
MEDEDELING VAN HET GENOOTSCHAP 

In Memoriam dr. J.G. van Cittert-Eymers (1903-1988) 

Op 22 oktober 1988 overleed te Utrecht op de leeftijd van 85 jaar mevrouw dr. 
Johanna Geertruida van Cittert-Eymers, van 1961 tot 1965 secretaris van het 
Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuur-
wetenschappen GeWiNa. 
Truus Eymers werd op 19 juni 1903 geboren in Velp (Gelderland). Na haar 
schooljaren in Arnhem te hebben doorgebracht, ging zij in 1923 natuurkunde 
studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Nadat zij in 1926 met goed gevolg 
het kandidaatsexamen had afgelegd, koos zij voor de experimentele natuur
kunde. In 1933 volgde het doctoraalexamen; twee jaar later promoveerde zij.' 

Deperiode 1929-1938 

Van 1929 tot 1938 werkte Truus Eymers op het Utrechtse Fysisch Labora-
torium aan de Bijlhouwerstraat, eerst als assistente, vanaf 1932 als hoofd-
assistente bij het natuurkundepraktikum. Daarnaast gaf zij les op de 
Utrechtse huishoudschool. 
L.S. Ornstein (1880-1941), die in 1914 P. Debye was opgevolgd als hoogleraar 
in de theoretische fysica, was directeur van het natuurkundelaboratorium te 
Utrecht. In de jaren twintig werd hij van zuiver theoreticus steeds meer 
experimentator. Vanaf 1920 deed hij met zijn leerlingen met behulp van 
zwartheidsmetingen aan fotografische platen systematisch objectieve me-
tingen van lichtintensiteiten, speciaal van spectraallijnen. Voor de ontwik-
keling van de toenmalige atoomtheorie zijn de Utrechtse intensiteitsmetingen 
van groot belang geweest. De eerste publikatie van Truus Eymers, samen met 
Ornstein en Maria Coelingh (die in 1928 met M.G.J. Minnaert in het huwelijk 
zou treden) behandelt de bepaling van de intensiteitsverhouding van de 
componenten van multiplets in atoomspectra.^ Tot 1938 pubHceerde zij alleen 
of met anderen 19 wetenschappelijke verhandelingen, onder anderen met 
W.C. van Geel over de optische dubbele breking en met J. Wouda en W. 
Kapuscinski over de thermodynamische eigenschappen van uitgerekt rubber 
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groBeren Frequenzdifferenzen", Zeitschrift fur Physik 44(1927) 653-654. 



60 

(1929-1930).^ Nadat Ornstein in 1935 van de Rockefeller Foundation een 
beurs had gekregen voor het bijeenbrengen van een groep onderzoekers, die 
zich zouden bezighouden met onderzoekingen over de biofysica, ontstond 
onder de gezamenlijke leiding van Ornstein en de Delfste microbioloog A.J. 
Kluyver de 'Rockefeller Biophysical Research Group'. Samen met K.L. van 
Schouwenburg verrichtte Truus Eymers in het kader van dit project 
onderzoekingen over de bioluminescentie van lichtgevende bacterien.'* 
Vanaf ongeveer 1926 werkten Ornstein en zijn leerlingen intensief samen met 
verschillende technische instanties. Ook Truus Eymers deed hieraan mee; zij 
hield zich onder andere bezig met het vaststellen van keuringseisen voor 
lasglazen bij het elektrisch lassen (1932). 

Toen het ontwerp van H.P. Berlage voor het Haags Gemeentemuseum werd 
uitgevoerd, vroeg het gemeentebestuur van Den Haag aan Ornstein advies 
over de verlichting, zowel voor dag- als voor kunstlicht. Truus Eymers deed 
onderzoek naar metingen van daglicht in een portretgalerij en de toepassing 
daarvan in het zojuist gebouwde museum. Op 2 december 1935 promoveerde 
zij cum laude bij Ornstein op een proefschrift: Fundamental principles for the 
illumination of the Municipal Museum at The Hague. 

