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AGENDA
(De met • gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen)
1982
*t/m 5 September: Tentoonstelling 'Het kloppend hart', 100 jaar cardiologie
in Nederland, Museum Boerhaave, Leiden. Zie toelichting hierna.
*30 maart: Medisch-Historische Club, "Huize Heyendael", Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen. tel 080-513359. Aanvang: 20.00 uur.
Dr. H.M.A. Struyker Boudier, De correspondentie van F.J.J.
Buytendijk.
*30 maart: Lezing dr. M.A. van Dongen, Van St. Elisabeth's Gasthuis tot St.
Elisabeth's Ziekenhuis, Leiden. Tweede lezing in de serie Patient
tussen vier muren. De geschiedenis van de Leidse ziekenhuizen. Zie
hierna.
3 april: Vierde Verpleegkundig Historische Dag, Academisch Ziekenhuis
Utrecht. Zie hierna.
•15, 16 en 17 april: Cursus Nederlandse filosofie in nieuw perspectief, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zie hierna.
24 april: Farmaceutisch Historische Dag, Haarlem. Zie hierna.
*T1 april: Medisch-Historische Club, Nijmegen, 20.00 uur. Dr. P. Lammers,
Volcher Coiter, vergelijkend anatoom in de 16de eeuw.
1 mei: Voorjaarsvergadering Genootschap GeWiNa, Deventer. Zie de bijlage bij dit nummer.
8 mei: 17e Medisch Historische Dag, Amsterdam. Zie hierna.
* 18 mei: Medisch-Historische Club, Nijmegen, 20.00 uur. Dr. E. Schulte van
Kessel, Geestelijke arbeid en geslachtsverkeer: de visie van een
medicus, academiebroeder van Galilei.
12 Juni: Deutsch-Niederlandisches Medizinhistorikertreffen, Welbergen.
Inlichtingen: Medisch Encyclopedisch Instituut, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam, tel. 020-5482700.
29 augustus - 3 September: 28e Internationale Congres voor Geschiedenis
der Geneeskunde, Parijs. Informatie: secretariaat Instituut voor
Geschiedenis der Geneeskunde, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, tel 080-513359. Zie p. 152-153 van de vorige jaargang.
23 oktober: Najaarsvergadenng Genootschap GeWiNa (gezamenlijk met
het Genootschap Delfia Batavorum), Delft. De vergadering zal
gewijd zijn aan Antoni van Leeuwenhoek.
Nagekomen: zie pagina 59.
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'het kloppend hart'
In de tentoonstelling 'Het kloppend hart', 100 jaar cardiologie in Nederland
wordt aan de hand van instrumenten een historisch overzicht getoond van
de cardiodiagnostiek en de thoraxchirurgie, zoals die zich in de laatste 100
jaar hebben ontwikkeld. Onder meer zijn te zien de snaargalvanometer van
Einthoven, de hart-longmachine van Jongbloed, het kunsthart van Kolff en
een modeme Coronary Care Unit.
Bijzondere aandacht is besteed aan de educatieve begeleiding. Op een
speciale wand wordt de bezoeker uitgelegd welke methoden werden gebruikt
om het hart in het lichaam precies to localiseren, wat de functie is van het
hart en wat voor soort gegevens over het hart gemeten kunnen worden met
de apparaten zoals die verder in de tentoonstelling te zien zijn. Om de werking
van de snaargalvanometer, de echocardiograaf en de hartklep te tonen zijn
drie speelmodellen gemaakt.
Museum Boerhaave, Steenstraat lA, 2312 BS Leiden, tel 071-123084.
Geopend ma. t/m za. 10-16 uur, zo. 13-16 uur, na 1 juni tot 17 uur.
Rondleiding voor groepen gratis, op aanvraag.
Patient tussen vier muren
De Vereniging "Oud-Leiden" organiseert in 1982 een lezingenserie onder de
titel Patient tussen vier muren. De geschiedenis van de Leidse ziekenhuizen. De
volgende lezingen staan nog op het programma:
Dr. M.A. van Dongen, Van St. Elisabeth's Gasthuis tot St. Elisabeth's
Ziekenhuis (30 maart 1982). Prof.dr. A.M. Luyendijk-Elshout, Klinisch
onderwijs te Leiden: Caecilia-Gasthuis en Hopital Wallone (mei). Dr. H.
