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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Toekenning erelidmaatschap GeWiNa aan prof. dr. G.A. Lindeboom. 

In de vergadering van 3 november 1979 werd aan prof. dr. G.A. Lindeboom 
het erelidmaatschap van het Genootschap GeWiNa toegekend. Devoorzitter 
sprak professor Lindeboom als volgt toe: 

Waarde Professor Lindeboom, Mevrouw Lindeboom, 

Het doet mij een bijzonder genoegen als voorzitter van het Genootschap 
GeWiNa U, Professor Lindeboom, te mogen toespreken. Mag ik beginnen 
voor de hier aanwezigen in het kort Uw levensloop in herinnering te roepen. 
Na de studie van de geneeskunde aan de Gemeentelijke Uhiversiteit van 
Amsterdam bent U — dit jaar juist een halve eeuw geleden — op 20 maart 
1929 tot arts bevorderd. Uw promotie over encephalographie vond plaats op 
28 mei 1930. In 1932 voltooide U Uw opleiding tot internist, waarnaUzich in 
het jaar daarop als internist-rontgenoloog in Amsterdam vestigde. Van 1944 
tot 1969 was U geneesheer-direkteur van de door U opgerichte Pieter van 
Foreestkliniek. In 1950 werd U benoemd totgewoon hoogleraar aande Vrije 
Universiteit met als leeropdracht de algemene ziektekunde, de klinische 
propaedeuse en de encyclopaedie van de medische wetenschappen. In 1955 
werd daaraan toegevoegd de inwendige geneeskunde. Vanaf 1950 was U 
tevens direkteur van het door U gestichte Medisch-Encyclopaedisch Instiuut 
aan de Vrije Universiteit. Uit de bibliografie, die in de bundel Circa Tiliam U 
door medewerkers, leerlingen en oud-promovendi in 1974 werd aangeboden, 
blijkt dat U naast Uw drukke werkzaamheden in het onderwijs, de 
patientenzorg en niet te vergeten de gebruikelijke organisatorische 
verplichtingen nog tijd heeft gehad om tal van geneeskundige artikelen te 
publiceren alsmede een indrukwekkend aantal monografieen. Daarnaast 
blijkt eruit Uw belangstelling voor talrijke onderwerpen op het gebied van de 
medische ethiek. Uw sterke religieuze interesse en Uw geloofsovertuiging 
weerspiegelen zich in vele van Uw publikaties. Ik denk o.a. aan Uw bijdragen 
tot het jammer genoeg opgeheven tijdschrift Geloofen Wetenschap. zoals het 
artikel Libido Sciendi en Amor Dei (1969), waarin U ingaat op het 
spanningsveld tussen wetenschappelijk natuuronderzoek en godsdienstig 
gemoedsleven. Voorts aan Uw artikelen Boerhaave als Christen en Linnaeus 
als Christen (beide uit 1957) en de boekjes Dokter Lucas (1965) en Descartes 
en de kerk (1973). Centraal in U w werk staat Uw intensieve beoefening van de 
historia medicinae. Uw grote voorliefde ging daarbij ongetwijfeld uit naar 
onze zeventiende-eeuwse collega Herman Boerhaave, van wie U jaren lang 
studie heeft gemaakt, hetgeen culmineerde in de monografie Herman 
Boerhaave. The man and his work uit 1968. En dat U hiermede Uw 
Boerhaavestudies niet heeft afgesloten, blijkt uit devoortzetting vandedoorU 
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opgerichte serie Analecta Boerhaaviana, waarin dit jaar het derde deel van 
Boerhaaves correspondentie verscheen. Ook andere medici uit het verleden 
heeft U tot onderwerp van studie gemaakt, zoals Reinier de Graaf (1973), 
Florentius Schuyl( 1974) en Adriaan van den Spiegel (1979), terwiji recent Uw 
boek Descartes and Medicine is verschenen. U w activiteiten op het gebied van 
de historia medicinae blijken voorts uit de talrijke voordrachten die U 
daarover in binnen- en buitenland heeft gehouden, uit de door U opgerichte 
Stichting Historia Medicinae (1967), het tijdschrift Aere Perennius (sinds 
1970) en uit de door U sinds 1974 georganiseerde medisch-historische dagen 
en de sinds 1971 begonnen cursussen in de geschiedenis van de geneeskunde. 
Dankzij Uw inspanningen en die van Professor Bruins kon in 1957 het 
tijdschrift Janus weer verschijnen, terwiji U op internationaal gebied editor 
was van Cho Medica en vice-voorzitter van de International Academy of the 
History of Medicine. Nadat U in 1972 Uw algemene \eeThock Inleiding tot de 
geschiedenis der geneeskunde publiceerde (waarvan zeer recent de derde druk 
is uitgekomen), heeft U zich systematisch beziggehouden met de historia 
medicinae van ons land. Eveneens in 1972 verscheen Uw boek De 
geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland. Uw /I classified 
bibliography of the history of Dutch medicine (1975) heeft talrijke 
geinteresseerden in de geschiedenis van de medicijnen de mogelijkheid 
gegeven zich snel te orienteren in wat er op dat gebied voor werk is verricht, 
terwiji U thans bezig bent met een groot biografisch woordenboek, een 
welkome bron van informatie. De historia medicinae is voor U een 
wetenschap. Verschillende malen heeft U terecht erop gewezen dat de 
geschiedenis van de geneeskunde en van de natuurwetenschappen 
geschiedenis is, een deel van de geesteswetenschappen, en geen geneeskunde 
of natuurwetenschap. Ze zullen met de methoden van de geesteswetenschap
pen bestudeerd moeten worden. Tevens verdedigt U het geheel eigen karakter 
van de historia medicinae, voor welker beoefening U een medische opleiding 
voor onontbeerlijk houdt. Toen U in 1975 met emeritaat bent gegaan, 
betekende dat niet het einde van Uw wetenschappelijk werk. Integendeel. 
Zelfs heeft U tot begin juli van dit jaar het Medisch-Encyclopaedisch Instituut 
geleid. 

