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MEDEDEIJNGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

NB: De datum van de najaarsvergadering van GeWiNa is gewijzigd in 
3 november. 

Promotie: 
Op 9 juli 1979 promoveerde drs. C. de Paler te Bodegraven aan de Rijks-
universiteit te Utrecht tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen op 
een proefschrift over Petrus van Musschenbroek (1692-1761). een newto-
niaans natuuromierzoeker. Promoter was prof. dr. R. Hooykaas. 

AGENDA: 
(De met een *gemerkteaankondigingenzijn voordeeerstemaalopgenomen) 

*6 juli-28 oktober: Tentoonstelling Octrooi op de iijd. Museum Boerhaave, 
Leiden (zie biz. 136). 

25 September: Medisch-Historische Club. Instituut voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, "Huize Heyendael", Geert Grooteplein Noord 9, Nij-
megen. Tel. 080-513359. 
20.00 uur: dr. R. Wentges, Enige aspecien van doofheid. 

30 oktober: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: dr. A.H.M. Kerkhoff. Cholera. 

•3 november: NB! Gewijzigde datum! 
Najaarsvergadering Genootschap GeWiNa; Senaatszaal Akademie-
gebouw, Domplein 29, Utrecht. 
Thema: Natuurwetenschappen en muziek. 
Programma: 
9.30 uur: koffie. 
10.00 uur: algemene ledenvergadering. 
10.45 uur: toekenning van het erelidmaatschap van het Genootschap 
aan prof. dr. G.A. Lindeboom. 
11.15 uur: mevr. prof. dr. A.M. Luyendijk-Elshout, Franz Anton 
Mesmer en de muziek der sferen. 
11.45 uur: dr. D. de Moulin, Ziekte en operati'e ah thema in de com-
posities van Marin Marais (1656-1728). 
12.30 uur: lunch in restaurant "Formentor", Vredenburg 104-108 
(kosten /' 13,50; opgave v66r 27 oktober bij de 2de secretaris, 
dr. J.W. van Spronsen, Veenendaalkade 463, 2547 AL 's Graven-
hage; tel. 070-665502). 
14.00 uur: drs. W. Veltheer, chirurg, Een chirurg met noten op zijn 
zang. 
14.30 uur: dr. H.F. Cohen, De consonantietheorie van Huygens. 
15.15 uur: dr. P.H. Kylstra, De consonantietheorie van Helmholtz. 
15.30 uur: bezoek aan het Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8. 
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*7 november: promotie mevr. drs. H.A. Bosman-Jelgersma over 5 eeuwen 
Delftse apothekers (Vrije Universiteit, Amsterdam; 15.30 uur). 

27 november: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: mevr. drs. G. Mens, De Dokter Djawaschool. De eerste 
medische opleiding voor inheemsen in N.O.-Indie. 1850-1875. 

12-14 december: Conferentie over Innovatie en continuiteit in de natuur-
wetenschap. Vrije Universiteit, Amsterdam (zie blz. 83). 

15 december: Twaalfde Medisch-Historische Dag. Medisch-Encyclopaedisch 
Instituut, Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT 
Amsterdam. 
Voordrachten zuUen worden gehouden door: drs. H.Breukers, 
mevr. A.de Knecht-van Eekelen, prof. dr. J.K.van der Korst, 
drs. J. Langeler, prof. dr. G.A. Lindeboom, dr. K.J. Nanninga, 
dr. I. van der Sluis en dr. J. Zuring. Nadere inlichtingen: tel. 
020-5482701. 

18 december: Medisch Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: Pater H. van Bavel, Het Mirakelhoek van O.L. V. te Den 
Bosch en dr. K. de Ruiter. Medische aspekten van het Mirakelboek. 

Van zijn voordracht gehouden op de voorjaarsvergadering van GeWiNa te 
Breda zal drs. A.S.H. Breure een uitgebreide versie publiceren in A.S.H. 
Breure en J.G. de Bruyn eds. Leven en werken van J.G.S. van Breda, dat 
komend najaar bij de HoUandsche Maatschappij te Haarlem verschijnt. 

