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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Dr. J.H. Sypkens Smit erelid van GeWiNa 

Op de najaarsvergadering van het Genootschap 
GeWiNa op 31 oktober 1981 werd dr. J.H. 
Sypkens Smit tot erelid benoemd. Jan Hendrik 
Sypkens Smit werd op 18 december 1913 in het 
Friese Arum geboren. Na zijn studie in de 
medicijnen aan de Groningse Universiteit, waar 
hij in 1941 het artsdiploma behaalde, vestigde 
hij zich als huisarts in Hattem. Naast een 
drukke medische praktijk, hield hij zich inten-
sief bezig met de bestudering van de geschiede
nis van de geneeskunde. Gedurende de oorlogs-
jaren begon hij met de voorbereiding van een 

dissertatie over de betekenis van de pathologische anatomic voorde ontwikke-
ling van de medische wetenschap in ons land. Het onderzoek liep echter op niets 
uit en resulteerde in een tweetal publikaties: "Pathologic en chirurgie in de 
middeleeuwen" (1942) en "Een te Winsum (Fr.) gevonden, getrepaneerde 
schedel" (1943). Meer succes had een studie o\er Leven en werken van Matthias 
van Geuns M.D. 1735-1817, dat resulteerde in een uitstekend, niet minder dan 
613 pagina's tellend proefsch rift waarop hij op 25november 1953 te Groningen 
promoveerde. Door tal van aktiviteiten buiten het eigenlijke vakgebied 
is het aantal publikaties van Sypkens Smit zeer bescheiden geweest. 
Behalve een tweetal artikelen over de arts Cornelis de Mooy (1958, 
1974) en een beschrijving van "de leugensteen in het Teyler's Museum" 
(1973), verzorgde hij in 1981 de inleiding tot een herdruk van het boek van 
H.C.F.L. Aalbersberg, Eerste hulp bij plotseling voorkomende ziektetoe-
standen (1875), waaruit zijn belangstelling voor dit onderdeel van de genees
kunde naar voren komt. 
De reden dat het Genootschap aan dr. Sypkens Smit het erelidmaatschap 
heeft aangeboden, ligt niet in de eerste plaats in zijn publicistisch werk, maar 
in zijn betrokkenheid met de geschiedbeoefening van de geneeskunde in 
Nederland. Van 1948-1951 was hij bestuurslid, van 1952-1955 vice-voorzit-
ter van GeWiNa. Maar zeker zo belangrijk is zijn encyclopedische kennis 
van de geschiedenis van de geneeskunde, een kennis die dan wel niet in 
publikaties is neergelegd, maar waar een ieder die met hem in contact komt 
van kan profiteren. Door zijn hulpvaardigheid heeft hij velen aan zich 
verplicht. Ieder die bij hem om informatie komt wordt geholpen: met 
boeken, overdrukjes, krantenknipsels en realia. Op iedere medisch-histo
rische bijeenkomst is hij een gewaardeerde deelnemer. zowel op de GeWiNa-
vergaderingen, de medisch-historische dagen en de cursusbijeenkomsten van 
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het Amsterdams Medisch Encyclopedisch Instituut, als op intemationale 
bijeenkomsten. Vele malen is hij daarbij als spreker opgetreden. 
Het bestuur van GeWiNa ziet in dr. Sypkens Smit het prototype van de 
praktizerende arts die in de bestudering van de geschiedenis van zijn vak een 
dankbare hobby heeft gevonden die hem als mens boeit en verrijkt, die aan 
zijn medisch handelen perspektief heeft gegeven en die anderen in zijn 
kennis liet delen. 
Volgens artikel 4 van het huishoudelijk reglement kunnen op voorstel van 
het bestuur door de algemene vergadering personen tot ereleden worden 
benoemd, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van 
de geschiedenis van de geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en 
techniek. De wijze waarop dr. Sypkens Smit als lid van GeWiNa heeft 
gefunktioneerd was voor het bestuur — daarbij unaniem door de ledenver-
gadering gesteund — aanleiding hem het erelidmaatschap aan te bieden. Op 
grond van de bijzondere wijze waarop hij zich als praktizerend arts met de 
geschiedenis van de geneeskunde heeft beziggehouden, is dr. Sypkens Smit 
tot erelid van het Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, 
Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek benoemd. Namens het ge
nootschap feliciteer ik hem daar van harte mee en spreek de wens uit dat het 
hem gegeven mag worden nog vele jaren in goede gezondheid zijn grote 
liefhebberij te mogen beoefenen. Ook mevrouw Sypkens Smit, die steeds 
geconfronteerd is geweest met de liefhebberij van haar man en daar 
ongetwijfeld veel voor over heeft gehad, wil ik gaame gelukwensen. 

