 
Rijksmuseum h.eeft gemaakt. Voor Crommeli.n zelf, hoewel nog krachtig 
;an geest en hchaam, is welhaast de tijd van heengaan gekomen. Zou 
111 enkele jaren random dit Museum, wa:arin zich thans ook ons Insti ... 
tuut bevi_ndt, :en groeiend centrum ontstaan vo0 r de beoefening van 
de geschtedems der Wetenschappen? Zullen wij hier. een directeur en 
onder ... directeuren zien, die tevens als ho0 gleraren in de geschiedenis der 
Genee~.kunde en der Natuutwetenschappen hun tijd en energie aan 
'deze rlJpende vorm van wetenschappelijke cultuur kunnen geven? fiet 
zou in het belang zijn van Nederland. · 

Kunst en wetenschap .zijn twee. van de voornaamste levensuitingen van 
~lk cqltuurv9lk. Wil men doordringen t()t de kern van een cultuur, d.a.n 

)S het ~eker _nodig .elk van deze. beic{e ge~§tesactiviteiten te volgeh en. t~ 
bestuderen m hun ontstaan en groei. Boi:kstaele. 
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Knowledge is power, but this power may become a danger if its spirit 
be false and if it be bent sotely upon material achievements. It is only 
when science is explained and tempered by history that. it acquires its 
whole educational value, and that the main objections to scientific 
education ce.ase to be valid. 

George Sarton. 

Des notre enfance, on nous apprend l'histoire des conquerants aux~ 
quels les nations doivent les fleaux de la guerre: on ne nous dit rien 
de celle des artisans, sou vent obscurs, qui. assurent aux societes le bien,., 
etre de la vie materielle et les fouissances de l'esprit. Nous n'ignorons 
pas que Xerxes incendia Athenes, que· Pompee et Cesar firent couler 
des {lots de sang sur le champ de Pharsale, rhais nous ne savons pres~ 
que rien de la vie d'Euclide ou de celle d'Archimede, dont les decou~ 
vertes trouvent encore chaque jour tant d'applications utiles. 

Gaston Tissandier. 

L' etat actuel de la science ne se comprend bien que par rapport a t etat 
qui fa precede et ainsi de suite, Ia science ayant ses epoques, .se.s con~ 
ceptions, ses formes d' expression et de reflexion, ses idees directrices 
temporaires ou durable, sous /es toitmants et les reactions qui .la jalon~ 
nent. Abel Rey. 

Door .de geschiedenis van zijn beroep moet de student een goed begrip 
krijgen van het wezen der geneeskunde; hoe zij ontstaan en gegroeid 
is, maar in den loop der tijden van aangezicht wisselde bij den vooruit~ 
gang der beschaving, waarmt!de zij inTtig verbond.en is. De geschiedenis 
is voor de geneeskunde een .waardevol middel om het heden goed te 
begrijpen en de toelcomst beter te gissen. 

Nuyens. 

L'histoire de la science n'est pas une chose morte, une curiosite d'eru~ 
dit. Non· seulement elle reproduit !'adaptation de. !'esprit aux choses 
et la prise 4e possession par l'homme de son milieu, mais elle. fait 
suivre la constitution d'une methode destinee a resoudre les .problemes 
que se pose l'esprit. 

Henri Berr. 
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Op de Grote Marla te Gorinchem 23 October 1938 (zittend v.l.n .r.: Kroon, Maas, Burger, burgemeester Mr. Koolstra, 
Schoute, Hunger, Schierbeek, van Andel, de Fey/er, Biegel). 



NATUURWETENSCHAPPELIJKE VERZAMELINGEN 
.EN MUSEA 

V olgens artikel 2 van de Statu ten stelt het Genootschap zich o.a. ten 
doel het onderhouden en uitbreiden van verzamelingen, die op de 
Geneeskunde, de Wiskunde en de Natutirwetenschappen betrekking 
hebben. De verzamelingen, die wel niet het eigendom zijn van het 
Genootschap, maar dan toch onmiddellijk onder zijn vaderlijke zorgen 
vallen, zijn die van het lnstituut en het Penningkabinet. In het Insti~ 
tuut worden boeken, prenten en dergelijke zaken verzameld, bewaard 
en tentoongesteld, in het Penningkabinet penningen. Het Genootschap 
heeft geen museum, dat historische voorwerpen op het gebied der 
natuurwetenschappen bevat, maar het ligt toch ontegenzeggelijk op zijn 
weg, het bewaren en tentoonstellen vpn dergelijke voorwerpen te be~ 
vorderen .. Waar mogeli}k zal het dan oak deze taak nakomen ert van 
raa'd. en advies dienen,' als daarmee het bereiken van dit doel kan 
worden bevorderd. 
Wanneer men aan musea denkt.' denkt men in de eerste plaats aan 
musea van schilderijen en beeldhouwwerken: De beroemdste musea in 
binnen ... en buitenland bevatten prodttcten van oude kttnst. Maar daar ... 
naast vindt men allerlei andere zaken in musea uitgestald, want alles 
wat waard is, te worden bewaard is in een museum op zijn plaats 
en ook oude instrumertteu behoren in musea thuis. Het publiek loopt 
dergelijke voorwerpen' dikwijl~ geringschattend voorbij. Naar een oude 
apotheek, om een voorbeeld te noemen, kijkt het met dezelfde ogen, als 
waarmee de Amerikaanse toerist Marken en Volendam beziet. Slechts 
een klein percentage begrijpt de wetenschappelijke waarde van oude 
-..;oorwerpen en de betekenis er van voor de culturele ontwikkeling onzer 
samenleving. 
Het ligt volkomen op onze weg, de musea en verzamelingen, op histo ... 
ri§lch natuttnvetenschappelijk gebied, die zich in ons land bevinden, 
te beschrijven en op die wijze den lezer de weg te wijzen en hem aan 
te sporen deze verzamelingen te bezoeken. Wij willen hier evenwel 
met een korte opsomming volstaan. In de eerste plaats hebben wij de 
verzameling van oude natuurkundige en geneeskundige instrumenten: 
het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der N atuurwetenschappen 'te 
Leioen, kortweg wei genoemd het ,.Museum~Crommelin" n.aar den 
directeur en oprichter Dr. C. A. Crommelin, .des museums auctqr et' 
dux. Verder moeten wij nog noemen de lnsttumentenverzamelin.g ·van 
'l'eyler's Museum in Haarlem en de afdeling Natuurkunde ·van het 
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Museum voor het Onderwijs in· 's~Gtavenhag~. dh::: dt>or de b~kwame 
zorgen van den vroegeren ditedeur Dr. W .. E.' van W.ij~ •.. ~ot ee~ hoo~ 
wetenschappelijk peil is gebracht. En met d,ez,e opsqj:nmJN)' U)n .WlJ 

eigenlijk klaat, helaas,, want de grote verzameling o1.1d~ .. ~~t.t.rt.u:~undige 
instrumenten, het Utrechts Universiteits. Mtiseu171.,. gehe~l in. qrde ge'" 
bracht en beschreven door den ditecteur Dr·. P ... H •. Vat]. Citt.ert, heeft 
nog steeds geen onderdak kunnen vftrden. De, yer~alllelirtg is. grooe 
genoeg, en ook belangrijk genoeg, om. vele rouseumzal~n te yullen ... / 
Een dergelijk . Jot treft het ·. Geschiedkqnrdig. M edischcPh~tmacelit'~ch 
Museurnt een :Zeer fraaie en interessant.e collectie, die eigendom is van 
de. Gemeente Amsterdam. Eertijds is de;~;e. tentoongest~ld g¢weest. in 
het Stedelijk Museum aldaar; maar de gc:tstvrijheld. v~m ey~ s~hilderijen" 
museum strekt Zich nooit verder uit' dan tot het ogenblik 4at .de .. ter 
beschikking gestelde ruil:nte voor andere ,doele:i~de1f PlQet word;n 
gebruikt. De ve:rzameling is irt kisten gepakt; Elris s~l'ake van ge:weest, 
dat zij .in het Openlucht~Museum in Arnhem Z()J.l ;ws:>rd.~i} opgesteld,. 
maar door wisseling van directoraat is hiervan, niets ge~ot\len .• Alles 
staat nu nog ont,titgepakt in )\rnhem en men is ~u bez,irerin ~roster;, 
dam een plaats voor te zoeken: . . .. ··. .... . . <· . <• · .. ·· .. · .. 
Beh~tlve deze verzamelingen op historis(.:h .11atuur'Y~t~ns~:;J.i.~~p~ltjk ge--
bied · zijn, er. irt Nederland nog vele kldnere ye~~~til~M119·~~ o~ speci~al 
terrein, als bijvoorbeeld de .coilectie. Slot en. ~f¢t.t.t;z,yaiJ d~,J1Jlll.& Ltps 
te Do~drecht, .en een permanente terttqopsf~l~fng)ip het ~eb\ed vap 
De Ontwil~keling van de Gloeilamp en ae J.l<tif:i ''>~PhH}p~ ;in,: Ei!ld~ 
hoven. Er zijn ook nog wei grotere en .kldn~r ··· ·· · }~~t~ wi,jder 
verb<.md staan met de geschiedenis der natil . . r:n• c:rls de,ar 
zijn het N ederlands Openlucht~M use11;r~. t:e.~ •.... ··•• ~~ 1f~~~::;f£.olen~ 
museum te Koog aan d.e Zaan, het l5tnn~~~. ~p~l(l~~ •. g'i.tM#~rzee~ 

~ Mns.~um te Enkhuizen, het . N ederlatia$ ~Ro ;~~~'LT/1t.i~ t{t,recht, 
het lnstituut voor. Scheepvaart en Lur:Mv.<t~r( :~~~~~}·"~~t :t1eilig~ 
heidsmuseum en het Museum. van .... 4ei1 .AZ, \ ''·~:~~~eJi~htm. het 
Pijpenmuseum in Go1.1da . en het Plan¢tat;igtfl. •,•:<.;•J;iis.?g.i~isinga in 
Franeker. . . . .. · ·.:s;~~·1~;·7~\··s·., .... · 
Wat wij .in ons land miss en is e~n grq6~ '!'-lk}t~~~JY~t~n~qhappeJijk 
Museum, zoals, het Science MttseunJ, Jri'.:Wop~@t!\•:~.··. vt<?!J~.e'rt(~toi~e · 
National des Arts et Metiets in Ptu;lj·s qf,h'etlj)~tt~ss ..... :tf.u,s~tlf/1: ·in 
Munchert; waa!' men alles op het g~hied VcAP.~e.>~.~tgg£~,e~~\1$<;happen 
bijeen vi!l.dt .. Is de. oprichting van .e~P,· .~e:rg.jfiJ,K.;~.9~r·~~;} • .Ji ~~derltmd 
onriJ.ogelijk( Ik geloof,. dat h~t ~~~:r·goed ,mq£J~l;1k··.~§.,~n h:~t zqu het 
vreemdelingep.bezoek in ·de hand. wet:keg;<~B;t;d!t •• la~t!:>t~cbJJ;~e over~ 
heid. ~eer stellig een p.unt va11 QV~~;we!?i~£E·¥~1l,z;iJ.~r~11Wt -v,rei §if de 
kostbare plannen voor de Indchtt1}g V£!li, ~etl'~e~s·g~~C)~m~e ;?:uiqerzee--
Maseum te Enk.hu~ze.n. •··· ··• j< ., .. J'··'' 
H.et m4seum .. dat nog het meest .pp ee11 meer 9P:W5\tteiid<Natt.tt,~:rwe.ten--
sc;ha:ppe1Gk M use1Jm lijkt, i.s het Museum 

18. 