JAARVERSLAG 1978 VAN DE SECRETARIS 
DER SCHAKELCOMMISSIE 

Het doel dat ons genootschap voor ogen stond toen het destijds de 
'Schakelcommissie' heeft ingesteld. is inmiddels ten dele bereikt. zij het dan 
niet als direct gevolg van de activiteiten dier commissie. 
Aan tenminste een aantal universiteiten en hogescholen van ons land bestaan 
sinds kortere of langere tijd leerstoelen voor de vakken die in GeWiNa 
vertegenwoordigd zijn. Haast als vanzelf is de Schakelcommissie van lieverlee 
overgegaan in een soort van contactorgaan van academische docenten. Dit 
heeft de oude doelstelling, het bevorderen van de instelling van nieuwe 
leeropdrachten, zeker niet uit het cog verloren, maar tracht toch vooral de 
mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten voor een gedachtenwisseling 
over onderwerpen als het onderwijs met alles wat daaraan kan vastzitten, de 
verhouding tot andere leervakken, of de verdere consolidering van wat tot 
dusver aan de universiteit kon worden bereikt. Meerprincipiele vragen, zoals 
die naar het doel of het wezen van de wetenschapsgeschiedenis, werden in 
deze kring eveneens wel aan de orde gesteld. 
Het verdwijnen van de Schakelcommissie betekent echter niet dat het verslag 
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waarin jaarlijks mededeling wordt gedaan over wat zich aan universiteit en 
hogeschool ten aanzien van het onderwijs heeft afgespeeld, voortaan 
achterwege zal blijven. Het zal in het vervolg worden uitgebracht door een der 
leden van het docenten-contactorgaan. 
Misschien is deze formele wijziging een goede gelegenheid om de leden de 
vraag voor te leggen of zij wijzigingen wouden willen zien aangebracht in de 
wijze of inhoud van de rapportering. Zou bijvoorbeeld de berichtgeving per 
universiteit, zoals tot dusver is gebeurd, voortaan beter per leervak kunnen 
geschieden? Moet het verslag zich ook uitstrekken over wetenschappelijke 
activiteiten en niet beperkt blijven, zoals tot op heden, tot het onderwijs? 
Graag zou ik hierover — en over wat met verder ten aanzien van de 
verslaglegging nog wil opmerken — de mening van de vergadering vernemen. 
Ten aanzien van 1978, het jaar waarover het nu volgende verslag zal handelen, 
wordt nog gelijk vroeger in alfabetische volgorde per afzonderlijke 
leeropdracht gerapporteerd. 

AMSTERDAM, Vrije Universiteit 

In de faculteit der geneeskunde werden, verzorgd door het Medisch-
Encyclopaedisch Instituut, in September de classicale colleges voor het derde 
jaar hervat; de examens gingen gewoon door. 
In het kalenderjaar 1978 werd de zevende medisch-historische cursus 
beeindigd en de achtste begonnen, beide malen met ruim 50 inschrijvers. Met 
prof. dr. G.A. Lindeboom als promotor vonden drie medisch-historische 
promoties plaats: 
3 februari — S.W. Hamers-Van Duynen, HieronymusDavidGaubius(llOS-
1780), 
28 april — CM. van Hoorn, Levinus Lenmius (1505-1568), 
21 September — A. van 't Riet. August Bier en de homoeopathie. 
Met ingang van 1 december is, voorlopig in de rang van wetenschappelijk 
hoofdmedewerker met 8/10 taak, aangesteld de heer drs. M.J. van Lieburg. 
Het ligt in de bedoelingdat hij op 1 juli 1979 het directoraat van het Medisch-
Encyclopaedisch Instituut van professor Lindeboom zal overnemen. 
In de vakgroep Geschiedenis en MaatschappeUjke Aspecten der 
Natuurwetenschappen van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschap
pen gaf prof. dr. M.J.S. Rudwick in het eerste semester een verplicht college 
(2 semesteruren) voor alle studenten van de faculteit. Het behandelde een 
breed spectrum van problemen betreffende de beoefening van de 
natuurwetenschappen in historisch perspectief en als een maatschappelijke 
activiteit. De cyclus werd afgesloten met een mondeling tentamen. 
Tezamen met twee medewerkers leidde prof. Rudwick een bijvak onder de 
titel 'De natuurwetenschap in zijn maatschappelijke context; voorbeelden uit 
de periode der z.g. wetenschappelijke revolutie, ± 1600'. Vijf studenten 
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namen hieraan deel. met een studiebelasting van drie tot vijf maanden, al naar 
gelang de eisen van de verschillende subfaculteiten. 

