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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

AGENDA: 
(De met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgeno-
men) 

t/m 29 augustus: Tentoonstelling Het verhaal bij het materiaal. Een kennis-
making met de archeologische studieverzameling van de Utrechtse 
Universiteit. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, Utrecht; tel. 
030—332114. Geopend werkdagen 10-17 uur. Za. en zo. gesloten. 

* 14 juni-eind September: Tentoonstelling Ik lack me ziek. Een kleine uitstal-
ling van cartoons vanaf ongeveer 1825, die de spot drijven met de 
arts en zijn werk. Museum Boerhaave, Steenstraat la, 2312 BS 
Leiden; tel. 071 —123084. Het museum is geopend op werkdagen 
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondagen van 13.00 tot 17.00 uur. 

*27 September: Jongerendag. 
Op 27 September a.s. wordt onder auspicien van de Stichting 
Cosmas en Damianus een jongerendag georganiseerd. Het ligt in 
de bedoeling om studenten, die tijdens hun studie in de genees-
kunde of de natuurwetenschappen een scriptie hebben geschreven 
over een historisch onderwerp uit de genoemde vakgebieden, in de 
gelegenheid te stellen de resultaten van hun onderzoek aan 
gelijkgei'nteresseerden mee te delen. 
Anderzijds zullen studenten uit andere faculteiten, die belangstel-
ling hebben voor de geschiedenis der geneeskunde of der natuur
wetenschappen aan de bijeenkomst kunnen deelnemen. De Stich
ting hoopt op deze wijze de contacten tussen historici en weten-
schapshistorici in een vroeg stadium te bevorderen, 
De bijeenkomst zal plaats vinden in Gouda. Op het programma 
staan verder een bezoek aan het Museum Catharina Gasthuis en 
twee voordrachten over Cosmas en Damianus, een vanuit een 
medisch-historisch, de ander vanuit een algemeen historisch uit-
gangspunt. 
Behalve studenten zijn ook andere belangstellenden uit deze 
vakgebieden welkom. Zij kunnen zich richten tot de Stichting 
Cosmas en Damianus, p/a Geert Grooteplein Noord 9, 6525 EZ 
Nijmegen, (tel. 080—513359 of 515247). Zij ontvangen dan in een 
latere fase nadere gegevens over deze bijeenkomst. W.g., namens 
de Stichting, A.Th.J. Koning. 

*30 September: Medisch-Historische Club, Instituut voor Geschiedenis der 
Geneeskunde, "Huize Heyendael", Geert Grooteplein Noord 9, 
Nijmegen; tel. 080—513359. 
20.00 uur: dr. H. Beukers, Aderlaten in Middeleeunse kloosters. 
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•20 oktober: Vrije Universiteit Amsterdam. Erepromoties drs. F.E.R. de 
Maar en prof, dr. A.G.M. van Melsen. 

*1 november: najaarsvergadering Genootschap GeWiNa te Amsterdam. 
*13 december: Veertiende Medisch-Historische Dag, Medisch-Encyclopae-

disch Instituut, Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 7, 1081 
BT Amsterdam; tel. 020 5482700. 

JAARVERSLAG 1979 VAN DE VOORZITTER VAN HET INTERUNI-
VERSITAIR OVERLEG DOCENTEN GESCHIEDENIS GENEESKUN
DE, WISKUNDE, NATUURWETENSCHAPPEN EN TECHNIEK. 

Hetjaarverslag 1979wijkt intweeopzichtenafvandeverslagenzoalsdiesinds 
1972 in de ledenvergadering van GeWiNa zijn uitgebracht. De berichtgeving 
zal nu per leervak geschieden en er zal voor zover mogelijk, mededeling 
worden gedaan van de hoofdlijnen van onderzoek van de verschillende 
instituten, afdelingen of vakgroepen. Hiermee hoop ik te hebben voldaan 
aan een verlangen, dat vorig jaar uit de ledenvergadering naar voren is 
gekomen. 

GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE 

In het Medisch-Encyclopedisch Instituut van de Vrije Universiteit vond een 
ingrijpende verandering plaats door de wisseling van het directoraat op 1 
juli. Het onderwijs van prof. dr. G.A. Lindeboom werd op 1 januari 
overgenomen door drs. M..I. van Lieburg. Tijdens de 2 x 13 coUege-uren 
werd een chronologisch overzicht gegeven van de ontwikkeling der genees
kunde; het collegebezoek was redelijk. Aan het examen namen 274 kandida-
ten deel. De landelijke Cursus Geschiedenis der Geneeskunde. die vanuit het 
M.E.I, wordt georganiseerd mocht zich opnieuw in een goede belangstelling 
verheugen: het aantal deelnemers was resp. 62 en 52. 
Tijdens het verslagjaar werd een onderzoekprogramma opgesteld voor 1980 
en latere jaren: hoofdlijnen daarin zijn de geschiedenis van het zieken-
huiswezen in Nederland, de geschiedenis der geneeskunde in Nederland tot 
1700, de geslachtsziekte als medisch-sociaal probleem (1850-1910), de 
reconstructie van het Album Studiosorum der Klinische Scholen in Neder
land en de introductie van William Harvey's theorie van de bloedsomloop in 
Nederland. 

Met prof. Lindeboom als promoter en de heren dr. D.A. Wittop Koning 
en dr. H.L. Houtzager als co-referenten vond op 7-11-79 de promotie plaats 
van mevrouw H.A. Bosman-Jelgersma, op een proefschrift getiteld 'Vijf 
eeuwen Delftse apothekers'. 
In het onderwijs aan studenten hebben zich aan de Rijksuniversiteit van 
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Leiden in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan. Elf vierdejaars-
studenten namen deel aan een project in het kader van het doctoraal examen 
sociale geneeskunde. Het onderzoek was gericht op een aantal ziekten en de 
interpretatie ervan zoals die waren te ontlenen aan het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde en aan het Tijdschrift voor Geneeskunde voor 
Nederlandsch-Indie in de periode 1870-1880. In de basiscursussen voor 
sociaal-geneeskundigen werden wederom 4 uren gewijd aan de historische 
aspecten van het begrip 'ziekte'. 
Hoofdpunten van het wetenschappelijk onderzoek zijn: 
Langlopende projecten: 
1. Uitgave van de Orationes van Herman Boerhaave in het Engels. 
2. Geschiedenis van de Leidse medische faculteit, met bijzondere nadruk op 
de 19de eeuw, in relatie met het buitenland en de gezondheidszorg in de stad 
Leiden. 
Middellang lopende projecten; 
1. Leven en werk van B.S. Albinus 
2. Leven en werk van S.J. Brugmans 
3. Klinisch onderwijs te Leiden 
4. Onderwijs en onderzoek in de microscopische anatomic en physiologic te 
Leiden in de periode I848-I900. 
De afdeling Geschiedenis der Geneeskunde heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij de heroprichting van de werkgroep Fysische Anthropologic van 
het Anatomisch Laboratorium. Deze werkgroep heeft zich uiterst ver-
dienstelijk gemaakt door het opgraven van skeletresten van vooraanstaande 
Nederlandse wetenschapbeoefenaars, die in de grafkelders van de Pieterskerk 
begraven liggen, voordat die kelders bij de restauratie van de 
kerk voorgoed onder een betonlaag zouden verdwijnen. Op 4 September 
bracht de werkgroep in een micro-symposium getiteld 'Graven in de 
Pieterskerk' verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen. Ook een 
kleine tentoonstelling was aan dit onderwerp gewijd. 
Ten aanzien van de Katholieke Universiteit zijn in 1979 geen veranderingen 
te melden in de opzet van het onderwijs aan studenten in de geneeskunde en 
in de tandheelkunde, zodat kortheidshalve naar het jaarverslag 1978 kan 
worden verwezen. Het collegebezoek was relatief bevredigend, 20 tot 40 
toehoorders. Zeven medische studenten en 6 aanstaande tandartsen bracht-
en hun keuzestage door op het instituut voor geschiedenis der geneeskunde, 
7 medische en 3 tandheelkundige scripties waren daarvan het resultaat. 
Twee studenten uit de faculteit der letteren bewerkten hun doctoraalscriptie 
geschiedenis op het instituut. 
Hoofdlijnen van onderzoek zijn: de geneeskunde in Nederland van ca. 1750 
tot ca. 1850; de Nederlandse heelkunde; de westerse geneeskunde in het 
voormalig Nederlandsch-Indie. Als nieuw project onder de titel 'Medisch-
historische vraaggesprekken' werd begonnen met het vastleggen van herin-
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neringen van artsen in ruste op de audio-visuele band. 
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar het onderwijs in de geschiedenis 
der geneeskunde niet is geformaliseerd, heeft dr. G.T. Haneveld een zestal 
college-uren weten te bemachtigen ten behoeve van dit onderwijs. Deze 
colleges zijn, hoewel vrijblijvend en aan het eind van de ochtend geplaatst, 
telkens door 40 — 60 tweedejaars-studenten met enthousiasme gevolgd. Vier 
studenten schreven in een stage op het instituut voor Pathologische 
Anatomic onder leiding van dr. Haneveld 4 scripties over medisch-
historische onderwerpen. 
Hoofdlijnen van onderzoek van dr. Haneveld: de pathologische anatomic in 
Nederland; medische aspecten van scheepvaart en ontdekkingsreizen. 
In het instituut voor Sociale Geneeskunde begeleidden dr. J.V. Meininger en 
drs. C.W. Kramer medische studenten in hun verplichte wetenschappelijke 
stage. Zulke stages dienen te resulteren in een scriptie; nog uit het jaar 1978 
werden in dit versla^aar 3 scripties ingeleverd. 
Hoofdlijn van onderzoek van dr. Meininger is de geschiedenis der 
geslachtsziektenbestrijding. 
Aan de Landbouwhogeschool te Wageningen gaf drs. van Lieburg opnieuw 
5 colleges over de geschiedenis van de algemene, de industriele en de milieu-
toxicologie. 
Voor de sektie Medische Geschiedenis van de Erasmus-Universiteit heeft het 
vertrek van de heer Van Lieburg naar Amsterdam een ernstig verlies 
betekend en geleid tot minimalisering van de medisch-historische acti-
viteiten in Rotterdam. 
Hoewel geen deel uitmakend van het universitaire onderwijs, verdient de 
tweejarige cursus Geschiedenis van de geneeskunde en van de verpleegkunde 
een korte vermelding. Aan deze cursus, bestemd voor docenten in de 
verpleegkunde, treden behalve verpleegkundigen zelf, leden van alle me
disch-historische afdelingen op als docent. Aan de 5 cursussen die — in 
Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Gouda en Groningen — zijn gehouden, 
namen in het verslagjaar ruim 150 cursisten deel. 
In het verslagjaar heeft zich onder het voorzitterschap van prof. Luyendijk 
een 'Concilium medico-historicum' gevormd, waarvan verder deel uitmaken 
prof. dr. P.J. Kuijjer uit Groningen, dr. Haneveld uit Utrecht, drs. van 
Lieburg uit Amsterdam en ikzelf. Het Concilium besteedt aandacht aan 
ontwikkelingen aan de universiteit die in het bijzonder de geschiedenis van 
de geneeskunde aangaan. Het tracht tot een zekere vorm van taakverdeling 
tussen de instituten te komen en zoekt ook anderszins naar concrete 
mogelijkheden tot samenwerking. 