Haag, dat ~afdeHngen heeft voor natuurkunde, biologic en ethnografie. 
Er lopen al sinds. lange tijd geruchten, dat het Nederla.nds Spoorwe[J.:
museum naar ~otterdam zou worden overg·ebracht. Bier heeft men 
reeds het rijk ir\.gerichte lnstituut voor Scheepvaart en Luchtvaart. 
Warineer men deze musea nu in een complex van met elkaa( verbonden 
gebouwen nog verenigt met het Museum voor .Land~ en Volkenkunde 
en het Maritiem Museum ,Prins Hendrik" en hierbij een natuurkundige 
afdeling' voegt, die niet aileen op historisch, maar ook op modern gebied 
veel wete~swaardigs te zien geeft, zou Rotterdam dan niet een belang"' 
rijk Natuurwetenschappelijk Museum rijk zijn? · 
Ook Amsterdam kent kleine musea, die meer be~ocht zouqen worden, 
wanneer ze in een groot verband waren opgenomen. Men. heeft daar 
het Veiligheidsmuseum1 de levende creatie ve,n Ir. R. A. Gorter, en het 
Museum van den Arbeid, waarvan de helaas ove.deden directeur, de 
schilder Herman Heyenh,rock, de levende ziel was. Deze twee musea, 
die vroeger reeds samen zijn geweest, zouden 1.1itgebreid kunnen 
worden door toevoeging van een royaa1 ingerichte afdeling, gevorind 
door de rijke verzameling van het Geschiedkundig Medisch,.Pharma~ 
ceutlsc[z Museum met zijn lou:de apotheek, kraamkamer en dolhuis,. 
kamer. Verder zou er ruh~te moeten worden gemaakt voor de aardige 
.ver.Zal:l).eling uurwerk.en, die thans als Museum en Archie{ voor Tijd~ 
meetkunde in een te kleine zaal va:n het Stedelijk Museum zijn op~ 
gehoopt. Het Natuur~Historisch en Folkloristisch Museum ,De Tonifn" 
zou het gelieel nog met een interessante a.fdeling va.n klederdrachten 
en walvisva:art kunP,en vermeerderen. Misschien zoti het Amster.damsch 
Historisc.h Museum ook nog zijn historische verZctmelin.g op het gel;Jied 

r va11 het oude Chirurgifns Gilde kunnen afstaan en het Rijks Prenten,.. 
kabinet zijn: Technische verzameling van i11strumenten en matedalen 
ten gebruike, bij de grafische vakken, en oak zou de vraag of het 
Neaerlands Historisch Scheepvaart Museum een plaats in. het geheel 
.ZOU m6eten krijgen, onder de ogeh kunnert worden gezien, Wa,arbij dart 
ter Zijner. tijd de m·ote historische afdeling van het Rijksmuseuni, het 
Nederlands Mt.tseam voor Geschiedenis, zou kunnen worden gevoegd, 
als de tijd gekomen is, dat .dit Museum ruimte voor andere zaken te 

· k.ort komt en blij is, voor deze zeer belangrijke collectie·een goed onder~ 
da.k te Vinden. AI deze musea moeten niet in ·te kleine I'uimte worden 
samen.gedrongen, ~ntegenqeel,. elke afdeling moet op zich zel£ een vol~ 
ledig museum zijn, waar men moet kurmen dwalen van de ene afdeling 
.naa:r de andere. Maar als centrale afdeling zou er een werkelijk 
Natuurwetenschappelijk Museum moeten · worden opgericht, wa:ar een 
wakkere directeur aan het hoofd moet staan, die kans ziet ( erl dit i& 
in het ·· geheel niet onmogelijk) verschillende Nederlands.e indtistrieeh 
bereid te vinden, het. materiaal 'VOor . permanente tentoonsfellingen op 
ve~schillend gebied aan. het geheel toe .te voegen. 
Is. dit ~lies een utopie? Miss,chien, tn.aa:r als ·de, grote gemeenten be,. 
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grijpen, dat het bestaan van een dergelijk museum het vre¢mde)ingen'"' 
verkeer zou bevorderen en de naatn vari stad en ·land in het buitenland 
ten goede zou komen, is verwezenHjking niet uitgesloten. 1

) 

C' est leur d~veloppement his to rique qui ·donne· gU:X sciences leur !;igni"' 
fication. et la ·leur donne tout etttiere. 

Abel. Rey. 

Men is z66 overtuigd van eigli!n voortretfelijkfzeid, en verblind door de 
overwinningen der hedendaagsche wetenschap. da.t .men meent· het te 
kunnen stellen buiten de kennis der geneeskrmst van vroeger, 

Van Rijnberk. 

Laat ons hopen, dat bij een herziening van het gerteeskttndig btz(ili!rwijs 
in verband met het op den voor;grotzcl treden. v[!n i/erikrichtingen, die 
de kennis. van den ontwikkelinf!sganfr ohmisba~r a:cliten .. qm. he(; wezen 
van een · biologische of pathologi$che entiteit te. bena([eren, . ook ·.de 
geschiedenis een plaats moge innemen in het geneeskundig leer.plan. 

· De Feyfer. 

Ben ~lgemeene kijk op den cmtwikkelingsganff ... der ... ex(J..cte weten~ 
schappen kan aanmerkeli}k aan diepte winnen, irtclien deze be.trokken 
wo.rdt op het totale geestesleven als acl;tergr<;md, Figuren als Huygens, 
Stevin, R. Koch, Planck en Einstein zoudeh dit gemak.ke~ijk kunhen 
demonstreeren. 

}-]etittga en Straub. 

1) Goed o:nderhou:den musea vereisen een sta£ van geed onderlegd, t~r zake kundig 
wetenschappelijk personeel, dat zich met liefde aan. qe•hein opgedrageh taak wijdt. 
Nq . is het met de salariering van directeuren en conl!ervatore:n. a.!ln onze 111usea 
veelal. droevig geste!d. Een onmiddellijk gevolg. hlerv?-il js.. daJ men niet ste.eds de 
beste persoon voor deze verantwoordelijke taak kan krijge!J. f(et .:z;ou toch zo moeten 
zijn, dat die personen onder de grote groep der leraren, die zich. tot. dit mooie werk 
geroepen voelen, deze roeping ook kunnen volgen, t~rwljl zij .dat.thans 111et ~et oog 
op de toekomst van hun gezin niet mogen doen •. OmQekeetd . ~omt . het voor, dat . een 
conservator van. een museum zeer tegen zljn zin gedwongen is nc:~ar een leraarsbaantje 
uit te kijken 'tot schade van ons museumbezit en cbs <yap .onze ,cultu1.1r. Is hef eel1. 
gezonde toestand, dat .ie111and .die voor het onder':Viis niet deugt noQ goed g~noeg is 
oin museumdirecteur te worden? Zou het. de Staat zoveel koster1 •. lllls niuseumdire<;teuren 
wat hun salariering betreft, met rectoren en '.directeuren van Gymnasia en H:B.S • .-en 
werde!l gelijkgesteld, en de conservato.reh met leraren1 "Zc)u dat ' op de ruim 300 
inrichtingen van middelbaar ondei:wijs in ons land zo vee! ultmaken? · 
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OVERZICHT VAN DE JAREN 

1938 - 194:8 

Hcerdenking van Bo~rhaave. te Leiden en . Harderwijk op 23 'en 24 
September 1938, 

, Het comit~ was gevormd door de Senaat van de Universiteit te L.eiden, 
het Genootschap voor Geschiedenis der Genees~, Natuur~ en Wis~ 
kunde, d.e Maatschappij .tot Bevordering der Geneeskuns.t en de V er~ 
eniging .. Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde". 
Vrijdag 23 September 10.30 uur. Same11komst in de aula van het Aca,.. 
demi.s.ch Ziekenhuis te Leiden. De rector niagnificus Prof. Dr. P. C. 
Flu opende de bijeenkomst, waarna de minister van 0. K. en W. Slote,
m.aker de Bruine een kort woord sprak. Hierna sprak Dr. D. SCHOU~ 
TE (Wassenaar) de Herdenkingsrede uit. Na hem volgden als sprekers 
Prof. Dr. PAUL DIEPGEN (Berlijn), Prof. Dr. J. D. COMRIE 
(Edinburgh) e.n Dr. H. E. SIGERIST (Baltimore). waarl1.a nog een 

·kort woord werd gevoerd door P~;of. Dr. K. F. WENCKEBACH 
('\V;eenen) en Dr. DINGER (N.O.I.) Hierna kranslegging bij het 
standbeeld van Boerhaave, waar Dr. C. FEHMERS (Rotterdam), als 
vqorzitter van de Ned. Mij. tot bevordering van de Geneeskunst, een 
ko11te rede hield, gevolgd door Prof. DIEPGEN, die namens de Duitse 
geneeskundigen: sprak en Dr. ;VAN VOORTHUYZEN namens de 
Bond· van NJ. geneesheren. . 
Des l1amiddags 1nwijding van de klok door de medische studenten aan 
het ziekerihttis geschonken, waarbij de heer HARDEMAN, voorzitter 
van de faculteit der medische studenten het woord yoerde, waarna Dr. 
H. H. MAAS. directeur van het Acad. Ziekenhuis een woord. van dank 
spralc Hiern.a bezoek aan verschillende plaatsen, die met het leven van 
Boerhaave in verband staan, nl. het graf in de Pieterskerk, de zieken
zaal in. he; voorma:lig St. Caecilia Gasthuis, de pastorie te Voorhout. 
Boethaave s geboortehuis, en Huize Poelgeest. 
Zaterdag 24 September. Tocht met open autobussen van Utr.echt naar 
Harderwijk, waa,r te 12.15 de burgemeester De Jongh Saa:kes het 
gezelschap welkom heette. flierna sprak Dr. C. P. J. PENNING 
(Harderwijk) over: D~ promotie va:n Bderhaave te Harderwijk. Nu 
volgd~de onthulling van de gedenkplaat in het Lirinaeus--torentje, .. vet~ 
vaal'dtgd door d~n beeldhouwer H. J. Etienne (Delft) .met een inscriptie 
van Prof. Dr. F, Muller (Leiden), waarbij Dr. FEHMERS namens, de 
.. Medici Batavi" het woorcl voerde. Na een Veluwse koffietafel, bezoek 
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aan p¢ Oudheidkame:t en de ketk, bootto<:ht over het lJ~?sell:l1e¢t naar 
. Amsterdam. 

Twintigste Najaats\rergaderirtg in 4e Raadzaal te Gotirtc:hem op .Z2 ert · 
23 October 1938. Viering van het 25 .. .jarig bestaan. · 
Za~erdag 22 October 20 uur. lfetenschappelijke Vergadering. · 
De voorzitter, Dt. D. SCHOUTE opeilt de vergaciering en memoreel't, 
dat dit de twintigste keer is, dat het Genootschap te Gorirtchem v~r"' 
gadett. en dat het 25 jaar geleden is, dat het Gehootschaf> werd op
gericht. Hij ciankt voor cle schitterende ploemenhulde :van de Jeden. 
die in de zaal aanwezig is .. Met een woord van. oprechte weemoe.cl 
herdenkt hij.het gestorvep. erdid E.G, GA:ARLANDT en zegt, dat·bij 
de crematie het Genootschap yetteg¢nwo6rdigd was door Dr, Schoute, 
.Q~. Burger e:p. Dr. Kroon. De aanwezigert ved1eHerizichvan hun zetds,· 
Ook is overleden het buitenlandse (:':relid Prof. Or. KARL SUOH()FF .. 
Wethouder Biegel dankt. den vootzitter, wC~arna .het woord 'voet;t: 
Or .. G. TEN OOESSCHATE (Utrecht)~ Alh~zen en 'zijn invloed op 
latere scl:trijvers. .. . 
De op liet Pl?Ogramll1a ve.rrnelde. ,1 toegez¢gde vdje me<:iedeling" oleek 
een verslag te zijn over .het zojui~t !;Jeho1,1den. IJ1edis.cJ:t .. historische con .. 
gl'es iri Zukl:-Slavie, dat door Dr, B. W. T&. Nuyens (Amsterdam) 

wetd .· uitgebracqt. . . .· . . . ·. . . .. . .· . . . . , 
Na afloop. wetden de !eden en ,hun introduce's ten huize. van. Dr. Van 
Ande,l ontva.ngen. . . . . , , . . . . · 
Zondag 23 October. 9.30. Algemene Ledenvergadering. 
Een yoorstel. het Curatorium van pet lrtstituut nie.t uit negert; maar 1,1~t 
zev:en person en te d9en · bestaa11. wordt aa);lgenornen,. URv:oerigcwor.dt 

. ge:sprok~n over de voorgestelde wijzigingen in Statuten. en Huishou~ 
delijk Reglement. De voorgestelde redactie wordt, 11a. kleine wijzigitrgel:i 
aangenomen;. . . , 
De naarn. vail het Genootschap wordt veranderd iJ:1.: i,Genootschap voor 
Geschiedeuis der· Geneeskunde, Wiskunde en . 't'Jat\lqrwetenschappen~'. 
Oe: door Dr. P. J. M. van Gils uitgedachte en doorl:J.et bestuur voo~.
gestelde ,roepnaam": ,Trias Histodca'' virtdt. geen fnstemlll.ing pij de , 
v:ergaderiilg. Prof. Dr, G. van Rijnberk wordt totereH? benpemd. 
11 p.ur. Herde(l.kit;l.gs.vergadering. Dr. L. Weutink bied.t. 11atnens de · 
ledep; een voorzitteJ;shamer aan met een naamplctatje. en een beeltenis 
van Boerhaave~ Dr. J. van der Hbeven wenst lief Genootschap gelJ.tk 
na:m.ens het Curatorium . van het Instit1.1.ut. ·. Ontva:tlgen telegramrneh 
worden voorgelezen. Nu.krijge:n het woord: . . . . .. 
Dr. P. M. G. DE FEYFER (Geldermal11en): flerinn.eringen uif de 
eers.te jaren van .de. Vereeniging voor Geschiedenis der Genees.:.>, 
N atu1.1r~ ,en' Wiskuude. Van deze rede ontvang'en de aanwezigeil e.eh 
exemplaar.. .· .· 
Dr. D. BURGER (Rotterdam): l913--1938,. 
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'Na aflbop V¢111. zijn rede. biedr Dr. I3urgel den Vqbrzitfer lret sersf¢ 
~xe:rnpla<!r ;yan 'het door· hem samengestelde ,;Ovet~icht'' a<ln• Op: de. 