AMSTERDAM, Universiteit van Amsterdam. 

Ten aanzien van het onderwijs in de geschiedenis der wiskunde is ons over 
1978 wederom niets ter ore gekomen. 

DELFT 

Evenmin hebben ons inlichtingen bereikt over enige vorm van historisch 
onderwijs aan de Technische Hogeschool te Delft. 

EINDHOVEN 

De afdeling Technische Natuurkunde heeft in het najaar van 1978 voor haar 
eerstejaars-studenten een verplicht, eenmalig college over 'geschiedenis van 
de natuurkunde' opgenomen. 
Voorts is door de groep Natuurkunde en Samenleving in samenwerking met 
het studium generale een dictaat uitgebracht over 'De historische 
ontwikkeling in de natuurkunde'. 
Onder leiding van prof. ir. J. van Vollenhoven is de afdeling Werktuigkunde 
bezig geweest met de restauratie, catalogisering en opstelling van een collectie 
verbrandingsmotoren voor didactische doeleinden; met hetzelfde oogmerk is 
een oude muntpers gerestaureerd en geinstalleerd. 

GRONINGEN 

Het doet mij genoegen na een onderbreking van enigejaren in dit jaarverslag 
ook iets over Groningen te kunnen meedelen. 
Prof. dr. J.D. North, hoogleraar in de geschiedenis der wijsbegeerte in 
verband met de ontwikkeling der natuurwetenschappen, gaf in het 
kalenderjaar 1978 een college over 'A history of cosmological thought', 
bestemd voor studenten in de wijsbegeerte in hun doctoraalfase en voor 
studenten van de faculteit der wis- en natuurkunde in hun candidaatsfase. 
Voor eerste- en tweedejaarsstudenten filosofie gaf prof. North respectievelijk 
een college getiteld 'Rationalisme en empirisme' en een over 'Kant en de 
negentiende eeuw' waarin een zekere hoeveelheid geschiedenis der 
natuurwetenschappen werd behandeld. 

LEIDEN 

Geschiedenis der Natuurwetenschappen 
Prof. dr. H.B.G. Casimir gaf voor studenten uit debeta-faculteiten een extra-
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curriculaire college-cyclus over de ontwikkelingen in de natuurkunde 
gedurende de laatste vijftig jaar. 

Geschiedenis der Geneeskunde 
Prof. dr. P.J. Thung organiseerde ook in 1978 in het studium generale voor 
studenten in de geneeskunde een cyclus van twaalf colleges over het 
onderwerp 'Erkenning en verwerping binnen de wetenschap'. Aan dit 
onderwijs werd medewerking verleend door prof. dr. A.M. Luyendijk-
Elshout. 
Eerstejaars medische studenten kregen in het blok 'Inleiding tot de 
geneeskunde' twee uur geschiedenis. Een keuzepraktikant uit het derde 
studiejaar bewerkte onder leiding van prof. Luyendijk een onderwerp op het 
gebied van de sociaal-medische geschiedenis. Twaalf studenten uit het vierde 
jaar vormden voor het doctoraalexamen een werkgroep die onder begeleiding 
twintig uur besteedde aan het bewerken van onderwerpen uit de medische 
geschiedenis. De onderwerpen omvatten: 'Arts en medisch tijdschrift in de 
negentiende eeuw', en de bestudering van enige archiefstukken betreffende 
cholera-epidemieen. Over onderdelen werden scripties gemaakt. 
Promoties: In de faculteit der letteren promoveerde de heer D.E.H. de Boer 
op een proefschrift getiteld Graaf en Grafiek. Dit proefschrift bevatte een 
medisch-historisch gedeelte, dat handelde over pest-epidemieen in de 
veertiende eeuw in Zuid-Holland. Promotores waren prof. dr. A.E. Cohen en 
prof. dr. H.P.H. Jansen. 