H.A.M. Snelders 

In memoriam dr. P.H. Kylstra (1924-1981) 

Op 4 december 1981 overleed te Utrecht na een 
langdurige ziekte op 57-jarige leeftijd de 
beheerder van het Utrechts Universiteitsmu-
seum dr. P.H. Kylstra. Peter Hans Kylstra werd 
op 2 december 1924 te Waardenburg geboren. 
Na de hogere burgerschool te hebben doorlo-
pen (1938-1943) studeerde hij geneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1949 deed hij 
kandidaatsexamen, in 1951 het doctoraalexa-
men. Hij werd medewerker voor medische 
fysiologie aan het Fysiologisch Laboratorium te 
Utrecht, achtereenvolgens als assistent (1952), 

hoofdassistent (1954), wetenschappelijk ambtenaar eerste klasse (1956), 
wetenschappelijk hoofdambtenaar (1958) en wetenschappelijk hoofdambte-



62 

naar A (1961). In 1961 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde op het 
proefschrift: Het waarnemen van gekleurde lichtsignalen na verblinding. 
Promotor was prof. dr. J. Jongbloed. In 1958 werd Kylstra belast met het 
geven van colleges in de zintuig- en neurofysiologie. In 1962 kreeg hij een 
leeropdracht in de zintuigfysiologie met de bevoegdheid tot het afnemen van 
examens. Zijn fysiologisch werk resulteerde in enkele publikaties, alsmede in 
het ontwerpen en construeren van een aantal apparaten voor het fysiolo
gisch onderwijs en onderzoek, waaronder een 6-kanaals elektro-encefalo-
graaf (1953) waarmee hij tot 1960 klinische elektro-encefalografie verrichtte, 
een transistor kathodestraal-oscillograaf voor het fysiologisch praktikum 
(1963) en tijdens een verblijf van zeven maanden op het fysiologisch 
laboratorium in Goteborg (winter 1967-1968) transistor apparatuur voor de 
bepaling van de perifere weerstand tijdens circulatie-experimenten. Kylstra 
was voorts docent in de fysiologie, akoestische fonetiek, akoestiek en 
elektro-akoestiek voor de Nederlandse Vereniging voor Logopaedie. Zijn 
grote kennis van de logopedie leidde tot het direkteurschap van de afdeling 
onderwijs voor de opleiding logopedie in Utrecht (1970-1975) en het 
docentschap in de akoestische fonetiek en akoestiek aan de logopedische 
opleiding te Hoensbroek (1971-1975). 
Ondertussen was in 1968 een nieuwe periode in Kylstra's carriere aange-
broken met zijn benoeming tot beheerder van het Utrechts Universiteitsmu-
seum als opvolger van mevrouw dr. J.G. van Cittert-Eymers. Het was in deze 
periode van zijn leven dat schrijver dezes Kylstra van nabij leerde kennen. 
Met al zijn krachten en groot enthousiasme zette hij zich in voor de verdere 
uitbouw van het museum, waarbij zijn gaven als docent en onderzoeker van 
grote betekenis waren. Op uiterst originele wijze wist hij tijdens rondleidin-
gen bezoekers en bezoeksters van het museum te boeien. Zijn wetenschappe-
lijke instelling maakte hem volledig vertrouwd met de tentoongestelde 
voorwerpen en dank zij zijn technische vaardigheid wist hij vele instrumen-
ten uit het verleden tot nieuw leven te wekken. De talrijke door hem 
georganiseerde tentoonstellingen trokken duizenden bezoekers naar het 
museum. 
Kylstra's direkteurschap werd allerwegen hoog gewaardeerd, getuige het feit 
dat hij voorzitter was van de Vereniging van Utrechtse Museumdirekteuren, 
lid van de Commissie van Advies van het Technisch Tentoonstellingscen-
trum te Delft en sedert april 1980 voorzitter van de sektie Technische 
Musea van de Nederlandse Museumvereniging. Zijn didaktische kwaliteiten 
weerspiegelden zich o.a. in een bijdrage over "de telegraaf of hoe worden 
elektrische signalen over grote afstanden verstuurd", welke hij schreef voor 
een werkmap over telegrafie voor het middelbaar onderwijs (1977). 