>Gli~te Mar.kt wolidt een offfdele foto genom en, waarn:a men in Hotel 
Me:tropo'le aan eeu koffietafel aanzit. 
11: iwr .. Weten$chappelijke V ~rgaderin[J. 
Pr. J. LANKHOUT fs ... Gravenhage}: Over enige grondbegihselen 
der hedendaagse psychologie bij Spinoza,. 
Or .. KT. A. fiAL:eERTSMA (Delft): Petrus Hispartus (Paus Johah.-
nes XXI). . · 
Dr. 0. BANKI (Utres:ht): Bijdrage tot de geschiedenls van de ontdek;.. 
king van de dierlijke eel, )londetd jaar geleden. 
17,30. Gemeen:schappilijke m.aaltijd i.n Hotel Me:ttopqle .. 

Het J)estuu.r was vertegenwoordigd bij de door ·Prof .. Dr, ALl)O 
MIELl op 18 Mei 1938 te Leiden gehouden rede, ter gelegenheid van .. 

· h;e.t left, dat het juist 300 jaar geleden was, dat bij Elzevier in Leide:n 
de ,Discorsi'' v:an Gallilei versdienen. ' 
Aan h.et nieuw.~benoemde erelid, Prof. Dr. G. VAN RIJNBERK is een 
fraaie qorkonde . op pe.rkameD.t overhandigd,, vervaardigd door Johah 
Prins, teken,aar (Rotterdam). l 

18Ja,nu.ar1 1939 overleed Dr. H. J. LULOFS. Aan zijn graf sprak de 
''('porzitter van het Genootschap, Dr. D. Schoute. 
Op 25 Januari 1939 werd de Koninklijke Goedkel!ri:Q.~ op• de geWijzig.cf¢ 
statuten verkregeth · 

.Herdenkin~ van Petrus Camper op 29 en 30 April 1939, te Groni.ng~ 
·Dez.e herden.])ing van het feit, dat Pettus Camper 150 faar geled.eti 
(.op ( April 1789) was. overleden was georganiseerd door de Facult¢H: 
ger Geneeskunde te Groningen, het. Genootschap voor Geschiedenis 
enz. en het ,.Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskun.de. 
Zaterdaq 29 Apri(. Bijeenkomst in' de aula. Herdenkingsrede door l):r, 
f\. W, TH. NUYENS .(Amsterdam), wa~rna. de hooglerareh (;, F. 
l(O"CHAT~ l L. B. ENGELHARD, H, M. DE BURLET; L. D. EER"' 
EAND en: J. J; T'H. VOS in korte trekken zijn verdiensten in h.et Hcht. 
stelden op het gebied van ge oogheelkunde, verlosf<unde, ontleectkuN:h~i 
Ji~:t.kunde en ziektekun:.qig;e ontleedkurtde. . . . . ..• 
Z<;mr/?,g 30 April. 9 uur. Open1ng de~ tentoonstelling van C!lmpedat1~ 
in ]Jet A~at.omisdi..,Embryologisch Laboratorium. · 

Vo~~jaarsvetgadering op 30 April 1939 te Gro11i.t1gep, in de colleg~a~r 
vatt het .Anatomisch .. Embryolog~sch laboratorium · · 
1.1 . .30 .• Aigemene Vergadering. 
De bestittir.sleden Dr. B1.1rger en E}t. Hunger zijn periodiek aftreqehd 



herl<ozert; Een t5 .... tq.l nitt.twe 
wo.rdt benoemd, wa.aron.de.r acht <:lames, .. waarmee de dames <iiu~. itt-< 
trede in de kring yan · de gen:oofscfiapsleden hebben. gedaq.n. 
13;00 uu.r. Koffiema&l in het Academisch Ziekenhuist aangebodeh dept 
het Bestuur van het Ziekenhuis. 
14.15 Wetenschappelijke. V ergadering. 
Dr. D. BUJ<GER (Rol:terdam)1: Over de .uitvinding van de fotografie ' 
'(,1839). 
l.r. R. J. FORBES (Amsterdam): Edele tnetale~ in de oudheid. 
Dr. D. SCHOUTE (Wassenaar): [)e stad Groningen en de geschib-. 
denis onzer oude ziekenhuizen. ' · 
17.30 ttJU. Gemeenschappelijl}e maaltijd in De Doelen. 

:Naja:arsvergaderi.ng t~ Leide11 op Zond!lg Z2 October l9l9. in het 
Academisch Ziekenhuis. 

10 ulir. Algemehe Vergadering. . . . . . ... · .•.. 
Besproken .· word.t ee;n; voorgenomen 'bezoek van de. Newcomen~Society 
&a~ onsA<nid,. de invoering Vl:ll1 .een Genootschapspent1ing en het Pt.t~li.
ce.re:n: der niet .... medische v:oot<:lrachten,. De vetgadering . keurt het plan 
goed, dat deze voordr<1chte~, voor zover geschikt,. ·in ,,De. Natuu.r" 
Wptderl Oj1genometJ. en da.t hiervan in de vorm Van een boekje over"' 
dt~kketi worden gemaakt. Van eert aanbod van de uitgever, dat de 
led.eh• V<lil .het GendQts$chap zich tegen. de gereduceerde prijs van 
f 5.25 kunnen abonneren, wo.tdt door som,mige Ieden ge:bruik gemaa,kt. 
:;JJ uur.• W:etenschappelijke V ergadeting~ . ·. . . . ... 
J. ODERWALD F. R. S. A. (Amste.t;dam). Zorg voor,<:le gez.ondhetd 
aan boord van schepe:n. 
H. f. W: A. NlEUWENHUIZEN (Utrecht):·De ziekte V~fi r<ottin~ 
Lodewjjk .Napoleon. 
12.30. :KofHemaaltijd in het Academisch Ziekenhuis . . .. 
14 uar. 'Voortzetting der W etenscha.ppelij~e . V ergadering. 

'lVL H. BINGEN (M<lastricht): De geschiedenis der geneeskupde l)ij 
de volken der ouclheid en der middeleeuwen (met filtt:~v-er.toni.ng}. 
Dr.· p, G. CATI-t (Eindhove:n): De overbrengirt~t v:EJ.n tijdingeh irt 
vp!:i.ge eeuwen. . . . . ' . . ·•. . .. . .. ·. .. . . . . . 
ID:r~ C.P. J. PENNING (Harderwijk): La.dy·Ma:ry Mo:ntagu.en d;e 
:Va.riolatie. · 
Dt. M. A. VAN ANDEL (Gorinchem): Een ktirtsthistorische dinis~h~ 
:les. .. ··· 
Dr; A. SCHIERBEEK fs.-Gravenhage). doet vervolgens nog eenvrije 
ti1edede1ing . over . het zo. \juist verschenen eerste. deel V<ln ,.Alle. de · 

'Btie.ven1
' ·\ran van Leeuwenhdek. · · . / · 

. 1 S uur. Gemeenschappelijke 'mal'tltifd · in Zomerz6rg. 

1940.,. 
VtiorJaarsvergadering te Delft op 20 en 21 April i 9.40 in het Gebotiw I 
voo.r Mijnbouwkunde. 
Zaterdag. 20 April, 20 uur. Na het geb:rUiken van de thee in een zij.
vertrek wordt de Wetenschappelijke Vergadering geopend. Hier 
sprekeri: · 
Dr. A. SCHIERBEEK ('s .... Gravenhage): Landmeten en wijnroeien in 
Leeuwenhoek's tijd. 
Dr. K. 'I'. A. HALBERTSMA (Delft): Petrus Forestus, een betoemd 
Delfts geneesheer uit de .zestiende eeuw. 
Dr. Veraart heeft hierbij Dr. Baart de la Faille met vrouw en zoon 
en dochter geYntroduceerd, dlrecte afstammelingen van Foreest. 
In autobussen begeeft het gezelschap iich naar het stadhuis. waar het 
Genoots'chap door het Gemeentebestuur wordt oht:vangen. De burge .. 
meester, Mr. G. VAN BAREN, spreekt het Genootscha:p toe, de vodr.
zitter dEml<t met een kort woord. 
Zondag 21 April, 9.30. Algetizene Vergadet.ing~ 
De voorzitter, Dr. D. Sc:houte is aftredend. lnzijn plaats wordt gekozen 
Dr. G. ten Doesschate, die als reserveoffider van gezon<:lheid niet ter 
vergadering aanwezig kon zijn. Daar de ondervoorzitter, Dr. Hunger, 
wegens ziekte afwezig is, blijft Dr. Schoute de vergadering leiden. 
11 uur. Wetenschappelijke Vergadering. 
MEJ. P. BEYDALS, waarnemend archivaris vah Delft (Rotterdam): 
Beknopte geschiedenis van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft; 
Hierna trekt het g.ezelschap in autobussen naar het Gasthuis, · waar h.et 
Genaotsch<lp door den geneesheer~directeur wordt ontvangen. Na het 
gebruiken van een kop koffie wordt de tentoonstelling van boeken en 
prenten; bezichtigd, behorend aan museum en archie£ 'der gemeente 
Delft, door de zorg van Mej. Beydals opgesteld. Op de binnenplaats' 
:wordt een foto genomen. 
12.30. Hollands koffiemaal in restacurant Penning; 
14: uut. Voortzetting der Wetenschappelfike Vergadering. 
Dt:. T. LANKHOUT ('s .. Gravenhage): Richard Lower's Tractatus 
de Corde. 
MEJ. Dr. M. ROOSEBOOM (Oegstgeest): De eerste ontwikkeling 
van .. het achromatische microskoop. · 
Ir. R J. FORBES (Amsterdam): lmhotep, de man die god der genee:;~ 
kunde werd. ., ·· ~ · 

.Dr. H. ENGEL {Amsterdam}: lets uit de geschiedenis der natuUJ.• .. 
historfsche kabinetten. 
18 uut. Gemeenschappelijke maaltijd in Restauraht Penn~ng." 