GESCHIEDENIS DER WISKUNDE 

In de afdeling Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde 
van het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht, gaf dr. 
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H.J.M. Bos, die als wetenschappelijk hoofdmedewerker hoofd is van de 
afdeling, een college geschiedenis van de wiskunde, gedurende 2 semester-
uren. Ca. 80 studenten woonden dit bij. Tezamen met drs. J.P. Hogendijk, 
wetenschappelijk assistent, leidde dr. Bos verder een seminar over het begrip 
varieteit in de 19de eeuwse wiskunde, hieraan namen 8 studenten deel. 
Onderzoeklijnen zijn: de wiskunde in de 17de en 18de eeuw; wiskunde in de 
Griekse oudheid en in de Islam. 
Aan de onderafdeling der Wiskunde van de Technische Hogeschool te Delft, 
gaf dr. E. Glas een college over de cultuurgeschiedenis van de wiskunde (2 
jaaruren). Het bijwonen ervan was verplicht voor alle tweedejaars studenten 
wiskunde en informatica (ca. 90). Tachtig studenten hebben hierin tentamen 
afgelegd. 
In het verslagjaar is te Amsterdam (Gemeente Universiteit) het emeritaat 
van prof. dr. E.M. Bruins ingegaan; over zijn opvolging is op dit ogenblik 
nog niets bekend. 