NIJMEGEN 

Geschiedenis der Geneeskunde 
Uit Nijmegen valt ten aanzien van het onderwijs in dit vak (docenten: D. de 
Moulin en A. Koning) weinig nieuws te vermelden voor wat betreft het 
onderwijs aan medische studenten. 
10 medische studenten volgden dit jaar een keuzestage op het medisch-
historisch instituut, hun werkzaamheden resulteerden in 9 scripties. Ten 
aanzien van het onderwijs aan tandheelkundige studenten is wel verandering 
opgetreden. Het keuzeblok 'geschiedenis der tandheelkunde' kwam te 
vervallen en werd vervangen door een vrijwillige keuze-stage van drie 
ochtenden per week gedurende telkens zes weken in twee opeenvolgende 
jaren, zodat de totale duur van de stage zich over twaalf weken uitstrekt. De 
scripties die hieruit zuUen voortkomen, tellen evenals die van de medische 
studenten, mee bij de eindbeoordeling van de studie. 
Er waren vier proefschriften in bewerking, 6en daarvan (dr. Haneveld) heeft 
inmiddels tot promotie geleid. 
In juni werd voor 25 medische studenten een studiereis naar Londen 
georganiseerd. 
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Geschiedenis der Biologic 
Het onderwijs betrof een caput over enkele facetten der geschiedenis van de 
biologic. Nadere bijzonderheden ontbreken. 

ROTTERDAM 

Ten aanzien van het onderwijs aan studenten in de geneeskunde hebben zich 
in het afgelopen kalenderjaar geen veranderingen voorgedaan. Het vertrek 
van de heer M.J. van Lieburg liet zich reeds tevoren op tal van punten voelen. 
Met ingang van 1 december heeft de heer Van Lieburg zijn werkzaamheden in 
hoofdzaak naar het Medisch-Encyclopaedisch Instituut in Amsterdam 
verplaatst. Voor 2/10 deeltaak blijft hij voorlopig echter nog aan de 
Erasmusuniversiteit verbonden. Dit is in zoverre een gelukkige omstandig-
heid, dat de geschiedenis der geneeskunde in Rotterdam vertegenwoordigd 
blijft, waardoor gewerkt kan worden aan verdere consolidatie ervan. 

Een nieuwe richting wordt in Rotterdam vertegenwoordigd door prof. dr. 
M.J. Retry, die november 1978 de leeropdracht heeft aanvaard in de 
geschiedenis van het denken. Voor studenten in hun doctoraal I I-fase geeft hij 
wekelijks 3 uur college in de kleurentheorieen van Newton en van Goethe. De 
geschiedenis van het denken is voor studenten in de wijsbegeerte een verplicht 
leervak waarin zij tentamen moeten afleggen. 

TWENTE 

Het vakgebied Historische aspecten van techniek en maatschappij verzorgde 
gedurende het tweede trimester 1977-'78 het verplichte eerstejaars-coUege 
WMW-I; ongeveer 380 schriftelijke en 25 mondelinge tentamens werden na 
afloop genomen. (Docenten: dr. A.L. van Schelven, dr. P. Boskma). 
Hetzelfde geschiedde in het tweede trimester '78-'79. In het eerste semester 
1978-'79 was er voor oudere jaars een college over het thema 'Historische 
wortels van de industrialisatie in Nederland van 1900-1950'. Voor het schrij-
ven van een werkstuk hebben zich 25 studenten aangemeld. 