Najaatsvergadering in. het Academisd1 Ziekenhuis te · Leiden · op 
Zondag 20 October 1940 
10 uur. Algemene 'Vetgadering. 
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8¢ erepertning wordt 1ng~ste1d, mE~ar aileen ili brons. Bet l5estuq.f hli!.ti 
\!"O.orgeste,ld: verguld zl1v~r. zilver en brpns. AcitJ Gr. D. SCrrOU'I'E 
wox;dt. de eerste e,repenning uitg¢reikt, even wei in. verguld z;ilver, cta.n,;. 
gez(en deze reeds was vervaardigd. . 
11 uu~. Wetenschappelijke Vergadering. 
Dr .. M. A .. VAN ANDEL (Gorinchem): Meester Henrie Smeeks, 
rlarrcttor, did.ctcticus. 

f " ·' < ' ' ' 

11.$Q. Bezoek aa;n het Instituut, dat door de zorgen van Dr. Maas 
in ·de oogh~elkundige kliniek zeer naar wens was gevestigd. De; djr:ecf"' 
teu,t: Dr. Hunger houdt een kor~e uiteenzetting. 
12.30, Koffiemaal \in het Academisch Ziekenhuis. . . 
14 uur. Voortzefting der W etenschappelijke. Vergadering. 
J;k D. SCH Ot;(TE ( W (lssenaar): Een en twintig jaar gel eden. (De. 
gesclliedschrijving . van het ;del<ephuiswezen.) · 
Or. I\. G. CATH (Eindhoven): Uit .de 'geschiedenis der electrische 
lichtbronrten. .. · · 
JO,r. 0. BANKI (Utrecbt): Uit de .geschiedenls der ontleedkunchge 
plastiel<·· . · · 
JN'a,aflC)pp wordt een be.z.oek g.ebracht aan het Nederlandsch His.toris~h 
Natuurwetenschappelijk Museum. 
Wegens de moeilijke reisgelegenheid vindt geen gemeenschappelijke · 
· tp.aal#jd plaats. · 
(.Yoi?r deze eerste oorlogsvergaderitl.g dfende de corivocatie als bewijs 
van toegang. De ledet1 werden et: aan lierinnerd, dat zij een le9itimatie~ 
kaart bij zich moesten hebben. lntroducti'e was niet toegestaa:n.) 

1.941. 
Vc:>otja,arsvergadering i;n het Anatoinisch La.boratoriunt te Utrecht op · 
Zondag 11 Mei 1941. 1 

10 uur. Algemene Vergadering. . . . . . ·. , 
D~. Maas is aftredend.ln zijn plaats wordt gel(ozen Dt. 0, B~n,ki; De 
xergadering besluit aan Dr .. MAAS de erepenning toe te .. l<€nnen; waar,
na de uitreiking plaats heeft. 
J 1· uur. Wetenschappelijke Vergadering. 
,,be film .en de geschiedenis der wetenschappen~·. films,Qy,er<de .ont'" 
w1k)celing van tandwiel. en waterhefwerktuig, il:lgf'!leid door Ir. R. J. 
EO RBES (Amsterdam) . 
Hierna bezichtigingr van. de anat()mische waspraeparaten uit· het M1.1~. 
seunr Bieuland, . verzameling Koning. . . . . . . 
12.30 Geen gemeenschappelijk koffiemaal. in een r:estaurar1t ( daar de· 
Joqdse'leden. daar geen to.egang hebben). In een lokaal VC\n het lC~borar 
to'rit\nr werd het 'nieegebrachte twaalfuurtje gertuttigd, waarbij koffie 
werd ges'chonkeh. 

1 

14 uut:. Voortzetting der Wetenschappelijke Vtrgf!:clering. 

:Z6 

P~<>f •. D~: A, •. I: P. VAN PEN BROEK {Utreclit).: .Een strijcl over 
gepleeg~ plagiaat tussen G. ]3idloo en W. Cowper. 
Prof. N. J. A. F. BOERMA ('s~Gravenhage}: lets over Peter HI 
Chamberlen en zifn verblijf in Holland. 
Dr. C. A. CROMMELIN (Leiden): Uurwerk:en van Christiaan Huy" 
gens uit zijn laatste levensjaren. 
Wegens de· tijdsomstandigheden werd geeti gemeenschappelijke maal~ 
tijd gehouden. Pit vond pas weer najaar 19-;1:6 plaats. . 

Najaarsvergadering in het Academisch Zieke.nhuis'te Leiden op Zondag 
19 Qctober 1941. · · 

1q uur. Algemene Vergadering. . . . 
De voorzitter herdenkt de gestorven leden, in het bijzonder Dr. M. A.. 
VAN ANDEL en Dr. J. YAN DER HOEVEN. Dr. Hunger hedt 
namens h.et Genootschap aan het graf van. Van Andel gesproken. Er 
W\)rdt gesproken over het oprichten van een penningl,<abinet. Er wordt 
scherp gediscussieerd over het feit, dat Dr. Hunger het Instituqt en 
hetGenoQtschap bij de Paracdsus~herdenking t.e Salzburg heeft ver,. 
tege:n~oordigd. 
11 .uur. W etenschappelijke Vergadering. ' 
I?:rof, Dr. J. A. J. BARGE {Leiden}: Reinier de Graaf herdacht (164J.., 
1941 ). 
12.~0. Op het programma stond, dat ~r gelegenheid zou zijn, het meec
g~ebrachte twaalfuurtje te nuttigen, waarbij k,offie zou worden geschQn'"' 
ken~ de ,toovenaar van het Boerhflavekwartier" had echter toch kans 
g:e~ien, de gasten wat beter te onthalen. 
'H uuf. Voortzetting der W eten$chappelijke V ~rga.dering. 
Or. F. M: G. De FEYFER (Geldermalsen): Paracelsus (1493~1541). 
Or. F .. W. T. HUNGER (Voorschoten): Nieuwe gegevens omtrep.t 
Clusius. , 
Ir. R. L FORBES (Amsterdam): Zink en messing in de oudheid, 

Vij£ dageli na deze vetgadering, op 21 October, vaardigde de 1,rijks· 
com1llissaris" de verordening uit, waarbij het voor Joden verboden was 
lid te zijn :van verenigingen als het Genootschap. . 

1942. 
Symposium over nHoofdfiguren ui.t de geschiedenis der Optica", te 
Utrecht .in. het Physisch Laboratorium op Zaterdag 28. Maar~ 1942 ... 
Dit sy!!lpOsium. was g.eorganiseerd door het Genootschap te zamen li1et 
de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. 
Symposium--commissie: Dr; G. ten Doesschate, voorzitter, Dr. P .. H. 
van Clttert, secretaris, Dr. P. M. van Alphen, Dr .. D. Burger, Dr .. A; C. 
Gromme1ill. en Or. A. C. van Heel. 

. 9.45 Operfipg door den voorzittet van de symposi~m~commissfe, De (} .. 
TEN DOES$CHATE. I 
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Verder 'spreken achtereenvolge:ns: . . · . . ... 
Dr. C. A. CROMMELIN (Leiden): Het 'optische werk van Chrtstlaan 
fiuygens. . · 
Prof. Dr. H. A. KRAMERS (Leiden): Augustin Jean Fresnel (1788~ 
1827). . . v 
rpr. P. H. VAN CITTERT (Utrecht): To~Hchting op de tento~nste~ .... 
ling van de verzameling van m~cro~copen van het Utrechts Umve,:st .... 
teitsmuseum en het Physisch Laboratorium. 
Gemeenschappelijke. maaltijd in Maison' .Schmitz. Hiervoor moest men 
zelf brood meebrengen. Er was koffie te krijgen voor f 0.25 perkop en 
l)uzarensalade voor f 0.75. 
1,330. Bezichtiging der tentoonstelling. 
14.30. Dr M. C. COLENBRANDER (Delft): Het optische werk van 
F. C. Danders. 
Dr. A. C. S. VAN HEEL (Delft): Van Hamilton tot Gullstrand. 
1;.6.30. Thee. ' 

Voorjaarsver\1adering in het N ederlands Ghsthuis voor Ooqlijders te 
Utrecht 'op Zondag 31 Mei 1942. 
10 uut:. Algem.er;e Vergadering. .. . 
De voorzitter bevond zich in krijgsgevangenschap en was derhalve met 
aanwezig. Dr. Hunger leidde als ondervoorzitter de vergadering. .. 
Dr. Sthierbeek was periodiek~aftredend, maar herkiesbaar<, daar htJ 
slechts vier jaar in het Bestuur had gezeten. Hij achtte ~et .. evenwel 
tegen de geest van de bepaling, zich herkiesbaar te stellen. In ZlJU plaats 
w'erd Ir. Forbes gekozen. lp. de plaats van Dr. Banki, die geen tijd had 
zijn bestuursfttnctie oak ma'ar enigszins na~r behoren te vervullen, werd 
I)r. Penning gekozen. In het Curatorium van het Instituut moes.ten twee 
nieuwe }eden worden gekozen, daar Dr. J. van der Hoeven was over ... 
l~den en Prof. Dr. Ernst Cohen door de bepaling van den rijkscommis .... 
saris was gedwongen te bedanken. N a langdurige discussie wordt het 
Bestuur gedurende de duur van. de oorlog gemachtigd, ~n . d~ze vac.a .... 
tures te voorzien, aangezien door den bezetter personeti kunnen worden 
ontslagen en er dus gevaar bestaat, qat deze plaatsen tijdelijk onbezet 
zouden zijn, wat in deze omstan:digheden hoogst fatale gevolgen zou 
kunnen hebben, waal' zo grote belangen op het spel staan. Ook wot.:dt 
besloten, dat bij afwezigheid van den voorzitter,. de ondervoorzitter 
de plaats in het C1.1ratorium vervult, die qualite qua aan den voor:--
·zitter toekomt. 1 

Oo.or de vergadering wordt ip het bestuur van ,het z;ojuist opgerichte 
penningkahinet •. ,Sdenti.a m~dica et naturalis. in nummis" Dr. Reijs 
gekozen en in de Raad van Toezicht Dr~ Burger. 
11.uur. Wetenschappelijke V ergadedng. 
))r. D. BURGER (Rottel!dam): Galilei (1564-1642). . ·. ·. . •. ·. 
12.30. Volgen!s het programma was er nu gelegenheid tot bet nuttigen 
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van h.et meegebrachte twaalfuurtje. ,.Er 'zal koffi~surrogaat met melk 
worden ge5chonken. Men wordt verzoclit hiervoor suiker mede te 
brengen", vermeldde het programma. Er was evenwel niet aileen voor 
koffie gezorgd, maar er was oak bouillon met een stukje citroen en op 
elk tafeltje stond een schaaltje met radijzen. 
14 uur. Voortzetting der Wetenschappelijke Vergadering. , 
Prof. Dr. H. J. M. WEVE (Utrecht): Inleiding tot de tentoonstelling 
van brillen. Hierna. w~rd deze tentoonstelling bezichtigd. 
Pr. D. SCHOUTE (Wassenaar): De ·reis van Jenner's, koepokstof 
van Europa naar Oost~Azie. , 
In plaats van de voordracht van Dr. G. ten Doesschate, die niet .aan,.. 
wezig is, spreekt ' 
Dr. A. SCHIERBEEK ('s~Gravenhage): Een en ander over magische 
kwadraten. 
Tot slot spreekt 
Ir. R. J. FORBES (Amsterdam): De evolutie van de smid. 
Op 31 Mei 1942 kwam het Bestuur even in vergadering bijeen en be,.. 

, noemde lr. R. J. Forbes tot onder~voorzitter. 
Door het Bestu.ur werden Dr. A. Schierbeek en Dr. D. Schoute aan,.. 
gezocht namens het Genootschap zitting te nemen in het Curatorium 
van, het lnstituut. Beiden namen hun benoeming aan. 