Professor Lindeboom, 

Ons Genootschap kent twee manieren om diegenen, die aan onze 
doelstellingen op buitengewone wijze hebben bijgedragen te eren: het 
toekennen van de erepenning en het aanbieden van het erelidmaatschap. 
Volgens artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement kunnen op voorstel van 
het bestuur door de algemene ledenvergadering tot ereleden worden benoemd 
zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de 
geschiedenis van de geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en 
techniek. Uw bijdragen tot de geschiedenis van de geneeskunde, waren voor 
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het bestuur van GeWiNa — daarbij unaniem door de ledenvergadering 
gesteund — aanleiding U het erelidmaatschap van onze vereniging aan te 
bieden. U heeft ons laten weten dat U bereid bent dit te aanvaarden, zodat ik 
kan volstaan U. Prof. Dr. Gerrit Arie Lindeboom, op grond van Uw 
bijzondere verdiensten voor de beoefening van de geschiedenis van de 
geneeskunde in Nederland, zowel wat onderzoek als wat onderwijs betreft, tot 
erelid van het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, 
Wiskunde. Natuurwetenschappen en Techniek te benoemen en U daarmede 
van harte te feliciteren. Mag ik de wens uitspreken dat het U gegeven magzijn 
nog vele jaren in goede gezondheid creatief werkzaam te zijn in het gebied van 
ons alien in dit Genootschap tesamen bindt, de geschiedenis van de 
wetenschappen en in Uw geval in het bijzonder de geschiedenis van de 
geneeskunde. 
Ook mevrouw Lindeboom, die steeds geconfronteerd is geweest met de grote 
werklust van haar echtgenoot en daar zeker veel voor over heeft gehad, wil ik 
gaarne gelukwensen. 

Promotie 

Op 6 juni 1979 is Herman van Looy aan de Katholieke Universiteit te Leuven 
gepromoveerd tot doctor in de wetenschappen op een proefschrift over de 
Chronologic en analyse van de mathematische handschriften van Gregorius a 
Sancto Vincentio (1584-1667). Promotor was prof. dr. P. Bockstaele. 
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AGENDA: ' 
(de met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1980 * 

•29 januari: Medisch-Historische Club, Instituut voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, "Huize Heyendael", Geert Grooteplein Noord 9, 
Nijmegen; tel. 080-513359. 

*2 februari-30 april: Tentoonstelling Het verhaal bij het materiaal. Een 
kennismaking met de archeologische studieverzameling van de 
Utrechtse Universiteit. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, 
Utrecht; tel. 030-332114. 

*26 februari: Medisch-Historische Club Nijmegen. 
*25 maart: Medisch-Historische Club Nijmegen. 
*19 april: Voorjaarsvergadering Genootschap GeWiNa, Naarden. 

BOEKBESPREKINGEN 

Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur 51 (1979), nr. 2, p. 57-169 (Epi-
demieen in Oudheid en Middeleeuwen). 

Het tijdschrift Hermeneus, dat wordt uitgegeven door het Nederlands 
Klassiek Verbond, geniet reeds meer dan een halve eeuw bekendheid als 
forum waar minnaars van de antieke cultuur elkaar regelmatig ontmoeten. In 
de tweemaandelijks verschijnende deelnummers treft men telkens een kleurig 
divertimento aan van historische, archeologische en vooral ook letterkundige 
bijdragen. Sinds enige jaren verschijnen op gezette tijden bovendien 
deelnummers die aan e^n bepaald onderwerp zijn gewijd en — hoe kan het 
anders — themanummers worden genoemd. 
De hier te bespreken Hermeneus-aflevering handelt in haar geheel over 
epidemische ziekten in Oudheid en Middeleeuwen en wordt reeds vulgatim 
"het pestnummer van Hermeneus" genoemd. Alle artikelen in dit nummer 
zijn geschreven door leden of oud-leden van het in 1913 te Leiden opgerichte 
Collegium Classicum c.n. M.F. Het 65-jarige gezelschap toont zich met deze 
lustrumactiviteit nog kras ter been; de keuze van het onderwerp getuigt zelfs 
van zekere jeugdige overmoed: historisch onderzoek naar epidemische 
ziekten is. zoals H.F.J. Horstmanshoff in een inleidend artikel£/j/<yew;>£'>j/n 
de antieke wereld uiteenzet, immers ongemeen moeilijk. 
Heeft de Leidse classicus in dezen volledig gelijk, voor het overige kan men uit 
medisch en medisch-historisch oogpunt over een aantal zaken met hem van 
mening verschillen. "Een verkeerde beoordeling van de factor epidemische 
ziekte in de geschiedenis", zo kan men bijvoorbeeld lezen, "wordt in de hand 
gewerkt doordat wij geneigd zijn te vergeten dat pas in de negentiende eeuw de 