UTRECHT 

Voor doctoraal-studenten gaf dr. Smit aan het Biohistorisch Instituut een 
inleiding in de geschiedenis der biologic, toegespitst op Linnaeus. De hele staf 
van het instituut werkte mee aan het geven van capita selecta, eveneens aan 
studenten na het candidaatsexamen. Voor elk deel van beide series colleges 
was een uur per week beschikbaar. Vijftien studenten hebben de geschiedenis 
der biologic als keuzevak genomen voor hun doctoraal-examen. Alle vijftien 
sloten deze deelstudie af met een scriptie en een tentamen. Tweemaal werd, 
ten behoeve van keuzevak-studenten, een inleidende cursus gegeven. 
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Veel tijd is in het afgelopen jaar besteed aan het voorbereiden van het nieuwe 
curriculum biologic. Hierin gaat de geschiedenis een grotere plaats innemen 
dan tevoren. Het wordt, met ingang van 1979, een verplicht leervak voorde 
praecandidaten in hun eerste leerfase. 
In de opvolging van prof. Verdoorn is helaas nog steeds niet voorzien. 
Het onderwijsprogramma van het Instituut voor Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen onderging ten opzichte van het voorafgaande jaar 
geen verandering, zodat daarvoor naar het jaarverslag 1977 kan worden 
verwezen. De onderwijscycli 'Overzicht van de geschiedenis der natuurweten
schappen', 'Geschiedenis van de scheikunde' en 'Geschiedenis van de 
natuurkunde', werden bijgewoond door resp. ca 25, 10 en 90 studenten. 
Docenten waren prof. dr. H.A.M. Snelders, drs. C. de Pater, drs. L.C. Palm 
en drs. K. van Berkel. 
Er zijn zeven proefschriften in bewerking. Voor promovendi zijn er 
regelmatig gezamenlijke werkbesprekingen, waarop vooral methoden van 
onderzoek ter sprake komen. 

In blijkbaar toenemende mate besteedt het Mathematisch Instituut van de 
Utrechtse Rijksuniversiteit aandacht aan de geschiedenis van de wiskunde. 
Dit komt tot uiting in een college van twee semesteruren over de 
'Maatschappelijke functie van de wiskunde' (bijgewoond door 15 studenten) 
en in een seminar over 'Klassieke methoden in de mathematische analyse' 
(met deelname van 10 studenten). Docenten waren dr. H.J.M. Bos en 
drs. S. Engelsman. 
Voorts vond scriptiebegeleiding plaats van studenten die in samenhang met 
het college 'Geschiedenis van de wiskunde' van 1977 een werkstuk gemaakt 
hebben. Hetzelfde geschiedde ten aanzien van een tiental studenten die bij dr. 
Bos het bijvak 'Geschiedenis en maatschappelijke functie van de 
wiskunde'volgden. Opmerkelijk is dat van de laatste groep studenten de helft 
van andere universiteiten (Leiden, Nijmegen) afkomstig was. 
Vier buitenlandse gastdocenten hebben in totaal zes voordrachten gegeven 
over mathematisch-historische onderwerpen. 

In dc faculteit der geneeskunde promoveerde op 24 oktober de heer G.T. 
Haneveld op een proefschrift getiteld 'Pathologische Anatomic te Utrecht, 
ca 1800-1850' (Promotores: dr. D. de Moulin en prof. dr. G. Bras). 

Het Instituut voor Sociale Geneeskunde heeft aan derdejaars-studenten in de 
geneeskunde in 1978 de mogelijkheid geboden hun verplichtgestelde 
wetenschappelijke stage (van minimaal 40 uur studiebelasting) te besteden 
aan medisch-historisch onderzoek. Twee studenten hebben van de 
gelegenheid gebruik gemakt, de resultaten van hun studie hebben zij 
neergelegd in scripties van circa 50 bladzijden. 
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Op vrijwillige basis bestudeerde een werkgroepje van 12 studenten in 6 
bijeenkomsten van elk 3 uur, het thema 'Primaire praeventie en voorlichting 
inzake geslachtsziekten'. In groepjes van 3 hebben zij een kort verslag van 
eigen literatuuronderzoek ingeleverd. 
Ten behoeve van het onderwijs werd in 1978 een aanvang gemaakt met het 
samenstellen van een bibliotheek van 'oude medische werken', voornamelijk 
uit het eind van de vorige en het begin van deze eeuw. 