Najaarsvergadering in h.et Academisch Ziekenhuis te L~iden op 
Zondag 25 October 1942. 
10 uur. Algemene Vergadering. 
Aangenomen wordt een artikel in het Huishoudelijk Reglement over 
het Penningkabinet ,Scientia Medica et Naturalis in nummis". Uit,.. 
voerig wordt gesproken over een summiere catalogus van het lnstituut, 
welk onderwerp reeds op meer vergaderingen een punt van bespreking 
heeft gevormd. 
11 uur. W etenschappelijke Vergadeting. 
Dr. W. E. VAN WIJK ('s .... Gravenhage): Isaac Newton (1642-1727). 
12.30. Gelegenheid het meegebrachte twaalft1urtje te gebruiken. Door 
de goede zorgen van Dr. Maas werd hierbij een smakelijk kopje 
tomatensoep verstrekt. 
14 uur~ Voortzetting der Wetenschappelijke Vergadering. 
J. H. SYPKENS SMIT (Zwolle): Over praehistorische trepanaUrs. 
L. A. DRlESSEN (Hengelo,..O). Wolververij, Griekse papyri en 
middeleeuwse secreetboekjes. · 
IDr. F. C. UNGER (Amersfoort): Het Hippocratisch gesch:rift ,Over 
de Oude Geneeskunde". 
Dr. A. SCHIERBEEK ('s~Gravenhage): Enkele tot heden onbeke11d 
gebleven. han:dschriften van Stephaap. Blankaert. 
Dr. K. T. A. HALBERT.SMA (Delft): Jean ·Dominique·Lar:rey (t766,.. 
1842). ' 
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Qe bezetter gaf te kennen, t~gen de ?Prithting van ~et _J>ennfngi<ab!ne: 
geen be;::waar · te hebben, mits Dr. Reijs u~t de sttch:1~g Z01l. tred~n:. 
Daar deze de opriehting, in genen dele wdde bemoetlJ)ken,,.werd.op 
zijrt :voorstd door het Bestuur .in 1 het Bestuur van het Penpmgl~al:nnet 
Dr. Sch1erbee~ gekozen, die vlak bij Dr. Reijs 'i"oonde en beret.d we~s 
gedurende de oorlog als stroman te fungeren. 

1943. . I • • b . . . t Ut e ht op 
Voorjaarsvergadering in het Physisch La oratortum e . r c.. . 

Zondag 6 Jqni 19t3• . . . . 
1 

.· .· . ' ~ 
(De .co.nvocatie vermeldde: ,N.B. De ve~gade:mg kan sl~ch.ts doorgaan, 
indien het standrecht is opgeheven. lndten d1t op ~~ Jum met het geval 
is, zullen de leden een nadere oproep ontvangen. ) I 

10 t.tt.tr. Alr;.emene Vergadering. . · . . . . .. 
De borlog13omstandigheden deden zich gevoelen m cl~. mededehng, dat' 
de Schakelcommissfe haar werkzaamheden tot betere t1Jd~n had moeten 
ops.chorten en dat het P'enningkabinet even.eens I een gedwongen l:'~st 
w~s hxgegaan, doorde~t het Gemeente~museum in Den I;Jaag, wa~r de 
verzameling was oriclergebracht, was gevorde~d en .ontrUJmd. De e1gen: 
dommen waten opgeborgert of aan de 1n~brUJkleen~gevers terug 1 

gezonden. In het Besl:uur was Dr. Burger aan de beurt af te treden. 

Hif wer~ herkozen. . . 
1J uur. Wetenschappelijke Vergadermg. . 1 

.. · . . .• . ' 

Dr~ p, fl. :KRAMER. (Rptterdam): Leven en werk van Thpmas Dqver, 
'medieus en kaperkapitein ( 1660~ 1712). • . . 
Dr •. P. H. VAN ClTTERT (Utrecht): Oude astron01nisdie itistrt.t;... 

men ten; ' . . . . . . , . . \ 
12.30. Er zou gelegenheid zijn het meegebrachte twaalfuurtJe te. nut~ 
f g:en en het had in de bedoeling gelegen, hierbij bouillon, van. bou11lo:q~ 
~lokj~s te schenken, maar aangezien deze oak al opl de ?on, waren 
geko.tnen, kon dit ;niet doorgaan. Men trok daarom IJ:a~r een ~~.de buurt 
gelegen. caf¢tje, waai: men bij zijn boterham een kopJe kofftesurrogaat 
zonder suiker kon bestellen. . . . . . .\ .. ·· . . •. 
Na afloop werd de tentoonstelling Vall Oude Astronomlsche Instru~. 
menten bezichtigd. . . . . . 
lJAS. Voortzetting der Wefenschappelijke Vergadering. .~ . · .. 
Dr. D. BURGER (Rotterdam): Copernicus (1473~1513) en ZlJll hoofd,. 
werk:. ,,De revolutionibus orbium caelestium libri vr: (1543) · 
Dr. J. B. F. VAN GlLS('s .. Gravenhage):. l<opp~rtJesrnaandag. 
THIJS MOL (Amsterdam): De pharmaceutls'c.h: U1thangtek~ns.... . . 
Dr. G. TEN QOESSCHATE (Utrecht): De w1skunde van BoethiUs, 

Najaarsvergadeting in. het Academisch Ziekenhuis .te Leiden <>~ Zortdag 
24 October 1943. · 
10.3,0: Algemene v;ergaderin,g. , . . . 
Daar de voorzitter 'Dr; G. ten Doesschate door z1ekt~ verhmderd was; 

3.0 

I leidde de. o:nder .. voorzitter Ir .. R. J. Forbes de vergadering. Hij deelde 
mede, dat wegens .de tijdsomstandigheden van de viering vall het 
dertigjarig bestaal): is afgezien. I • 

11 aut. Wetenschappelijke Vergadering .. 
Dr. D. J. E~ SCHREK (Utrecht): Hypatia van Alexandrie. 
Ir. :R. J. FORBES (Amsterdam): de ontdekking ·van het ijz.er. 
12.30 Het meegebrachte twaalfuurtje werd gebruikt, .maar er kwamen 
goede gaven bij in de vot'm van soep, koffie en. fruit. 
13.30. Voortzetting der Wetenschappelijke Vergadering. 
Prof. Dr. A. J. P. VAN DEN BROEK (Utrecht): Vesalius en zijrt 
hoof~werk .,De h umarii corporis . fabrica" (1543,. 1913.). 
A. J. M. LAMERS ('s .. Hertogenbosch): Nieuwe bijzonderheden over 
Hendrik va:n Deventer (1651,.1721). 
Dr, A. SCHIERBEEK ('s .. Gravenhage): Leeuwenhoek, Malpighi en 
Swamm.erde~;n over gal~ :n sluipwespen. 

1944 •. 
Voo~jaars~e,rgadering in het Physisch Laboratorium te Utrecht op 
Zonc{ag 4 Juni • 944. 
10.30 .1\lgemene Vergadering. 
De voorzitter wijdde enige woorden aan het overleden lid Dr. F. C. 
Unger te Amersfoott, De verg.adering eerde zijn nagedachtenis staande 
met ertige ogenblikken stilzwijgen. De penningmeester Dr. Hunger wa:s 
,aan de beurt af te treden, de vergadering koos in zijn plaats Dr. fl. H. 
Maas. Hierna kwam .de benoetning van nieuwe le.dert aan de beurt. 
Op het lijstje van de voorgestelde leden kwam de naam voor van e~n 

. persoon, die nietnand gaarne als lid van het Genootschap zou zien op--. 
genomen. Door Iedeti was stemming aangevraagd tegen aile voor~ 
gestelde leden.. De voorzitter deelde mede, dat het Bestuur de candida~ 
tttren infrok, onder het voorwendsel, dat een stemming een onaan~ 
gename V.erhouding zou geven tussen het Bestuur en de V ergade.ring. 
Bet Bestuur zou zich over een ander-e procedure beraden. 
11;30 .. W etenschappelijke Vergadering. 
lr. R .. J. FORBES (Amsterdam)! Het Huis des Levens, de oud Egyp~ 
tische Academie van W.etenschappen. 
Dr. J. TH. HACKMANN (Heiloo): Francisco H~rnandez. 
12.30 Het meegebrachte twaalfuurtje werd genuttigd i.n een buurtcafe, 
wa,ar koffiesurrogaat was te verkrijgen. I 

13..30. Voortzetting der Wetenschappelijke Vergadering. 
Or. J. B. F. Vf\N GILS ('s~Gravenhage): Simulanten.. . 
Dr. C. P. J. PENNING (Harderwijk): Johannes ~sacius Pontantis> 
eerste. hoogleraar in 'de geneeskU:nde aan de Kwartier~hog"e:s~hool van 
de Veluwe. 
Dr, A, SCHIERBEEK ('s~Gravenhage): Over een. handschrift van 
een. kruidenboe:k te Wageningen. 
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Dr.P.G.CATH (Eindhoven): Democritus vanAbdera, de zogenaamde
lachende philosoo£. 

1949. 
Wintervergadering in het Academisch Ziekenhuis te Leiden op Zondag 
20 Januari 1946. 
10 uur. Algemene Vergaderirzg. 
De voorzitter, Dr. G. ten Doesschate heet de aanwezigen welkom in 
een vrij Nederland, waar men weer vrij kan spreken. Voor het Ge,.. 
nootschap hoopt hij op eert tijdperk van bloei. Verheugend is het dat 
Dr. Hooykaas, oud .. Hd van het Genootschap,- tot buitengewoon hoog .. 
leraar in de geschiedenis va:t!l. de natuurwetenschappen is benoem.d aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mage dit vo0rbeeld spoedig navoJ,.._ 
ging vindenl De overled:enen werden herdacht, ip. h:et bijzonder Prof. 
Dr. lr. A. A. MEKEL, die reeds in het begin vail, de oorlog door den 
bezetter is gefusilleerd, Prof. Dr .. ERNST COHEN en Dr. Hk. co .. 
HEN, die privaat .. docent in de geschiedenis der pharmacie te .Lei den 
was, heiden niet uit het concentratiekamp tertiggekeerd, Dr. J. B. F. 
VAN GILS, die de dood heeft gevonden bij het bombardement vail 
het .Bezuidenhout .. kwartier in Den Haag en Dr. E. W. TH. NUYENS, 
die kort geleden was overleden, juist v66r zijn meervoudig jubileum. 
De vergadering herdacht in stilte staande de overledenen. 
Nu kwam de ,,zuivering" aan de orde. (Kort .tevoren, - maar dit werd 
ter vergadering niet meegedeeld, - op de bestuursvergadering van 24 
November 1945, had het bestuur besloten niets te doen. De leden die 
gevangen waren genomen zouden zonder ingrijpen wel verdwijnen. 
Toen er echter van verschillende kanten brieven kwamen, waarin leden 
van "het Geno(}tschap meedeelden, geen vergadering meer te zullen 
bezoeken, als zij kans hadden bepaalde personen te optmoeten; had 
het Bestuur hierin aanleiding gevonden zijn houding te herziert.) De 
voorzitter deelde mede, ·dat het Bestuur Prof. de Burlet vail de leden.
lijst had geschrapt. Verder vroeg 'hij, namens het Bestu:U:r, of de ver-
gadering er bezwaar tegen had, de verdere ,zuiv~ring" aan het Bestuur 
over te laten. Er zou nag gelegenheid zijn, bezwaren tegert leden in te 
dienen. De vergadering keurt dit goed. 
Er was een comite gevormd, waarin oak het Genootschap zl.tting had, 
om NJlyens te huldigen, die op 23 Nov. '45 vij£tig jaar arts zou zfjn, 
op 2 Febr. '46 tachtig jaar zou worden, op 9 Nov; '46 50 jaar doctor 
en in 1947 25 jaar bibliothecaris van de Maatschappij voor Genees.
kunst. Men wa.s reeds bezig met het plan, een plaquette met de heel .. 
tenis van Nuyens te laten maken do.or den beeldhouwer Ch. P. Ham.
mes, toen Nuyens in de nacht van 19 o.p 20 Oct.ober 1945 plotseling 
stier£. Van deze plaquette, die is aangebracht, zijn verkleinde repro~ 
ducties, legpenning(!n, in brons vervaardigd, die voor de leden verkrijg~ 
baar werden gesteld. 
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Plaquette Dr Nuyens 