GESCHIEDENIS DER NATUURWETENSCHAPPEN 

A. BIOLOGIE 

In de opvolging van prof. Verdoorn als directeur van het Biohistorisch 
Instituut te Utrecht is eindelijk voorzien door de benoeming van dr. P. 
Smit. 
Het onderwijsprogramma onderging in 1979 aanzienlijke uitbreiding. Het 
werd aangepasl aan de nieuwe twee-fasen structuur. In het blok algemene 
biologic participeerde het instituut met een cursus 'geschiedenis der genetica 
v66r 1940'. Ongeveer 180 studenten hebben hieraan deelgenomen. Een 60-
tal studenten koos voor de themaweek 'Geschiedenis der Biologic'. In dit 
kader bestudeerden zij een klein onderwerp, het onderzoek werd afgesloten 
met korte scripties. In hetzelfde kader werd — eveneens voor de eerste maal 
— een tweede fase cursus gegeven gedurende zes weken. Hierbij werden de 
studenten ingeleid in de historische methode. Ook deze cursus eindigde in 
een serie scripties. Voor de doctoraalstudenten gaf dr. Smit een college 
'inleiding tot de geschiedenis van de biologic', met nadruk op de periode 
1750-1850. Deze colleges werden aangevuld door capita selecta, verzorgd 
door de stafleden. 
Twintig studenten volgden het keuzevak 'geschiedenis van de biologic'; er 
kwamen 8 doctoraalscripties gereed. Drie dissertaties staan op stapel. 
Hoofdlijnen van onderzoek: de Nederlandse botanic v66r Linnaeus en de 
invloed daarvan op diens werk; koloniale natuurlijke historic; zoologie in de 
18de eeuw. 
Ten aanzien van de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar de afdehng 
geschiedenis der biologic voorlopig onder leiding en toezicht van dr. Smit 
blijft staan, zijn geen veranderingen te melden ten opzichte van 1978. De 
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afdeling besteedde veel tijd aan de voorbereiding van een cursus 'Algemene 
biologic', die in samenwerking met andere afdelingen in 1980 van start zal 
gaan. 
In Wageningen verzorgt de vakgroep Plantensystematiek en -geografie een 
verplicht geschiedenis college gedurende een semester, een uur per week. 
Hoofdlijn van onderzoek is de geschiedenis van de biologic in het algemeen: 
van een tweedelig leerboek van de geschiedenis der biologic staat in 1980 het 
eerste deel te verschijnen. 

