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Het 29ste intemationale congres zal in oktober 1984 plaats hebben in Cairo 
(Egypte). 
De moge van de gelegenheid gebruik maken oni nog eens de aandacht te 
vestigen op de Societe Internationale d'Histoire de la Medecine. Dit gezel-
schap, dat in 1921 is opgericht, traclit 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 Dulieu, Lotissement 'Les Reves', 
22 rue Fran9ois 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 hoofdUjnen van onderzoek der 
onderscheiden instituten. Om niet in herhaUngen te vervaUen, zal ik waar 
mogelijk verwijzen naar het verslag over 1979*. Wellicht ten overvloede 
zij eraan herlnnerd, 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. 
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tal colleges afgerond. Met ingang van het cursusjaar 1980-1981 werd een 
nieuwe opzet gekozen waarbij binnen het kader: maatschappij — medicus — 
patient — ziekte capita selecta werden geboden. In het eerste semester van de 
cursus 1980-1981 werden 10 colleges volgens het nieuwe beginsel gegeven, 
deze zijn door 50 a 60 studenten bezocht. Tevens werd begonnen met de uit-
gifte van syllabi. Aan het tentamen Medische Encyclopaedic namen in juni 
242 candidaten deel, bij het herexamen in augustus nog eens 78. Beide 
keren bestond het schriftelijk examen uit het beantwoorden van essayvragen. 
De landeUjke cursus Geschiedenis der Geneeskunde werd wederom goed 
bezocht, het aantal deelnemers bedroeg 52, resp. 51. Door 22 cursisten werd 
deelgenomen aan een afzonderlijke Verkcursus', bedoeld om de cursisten 
op weg te helpen zelf medisch-historisch onderzoek te verrichten. Het insti
tuut begeleidt 3 promovendi. Voor wat de hoofdlijnen van onderzoek op 
lange en middellange tennijn betreft wordt verwezen naar mijn verslag over 
1979. 
De afdeling Geschiedenis der Geneeskunde van de R.U. te Leiden (hoofd 
Mevr. Prof. Dr. A.M. Luyendijk-Elshout) verzorgde twee colleges aan eerste-
jaarsstudenten in de cursus inleiding tot de geneeskunde', en twee uren 
in de cursus 'De dood', georganiseerd door de afdeling Metamedica der 
Leidse Universiteit. In het kader van het doctoraal-examen sociale genees
kunde bestond ook in 1980 voor vierdejaarsstudenten de mogelijkheid om 
deel te nemen aan het project 'Confrontaties in de Geneeskunde in de Negen-
tiende Eeuw' waarvoor 20 uren ter beschikking stonden. Evenals het vorig 
jaar bestond dit uit eigen onderzoek aan de hand van het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde voor Nederlandsch-Indie. Deelneming aan de 
basiscursus voor sociaal-geneeskundigen als in het vorig jaar. Twee docto-
randi bewerken een proefschrift. In de langlopende projecten geen verande-
rlng, de middellang lopende projecten ondergingen uitbreiding doordat 
'De verzameling instrumenten in de Leidse KUniek voor Verloskunde' als 
nieuw onderzoeksthema daaraan werd toegevoegd. 
Ten aanzien van het onderwijs aan studenten in de geneeskunde en in de 
tandheelkunde, verzorgd door het Instituut voor Geschiedenis der Genees
kunde van de K.U. te Nijmegen valt niets nieuws te vermelden. De colleges 
werden door 20 tot 40 toehoorders gevolgd. Aan het verplichte schriftelijke 
tentamen (essayvragen) namen 225 candidaten deel, aan de herkansingen 
nog eens ca. 35. De syllabus werd opnieuw herzien.Vier medische studenten 
en 5 aanstaande tandartsen maakten gebruik van de mogelijkheid om de 
z.g. 'wetenschappelijke stage' op het instituut door te maken, hun onderzoek 
resulteerde in zes scripties. De Medisch-historische Club kwam negenmaal 
's avonds bijeen, ten getale varierend van 20 tot 40. In de onderzoekslijnen 
hebben zich geen veranderingen voorgedaan. Aan 6 promovendi wordt 
hulp geboden bij hun onderzoek. 
Aan de R.U. Utrecht gaf Dr. G.T. Haneveld wederom 6 colleges in de geschie-