WAGENINGEN 

Zoals elk jaar, werd in het Lahoratorium voor Plantensystematiek en 
-geografle een semester college in de 'Geschiedenis der Biologic' gegeven door 
prof. dr. H.C.D. de Wit. Ongeveer 60 studenten hebben dit gevolgd. 
Prof. Snelders gaf als tevoren eenmaal per week zijn college over 
'Geschiedenis der Natuurwetenschappen', terwijl de heer Van Lieburg uit 
Rotterdam ook in 1978 de geschiedenis der toxicologic behandelde in 5 uren, 
gegeven t.b.v. de vakgroep Toxicologic (prof. dr. J. Koeman). 

Slotheschouwing 

Het valt te vrczen dat de bezuinigingen, die hun invloed ook aan universiteit 
en hogeschool in toenemende mate laten voelen, dc verdere ontplooiing van 
onze vakken in toenemende mate zuUen gaan belemmercn. Dit valt temecrte 
betreuren, daar de belangstclling voor de geschiedenis der natuurwetenschap
pen, overladen leerprogramma's ten spijt, zeker niet lijkt af te nemen. 
Wellicht neemt zij zelfs iets toe: meer dan eens worden op dit gebied 
initiatieven ontplooid door vertcgenwoordigers van andere leervakken dan 
die van dc wetenschapsgeschiedenis in engere zin. 
Aan de universitaire instituten zijn tekenen op te merken van verdere 
professionalisering. Een gelukkig voorbeeld daarvan zijn de werkbesprekin
gen waarop doctorandi uit uitecnlopende wetenschapshistorische disciplines 
in werkgroepverband op het Instituut voor Geschiedenis der Natuur
wetenschappen te Utrecht worden ingeleid in de methodologie van de 
natuurwctenschappelijke geschiedbeoefening. De dcelnemers zijn afkomstig 
van vijf verschillende universiteiten, zodat wij hierin tevens een teken mogen 
zien van groeiende inter-institutionele samenwerking. 

In hoeverre het nog steeds onvervuld zijn van de vacature Verdoorn aan 
bezuiniging is toe te schrijven, waag ik niet te beoordelen. Zou dit wel het 
geval zijn, dan wordt de wijsheid door de zuinigheid hier wel danig bedrogen. 
In verdere afwachting houdt men aan het Biohistorisch Instituut het 
smidsvuur brandende. Wel stemt het tot voldoening dat de toekomst van het 
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Medisch-Encyclopaedisch Instituut nu veilig is gesteld door de aanstelling 
van de heer Van Lieburg. 

D. de Moulin 

BOEKBESPREKINGEN 

Christine J. von Ronnen, Inventaris van de archieven van Teylers Stich
ting te Haarlem. 1606-1945 (1977). (Rijksarchief Utrecht, 1978), 
231pag.,4ill. 

Als deel 21 van de inventarissenreeks van het Rijksarchief te Utrecht is de 
inventaris van Teylers Stichting en haar bestuur te Haarlem verschenen. In 
een uitvoerige inleiding schetst mevrouw Von Ronnen Teylers Stichting en 
haar bestuur, de verzamelingcn: dc kunstverzameling, het natuurkundig 
kabinet, het paleontologisch-mineralogisch kabinet, het penningkabinet en 
de bibliotheek; voorts Teylers hofje, Teylers Godgcleerd Genootschap, 
Teylers Tweede Genootschap en het archief. Na deze uitstckende inleiding 
volgt de beschrijving van de archieven van Teyler, ondervcrdeeld in het 
Archief van het college van direkteuren van Teylers Stichting, het Archief van 
Teylers Godgcleerd Genootschap, het Archief van Teylers Tweede 
Genootschap en Gedeponeerde stukken van pcrsoonlijke aard. Hicrna volgen 
vier bijlagen met dc lijst van direkteuren van Teylers Stichting 1778-1945, de 
lijst van leden van Teylers Godgcleerd Genootschap 1778-1945 en van Teylers 
Tweede Genootschap 1778-1945 en een lijst van bouwtekeningcn, technische 
tekeningen en kaartcn. Het bock besluit met een index van persoonsnamen en 
een index van plaatsnamen. 