B. OVERIGE NATUURWETENSCHAPPEN 

Evenals in de vorige jaren verzorgde het instituut voor Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen van de Utrechtse universiteit drie colleges, te weten 
1. geschiedenis van de natuurkunde, gevolgd door ca. 100 prekandi-
daatsstudenten in de natuurkunde 
2. geschiedenis van de scheikunde en de farmacie, gevolgd door ca. 15 
kandidaatsstudenten 
3. geschiedenis van de natuurwetenschappen, gevolgd door ca. 30 studenten 
(kandidaats). 
College nr 1, een hoorcollege, werd verzorgd door prof. dr. H.A.M. 
Snelders en dr. C. de Pater; college nr 2, een hoor- en werkcollege, door prof. 
Snelders; college nr 3, een hoor- en werkcollege, door prof. Snelders, dr. de 
Pater, drs. L.C. Palm en drs. K. van Berkel. Buiten de colleges om werd op 
individuele basis door een vijftal studenten het bijvak geschiedenis der 
natuurwetenschappen gedaan. 
Hoofdlijnen van onderzoek van dit instituut zijn; onderwerpen die bijdragen 
tot dc geschiedschrijving van de natuurwetenschappen in Nederland; de 
relatie tussen Romantiek en natuurfilosofie enerzijds, en natuurweten
schappen anderzijds. 
Wederom ontmoetten doctorandi van verschillende instituten elkaar op het 
Janskerkhof voor werkbesprekingen naar aanleiding van dissertaties die zij 
in bewerking hebben. 
Prof. Snelders gaf als tevoren eenmaal per week zijn college over ge
schiedenis der natuurwetenschappen aan de landbouwhogeschool te Wagen
ingen. 
Aan de Vrije Universiteit gaf de vakgroep 'Geschiedenis en maatschap
pelijke aspecten der natuurwetenschappen' die onder leiding staat van prof. 
dr. M.J.S. Rudwick, een gelijknamig college van 2 semesteruren; bijwoning 
ervan was voor alle studenten van de faculteit der wis- en natuurkunde 
verplicht. In de collegestof zijn geen veranderingen aangebracht, het afslui-
tende tentamen was naar keuze mondeling of schriftelijk. Het keuze-bijvak in 
het tweede semester, dat door 3 studenten werd gevolgd, had ditmaal tot 
onderwerp: 'De natuurwetenschapper in de Europese samenleving tijdens 
het begin van de z.g. industriele revolutie, 1780-1850'. 
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Onderzoekprogramma op lange termijn: 'Innovatie en continui'tcit in de 
natuurwetenschap; de wisselwerking tussen de ontwikkeling van natuur-
wetenschappelijke kennis en maatschappelijke omstandigheden, als achter-
grond voor lange-termijn beleidsstrategieen'. 
In Nijmegen houdt in de faculteit der wis- en natuurkunde een van de z.g. 
'wetenschap en samenleving'-projecten onder leiding van dr. W.J. Hornix 
zich bezig met de bestudering van de geschiedenis van de kleurstof-industrie. 
Aan de Centrale Interfaculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen gaf 
prof. dr. J. North, hoogleraar in de geschiedenis der wijsbegeerte in verband 
met de ontwikkeling der natuurwetenschappen, aan eerstejaars studenten 
filosofie, een college over rationalisme en empirisme, voor tweedejaars 
studenten van dezelfde studierichting en college 'Kant en de 19de eeuw'. In 
beide series werd ruim aandacht geschonken aan de geschiedenis der 
natuurwetenschappen. Voor doctoraalstudenten filosofie en voor studenten 
uit diverse geledingen van de faculteit der wis- en natuurkunde, behandelde 
prof. North de cosmologie van de I7de tot en met de 20ste eeuw. 
In Rotterdam besteedt prof. dr. M.J. Petry, hoogleraar in de geschiedenis 
van het denken, aandacht aan de kleurenleer van Goethe en de ideeen over 
de z.g. gekleurde schaduwen sinds de tijd van Newton. 

GESCHIEDENIS VAN DE TECHNIEK 

Aan de Technische Hogeschool Delft gaf prof. dr. C.P. Bertels een college! 
Geschiedenis der Techniek, dat door 15 studenten gevolgd werd. Tien 
studenten hebben tot op heden het tentamen afgelegd. 
De interafdelingswerkgroep Geschiedenis der Elektrotechniek geeft aan 
verschillende afdelingen onderwijs; enkele studenten studeren af op een 
onderwerp uit de geschiedenis van de elektrotechniek. 
Uit Eindhoven zijn over 1979 geen activiteiten te vermelden die zich van het 
jaar tevoren onderscheidden. 

Slotbeschouwing 
Aan de universiteiten en hogescholen bestaat in toenemende mate belang
stelling voor projecten die de relatie tussen een bepaalde wetenschap en de 
maatschappij tot onderwerp van studie hebben gemaakt. In sommige van 
zulke projecten besteedt men ook aandacht aan historische aspecten van het 
vak in kwestie. Vaak speelt zich zulks af buiten de afdelingen voor 
wetenschapsgeschiedenis in eigenlijke zin. Die afdelingen slaan de weten-
schap-en-maatschappij ontwikkeling dan ook met gemengde gevoelens 
gade, temeer daar voor deze richting veel meer medewerkcrsplaatsen 
beschikbaar zijn dan voor de eigenlijke wetenschapsgeschiedenis. Het 
gevaar lijkt niet gcheel denkbeeldig dat wetenschapshistorische elementen in 
zulke projecten in incompetente handen geraken. 
Voorts valt vast te stellen, dat met name sociaal-historici zich meer en meer 
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gaan inlaten met themata, die traditioneel op het gebied van de weten
schapsgeschiedenis lagen. Dit laatste geldt voor de medische geschiedenis 
misschien in sterkere mate dan voor die van de wiskunde of der natuur
wetenschappen. Te betreuren valt dit feit op zichzelf niet: de beschciden 
personeelsbezetting van onze instituten houdt nu eenmaal een duidelijke 
beperking in van de practische mogelijkheden. Bij het stellen van prioriteiten 
zullen die in de eerste plaats moeten rekening houden met de verlangens en 
behoeften van de eigen faculteit. 
Beide ontwikkelingen vormen regelmatig onderwerp van gesprek in de kring 
van de universitaire docenten in de GeWiNa-vakken. In die kring werkt men 
thans aan de opstelling van een structuurplan waarin men zal trachten een 
samenhangend overzicht op landelijk niveau te geven van de taak en het 
arbeidsterrein van onze instituten en van de mogelijkheden tot verdere 
bundeling van krachten. 