Bij de ingekomert stukken bev;indt zich een sthl;ijveti vart Prof. Dr. 1· 
varl der Hoeve, waarih .· hij d'e gastvrijheid opzegt aar. het InstitUt1t, 
dat reeds,sedert bi)n:a 20 jaren gastvrijheid had genoten in zijn kHnidc 
De voorzitter cieelde mede, dat het Bestuu.r in samertw:erking met het 
Curatorium van het Instituut naar een andere beht.tizin~r zou .1-litzi~ri. 
Verder wordt gesproken over hulp aan Iedert; die dool.' de oorlog hun 
bibliotheek hebben verl'oren. 
Bestuursvei'kiezin.g: Dr.·. G. ten Doesschate moest .· pe.riodiek . aftreden. 
en .Dr. C. P, J. Penning had voor zijn. bestuurslidma(:ltsd'tap beda,n.k.t. 
Gekozen werden Dr. A. Schierbeek als voorzitter en A. J. M. Lamers; 
De beide £ungetende Curatoren van het Ins.tituut waren als oorlogs~ 
maatregel door het Bestuur aangewezen. Nu de oorlog voorbij was, 
diende de Algernene Vergadering de benoeming weer in eigen hand 
te nemen. Tot Cu.~;a.toren werden gekozen: Dr. [): Schoute. en Pr()f. 
D.r. C. J. van der Klaauw. 
11.15. Wetehscf;appelijke Vergadering. 
Dr. J. A. VOLLGRAFF (Leiden): Over deel XXI der Oeuvres Com~ 
pletes van Cht. Huygens (Cosmologie). 
Dr. J• H. 0, REIJS ('s~Gravenhage): Medicina in nummis. ' 1 

Na afloop • hiervaJ1. werd een collectie pennip.gen' uit de verza.melill.g. 
van. Dr. Reijs beziclitigd. 
12.3'0 KoHietafel in het Ziekenhuis. 
1330. Voortzetting der Wetenschappelijke Vergadering. Herclenking 
van J. B. van Heb:riont (1577..-1644). 
Dr. F. M. G. DE FEYFER (Utrecht): Van Helmont als gene:es..; 
~undig~;:. . . . . . 
lr; R. J, FORBES (Amsterdam): Van Helmont als scheikundige. 
Na afloop van de voordracht van Dr. de Feyfer deelt de voo.rzitt.e.r 
mede, · dat aile leden, beha1ve Dr. de Feyfer, kort ge1eden een ron:dr
schrijven hadden .ontvangen, waarin hun . werd voorgesteld, aan. pr: 
DE FEYFER de erepenning uit te reiken. Het was hem een genoegelJ., 
aari dit verdienstelijke lid, dat zoveel voor de geschiedenis dei; gerie~s~ 
.kunde heeft. gedaan, de derde penning, die werd uitgereikt te mggeq 
overhandigen, · I · · 
Daar lr. Forbes buitenslands vertoefde, :werd zijn voord.rC:lcht: d9'&~ 
eep. !ler aanwezigen: voo~gelezen. Tot slot sprak nqg · 
Dr. D. 13URGER (Rotterdam): Galilei en zijn tijdgertoten. over de 
komeet van 1618. 
De \l:ergade~;ing :was te vier uur afgelopen, zodat ook ve.raf · Wohenden 
httn WOQl,lplaatsen· nog konden bereiken. 

Vootjaarsvergadering in het Academisch. Ziekenhuis te Leid~n PP 
Zop.dag .19 Mei 1946. 
10 •twr. Algemelre Vergadering.· 
Het door den secretaris uitgebrachte jaarverslag was uitgebJ;eider dan 
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gewoonlijk, doord:at er bijzonderheden in waten vermeld, die in vorige 
jaarverslagen :waren verzwegen. · 
Nu komt . de .,zuivering'' aan. c:le oide. Het Bestu.ur had een tweetal 
Genootschapsleden, die geheel neutraal tegenover de te behan.delen 
kwesties stonden, C. F. 1\IL Pieck (Leiden) en E. J. van der Linden 
(Amsterqam) bereid gevonden in een Ereraad zitting te nemen. Mr. 
K. Wiersma, de secretaris van Curatoren der Rijksuniversiteit te 
Lejden had aan het tot hem gerichte verzoek voldaan, voorzitter van 
deze raad te zijn. Deze Eteraad had de ingebrachte klacl).ten tegen twee 
Genootschapsl~den onderzocht en hierover twee rapporten opgesteld, 
waarin tot de cond.usie werd gekomen, dat beide leden van hun ltd~ 
maatschap vervaflen moesten wo.~;.d~n verklaard. Deze , rapporten 
kwamen ter tafel. Er ontspon zich een langdurige bespreking, waa,rbij 
bieek, dat er vooral onder d.e oudere leden verscheidene waren, die de 
condusie der rappotten te streng oordeelden, hetgeen in een. tijd, dat 
men moest constateten, hoe de dood de Jaatste. jaren de gelederen der 
ouderen had gedund, ook begtijpelijk is. De vergaderingl nam een 
motie aan, waarin een hernieuwd onderzoek door een nieuw te benoe~ 
men .Ereraad werd O!lderzocht. (Het Bestuur heeft dit zo opgevat, 
dat het de wens der vergadering was, dat de zaak als afgedaan moest 
worden he1>chouwd.) De voorzitter dankte de heren van de Ereraad 
voor het vele werk, d.!it zij hadden geda(ln. 
Een pogiqg om een leesport.efeuille in te stellen bleek niet veel succes 
te ondervinden. Wegens bedanken van Dr. Schoute moest een Curator 
voor . het .. Instituut worden gekozen; De V ergadering ber1oemt ·· J. H. 
Sypkens Smit. In de Schakelcommisie worden benoemd: Dr. F. M. G. 
de Feyfer en Dr. G. ten .Doesschate. 
13 t,tur. Koffietafel in het Ziekenhuis. 
Ul uur. Wetenschappelijke V ergadering. . . 
Prof. Dr. J. A. J. BARGE (Leiden): Van Wetenschap tot gezelschaps~ 
spel. een episode uit de geschiedenis der .functielocalisatie in de 
Mtsenen. 
DJ.\ G. TE~ OOESSCHATE (Utrecht): Beryllus en Bril. 
Dr. 0. A. WITTOP KONING Jr. (Amsterdam): De voorgeschieden:is 
yan het Collegium Medicum te Amsterdam. 
Dr. P. G. CATH (Eindhoven): W. C. Rontgen (1845 ... 1923). natuur ... 
~undige en ontdekker .der Rontgenstralen. . 
Daar het al kwart over vier was, ~werd een aangekondigde voor .. 
dracht van Dr. D. Burger (Rotterdam) tot de najaarsvergadering ujt .. 
gestelq. Ook kon het mondelinge verslag, dat Ir. Forbes zou doen van 
de indruk,ken vah zijn reis naar Engeland doordat d~ spreker buitens-: 
lands vertoefde. :niet doorgaa:n. De voorzitter, Or. Schierbeek sluit de' 
vergadering met een enkel woord. ,Het is een zware vergadeti:ng ge
weest, maar er heerste als altijd een goede geest en het hleek, dat het 
Genootschap een schok goed kan verdragen." (Op volgende verga .. 
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de~ingen bl~ek het ook duid.eHjk, d&t 4~ g¢>1ide ge€st en h(;tt saamhodg>
heic;l.sgevoel tus.setl .de lede:n ni~ het .mbtst had <gele'den.) 

N~j&ar~vergadering in het Academisch Ziekenhuis te Leiden op 
.26 en 27 October 1946. ·, ,, ' ' '• ,' ' " 

Zatetdag 26 October. 20 . uur. Wetenschappelijke. Vergq.deting: · 
De voorzittet, Dr. A. Schi~rbeek, dpent deze vergadeti:Q!g, die na een 
hele reeks. van eendagsvergaderingen, weer op twee dage.n wordt ge"" 
houden. Boven:dien is er weer eel1 gemeenschappelijke maaltijd op het 
programma geplaatst. Het had in de bedqeling g:e:Iege:ri, dez~ vergadering· 
t.e Ut.recht te houden. maar omdat Dr. Maas',· de directeur van.h:et 
Academisch Ziekenhuis met inga:ng; van NovemhEbo Cl'.s. mo.et aftreden. 
fs besloten, nog eenmaal van zijn guile gastvrijheid gebruik te maken~ 
Achter.eenvolgens voeren het woord: . . · 
Pr. V. w .. JJ, SCHENK (LoosduinenJ~ Erasmus? karakeet; .. · 
It, ] . VOSKUIL (Geldermalsen): De afstamlliing van de tove'tla~il'-< 
taarn. · 
~a· afloop·: g.etellig . san'lenzijn in Hotel: R~Jnland. 
Zondag .27 Octob.er. lO uur. Algemene Vergadering. 
Pe voo11z1tter r deelt mede, dat het Bestuut Dt. Joh, Theunisz 1:1aat~ <18.~ 
leidi11,g van een brief van den Officier Fiscaal in net dictrict. A$~.n 
\fan d!! le;denlijst heeft geschrapt. De verg.adercing.· kan zic.h.. hie]Jirlet 
Vetenig.en. De voorzitter: zeg:t vtrderf dat het Bestuu:tt beslOte::n ln~~~ : 
a'an• l?..to£, VAN RIJNBBRK blj zijn · aftreden a;l;s hoo£dreda<rteur va1tl 
h~t ,Ttjdschllift" de penning toe te kenrr.en .. Dit is reeds geschied. 
D~ verg:adering. hecht er achteraf haar goedkeuring aan. Ook~ he"eft liet 
Best~un hesloten> aan Pro.£. Di J. VAN DE~ .. HOEVE, die z'Ovele··· 
jaren het Institttut heeft g:ehuisvest, de e.l'epen,ni:ng uit te· reikeni .. De 

· vergadering hecht ook hiera.an haar goedke'Ltring. Er :wotdt eert depu" I 
t~tie ~iltg:ezonden. otp. de penning aan ProL Van. der Hoeye, dre er:Q:st~~f' 
z,te;k; hgt te ovetdiandigen.. Er worden zeven corre;spondererrde le\il¢1). 
benoomd. De .contributie, die . sinds ve;le . jarf!;tt vij £. gulden hedtQ~g~ 
wotdt voor 1947 tot f 7.50 verhoogd, Een c.omm1ssre. wotdt hen'Oenrcl' 
h'listaan~e ui~. de he:ren Sypkens Smit, Van der Linden en Schlicht~n~ · · 
E>ln advtes u1t te btengen over de a:ankoop van nieliwe boeken. 
11 t,tttr,,. Wetens-chappelijke veryaderingi 
Medacl:e-lt'l).g yan l:c. R J. FORBES (Amsterclam~; Ni~ttws ·u:it J!:ifg.e,... 
land. . · 

D~~ P~ H. VAN CITTERT (Utiedh}:.De gese'hi¢'deJ1is va'il' .'d¢···PrQ'"C 
p~r;~f€1tl.Jaa1.-f"asser~ Hierbif was een. ufjtgebl'IHde eollectie van deze in~t.tu,. 
me::n:tj.es ten too:n· ge$teld. 1 / · 

Hietrl~ doet [)t; B ... A. G. VERAART ~Kedhfade)1 vensla~JI vail; 
p~echttge onthulling v<.tn l:tet ged•e:nkteken voo:r D't~ ... Matl:iiijs¢:t.t,'.de 
vm~.er··van b:et .. gipsverband~ te Budel, waar hij: bij; tegenwoort$19'· 
Dr;· J. H. 0. R&j's laat e~n: dtie~al J5ennntigel¥ vaTJ.: Et:lis):llq:s %ret(, 



12.36 Kof.fletafel in het ZiekenhtJiS. 
13.45. Voortzetting der We'tenschappelijke Vergadering. 
Or. M. WAGENAAR (Rotterdam): De geschiedenis van de diagnose 
det diabetes. 
Dr. H. J. DROSSAART LULOFS (Amersfoort): Aristoteles ovet 
slaap en d:room. ' 
Dr. D. BURGER (Rotterdam): Heeft Archimedes de brandspiegels' 
uitgevonden? . 
Bierna doeh Dr. TH. A. SCHLICHTING en J. H. SYPKENS SMIT 
nog een korte mededeling. 1 

17.30. Gemeenschappelijke maaltijd in ,,Liberty". Sinds 1940 was er 
geen gemeenschappelijke maaltijd gehouden. 

1947. 
Voorjaarsvergadering in NattJra Artis Magistra te Amsterdam op 
31 *Mei en 1 Juni 1947. 
ZatercJag 31 Mel. 2,0 ut:tr. Wetenschappelijke Vergadering. 
Dr. D. A;· WITTOP KONING (Amsterdam): J. R. Glaubel' en zijn 
Pharmacopoea Spagyrica. 
Dr. J<. T. A. HALBERTSMA ('s ... Gravenhage): Het eeuwfeest der 
narcose. 
Na arloop: gezellig samenzijn. 