155 

denis der geneeskunde. Ondanks het facultatieve karakter ervan wairen deze 
telkens door 60 studenten bezocht. Vier studenten schreven onder leiding 
van Dr. Haneveld scripties over een medisch-historisch onderwerp. In de 
hoofdlijnen van onderzoek van Dr. Haneveld hebben zich geen veranderingen 
voorgedaan. Uit het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Utrecht gaf Dr. 
J.V. Meiniger bij de introductie van eerstejaars medische studenten een college 
over de geschiedenis van het beroep van de arts. Vijf studenten verrichtten in 
het kader van hun wetenschappelijke stage onder leiding van Dr. J.V. Meininger, 
Drs. M.M. Meininger en drs. L. Terken een onderzoek naar sexuele voorlich-
ting en voorlichting over geslachtsziekten aan jeugdige personen en studenten 
in de 18de, 19de en het begin van de 20ste eeuw. In de hoofdiijn van het 
medisch-historische onderzoek van Dr. Meininger is geen verandering aange-
bracht. 

In Groningen maakte Prof. Dr. P.J. Kuijjer, hoogleraar in de algemene heel-
kunde, een bescheiden begin met het onderwijs in de geschiedenis der genees
kunde door het geven van 4 colleges over medisch-historisciie onderwerpen. 
Aan de Landbouwhogeschool te Wageningen gaf Drs. van Lieburg evenals 
de vorige jaren totaal 5 colleges in de geschiedenis van de toxicologic. 
Het Concilium medico-historicum, waarvan de oprichting in het vorig jaar
verslag werd vermeld, is onder het voorzitterschap van Mevr. Luyendijk enige 
malen bijeen geweest. 

Geschiedenis der Wiskunde 

In de afdeling Gescliiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde 
van het Mathematisch Instituut van de R.U. Utrecht, gaf Dr. H.J.M. Bos 
(hoofd van de afdeling) in het najaarssemester 2 uur per week een college 
'Geschiedenis van de wiskunde', in samenwerking met Drs. J.P. Hogendijk. 
Hieraan werd deelgenomen door 15 studenten. In de onderzoekslijnen hebben 
zich ten opzichte van het vorig jaar geen wijzigingen voorgedaan. 
Aan de onderafdeling der Wiskunde van de Technische Hogeschool te Delft 
gaf Dr. E. Glas evenals in 1979 zijn college over de cultuurgeschiedenis van 
de wiskunde (2 jaaruren), waarvan de bijwoning voor alle tweedejaarsstuden-
ten wiskunde en informatica (circa 80) verplicht is. 
Over de vervulling van de sinds 1979 vacante leerstoel in de geschiedenis 
der wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam is nog steeds niets bekend. 