D. de Moulin 

EREDOCTORATEN AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT 

A.G.M. van Melsen 

In oktober 1980 zal de Vrije Universi
teit te Amsterdam haar honderdjarig 
bestaan vieren, een feit dat zal worden 
herdacht onder meer met het verlenen 
van eredoctoraten. In de Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen is 
een der eredoctores Prof. Dr. A.G.M. 
van Melsen, emeritus hoogleraar van 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Prof, van Melsen is natuurfilosofoof. 
Hij is geboren in 1912 en voltooide in 
1937 zijn studie in de scheikunde in 
Utrecht. De chemiestudie was en is een 
inspannende en tijdeisende bezigheid, 

maar de student van Melsen vond de tijd en de rust ook voor andere zaken. 
In de studentenwereld stond hij bekend als een wijs man, wiens verschijning 
een vanzelfsprekend gezag uitstraalde. Opvallend was hoe hij op een 
volstrekt positieve wijze midden in het leven stond en, bij de reflectieve 
instelling van de geboren filosofoof, met een opvallend gemak overal 
wijsheid puurde en toevoegde aan zijn geestelijke bagage. Daarbij was hij — 
misschien dank zij de zeer experimentele schcikundestudie — een heel 
praktisch man en, tot genoegen van ieder, ook een zeersociabel mens. Alles 
tezamen, naar gebleken is, goede ingredienten om een filosoof te worden. 
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Wat kan men nu in enkele regels zeggen van zijn werk? De wijsgerige vraag 
waarmee men in de chemie spoedig geconfronteerd wordt, is die naar de 
kleinste deeltjes, de minima naturalia. Bij Van Melsen leidde dat in de 
Utrechtse Faculteit van Wis-en Natuurkunde tot verdediging — dat was het 
ware woord — van een proefschrift getiteld "Het wijsgerig verleden der 
atoomtheorie". Dit thema wordt in de volgende jaren verdiept en ook 
uitgebreid ("Van atomos naar atoom", in diverse vertalingen, en "Natuur
wetenschap en wijsbegeerte", idem). 
De moderne kultuur wordt door de moderne natuurwetenschap zeer diep 
beivloed en de reflectie daarover vindt men in zijn bock "Natuur
wetenschap en techniek", dat wederom over een groot deel van de wereld in 
vertalingen zijn wcg vond. Daarbij dient zich nadrukkelijk bij de natuur
wetenschap de ethiek aan en aan de wijsgerige bezinning hierover danken 
wij het bock "Natuurwetenschap en ethiek", dat wederom het Nederlandse 
taalgebied ver zal overschrijden. 
Men kan niet zeggen dat de biologic vroetijdig en cxpliciet de aandacht van 
Van Melsen heeft gehad. De Darwin-herdenkingen van 1959 lijken mij 
daartoe pas de aanleiding te zijn geworden. Zijn beschouwingen daarover 
blijken dan geintegreerd in zijn natuurfilosofie, tot verlichting van velen 
(Symposium Evolutie, 1959; Evolutie en wijsbegeerte, 1964). 
Behalve dat hij hoogleraar in de filosofie was — studenten zeiden van hem: 
hij leert je geen filosofie, maar wel filosoferen — werd op hem gedurende 
vele jaren beroep gedaan als bestuurder, eerst als medc-oprichter en 
voorzitter van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, later als 
voorzitter van het Universiteitsbestuur en na de universitaire bestuurs-
hervorming voorzitter van de Universiteitsraad; dat was in een roerige 
periode. Doch ook dan verloochent de filosoof zich niet en kan men de 
resultaten van zijn reflectie lezen ("Wetenschap en verantwoordelijkheid" 
1970, "Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen" 1977). 
Van zijn boeken heb ik hier de meeste wel kunnen noemen, maar ook zijn 
vele artikelen getuigen van een intense betrokkenheid bij de problemen van 
deze evoluerende en revoluerende eeuw. Deze artikelen moeten dikwijls 
ontstaan zijn uit lezingen voor en discussie met zeer uiteenlopende weten
schappelijke en maatschappelijke groeperingen. 
De officiele mededeling van de Vrije Universiteit vat de motivering voor het 
eredoctoraat kernachtig samen; "De heer Van Melsen heeft bijdragen 
geleverd aan de beschrijving van de geschiedenis van de natuur
wetenschappen, aan de natuurfilosofie en aan de meningsvorming over de 
verantwoordelijkheid van de natuurwetenschapper met name vanuit christe-
lijk gezichtspunt". Gclukwcnsen! 