• Zondag J .]uni. 10 ttur. Algemene Vergadering. , 
Er komett enige subsidiekwesties aan de or de: aan het tijdschrift Janus 
IJij w'¢der verschijnen en aan. Prof. Forbes voor de inrichtrng van een 
bibliotheek. Het Bestuur was vertegenwoordigd bij de promotie van 
Dr. Lamers en qij het. afscheid van Dr. Maas als directeur van he:t 
Ziekenhuis. Er is een bescheiden begin gemaakt met een ov:erzicht van 
de bezittingen vdn het lnstituut. De voorzitter bedankt het N. T.v. G. 
en de Maatschappij voor Geneeskunst voor het inrichten van een ten~ 
to~nstelling van oude medische boeken tijdens het :N atuur~ en Genee:;"' 
kl,tndig Congres te Delft. Zowel de. Schakelcommissie als het Penning~ 
Jt~binet verkeren nog in oorlogsslaap. De commissie Van der Linden~ 
Schlichting~Sypkens Smit· brengt verslag ·.uit. Dr. J. A. Vollgraff doet 
verslag cfVer de best.Uursvergadering van de Academie lnternationale 
des Sciences. In de plaats van Prof. Forbes, die niet herkiesbaar is, 
wordt Jr. J. Voskuil in het bestuur gekozen. Een zestal corresponde~ 
rende !eden wordt benoemd. 
1130, Wetenschappelijke Vergadering. 
Mej. JOH. SCHEFFER (Amsterdam): lnleiding .tot de tentoonstelling 
van' ertige. oude boeken, platep., tekeningen en ,ratiteiten" uit de. bibli:o.., 
th~ek van Artis. Hierna werd deze tentoonstelling bezichtigd, door haar 
insamenwerking met Dr. H .. ENGEL samengesteld. 
12.;30. Koffietnaal in Restaurant·· Artis. 

··13.30. Voortzetting van de Wetenschappelijke Vergadering. 
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Prof. Ir. R. J. FORBES (Amsterdam): Nie~Ws uit. Amerika. 
Dr. J• .E. SCHULTE (Maastricht): De herclenkihg van' Pasteur te 
Patijs. (P):. St:hulte had bij de ,cinquantenaite .de Ia t)lott de Paste;u·r~· 
in November 1946 het Genootschap vertegenwoordigd.) . 
Dr. A. SCHIERBEEK ( ~s~Gravenhage.): Een en· andet over de vet ... 
groting van Leeuwenhoek's microskopen en over zijn verhouding tot 
een microskopiserenden Amsterdamsen burgemeester. 
Van het do en van vrije mededelingen maakten gebruik: 
Dr. D. BURGER (Rotterdam): Over een oud gobelin, de Arithmetica 
van het Museum Cluny. 
L.' A. DRIESSEN (Hengelo~O.): Enige onderzoekingen in zake 
antiek slakkenpurper. 
Dr. TH. A. SCHLICHTING (Amsterdam): Over het begrip catarh bij 
Aristoteles en andere oude schrijvers. · . 
1730. Gemeenschappelijke maaltijd in Hotel Cenbmal. 

Najaarsvergaderirtg in Diligentia te 's~Gravenhage op Zondag 26 Qc .. 
tober 19~7. 
10.15, Algemene Verg~dering. 
De vergadering besluit, bij het 35~jarig bestaan de erepenning post'"' 
hutJm. aan Dr. VAN ANDEL toe te kennen. Besloten wordt op de 
ledenlijst de studjerichting van de leden te vermelden. Er zljn bezware.n 
binnengekomen tegen het. vergaderen op Zondag. Daar de tet ver
gadering aanwezigen hiertegen uiteraard geen bezwaar f:Ullen hebben, . 
zal over deze beide kwesties een rondschrijven aan . de I eden worclefi 

· r.ondgestuurd. Er wordt gediscussieerd over yergaderen in Acmdemie~ 
stedefi of kleine plaatsen. De meningen hierover zijn verdeeld. Hij 
de inaugurate rede van Prof. Forbes te Amsterdam op 30 Juni 1947 
was het Bestuur vertegenwoordigd, evena:ls bij de opening van het 
Museum te. Lei den, thans ,Rijksmuseum voor: de geschiedenis cler 
natuurwete~schappen", waar Dr. Burger namens het Genootschap h.et 
woord heeft gevoerd. Den secretaris wordt opgedragen de volgende 
dag een gelukstelegram aan Pro£. Van den Broek te zen den, die dafi 
70 jaar wordt. De pogingen 'een rondzendportefeuille in te stelleti 
worden opgegeven. · 
Dr. J. A. VOLLGRAFF doet uitvoerig verslag van de vergadering 
van de Academie Internationale d'Histoire des Sciences. Naast deze 
~cademie is een Union opgericht, die meer democratlsch is.· Hoewel Mg 
met alles even duidelijk is ,en veel plannen in de Iucht l).angen, besluit 
het Genootschap tot de Union toe te treden. 
11 uur. Wetenschappelijke Vergadering. 
Dr. P. G. CATH (Eindhoven): Alexander Graham Bell 
de uitvinder van de telefoon. 
12.30. Lunch in Hotel Royal: 
11:.00. Voortzettinu der Wetenschappelijke Vetga,dering. 



I)r •.. D.~I3U~\P]iR (gq~ttrd~)t 0¢. ·~!tv.in~ir.t~ :vfin. 
£~~i'lJ,!Jl~: . t1 • t. 
l• fl:, .SY'P;r<:~tJS SlVUT (H!iltt~mJ;' Grep~n uit de Oud~li"9YPti~~~l:~· 
ge:xt~eskunde, . . ·. . . . . 
Plfpf, b .. R. J. ?Ol~-BES (Amllt-~rd~m)l J~never. 
l94S:. 
Voo~;jaarsvergad¢fin9' in De Doelen te l'loorn op 22 ert :n M¢i. 194$. 

Z.f!t~i;dflfJ.~2 lYfei. . · 
20 uu.r:.. · Welenschappelijke Vetgadeting; 
THlJS MOH fAmbem);. De ~wde Nederl~n<;l~e Wafvi~>WI<U'~ •. Hierbij 
had de spreker · een tafel vol Yoorwerpen, die op de walv~{lvaart hetrek" 
l<'vg beh!:>eJl JJit. e:i~en be:zit t.eP tocrn gellteld. 
2.1 uur:.. Ontuangst ten Btadhuize. 
In de histmische raf!9.#aaJ wwi het Q.eJ\QPtllchap venvelkPmd doo.t' de.n 
b~rgemeester. en. de voltallige gemeenter&a:d .. De burgemeester, Mr. H._C• 
LEE!y!HORST h,ield een we:lkpmstrede, waarin hij 9P !;le tjeschie!;le~i~. 
;a~ de ;tgtd wees. De voorzitter, Or. A. SCHIE:RBE:EK 'beantwoo~d4e 
deze rede:, waarna .th.ee werd rondgedien4. . . . · 
Be:t ,.Ge:ii:elliR, ~am~P:zijn" in Oe F:~sk<un· h.ield veleP. noQ laif kije~n~ 
~itlnd~g .ZJ .M ~i; 
~,$(} ttur:, 4-iuetnf!TJf! Vf!rga,derin.g.. • · . . . . . . . ·. . . .. . . ·.·• 
Eeric'h,t van Dt. cle :Beyier dat r:ij~ h:uisil\rts hem had afge.raden, de rei¢ 
t~ Qndernemen. :eel'i~rbt van. ovedijden van. hd lid Pr. E. A. KloJ:>hje 
(Njjmegeg), die pp . 86.-·jarige leeftijd is o.verleden. Pe . seetetaris d<:>et 
m.¢dedeHn.g van; ten: ee>rre~pop,de,ntie met de wedt.twe vein Prof. ~{)~"· 
Ernst Cohen. Mevrouw W. A, T. van Oinneken..,de Meester, d~!;! t!'t 
ge~olg b. edt .. t~ehad, dat zij een gl'ote schenMng heeft gedaan ·a.an bet 
Mvseum te. Leiden, bestf!a,rlde uit pv~rdl'ukken van. artikele,n van Pro.f. 
Cohen, ovet:druk:ken . v&n geleel'p.en. in binnen~ en . buitenUmd. een v~r--
~ameling merendeels bronzen, peP.nmgen op h1stortsch wetensehap~.eltJk 
gebie(en een grote verzameling earieaturen in lijst. De secretari~. h~d< 
~·~!;\· J:!itnodiging ontvangen voor de herdenking vl:ln Simon Ste\!ln · 111 

~l!J.l$Sel. waar Prof, Sarton hedt gesproke,n. Hij heeft hieraan ge~n 
ge,volg kun:tien geven. De Union Internationa1e heeft gevtaag!i, twee 
verte.genwoordigers vQtW de· vel'gadel'ingen van de Union.. aat1. te wij z.en, 
' Het Qf!stuur ht:eft beslo~en. ctat ell~ qualitate qua de v~orldtter e~ d.e 
~e~J;.e't:arls t'llllen zijn. die bij ve~li!rtderitlg anderen kunnen ~uanwfj~e·n, 
Op de en.quete he;eft i7% van .de leden geaJ;Itwo<>rd. De door hen 
ver~trekte gegevens over he.t. vergaderen · op Zondag wa~e_P. . Van . dte.n 
aard, dat er geen andere conFlt\~?itt uit was te tl'ek:k:en, da:rt .handh"a'virig 
van het !:Jeb~tdk; vergaclei'en op Zaterda,gavond en de daa~op volge:n.q~ 
Zondag. De ingekomen persoonlijke gegeven$ over de Jeden zijn YI!H). 

veeL.waarde voor archie£ en administratie •. p{e;t :Sell!tuur hedt eenpoging 
.. 'fjed&an •. het corresponderend lfd 'Pt.<of. Sat:to.n, die zic:h op het ogei1b1Jk 

!8 

in ~4ropa bevindt: :als sp.t:eker .op dez~ v~rg~d.$tili.9 t~ 'l~rljgen. malJ.r ~it 
was: niet soed in het reisplan van PJ:o~, Sa),lton.Jn·te passen. W:at. de 
~,.~$tUl1t'~ve:J.·ki~zing betrdt, Dr. Bur9er was aftr~<:iend en.w'e,rd herkozem 
.In de plaats v:a:P. Dr. Lamets, die voor zijn b~~tt.tUrslidm\iatschap had 
bedaPkt; werd I• H. Syp~e:hs Smit gekozen. · · 
De toekomst van het Instituut eiste een anipele bespreking. Paat het 
Rijk niet m:eer bereid is voor afzonderlijke ve:rzamelins(;ln .subsidies fe1 

geven, heeft het Curatorium in samenwerking met Mr .. de Li.nt besloten:, 
de bezittingen van het Instituut in langdurig bruikleen, aan het Leidse 
Museum a£ te staan. Het .subsidie van 'dit museutn. zal· dan worden 

· verhoogd met £2000.7 die voor het In:stituut nibeten worden aa.n~ 
gewend. Aan een kant is het een bedroevend feit, dat het Genootsch~p 
zijP. 'Instituut :uit. handen moet geven, maar het is n-iet i:ti s.taat het .zeH 

.. te fin.and~ten. ftet Curatorium blijft echter besta,an, zodat et nog wei 
d.egelij~ .een ba:Q,d met het Genobtschap overblijft. Onder goede' Ieiding 
kan' het Instituat, samen met het Museum tot een centrum van de 
beoefen~bg der .geschiedenJs van de Geneeskunde, Wisktind~ enNahit'lr" 
W~t~n:scht!ppen J.titgtoeien. . 
U uqr. W eterw;;happelijke Vergader:~ng, 
J: Q. KERKMEIJER, ou.d~directeur van het West~Ftles.:.Musel;!m 
(Hootn): Korte gesthiedenis van Hoorn .. Onder deskundige leidfXJ.g 
wordt daarna een rondwandelirtg door de stad gemaakt. Sp~<:iaal y{~ft;l 
)).ierbij de aandacht gevestigd op ·de. merkwaardige gevel van lief qUqe 
Sin .. Ha.ns~Gasthuis. · · · · ··· 
'1~.30; Lune:h in Oe Doelen. Als gasten zittet1. hierbij aan: Mr. _·H. e.· 
J;;eemhorst, burgemeester van Hoorn, Mevr. Leemhorst"'Lore:Q.t~, J. C. 
Ker·kmeijer., ereburger• van Hoorn, W. Janssen, dir.ecteur, van .het;W,e.stc 
Fries,.,Museum, H. 0. J. de Ruijter de Wildt, die de plaatselijke ; 
regeHpg belangeloos op iich had gerlomen en twee dames vap (l'e. 
V.V.V. Hoorn, die de leden door de stad hadden rondgeleid. :Oe yp~r-< i 
+,itter zeide in zijn tafelrede, dat het hem nog nooit was o:Jerk~me:n,; dat2 • 

