
.~EDEDELING VAN HET GENOOTSCHAP 

BIJ HET AFSCHEID VAN PROF. DR. DANIEL DE MOULIN 

)p 30 september 1989 trad Professor de Moulin, verbonden aan de 
Catholieke Universiteit Van Nijmegen, terug uit zijn ambt van hoogleraar in 
Ie geschiedenis der geneeskunde. Ter gelegenheid van dit afscheid werd 
ranuit het Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde een symposium 
ngericht, waaraan verscheidene sprekers uit binnen- en buiteuland deel
lamen 

:Iet symposium handelde over een onderwerp, dat Professor de Moulin na 
Lan het hart lag, nl. Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel, in de 
)eriode 1816-1942. Dankzij de zeer actieve redactie, bestaande nit G.M. van 
:Ieteren, A. de Knecht-van Eekelen en M.J.D. Poulissen, konden de vele 
oehoorders die zich voor het symposium hadden ingeschreven, het verslag 
ran de lezingen na afloop mee naar huis nemeD. Bovendien verscheen korte 
ijd later een eveneens keurig verzorgde Engselse editie, geheel in de geest 
'an De Moulin, die zich steeds heeft beijverd voor de verspreiding van 
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kennis over de geschiedenis der Nederlandse geneeskunde op internationaal 
gebied. 
Daniel de Moulin heeft zich ingespannen om het onderwijs en onderzoek in 
de geschiedenis der geneeskunde in Nederland te bevorderen. Hij was 
daarop op een breed front werkzaam, vanaf 1968-1972 als voorzitter van het 
Genootschap Gewina, dat hij van groot belang achtte als centrum voor de 
stimulering van het onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de 
geneeskunde en de natuurwetenschappen. Tijdens zijn actieve lidmaatschap 
richtte hij een inter-universitaire commissie op van de docenten aan de 
universiteiten die een onderwijsopdracht hadden voor de betrokken disci
plines. Hij was tien jaar lang voorzitter van deze commissie, als zodanig 
rapporteerde hij regelmatig aan de leden over de situatie aan de univer
siteiten. Voorts was hij betrokken bij de oprichting van het tijdschrift van 
het Genootschap Gewina in 1978 en was hij de eerste voorzitter Van de 
Redactieraad. Ook inlernationaal was hij werkzaam bij verschillende or
ganisaties die het belang van de geschiedenis der geneeskunde nastreefden. 
Hier zij slechls vermeld dat hij als lid van het bestuur Van de Societe 
Internationale de I'Histoire de la Medecine optrad als conlactpersoon voor 
de leden van Gewina. In 1972 werd De Monlin reeds beloond voor zijn 
activiteiten voor het genootschap met de uitreiking van een zilveren 
medaille, in 1984 volgde zijn benoeming tot erelid van Gewina. 
Bij het toekennen van deze eervolle onderscheidingen zijn de overwegingen 
mede geleid door de verdiensten van Daniel de Moulin voor zijn werk aan de 
Universiteit van Nijmegen, eerst als part-time lector, vanaf 1971, met ingang 
van 1979 als full-time hoogleraar. Zijn bijdragen aan het onderwijs en 
onderzoek aldaar zijn belicht in het in 1984 verschenen boek De Novis 
Inventis. Essays in the History of Medicine in Honour of Daniel de Moulin on 
the Occasion of his 65th Birthday. 
Tot april 1988 heeft De Moulin zijn bezigheden met onverminderde kracht 
voortgezet. Tijdens een verblijf in de Verenigde Staten, waar hij aan 
verschillende universiteiten gastcolleges zou geven, werd hij getroffen door 
een ernstig ongeval. Hierdoor was hij niet in staat persooulijk een afscheids
rede uit Ie spreken, hoewel hij wei bij het symposium aanwezig kon zijn. 
De grote belangstelling van collega's, leerlingen en de vele vrienden uit 
binnen- en buitenland hebben de dertigste september 1989 toch tot een zeer 
feestelijke dag voor Professor de Moulin en zijn echtgenote gemaakt. 
Opnieuw is gebleken, hoezeer zijn persoon en werk worden gewaardeerd. 
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