H.G.J. Oomen (Nijmegen) 
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F.E.R. De Maar 

In de subfaculteit tandheelkunde is de 
eredoctor Frederik Egbert Remko de 
Maar. Hij werd 25 oktober 1912 gebo
ren te Groningen, waar hij ook de 
eerste drie klassen van de lagere school 
doorliep. Na een verhuizing naar 
's-Gravenhage maakte hij daar de lage
re school af en behaalde er eveneens, in 
mei 1930, zijn diploma HBS-B aan het 
Nederlands Lyceum. 
In September van dat jaar begon hij in 
Utrecht de studie tandheelkunde, die 
op 18 mei 1934 werd afgesloten met het 
behalen van het tandarts-diploma. 
Hierna vestigde hij zich als tandarts in 
's-Gravenhage, waar hij nog steeds 
praktijk uitoefent. 
Vanaf februari 1949 tot 1 januari 1954 
was hij, eerst als assistent, later als 
hoofdassistent verbonden aan de preklinische conserverende afdeling van 
het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. In 1953 vond hij, toen er sprake 
was van een interne verbouwing in de kliniek, de resten terug van de 
onderwijsverzameling van lector J.A.W. van Loon. 
De Maar's belangstelling voor de geschiedenis van de tandheelkunde was 
toen al zo groot, dat hij een voorstel aan de hoogleraar-directeur deed om 
deze verzameling nieuw leven in te blazen. 
Dit resulteerde uiteindelijk in 1958 in de officiele opening van de Tand
heelkundige afdeling van het Utrechts Universiteits Musuem. 
Vanaf 1954 tot aan zijn pensioen op 1 november 1977, beheerde De Maar 
dus het Tandheelkundig Museum. 
Aanvankelijk bestond de collectie, zoals gezegd, uit de resten van het-
geen in het begin van deze eeuw voor onderwijsdoeleinden bij elkaar was 
gebracht. maar door een zeer actief speuren bij vooral oudere collega's wist 
De Maar de verzameling snel uit te bouwen. 
Zijn doel was niet zozeer het verzamelen van unieke stukken, hetgeen door 
het ontbreken van het daarvoor benodigde kapitaal bovendien vrijwel 
onmogelijk was, maar eerder het zichtbaar maken van de ontwikkelingen 
binnen de tandheelkunde. 
Hiervoor werd de gehele Nederlandse professie gemobiliseerd, middels korte 
artikelen in de vakbladen, door persoonlijke brieven en bezoeken en door 
diverse voordrachten in den lande. 
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De belangrijkste uitbreiding kreeg de collectie in 1960 toen de Rijks
universiteit Utrecht en de Nederlandse Maatschappij tot Bevordcring der 
Tandheelkunde gezamenlijk. na het voorbcreidende werk van Dc Maar, 
overgingen tot aankoop van de verzameling van wijlen Kalman Klein, 
bestaande uit 1500 boeken, 350 prenten en ± 1000 instrumenten op 
tandheelkundig gebied. 
Omstreeks het midden der 60er jaren begonnen de plannen voor een nieuw 
te bouwen Tandheelkundig Instituut steeds vastere vormen aan te nemen. 
Door zich hiermee actief bezig te houden wist De Maar onder meer te 
bewerkstelligen, dat "zijn" museum, tot dan onder gebracht op een ver-
timmerde zolder van het hoofdgebouw, in de nieuwbouw de beschikking 
kreeg over een riante expositieruimtc en de benodigde dienstruimtes, die op 
13 mei 1975 in gebruik werden genomen. 
Inmiddels had hij zijn activiteiten al weer verlegd en was betrokken geraakt 
bij de viering van het honderdjarig bestaan van het tandheelkundig onder
wijs. 
Eerst, van mei 1972 tot oktober 1974, als voorzitter van de voorbereidings-
commissie, later, vanaf augustus 1974 tot aan de opheffing als voorzitter van 
het stichtingsbestuur der "Stichting honderd jaar tandheelkundig onderwijs 
in Nederland". 
In deze functie heeft De Maar enorm veel werk verzet (naast zijn museale 
werk en zijn privepraktijk) om van deze viering lets bijzonders te maken. 
Naast het organiseren van diverse wetenschappelijke en sociale evenementen 
vond hij nog tijd om als voorzitter van de redactiecommissie en als auteur 
van twee hoofdstukken actief betrokken te zijn bij het gedenkboek "Van 
Tandmeesters tot Tandartsen", dat de geschiedenis van 1877 tot 1977 van de 
Nederlandse tandheelkundige professie beschrijft. 
Dit hoogtepunt was tevens de afsluiting van zijn ambtelijke loopbaan, daar 
hij op 1 november 1977 de R.U. Utrecht verlaat wegens het befeiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
Bij dit afscheid werd hem door de Universiteit de eremedaille der Rijks
universiteit Utrecht in zilver verleend voor de bijzondere verdiensten voor 
het onderwijs en de Universiteit. 
Behalve een tachtigtal colleges en voordrachten, die hij in de loop der jaren 
in binnen- en buitenland gaf, schreef De Maar ook een groot aantal artikelen 
over de geschiedenis der tandheelkunde en richtte hij twaalf tentoon-
stellingen in. 
Ook verschenen er onder zijn leiding publikaties, die door student-assis-
tenten, werkzaam bij de onderwijsverzameling van het Tandheelkundig 
Instituut, werden geschreven. 

