145
MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP
AGENDA:
(De met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen)
14 juni-eind September: Tentoonstelling Ik lack me ziek. Een kleine uitstalling 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.
*1 augustus-eind december: Als afsluiting van zijn stage heeft B. van Berkel
een kleine tentoonstelling ingericht met als thema De denkbeelden
van Newton en Goethe over licht en kleur. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, Utrecht, tel 030—332114. Geopend werkdagen
10-17uur. Za. en zo. gesloten.
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 geneeskunde 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 gelijkgeinteresseerden mee te delen.
Anderzijds zullen studenten uit andere faculteiten, die belangstelling hebben voor de geschiedenis der geneeskunde of der natuurwetenschappen aan de bijeenkomst kunnen deelnemen. De Stichting hoopt op deze wijze de contacten tussen historici en wetenschapshistorici 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 uitgangspunt.
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.
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20.00 uur: dr. H. Beukers, Aderlaten in Middeleeuwse kloosters.
• ± 14 oktober-medio februari 1981: Tentoonstelling onder het motto
Die mug. die mug, die prikt je in de rug. Over malaria en de
bestrijding ervan, naar aanleiding van het ontdekken van de
malariaparasiet, nu honderd jaar geleden. Museum Boerhaave,
Leiden.
20 oktober: Vrije Universiteit Amsterdam. Erepromoties drs. F.E.R. de
Maar en prof. dr. A.G.M. van Melsen.
*28 oktober: Medisch-Historische Club Nijmegen.
20.00 uur: Dr. A. van 't Riet over een hoofdstuk uit de geschiedenis
van de homoeopathic.
* 1 november: 2e Verpleegkundig-Historische Dag te Rotterdam. Inlichtingen
bij Mw L. Wittekoek-Ottevangcr, Goudseweg 95, 2821 BE Stolwijk.
* 1 november: Najaarsvergadering Genootschap GeWiNa in het Trippenhuis,
Kloveniersburgwal 29, te Amsterdam. De bijeenkomst staat in het
teken van de herdenking van Jan Swammerdam, die driehonderd
jaar geleden .stierf. Sprekers zijn o.a.: prof. dr. G.A. Lindeboom,
prof. dr. P. Smit, drs. R.P.W. Visser en drs. M. Fournier. Inlichtingen bij de secretaris van het Genootschap, tel. 071-123084.
*25 november: Medisch-Historische Club Nijmegen.
20.00 uur: Drs. M.H.C. Verweij, Wijsgerige vooronderstellingen inde
19de-eeuwse psychialrie.
13 december: Veertiende Medisch-Historische Dag, Medisch-Encyclopaedisch Instituut, Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 7, 1081
BT Amsterdam; tel. 020—5482700.
*16 december: Medisch-Historische Club, Nijmegen.
20.00 uur: Dr. L. Goosen, Cosmas en Damianus, heiligen ofalternatieve geneesheren?
Benoeming prof. dr. P. Smit
Op 1 juni 1980 heeft prof. dr. P. Smit zijn benoeming tot gewoon lector in de
biohistorie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht formeel aanvaard. Hij is de
opvolger van prof. dr. F. Verdoorn.
Pieter Smit werd op 13 oktober 1925 te Leiden geboren. Na het behalen van
het eindexamen H.B.S.-B. studeerde hij van 1945 tot 1952 biologic aan de
universiteit van zijn geboortestad. Van 1952 tot 1963 werkte hij daar als
wetenschappelijk medewerker achtereenvolgens op het Zoologisch Laboratorium en op het Instituut voor Theoretische Biologie. Van 1963 tot 1971
was hij wetenschappelijk hoofdmedewerker op het Biohistorisch Instituut
(Utrecht) en van 1971 tot heden lector in de geschiedenis van de biologie aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen.
In het begin van Smit's loopbaan lag het accent op de theoretische biologie.
In 1961 promoveerde hij te Leiden bij Van der Vaart op een proefschrift
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getiteld Ontogenesis and phylogenesis: their interrelation and their interpretation. Verder was hij jarenlang zeer actief als redacteur van de Bibliographia
Biotheoretica. Onder invloed van zijn leermeester Van der Klauw is Smit
zich daarnaast toeleggen op de geschiedenis van de biologie waarin hij al
spoedig zijn uiteindelijke wetenschappelijke bestemming zou vinden. Zijn
belangstelling ging daarbij in de eerste plaats uit naar de 19e eeuw. Hij
publiceerde o.a. over de sociaal-economische context van Darwin's evolutietheorie, over de "Naturphilosoph" Lorenz Oken, over Ernst Haeckel en
over diverse aspecten van de 19e eeuwse Nederlandse biologie. Allengs
breidde zijn onderzoeksterrein zich uit tot vroeger tijdperken en ging Smit
zich in het bijzonder bezighouden met de 17e eeuw. Studies over onder meer
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Paul Hermann, Clusius, Van Leeuwenhoek en Swammerdam waren daarvan het resultaat. Op het Biohistorisch Instituut heeft Smit ruime aandacht
geschonken aan de bibliografische kant van het historisch onderzoek. In
1974 resulteerde dit in een omvangrijk boekwerk: History of the life sciences.
An annotated bibliography.
Smit is o.a. lid van de Leeuwenhoek-Commissie, van de Commissie van
Advies Museum Boerhaave, van de Raad van de Caecilia Stichting en
corresponderend lid van de Academic Internationale d'Histoire des Sciences.
BOEKBESPREKINGEN
D.J. Struik, Het Land van Stevin en Huygens (Nijmegen: Socialistiese Uitgeverij. 1979; Sunschrift 134; ISBN 90 6168 134 o"), 156 p., ill../18,50.
"Het land van Stevin en Huygens" van de Nederlandse wiskundige en
wetenschapshistoricus D.J. Struik (geboren 1894), van 1927-1961 hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology, dateert van 1958. Thans
is van dit levendig geschreven boek een derde, verbeterde druk uitgekomen.
Het doel van de schrijver was een overzicht te geven van "de geschiedenis
van de wetenschappen in de Republiek" welke "een goede inleiding [is] tot
de geschiedenis van de vormingsjaren van onze tegenwoordige wetenschap
in het algemeen" (p. 10). Na een inleiding over "de jonge republiek" geeft
Struik een overzicht van "de oude wetenschap" en "de overgangstijd" om te
vervolgen met een bespreking van de Hollandse reken-en scheepvaartmeesters, Simon Stevin, de nieuwe wetenschap, Descartes, Christiaan Huygens,
de levende wereld (Leeuwenhoek, Swammerdam, De Graaf)en de koloniale
wetenschap. In het beknopte, populair-wetenschappelijke boek schetst de
schrijver de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in onze Gouden
Eeuw waarbij het wetenschappelijk werk van de besproken geleerden
beschreven wordt tegen de achtergrond van het toenmalige economische,
politieke, godsdienstige en algemeen kulturele leven. Als inleidend werk
over de geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschappen in de
zeventiende eeuw, is het boek nog steeds zeer aanbevelenswaardig. Centraal
staat Struiks stelling dat wetenschap en sociale ontwikkeling een eenheid
vormen. Aangetoond wordt dat onze uitvinders en geleerden uit de beginfase van de behandelde periode vooral zijn voortgekomen uit handwerkslieden en dat pas later, met de voortgaande abstractheid in de natuurwetenschap, de regentenfamilies de geleerden leverden (Christiaan Huygens b.v.),
waardoor de natuurwetenschap in het algemeen gesproken een aristocratisch karakter gaat dragen (p. 77).
H.A.M. Snelders