~ij aan: 'een tafel tegelijkertijd de eerste burse.r ef!.-.. de erehut'get yan eett' 
stad heeft mogen begl'oeten. Ook .door dep, hurgemeester wer.d h:et 
Wt!E>td gevoerd. op minder officiele wijze dan in<. een vetgadetzaal 
gebruikelijk is. · · · · · · •·· · · 
14. ttar. · Voortzetting der:. Wetenschappelijke Ver:.gaderittg. 
A,Is e.erste sprelcer stond. op het programma vermeld Prof. Dr .. A~toft\e 
Pohtovici uit Boekarest. Daar deze nog niet in ons land was aanf)'~l<o1:ll~ 
en Dr. de Feyter af'Yezfg was, bleveJ:J. er slechts dtie sprekers ove~f(l.~J:l: 
Wie Qnheperkte tijd wetd gegeven. Er werd veel tijd voor gedach:ten.; 
wi.S.Ileling beschikbaar gesteld, zodat 'de namiddag op ongedwo:O;ge:ti \''iH]te 

· voldoende werd gevuld. Er sptaken:. · . . . ' . . " 
,J?rof. Ir. R J. FORBES. (Amsterdam): De ontwikkeling vein bet on:.det'". 
W.ijs in. de Geschiedenis in Nederland. · · 
Dr .. K. T. A. HALBERTSMA (Den Nai!Lg).: Drfe:. hei'oemde. Hoof:nS,e 



adsen,.Jetterkutl.digen uit de zesyende eeuw (Qirck Velius.. Pieter 
Hoogerbeets en Hadrian us Junius), . . . 
Hterna werd een kleine te1ltoonstelling bezichtigd yan portretten en 
boek¢n dezet auteurs ult het West~Fries~Museum en het Archie£, bij.
eehgebracht door den directeur van het W.~F.~Museum den Heer W· 
JANSSEN. . . .·. 
Dr, G. TEN DOESSCHATE '(Utrecht): Schijnbare grootte. 
Te hal£ vi.j£ was de vergadering geeindigd, zodat ook de versta£ wonen,.. 
den hun woonplaatsen nog konden bereiken. 

Does history te~ch anything? The histor:y of science will teach men tp 
be truthful, it will teach them to be brothers a.nd to help one another. 
Is no.t that enough? George Sarto.n. 

L'histoi.re cie la science .est n~cessaire a f'histoire de la pensee, parce 
qt,te t instr(lment du .progres de (a pensee, c' est la science. 
· · · Henri Bert. 

L'his.toire des progres de t esprit humain dans l<J voi~ scientifique est 
aussi ric he en interet, aussi feconde en enseignements qu' aucune autre, 
partie de thistoire generale. · Louis Figuier~ 

Notis ct.oyons qua la science, independarrzment de .ses resu~ta:s techni~ 
ques, est un phenomen.e social a,u meme .titre que l ~~t~ la. lztt;rature. le 
droit ou la religion, qu elle ne pousse pptnt sur la ctvtltsatton comme un 
epiphenomene iso[e, mais qu 'elle tient, au contraire, par . toutes, ses 
racine$, au t.errain social, politique, economique et ideologtque d une 
epoque determinee. Pieue Rousseau. 

It is true generally that, if we would study any subject properly, we 
must study it as something that is alive and growing and consider it 
with reference to its origins and its evolution itt the past. . 

Thomas Heath. 

Liee ·il un stade donne de la civilisation, chaque etape de la science fait 
par'fie de celle~ci et evolue avec elle. Pierre R<?usseau. 
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1913 Leiden 
Le.iden 
Amsterdam I 

1914 Amsterdam II 
D~lft I 

1915 Leiden I 
Amsterdam III 
Amsterdam IV 

1.916 Utrecht I 
Leiden II 

1917 Amsterdam V 
Leiden III 

1918 Leiden IV 
191.9 Gorinchem I 

Utrecht II 
1920 Arnhe.m I 

Gorinchem II 
Amsterdam VI 
})en Haag I 
Leiden V 
Gorinchem HI 
Pen Bosch l 

1922 Gorinchem IV 
Utrecht III 

1923 Groningen I 
Gdrinchem V 

1924 Utrecht IV 
Enkhuizen I 
Gor1nchem VI 

1925 Amersfoort I 
. · ZutJ?h~n I .. 

Gorinchem VII 
192.6 Amstetdam. VII 

Micide1burg I 
Gorinchem VIII 
Leiden VI 

1927 Pen Bosch II 
Gorinchem IX 

1928 Rotterdam I 
Gorinchem X 
.Enkhuizen II 

1929. Go.uda I 
Gorinchem XI 

J930 Ftaneker I 
Gorinchell1 XII . 

1931 Utrecht· V 
1 

• Gorinchem XIII 

GEHOUDEN VER,GApERIN'GEN. 

5 Juni 
28 Juni 
22 Novemper 
21 Februari 

.24 October 
2 en 4 Januari 

27 Maart 
27 November 
19 Februari 
7 April 

28 Ja:ouari 
29 Juni 
30 December 1 

19 O.dober 
2.3 November 
18. Juli 
16 en 17 October 
18 December 
12 Maar.t. 
11 Mei 
22 en 23 October 
18 December 
21 en 22 October 
10 December 
28 en 29 Apri: 
20 en 21 October 
26 April 
31 Mei en 1 Juni 
25 en 26 October 
5 April 

13 en 14 Juni . , 
1 7 en 18 October 
7 Maart 

12 en 13 Juni 
16 en 1 7 October 
19 October 
26 en 27 Februari 
15 en 16 October 
18 Maart 
2d en 21 October 
29 October 

6 en 7 April 
19 en 20 October 
31 Mei en 1 .. Juni 
18 en 19 October 
2 en 3 Mei 

17 e11 18 October 

Yoorlopige y~rgaderi11g. 
Oprkhtingsvergaderihg. 
Eerste wetenschappelijke verg. 

Herdenking Vesalius. , 
Herdenking benzolform. v. Kekule. 

Herdenking Dodonaeus. 
· Herdenking B6erhaave. 

(niet ·door de Ver .. belegd.) ' 

Eerste tweedaagse verg. 

Herdenking Jenner; 

Herdenking Chtsius. 

Herdenking Paluqanus. 



1932 Breda l 
Gorirtchew XIV 

193,3 Dev~nter I 
; · Gol!inchen'i XV 
1934 ~eldenVII ' 

Go~inchem XVI 
1935 Haarl¢n1 .I 

Gorinchem XVII 
1936 Eindhoven! ... ..

1
. 

· Gorinchem XVIl 
1937·Rotterdam.H 

Gorinchem XIX 
1938 Gouda II . . · 

.. Leic,h~1;1 VIIi 
H~rde~wjjk I 
Gotin~hem X:X: 

1939 Grol:l:ingen li 
II 

Lei.den .. IX 
1940 Delft Jl 

Lttide)l x·· 
1'941 Utt'echt' VI 

·· >Leiden XI 

· ·"!: .. e!l .5 Juni 
J5 efl. 16 Oc.tober 
10 en 11 Jj.tni . 

. 4l en 22 Qc;tobei: · 
· 28 el1 29 J\pt~il 
:20 en 21 October 
·~ en 7 April 

19 en 20 October 
28 en 29 MaE¥rt 
17 en 18 October.· 
17 eu 18 .April 
23 en 24 October 
9 e.li 10 April 

23 S¢ptel!lber 
24 September 
2'2 en · 23 October 
29' Apri,l · 
30 April 
22 October 
td· en 21. Apdf 
20 October 
11 Mei 
19' Odoper 

f 

28 ·Maart. 
31 Mei 
25' October 

6 Jtirti 
24 October 
4 Juni 

20 Januari 
19 Mei 
26 en 27 October 
31 · Mei en 1 Junf 
26 October 
22 en 23 Mei 

6 en 7 N ovembe.r 
f 

Herdenking Ampere. 

Herdenking. Boerhaave. 
id. id. 

\Y:iering 25~j~tig .· bestaart . .~ 
Herdenking Petrus' Camp¢'r. 
Herdenking uitv. fotcS:gttJtrte. 

:Hetc:lenking Reinier 1de Otaa£ ·.en 
· Pa.race1s.t:ts · · · 

Symposih10. Hoofdfigtrtert '()pti(a. 
Herd;e.!ll<ihg Galilet 
l'je~d;eJildng .. •~ ewtqn•. 
Hetden:l<ing , CQpernfccrg, 
Helf4enkl#g • VtS~aUtts', 

HetdertkinfJ .. v~nr HEdmont. 

fi et,':denking •·. ttitv. riahre~s~. 
Herdenkin.g; ·. G'rafram BE!'fl\ 

Vierirtg .J$-.jat:~g !!)e;<;;~a'art: ¢n 
h.e~dertRirig Si~n .SteVin. 

VOORZITTERS • . 
Prof. Dr. E. C. ·v~ri<~~~isu•tn:· 
Pro£. Dr. Ernst ~ph~n •· · . . 
Pro£. Dr. E· C, yll:rt:'fe~rsw.n 
Dr. J. G. de Lint' . · 
Dr. B. W. Th· NtJy~ns 
Dr. D. SchotJte .. • ··• ·• Dr. G. ten Doe~:~.sc.hat~ .. ·· 
Dr, A. Schierbe¢k · . ·· 

' ' ' ., ' ' 



SEC :REt ARISSEN. 

Dr. J. 1\., Vollgtaff , . 
Dr. F. M. G. de Feyfer 
Dr. M. A. van Andel 
A. J. M. Lamers 
Dr. J. B. F. van Gils 
Dr. M. A. van. Andel 
Dr. D. Burger 

PENN:f.NGMEESTE:&S. 
B. A. van Ketel 
Dr. D. Schoute 
Dr. 'F. W. T, Hunger 
Dr. H. H. Maa,s 

BIBUOTHECAR.ISSEN. 

Dr. J. A. Yollgraff 
Dr. Ft M. G. de Feyfer 
Dt .. M •. A. van Andel 
Dt. J. 'Et Kroon 

.1913~1917 
. 1917*1920 

1920..;1922 
1922~192.7 
1927~1932 
1932*1934 
1934~ 

1913--1919 
1922*1926 
1926,.,1944 
194:4* 

1913*1917 
1917'"'1920 
1920,..]922 
1922'"' 

DI~ECTEUREN VAN HET JNSTITUUT. 

Dr. J. G. de Lint 
I)r. F,W. T. Hunger 
Dr. C. A. CrommeHn 

1928.,1.936 
19:36'"''1917 
1947,., 

CURATOimN VAN HET INSTlTUUT. 
benoemd door de Algemene Vergaqeri11g. 
Dr .. F. M. G. de' Feyfer 1928,.1932 
Prof.Dr.Ernst Cohen 1928;,,1941.. 
Dt. J. van .det Hoeven 1932;..194.1 
Dr. D. Schoute ··1942~1946 
Dr. A. Sthierbeek 1942,.,19~6 
Prof. Dr. J. C. van der Klaauw 194.6-
J. H. Sypkens Smit 1946'"' 

La medecine (!tJmt!ine dt:tns sa forme restreinte de l'efude et du traitement 
de l'IJ,bfnme malade est si completement, inse~ee dans. le quotidien sQcial 
que son histpire est inseparable de celle de la civilisation c6ncomita.nte; 

Laignel Laoasttne. 
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