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N. Postma en P. Smit eds., Herman Jacques Jordan (1877-1943). Nederlands 
eerste vergelijkend fysioloog (Nijmegen: Fac. W&N, Katholieke Universi-
teit, 1980), iv+ 125 p., ill., f 15,00. 

De van 1915 tot 1943 in Utrecht werkzame hoogleraar in de vergelijkende 
fysiologie H.J. Jordan hield zich onder meer bezig met onderzoek op het ge-
bied van de spijsvertering, ademhaling en het spier-zenuwstelsel. Karakteristiek 
voor zijn werk was de orgaanfysiologie; hij had grote belangstelling voor 
vragen als hoe een organisme in staat is zijn vorm en zijn organen te waar-
borgen. Deze interesse valt terug te voeren op de opvatting van een van zijn 
leermeesters, de botanicus Sachs, die anatomie en fysiologie voor onscheid-
bare onderdelen van de studie van levende wezens hield, wat door zoologen 
toentertijd nog niet werd ingezien. Jordan heeft dankzij de konsekwente 
praktische uitvoering van zijn ideeen, zowel in onderzoek als in hoger en 
middelbaar onderwijs, school gemaakt. Maar niet alleen vanwege zijn oog 
voor de komplexiteit van wereld en wetenschappelijke onderzoeksobjekten 
en zijn verzet tegen allerlei reduktionistische denkwijzen (motto van Jordan: 
synthese is de ware bron van causale wetenschap), meer nog door zijn nadruk 
op het beiang van wijsgerige reflektie en bezinning op de kennisleer, heeft 
hij op latere biologen invloed uitgeoefend. 
De bundel, die uitgegeven is naar aanleiding van een Jordan-herdenking op 
21 april 1978 te Utrecht, bevat naast enkele specialistische beschouwingen 
over Jordans werk, enkele herinneringen aan hem en een poging hem in een 
bepaalde fysiologische school te plaatsen, ook een nuttige lijst van publika-
ties, promoties onder zijn leiding e.d. De verschillende bijdragen roepen voor 
de historicus meer vragen op dan er antwoorden gegeven worden, maar dat 
is waarschijnlijk juist de bedoeling. Het best kan men deze verzameling dan 
ook zien als een goede aanzet voor verder historisch onderzoek. Ze is te 
verkrijgen bij de dictatencentrale van de K.U., Toernooiveld 1, 6525 ED 
Nijmegen. 

L.C.Palm 

AGENDA 

(De met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1981. 
* t/m 15 oktober: Tentoonstelling Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928: 

Mens en geleerde. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, 3512 
JK Utrecht, tel. 030 - 332114, toestel 133. Geopend ma. t/m 
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vrij. 10-17 uur, behalve op feestdagen. Voor rondleidingen vooraf 
contact opnemen. 

*t/m 31 oktober: Tentoonstelling De kernel is gestegen of de aarde is ge-
daald. Over amateur-astronomie in de 18e eeuw in Friesland. 
Museum 't Coopmanshus, Voorstraat 49, Franeker; tel. 05170-
2192. Zie toelichting hierna. 

tot 15 november: Tentoonstelling 'Mooie klokken, teste kijkers', sterren-
kunde in de 19e eeuw. Museum Boerhaave, Steenstraat la, 2312 
BS Leiden; tel. 071-123084 of 134251. Geopend ma. t/m za. 
10-17 uur, zo. 13-17 uur (na 1 oktober: 16 uur). Zie p. 116-
117 hiervoor. 

t/m december: Tentoonstelling Newton en Goethe en hun denkbeelden 
over licht en kleur. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, 
3512 JK Utrecht; tel. 030-332114-toeste] 133. Geopend ma. 
t/m vrij. 10-17 uur, behalve op feestdagen. Voor rondleidingen 
(max. 6 personen) vooraf contact opnemen. Zie p. 114-116 
hiervoor. 

*28 September: Medisch-Historische Club, "Huize Heyendael", Geert Groote-
plein Noord 9, Nijmegen, tel. 080-513359. Aanvang: 20.00 uur. 
Dr. G.J.R. Maat, De opsporing van Boerhaave en zijn tijdgenoten, 
en de betekenis van hun lichaanislengten. 

17-18 oktober: Najaarsbijeenkomst te Waregem van de Kring voor de Ge-
schiedenis van de Pharmacie in Benelux. Inlichtingen: Apr. B. 
Mattelaer, 40 Voorstraat, B-8500 Kortrijk, Belgie. 

*27 oktober: Medisch-Historische Club Nijmegen, 20.00 uur. Drs. W. Velt-
heer, Utopia en Amerika, Precolumbiaansegeneeskunde. 