G.J. van Wiggen (Utrecht). 
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Oproepen. 

Professor J.P. Goubert, verbonden aan het Centre de Recherches his-
toriques van de Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales te Parijs, heeft 
belangstelling voor aantekening-boekjes, agenda's, journalen en rekening-
boeken van Nederlandse artsen en chirurgen tussen 1750 en 1850. Wie zulke 
geschriften weet te liggen, wordt vriendelijk verzocht hiervan opgave te 
doen aan dr. D. de Moulin, Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde, 
Geert Grooteplein Noord 9, 6525 EZ Nijmegen (080-513359), die voor 
doorzending zal zorg dragen. 

De redaktie van het TGGNWT zou graag beschikken over oude nummers 
van GeWiNa, Mededelingen van het Genootschap voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. Wie exemplaren hier
van bezit en bereid is deze af te staan, wordt verzocht kontakt op te nemen 
met de redaktiesekretaris. 

BOEKBESPREKINGEN 

Historia ophthalmologica internationalis, uitgegeven door J.P. Wayenborgh 
Verlag, Basteistrasse 64, D-5300 Bonn 2, B.R.D. 

Hoe omvangrijk de geschiedenis der oogheelkunde is blijkt wel uit Julius 
Hirschberg's Geschichte der Augenheilkunde (1899-1918), vier banden in 
Graefe-Saemisch' monumentale Handbuch der gesammten Augenheil
kunde. 
Onlangs verscheen Historia ophthalmologica internationalis, een tijdschrift 
onder auspicien van de Academia Opthalmologica Internationalis, geheel 
gewijd aan dit onderwerp. 
Het eerste nummer bevatte een artikel over Von Graefe's opvattingen over 
het glaucoom dd.l854; een essay over de geschiedenis van het glaucoom; 
prehistorische en antieke concepties over licht en visus; veranderende 
inzichten over de pathogenese van de keratitis parenchymatosa; een uit-
voerig Overzicht van de geschiedenis der oogheelkunde in Japan (waarin ook 
de Nederlanders een rol speelden); hedendaagse (desastreuze) cataract-
extracties door "genezers" in Senegal. 
De editor principalis prof. Jules Francois uit Gent besloot met een 
necrologie betreffende de befaamde oogarts Sir Stewart Duke-Elder (1898-
1978) en de Griekse hoogleraar John Charamis (1904-1978). 
Zelfs een oogarts zal vermoedelijk wel even met de ogen knipperen bij de 
prijs van dit nieuwe tijdschrift: DM 180 voor vier nummers a 100 biz. per jaar. 
De kwaliteit der illustraties in dit eerste nummer was matig, maar mogelijk ligt 
dat meer aan het door de auteurs geleverde fotomateriaal. 

G.T. Haneveld. 