Teylers Stichting werd in 1778 opgericht krachtens testamentairc beschikking 
van de doopsgezinde zijdekoopman Pieter Teyler van der Hulst. Er werden 
twee genootschappen opgericht: Teylers Godgcleerd Genootschap en Teylers 
Tweede Genootschap voor dc"Natuur-kunde, Dicht-kunde, Historie-kunde 
en Penning-kunde", waarbij dc nadruk lag op de natuurwetenschappen. 
Voorts lieten de bestuurdcren van Teylers Stichting een museum bouwen 
voor de bibliotheek en de coUecties van natuurkundige instrumenten, 
naturalien (vooral mineralen en versteningen), tekeningen en penningen. 
Beroemd was dc grote electrizeermachine. gebouwd door dc in Amsterdam 
werkzamc Engclse instrumentmaker Cuthbcrtson, waarmee Martinus van 
Marum zijn klassieke experimenten heeft gedaan. 
De thans gepubliceerde inventaris van Teylers Stichting bevat tal van stukken 
die van belang zijn voor dc beocfenaars van de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen en geneeskunde zoals die, welke betrekking hebben op 
het natuurkundig kabinet en laboratorium en op het paleontologisch-
mineralogisch kabinet, op de lessen en voordrachten die zijn gehouden 
enzovoorts. 
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Op vrijwillige basis bestudeerde een werkgroepje van 12 studenten in 6 
bijeenkomsten van elk 3 uur, het thema 'Primaire praeventie en voorlichting 
inzake geslachtsziekten'. In groepjes van 3 hebben zij een kort verslag van 
eigen literatuuronderzoek ingeleverd. 
Ten behoeve van het onderwijs werd in 1978 een aanvang gemaakt met het 
samenstellen van een bibliotheek van 'oude medische werken', voornamelijk 
uit het eind van de vorige en het begin van deze eeuw. 

WAGENINGEN 

Zoals elk jaar, werd in het Laboratorium voor Plantensystematiek en 
-geografle een semester college in de 'Geschiedenis der Biologic' gegeven door 
prof. dr. H.C.D. de Wit. Ongeveer 60 studenten hebben dit gevolgd. 
Prof. Snelders gaf als tevoren eenmaal per week zijn college over 
'Geschiedenis der Natuurwetenschappen', terwijl de heer Van Lieburg uit 
Rotterdam ook in 1978 dc geschiedenis der toxicologic behandelde in 5 uren, 
gegeven t.b.v. de vakgroep Toxicologic (prof. dr. J. Koeman). 

Slotheschouwing 

Het valt te vrczen dat de bezuinigingen, die hun invloed ook aan universiteit 
en hogeschool in toenemende mate laten voelen, de verdere ontplooiing van 
onze vakken in toenemende mate zullen gaan belemmercn. Dit valt temecrte 
betreuren, daar de belangstclling voor de geschiedenis der natuurwetenschap
pen, overladen leerprogramma's ten spijt, zeker niet lijkt af te nemen. 
Wellicht neemt zij zelfs iets toe: meer dan eens worden op dit gebied 
initiatieven ontplooid door vertcgenwoordigers van andere leervakken dan 
die van de wetenschapsgeschiedenis in engere zin. 
Aan de universitaire instituten zijn tekenen op te merken van verdere 
professionalisering. Een gelukkig voorbeeld daarvan zijn de werkbesprekin
gen waarop doctorandi uit uitecnlopende wetenschapshistorische disciplines 
in werkgroepverband op het Instituut voor Geschiedenis der Natuur
wetenschappen te Utrecht worden ingeleid in de methodologie van de 
natuurwctenschappelijke geschiedbeoefening. De deelnemers zijn afkomstig 
van vijf verschillende universiteiten, zodat wij hierin tevens een teken mogen 
zien van groeiende inter-institutionele samenwerking. 

In hoeverre het nog steeds onvervuld zijn van de vacature Verdoorn aan 
bezuiniging is toe te schrijven, waag ik niet te beoordelen. Zou dit wel het 
geval zijn, dan wordt de wijsheid door de zuinigheid hier wel danig bedrogen. 
In verdere afwachting houdt men aan het Biohistorisch Instituut het 
smidsvuur brandende. Wel stemt het tot voldoening dat de toekomst van het 