Deperiode 1938-1968 

In 1938 ving een nieuwe periode aan in het leven van Truus Eymers. Haar 
wetenschappelijke loopbaan als natuurkundige op het Utrechtse Fysisch 
Laboratorium eindigde, toen zij in 1938 in het huwelijk trad met Pieter 
Hendrik van Cittert (1889-1959).^ Het was in die dagen aan een ambtenaresse 
niet toegestaan om te trouwen! P.H, van Cittert was al meer dan een kwart 
eeuw verbonden aan het natuurkundig laboratorium, vanaf 1912 als assistent, 
vanaf 1920 als conservator. In 1919 was hij bij W.H. Julius gepromoveerd op 
een proefschrift: Spectraal verschijnselen, veroorzaakt door onregelmatige 
lichtbreking en hun beteekenis voor de physica der zon. 
In 1928 had Van Cittert op de zolder van het Physisch Laboratorium aan de 
Bijlhouwerstraat meer dan duizend antieke wetenschappelijke instrumenten 
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5. H.C. Burger en J.A. Smit, "P.H, van Cittert, 40 jaren doctor", Nederlands tijdschrift 
voor natuurkunde 25(1959) 1-4. 
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gevonden.^ Die indrukwekkende verzameling was eigendom van een op dat 
moment praktisch onbekend 'Natuurkundig Gezelschap'. De ontdekking 
leidde tot de herleving van dit gezelschap en in 1928 tot de oprichting van een 
'Stichting Utrechts Universiteitsmuseum'. In 1936 werd het museum, dat zich 
aan de Trans bevond, geopend. Voor de totstandkoming van dit museum 
hebben de Van Citterts zich volledig ingezet. Het duurde echter tot 1951 eer de 
wetenschappelijke instrumenten werden opgenomen. Op 1 januari 1951 werd 
P.H. van Cittert benoemd tot directeur van het museum. Helaas moest hij al 
op 1 juni 1955 om gezondheidsredenen deze functie neerleggen. Hij werd 
opgevolgd door zijn echtgenote, die deze functie tot 1968 bekleedde. Haar 
man overleed in 1959. 

Met de benoeming van P.H. van Cittert tot directeur onderging het 
Universiteitsmuseum een grote verandering. Bevatte het voor die tijd 
voornamelijk documenten, nu kwam de nadruk te liggen op leermiddelen en 
hulpmiddelen voor het onderzoek. De kern van de verzameling, de in 1928 
gevonden fysische instrumenten, werd aangevuld met nieuwe coUecties. Al in 
1951 wist het echtpaar Van Cittert met dr. P.J. Kipp de prachtige preparaten-
collectie van Bleuland, een geschenk van Willem 1, die in het zoologisch 
laboratorium verloren dreigde te gaan, te redden en in het Universiteits
museum onder te brengen. In 1954 werd de diergeneeskundige afdeling 
geopend en in 1958 — in samenwerking met dr. F.E.R. de Maar — een 
tandheelkundige afdeling. Ondanks een beperkte aanstelling en zeer weinig 
medewerkers wist mevrouw Van Cittert, dank zij haar enthousiasme en 
vasthoudendheid de collectie met vele belangrijke aanwinsten uit te breiden. 
Onder haar leiding kwamen meer dan dertig grote en kleine tentoonstellingen 
tot stand en werd een begin gemaakt met de systematische beschrij ving van de 
collectie. Terecht werd zij bij haar pensionering in 1968 benoemd tot officier 
in de Orde van Oranje-Nassau en door de universiteit geeerd met de zilveren 
universiteitspenning. 

Truus van Cittert heeft naast haar vele organisatorische werk de wetenschap 
niet vergeten. Met haar man publiceerde zij in de Verhandelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over "The Amici-
microscopes about 1850 in possession of the University of Utrecht" (1947) en 
"Some remarks on the development of the compound microscopes in the 19th 
century" (1951). Met W.L. Laven publiceerde zij in 1967 een Descriptive 
catalogue (of the) electrostatic instruments in the Utrecht University Museum. 

6. Zie hierover: P.H. Kylstra, "Het Utrechts Universiteitsmuseum", in: NG 200. 
Natuurkundig Gezelschap te Utrecht /777-i977(Utrecht, 1977) 115-141 en P.H. van Cittert, 
"Geschiedenis van de verzameling antieke instrumenten van het Natuurkundig Laborato
rium der Rijksuniversiteit Utrecht en van het Natuurkundig Gezelschap",/aarfcoeAye van 
Oud-Utrecht 1929, 150-176. 
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In 1963 gaf zij het Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 
en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925 uit. Zij 
deed grondig onderzoek naar leven en werk van Utrechtse natuurkundigen 
als Albertus van Beek (1958), C.H.D. Buys Ballot (1968) en Gerrit Moll 
(1968) en zij gaf met P.J. Kipp in 1961 de autobiografie van Pieter Harting 
uit.' Als secretaris van GeWiNa schreef zij een artikel: "Grepen uit de 
geschiedenis van het genootschap 1913-1963."' 

De periode 1968-1988 

Het is na het voorgaande niet vreemd te constateren dat Truus van Cittert na 
haar pensionering niet op haar lauweren ging rusten. Integendeel. Haar liefde 
voor de natuurkunde resulteerde in de verzorging van de derde druk van het 
bekende boek van Minnaert: De natuurkunde van het vrije veld, deel 3, Rust en 
beweging (1972). Zij hield zich intensief bezig met de geschiedschrijving van 
het Natuurkundig Gezelschap,' dat haar op 10 december 1977 tot erelid 
benoemde "vanwege haar uitzonderlijke verdiensten inzonderheid bij het 
naspeuren en boekstaven van de geschiedenis van het Genootschap." 
Zij gaf veel tijd en energie aan een inventarisatie van de zonnewijzers in ons 
land. In 1972 publiceerde zij: Zonnewijzers aan en bijgebouwen in Nederland, 
hetgeen in 1978 resulteerde in de oprichting van de Zonnewijzerkring met 
zo'n honderd leden.'° Zij werd erevoorzitter. 