Geschiedenis der Natuurwetenschappen 

A. Biologie 

Het Biohistorisch Instituut te Utrecht (hoofd: Prof. Dr. P. Smit) gaf in 
samenwerking met de Vakgroep Biologie en de Vakgroep Wijsbegeerte van de 
Biologie als verplicht curriculumonderdeel een cursus van twee maanden voor 
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tweedejaarsstudenten biologie. Deze werd door 180 studenten gevolgd. 
De cursus bestond uit 12 hoorcoUeges en 4 werkmiddagen, terwijl ieder 
der drie deelnemende vakgroepen een themaweek gaf waaruit de studenten 
een keuze moesten doen. Circa 60 studenten kozen het onderdeel biohis-
torie, het resultaat van de bestudering der aangeboden keuze-onderwerpen 
moest in de vorm van een scriptie worden ingeleverd, Het onderwijs voor 
derdejaarsstudenten is opgesplitst in cursussen van 6 weken. Uit deze z.g. 
'derdejaarscursussen' moeten de studenten er 9 kiezen. Op de 2 cursussen 
die het Biohistorisch Instituut verzorgde, tekenden 23 studenten in. De 
opzet van beide cursussen was de studenten enig inzicht te geven in de theorie 
en praktijk van de biologisch-historische methode, en hun tevens een be-
knopt overzicht te geven van de geschiedenis der biologie. Naast de doctoraal-
coUeges, gegeven door Prof. Smit en door ongeveer 20 studenten bijgewoond, 
werden door leden van de wetenschappelijke staf capita selecta geboden 
over uiteenlopende onderwerpen. Gedurende perioden van 3, 6, 9 en 12 
maanden kunnen candidaten in de biologie wetenschappelijk onderzoek 
verrichten op het gebied van de geschiedenis der biologie. In het verslagjaar 
heeft dit geresulteerd in 13 scripties. In de onderzoeklijn van het Biohisto
risch Instituut kwam geen verandering. Er zijn 3 proefschriften in bewerking. 
De afdeling Geschiedenis der Biologie van de K.U. te Nijmegen (hoofd: Prof. 
Dr. P. Smit als buitengewoon hoogleraar met 2/10 deeltaak) besteedde haar 
tijd in hoofdzaak aan onderwijs in de vorm van caput-coUeges en aan het 
begeleiden van gemiddeld een 10-tal candidaten in de biologie. Het doctoraal-
onderzoek was gericlit op verzamelaars en verzameUngen van Limburgse 
krijtfossielen en op de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland. 
De voorbereiding tot een cursus Algemeen Biologische Vorming vonden 
gestaag voortgang. Drie doctorandi werken aan hun proefschrift. 
Ten aanzien van Wageningen zijn geen veranderingen of aanvuUingen te 
melden. 

B. Overige Natuurwetenschappen 

In het onderwijs aan studenten verzorgd door het Instituut voor Geschie
denis der Natuurwetenschappen van de R.U. Utrecht waren als in vorige jaren 
drie grote thema'ste onderscheiden,t.w. 'Geschiedenisder Natuurwetenschap
pen', bestemd voor studenten na het candidaatsexamen uit verschiUende 
faculteiten — bijgewoond door ongeveer 25 studenten —, 'Geschiednis van de 
Scheikunde' voor candidaten uit de subfaculteiten Scheikunde en Farmacie — 
gemengde hoor-werkcoUeges met afsluitende scriptie, ongeveer 15 deelnemers 
— en 'Geschiedenis van de Natuurkunde', een hoorcollege voor praecandida-
ten uit de subfaculteit der Natuur- en Sterrenkunde, gevolgd door ongeveer 
90 toehoorders. Voor een klein aantal studenten werd een aangepast individu-
eel studieprogramma opgezet. Hieruit kwamen twee grote scripties voort. 
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Er zijn geen veranderingen te melden in de hoofdlijnen van onderzoek. 
Op het Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen vinden met 
regelmatige tussenpozen werkbesprekingen plaats, waaraan de 9 doctorandi 
die een proefschrift voorbereiden aan genoemd instituut, met promovendi 
uit het Medisch-Encyclopaedisch Instituut, de afdeling Geschiedenis der 
Geneeskunde te Leiden en het Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde 
te Nijmegen deelnemen. 
Professor Snelders gaf als tevoren eenmaal in de week college over geschiede
nis der natuurwetenscliappen aan de Landbouwhogeschool van Wageningen. 
In Eindhoven is een college 'Geschiedenis der natuurkunde' ingevoerd, waar
van bijwoning verplicht is voor alle eerstejaars studenten natuurkunde. 
Het wordt gegeven door Dr. H.F. Cohen van het Museum Boerhaave, die, 
in het bezit van een leeropdracht, in 8 uren de fysica van voor 1800 behan-
delt, door Prof. Dr. B.C. van Houten (externe perspectieven), door Prof. 
Dr. L.J.F. Broer (19de eeuw), en Prof. Dr. F.W. Sluyter (20ste eeuw). Het 
gehele thema nam 20 coUege-uren in beslag. 
Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam lieeft Prof. Dr. MJ.S. Rudwick 
ontslag genomen als hoogleraar in de Geschiedenis en Maatschappelijke As-
pecten der Natuurwetenschappen. Deze ontslagname, gevolgd door zijn 
terugkeer naar Engeland, betekent dat een van de twee leerstoelen in de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen in Nederland vacant is gekomen. 
Dat valt ten zeerste te betreuren: Prof. Rudwick was een goed docent die 
zich met toewijding van zijn taak heeft gekweten; het zal niet gemakkelijk 
zijn, een geschikte opvolger voor hem te vinden. Sinds September 1980 neemt 
Prof. Snelders op zuiver coUegiale basis het onderwijs in Amsterdam waar. 
In Groningen geeft Prof. Dr. J.D. North voor studenten in de sterrenkunde 
en voor die in de wiskunde gedurende een semester tweemaal per week 
college over 'History of cosmological thought'. 