31 oktober: Najaarsvergadering Genootschap GeWiNa te Delfshaven (NS-
station Rotterdam CS). Tijdens de huishoudelijke vergadering 
zal dr. J.H. Sypkens Smit tot erelid benoemd worden. Het thema 
van de wetenschappelijke vergadering luidt Kanttekeningen 
bij erkendc ctiketten. Zie de toelichting op p. 118 hiervoor. 
Voor aanvangstijd en adres zie de bijlage bij dit nummer. 

*24 november: Medisch-Historische Club, Nijmegen, 20.00 uur. Prof.dr. 
A.G.M. van Melsen, Veranderingen in het natuurbegrip onder 
invloed van de wetenschap. 

*15 december: Medisch-Historische Club, Nijmegen, 20.00 uur. Drs. Chr. de 
Backer, De geschiedenis van de pharmacie, bronnen enproblemen. 

1982. 
*29 augustus - 3 September: 28e Internationale Congres voor Geschiedenis 

der Geneeskunde, Parijs. Informatie bij het secretariaat van het 
Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde, Postbus 9101, 
6500 HB Nijmegen; tel. 080-513359. Zie toelichting hierna. 
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Hendrik Antoon Lorentz 1853 -1928: Mens en Geleerde 

Het Utrechts Universiteitsmuseum heeft 
met behulp van deels onbekend materiaal 
uit het Rijksarchief een overzichtsexpositie 
van leven en werk van de beroemde theore-
tisch natuurkundige H.A. Lorentz verzorgd; 
14 panelen of vitrines met uitvergrote 
kopieen van dit materiaal, 4 proefopstel-
lingen, met een knop te bedienen en bege-
Jeidende teksten geven een gevarieerd beeld, 
waarvan ook de titels van de panelen ge-
tuigen: jeugd, school, studie, familie, Nobel-
prijs, relativiteitstheorie, congressen, Zuider
zee en het einde. 

Enige opmerkelijke archivalia zijn: Lorentz' rapport met allemaal vijven (toen 
het hoogste cijfer), een foto van Lorentz' eindexamenklas, bestaande uit 
3(!) leerlingen, een "diploma" van zijn vrouw Aletta Kaiser voor haar assis-
tentie bij het door Lorentz verzorgde natuurkundepracticum, een brief, 
waaruit blijkt dat Lorentz (ook in tweede instantie) van een hoogleraarsambt 
te Utrecht afziet en college- en congresaantekeningen over de electronen-
theorie. 
Deze theorie, waarvan Lorentz de schepper was, stond eind 19e eeuw zeer 
in de belangstelling, had grote verklarende en voorspellende kracht en kon 
de electromagnetische theorie van Maxwell tot zijn inhoud rekenen. De elec-
tronentheorie beschrijft de interactie tussen de geladen deeltjes van de materie 
(de latere electronen) en de ether (het electromagnetische veld). 
In termen van deze theorie verklaarde Lorentz het Zeemaneffect, de Lorentz-
kracht en ook de Lorentz-contractie zoals op de tentoonstelling te zien 
(d.m.v proeven) of te lezen is. 
Lorentz, die beschouwd wordt als de laatste grote vertegenwoordiger van de 
klassieke natuurkunde, volgde ook met veel belangstelling de moderne ont-
wikkelingen. Einstein correspondeerde met hem over de algemene relati
viteitstheorie; het experimented bewijs voor de afbuiging van het licht 
door de zon werd door Lorentz begroet met een uitbundig "het is gevon-
den!", vermeldt een bericht op de tentoonstelling, waar ook aandacht wordt 
besteed aan enkele van Lorentz' resultaten (Lorentz-transformaties, Lorentz-
contractie), die, zij het in een andere physische betekenis, opgenomen zijn 
in Einstein's relativiteitstheorieen. 
Naast alle wetenschappelijke werkzaamheden vond Lorentz ook nog tijd 
(8 jaar!) voor het berekenen van de hoogtes van de dijken en sluizen met 
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betrekking tot de Zuiderzeewerken; voor het voorzitten van vele congressen, 
waaronder de beroemde SoIvay-congressen; ook ijverde hij langdurig voor 
het herstel van de emstig verstoorde Internationale betrekkingen tussen 
de geleerden(!), een zaak die hem zeer na aan het hart lag. 
Einstein zei hierover: "darum lieben und verehren wir in Ihnen auch den 
Menschen und nicht nur den Forscher". 