Kylstra was een voortreffelijk docent en een uitstekend spreker. Hij hield 
talloze voordrachten, ook voor het Genootschap GeWiNa. In 1971 sprak hij 
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over "enige Nederlandse bijdragen tot de vocaalanalyse"', in 1978 over "de 
educatieve functie van het Utrechts Universiteitsmuseum"^ Naast zijn vele 
drukke werkzaamheden wist hij ook nog tijd te vinden voor populair-
wetenschappelijke en zuiver wetenschapshistorische publikaties. In 1977 
schreef hij een boeiende geschiedenis van het Utrechts Universiteitsmu-
seum'. Zijn belangstelling voor Jules Verne resulteerde in een tweetal 
originele artikelen"*. Zijn grote liefde voor Franciscus Cornelis Donders en 
de fysiologie werd neergelegd in een interessante bijdrage uit 1979'. In 1971 
had hij al een herdruk met inleiding van zijn hand laten verschijnen van 
Donders Utrechtse inaugurele oratie: De harmonie van het dierlijk leven uit 
1848. Kylstra was een specialist op het gebied van de geschiedenis van de 
telecommunicatie en de elektriciteit, waarover hij een aantal originele 
publikaties heeft geschreven*. Nog tijdens zijn fatale ziekte schreef hij een 
niet-uitgesproken voordracht voor het symposium over telecommunicatie-
techniek en haar toepassingen, die onlangs als laatste van zijn publikaties in 
druk is verschenen'. 
Kylstra's grote kwaliteiten — zijn doceergaven, zijn wetenschappelijke 
aanpak en zijn organisatievermogen — bleven niet onopgemerkt. Toen aan 
de Technische Hogeschool in Delft een nieuwe leerstoel voor de geschiedenis 
van de techniek werd ingesteld, viel het oog van de benoemingscommissie op 
museumdirekteur Kylstra. De leeropdracht was niet eenvoudig en omvatte 
de relaties tussen wetenschap, technologic en samenleving met de nadruk op 
de geschiedenis van de techniek. Kylstra wilde de uitdaging graag aannemen 
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en hield zich daartoe intensief bezig met het bestuderen van de geschiedenis 
van wetenschap en techniek, vooral van de negentiende eeuw. Na zijn 
periode als fysioloog en als museumdirekteur zou hij zijn loopbaan afsluiten 
als Delfts hoogleraar. Het heeft niet zo mogen zijn. Een langdurige ziekte 
maakte een eind aan een welbesteed leven. Allen die de sympathieke en 
integere Kylstra van nabij hebben meegemaakt, zullen met droefheid zijn 
overlijden hebben vernomen. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe die zij nodig zullen 
hebben om dit zware verlies te dragen. 

H.A.M. Snelders 