Vanaf de zomer van 1986 was Truus van Cittert weer regelmatig in het 
Universiteitsmuseum te vinden, alwaar zij bezig was het Donders-archief te 
ordenen. Deze Donders-collectie was voor een gedeelte afkomstig uit het 
Fysiologisch Laboratorium en voor een ander gedeelte indertijd door 
haarzelf uit Amerika gehaald. 
Truus van Cittert heeft zowel als museumdirectrice als als wetenschaps-
historica grote verdiensten gehad. Zij was een veelzijdige, sympathieke 
vrouw, die aan zichzelf en aan anderen hoge eisen stelde. Zij was van mening 
dat zij als vrouw 'beter' moest zijn dan een man. Zij was een 'echte' feministe. 
Bij de verdediging van haar dissertatie had zij bewust voor twee vrouwelijke 

7. J.G. van Cittert-Eymers en P.J, Kipp ed., Pieter Harting 1812-1885. Afijne herin
neringen. Autobiografie (Amsterdam, 1961). 

8. In: B.P.M. Schulte ed., Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, 
wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland 1913-1963, uitgegeven door het Genootschap 
voor Geschiedenis der Geneeskunde. Wiskunde en Natuurwetenschappen (z.p., 1963) 108-118. 

9. J.G. van Cittert-Eymers, "Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977", AfG 
200, 39-82. Idem, Jaarboek Oud-Utrecht 1977, 113-140. 

10. J. G. van Cittert-Eymers, Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland: benevens een 
korte beschrijving van twee astronomische torenuurwerken (Zutphen, 1972); met M.J. 
Hagen, tweede sterk uitgebreide druk als: Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland en 
enige astronomische (toren) uurwerken (Zutphen, 1984). 
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paranimfen gekozen. Zij had grote interesse voor Anna Maria van Schuur-
man, Utrechts eerste vrouwelijke student onder het rectoraat van Gisbertus 
Voetius. In 1959 organiseerde zij een tentoonstelling over vrouwenstudies aan 
de Nederlandse universiteiten en hogescholen onder de titel Blauwkous. 
Tot haar vele verdiensten behoren ook haar werkzaamheden voor het 
genootschap GeWiNa, dat haar op 14 mei 1966 als waardering voor haar vele 
werk de erepenning uitreikte. 

H.A.M. Snelders 



G.A. LINDEBOOM: Dokter Lukas. Amsterdam 1988. 122 pp. geill. ISBN: 
90-5183-064-5. Herdruk. Hfl. 19,50 
Het ligt voor de hand, dat de figuur van Lukas, de evangelist en arts, een 
medicus bijzondere belangstelling inboezemt. Er zijn verscheidene monogra-
fieen aan Lukas gewijd, waarin de specifiek geneeskundige trekken in Lukas' 
boeken ter sprake komen. Zij zijn alle door theologen geschreven. In deze 
omstandigheid ligt de verontschuldiging voor de verschijning van dit 
geschrift, waarin een medicus aan het woord is en met de hem in theologicis en 
historicis passende bescheidenheid nog weer de beschikbare gegevens presen-
teert, rangschikt en in verband tracht te zetten. 

Inhoud: M.J. van Lieburg: Over de auteur en zijn Lukas-studie. I. Lukas 
—evangelieschrijver en geneesheer. II. Lukas' afkomst en jeugd. III. Mede-
werker van Paulus. IV. Lukas als schrijver. V. Lukas de schrijvende arts. VI. 
Lukas als schutspatroon. VII. Tijdtafel. 

M.J. VAN LIEBURG en H.A.M. SNELDERS: "De bevordering en 
volmaking der proefondervindelijke wijsbegeerte". De rol van het Bataafsch 
Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, 
geneeskunde en techniek (1769-1988). Amsterdam 1989. 267 pp. (Nieuwe 
Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en natuurweten
schappen nr. 29) ISBN: 90-5183-088-2. ca. Hfl. 50,— 

ACADEMISCHE REDEVOERING van Albert Schultens, ter gedachtenisse 
van den grooten HERMAN BOERHAAVE. Van een inleiding voorzien door 
Dr. H.L. Houtzager. Amsterdam 1988. 144 pp. (Serie-uitgave van de 
Stichting Historia Medicinae nr. 2) ISBN: 90-5183-074-2. Hfl. 24,50 

PIETER SMIT: ARTIS. Amsterdam 1988. 392 pp (27 ill., 7 kleurenfoto's) 
(Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en 
Natuurwetenschappen Band 28) ISBN: 90-5183-065-3. Hfl. 45,— 
Al vele jaren geleden vatte de biologie-historicus Pieter Smit het plan op het 
150-jarig jubileum van Artis extra luister bij te zetten met een boek over de 
geschiedenis van de tuin. In dit jubileumjaar 1988 presenteert hij met dit 
kloeke boekwerk het resultaat van zijn speurtochten in het verleden van 
Nederlands oudste dierentuin. 
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