De heme! is gestegen of de aarde is gedaald 

Onder deze titel wordt een tentoonstelling gehouden in museum 't Coop
manshus te Franeker. Dit ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het 
door Else Eisinga vervaardigde Planetarium. De tentoonstelling omvat de 
volgende onderdelen: planetaria — autodidacten astronomic in Friesland —het 
astronomic onderwijs aan de Franeker Hogeschool (1585-1811) - Neder-
landse aard- en hemelglobes — navigatie — ruimtevaart. Het is de eerste keer 
dat een overzicht wordt gegeven van hetgeen zich op het gebied van de 
astronomic heeft afgespeeld in Friesland (voornamelijk in de 18e eeuw). 
Het is een opmerkelijk gegeven dat vooral in Friesland in de 18e eeuw een 
groot aantal autodidacten zich met astronomic bezig hield; een verschijnsel 
dat in die periode in de rest van Nederland niet of nauwelijks voorkwam. 
Naast onder anderen de timmerman Wytze Foppes, de boerenzoon Lolke 
Siderius en de molenaar Rinse Beerts Gelder, is de wolkammer Else Eisinga 
het meest bekend geworden. Ook raakvlakken met de astronomic als navi
gatie en landmeetkunde komen op de tentoonstelling aan de orde. 
Een uitgebreide catalogus (± 100 pagina's en 75 afbeeldingen) begeleidt 
de tentoonstelling. Deze bevat bijdragen van: drs. Chriet Titulaer - H. Terpstra 
(conservator Planetarium) - Adri den Oudsten (conservator museum 't Coop
manshus) - W.FJ. Morzer Bruyns (wetenschappelijk medewerker Nederlands 
Scheepvaart Museum, Amsterdam) - drs. Peter van der Krogt. 

Societe Internationale d'Histoire de la Medecine 

Van 29 augustus tot en met 3 September 1982 zal onder voorzitterschap 
van professor J.-Ch. Sournia het 28ste Internationale congres voor geschie
denis der geneeskunde plaats vinden in Parijs. Congresthema's zijn: geschie
denis van de openbare gezondheidszorg, communicatie in de geneeskunde, 
behandelingswijzen en geneesmiddelen, varia. Tijdens het congres zuUen 
de oude Parijse ziekenhuizen openstaan voor bezoek. Met een extra trein 
zal bovendien een dagexcursie naar Beaune worden gemaakt. Aanmelding 
via een coupon die men kan aanvragen bij het secretariaat van het Instituut 
voor Geschiedenis der Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, 
teL: 080-513359. 
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Het 29ste Internationale congres zal in oktober 1984 plaats hebben in Cairo 
(Egypte). 
Ik moge van de gelegenheid gebruik maken om nog eens de aandacht te 
vestigen op de Societe Internationale d'Histoire de la Medecine. Dit gezel-
schap, dat in 1921 is opgericht, tracht Internationale contacten tussen be-
oefenaars van de geschiedenis der geneeskunde te bevorderen. Zij doet dit 
voornamelijk door het doen organiseren van Internationale congressen om 
de twee jaar. Het bijwonen van die congressen loont gewoonlijk alleszins de 
moeite. Leden van de SIHM genieten korting op het inschrijfgeld. De jaar-
lijkse contributie bedraagt 40 Franse francs. Het lidmaatschap staat voor 
alle belangstellenden open. Men kan zich — uitsluitend schriftelijk — aanmel-
den bij de secretaris-generaal. Dr. Louis Duheu, Lotissement 'Les Reves', 
22 rue Francois Villeneuve, 34000 Montpellier, Frankrijk. Aanmeldingen 
behoeven een aanbeveling van de 'delegue national', zijnde: 

••" . , D. de Moulin 
Instituut voor Geschiedenis 
der Geneeskunde, Nijmegen 

MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

JAARVERSLAG 1980 VAN DE VOORZITTER VAN HET INTERUNI-
VERSITAIR OVERLEG DOCENTEN GESCHIEDENIS GENEESKUNDE, 
WISKUNDE, NATUURWETENSCHAPPEN EN TECHNIEK 

Over 1980 zal evenals in het jaarverslag over 1979 geschiedde, per leervak 
worden bericht onder het aangeven van de hoofdlijnen van onderzoek der 
onderscheiden instituten. Om niet in herhalingen te vervallen, zal ik waar 
mogelijk verwijzen naar het verslag over 1979*. WelUcht ten overvloede 
zij eraan herinnerd, dat dit verslag zich beperkt tot het onderwijs aan stu
denten en tot het postacademische onderwijs. Voor nadere bijzonderheden 
met betrekking tot die activiteiten, alsmede tot het wetenschappelijk onder
zoek en andere werkzaamheden van de universitaire instituten en indivi-
duele docenten, raadplege men de afzonderlijke jaarverslagen. 

Geschiedenis der Geneeskunde 

Amsterdam, V.U. Het chronologisch overzicht van de geschiedenis der genees
kunde voor derde-jaars studenten waarmee Drs. M.J. van Lieburg, directeur 
van het Medisch-Encyclopaedisch Instituut, in het voorafgaande jaar is be-
gonnen, werd in het tweede semester van de cursus 1979-1980 in een twaalf-

*) Zie Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, 
wiskunde en techniek 3 (1980), p. 76-82. 