Geschiedenis der Techniek 

In 1980 zijn aan verschillende afdelingen van de Technische Hogeschool 
te Delft weer algemeen-orienterende colleges gegeven waarin de geschiedenis 
der wetenschap en techniek soms een plaats had. Voorts zijn wel voordrach-
ten verzorgd over de geschiedenis van de natuurkunde en mijnbouw. Af-
gezien van deze waarschijnUjk incidentele activiteiten waarover mijn zegs-
man geen nadere bijzonderheden kon verschaffen, moge ik verwijzen naar 
het college geschiedenis der techniek van Prof. Dr. CP. Bertels, reeds ge
noemd in het vorige jaarverslag. Nog steeds is men in Delft doende, een 
hoogleraar aan te trekken voor de geschiedenis van de wetenschap en tech
niek; de voorbereidingen zijn in een gevorderd stadium. 
In Twente schijnt de opvolging van Prof. Dr. A.L. van Schelven nu ongeveer 
te zijn geregeld. 
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Slotbeschouwing 

Met voldoening kan worden vastgesteld dat de in het voorgaande genoemde 
instituten en individuele personen aan iiun onderwijstaken veel zorg en 
aandacht besteden en dat het onderwijs in de GeWiNa-vakken dientengevolge 
op niveau staat. Dat studenten dit waarderen blijkt uit de belangstelling die 
bevredigend mag heten, zeker wanneer men rekening houdt met de overvoUe 
curricula. 
De naderende invoering van de tweefasen-structuur moet ons echter met zorg 
vervullen: het gevaar lijkt lang niet denkbeeldig dat verkorting van de studie-
duur ten koste zal gaan van vakken, waarvan het belang niet algemeen wordt 
ingezien. 
Voorts zullen de steeds krapper wordende fmanciele middelen een verdere 
ontplooiing van onze instituten voorlopig onmogelijk maken. Dit valt ernstig 
te betreuren omdat thans reeds veel wordt gevraagd van slechts enkelen. 
Het interuniversitaire overlegorgaan, de vroegere schakelcommissie, zal op 
korte termijn zijn verontrusting kenbaar maken aan regerings- en aan uni
versitaire instanties daarbij wijzend op de betekenis die het onderwijs in onze 
vakken kan hebben voor de algemene vorming van de student in beide fasen 
van de studie. 

D. de Moulin 

CURSUS GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE 

Het ligt in het voomemen gedurende de cursus 1981-1982 de elfde 
Cursus Geschiedenis der Geneeskunde te organiseren. Deze zal in het 
Medisch Encyclopaedisch Instituut der Vrije Universiteit worden 
gehouden op 9 zaterdagochtenden in de periode van 10 oktober 1981 
tot 27 maart 1982. Te behandelen onderwerpen betreffen de paleo-
pathologie in Nederland, historische demografie en geneeskunde, de 
geschiedenis van het medisch onderwijs te Leiden, de ziekenverpleging, 
farmacopoea en het medisch beroep. 
Zij die aan deze cursus willen deelnemen of een voorlopig programma 
wensen te ontvangen kunnen zich richten tot het Medisch Encyclp-
paedisch Instituut, Van Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam 
(tel.: 020-5482700). 
Men kan zich reeds nu opgeven, door een bedrag van f 200,- over te 
maken op Postgironr. 11 35 214, ten name van de Penningmeester 
Stichting Historia Medicinae, Mr. F.A. van Hallweg 114,1181 ZW Am-
stelveen. Maximum aantal deelnemers: 50. 