Beukers, Ziekenhuiswezen en medische wetenschap te Leiden in de 19eeeuw (oktober). Drs. M.J. van Lieburg, De modernisering van de ziekenverpleging te
Leiden (november).
Alle lezingen vinden plaats te Leiden. Inlichtingen over datum, aanvangstijd en plaats: Mw.drs. C. Zonnevylle, Postbus 917, 2300 AX
Leiden.
Vierde Verpleegkundig Historische Dag
Voorlopig programma:
Dr. A.H.M. Kerkhoff, Over gezondheidsvoorlichting. Dr. G.T. Haneveld
Het St. Jobs Gasthuis te Utrecht. Mw. J. van de Beld-Lindeboom.Overrfe
diaconessen te Amerongen. Mw. H.A. van de Weij, Geschiedenis van het
AZU.
Inlichtingen bij: Mw. L.J. Wittekoek-Ottevanger, Goudseweg 95, 2821
BE Stolwijk.
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Farmaceutisch Historische Dag
Programma:
D.A. Wittop Koning, Hoe vind ik iets over de apotheker? E.L. Ahlrichs,
De eerste jaren van de NMP. P.A.Th.M. Jaspers,/.P. Minckelers (17481824). H.A. Bosman-Jelgersma, Het poeder van de gravin van Kent.
H.A.M. Snelders, Farmacie in het tijdperk van de romantische natuurphilosophie. M.J. van Lieburg, De ziekenhuisapotheek in Nederland in de 19e
eeuw.
Informatie: dr. H.A. Bosman-Jelgersma, Mathenesserlaan 1, 2343 HA
Oegstgeest.
Nederlandse filosofie in nieuw perspectief
In het kader van haar postacademisch onderwijs organiseert de Centrale
Interfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam een symposium
over de geschiedenis van de Nederlandse wijsbegeerte onder de titel
'Nederlandse filosofie in nieuw perspectief. Er zal ook aandacht worden
besteed aan de 'experimentele filosofie' (natuurwetenschap) in de 18e
eeuw.
Cursusleider is prof.dr. M.J. Retry. Aan de cursus werken mee: prof.dr.
L.M. de Rijk, dr. E.P. Bos, dr. H. Bonger, drs. R.P.W. Visser, dr. C. de
Pater, profdr. W. van Dooren en profdr. J.M.M. de Valk.
De cursusprijs bedraagt f 400,— inclusief lunches en cursusmateriaal.
Nadere inlichtingen: Mej. M. Schoorlemmer, PT-22, Erasmus Universiteit Rotterdam, Centrale Interfaculteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, tel. 010-525511, tst. 3082.
17e Medisch Historische Dag
Programma (10.00 - 15.00 uur):
Drs. W. Veltheer, Uit het atrium van de hartstimulatie. Dr. J.D. van Gool,
Proeve van een historisch overzicht van het vddrkomen en de behandeling
van spina bifida. Dr. H. Beukers, A.E. Simon Thomas(1820-1886) en de
verloskundige verzorging in Leiden. Profdr. G.A. Lindeboom, J.N. Ramaer (1817-1887) en zijn bibliotheek. Drs. A.R.J. Stumpel, Het Roode
Kruis en de ziekenverpleging in Nederland in de 19e eeuw. Drs. G.J. van
Wiggen, De opkomst van de tandheelkundige professie in Nederland. Dr.
G.T. Haneveld, Demedisch-historicusDr. Cabanes.
De zeventiende Medisch Historische Dag wordt gehouden in het Medisch
Encyclopedisch Instituut VU, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT
Amsterdam. Inschrijving door overmaking (gaarne v66r 1 mei a.s.) van
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f 20,—(lunch inbegrepen) op postgirc 11 35 214, t.n.v. Stichting Historia
Medicinae, Mr. F.A. van Hallweg 114, 1181 ZW Amstelveen met
vermelding: MHD. Maximum aantal deelnemers: 50.
Twee promoties
Op 4 december 1981 promoveerde drs. Chr.W. Hemker op het proefschrift De ontdekking van het prothrombine aan de Rijksuniversiteit
Limburg. Promotor was prof.dr. H.C. Hemker, hoogleraar in de biochemie
Families of curves and the origins ofpartial differentiation luidt de titel van
het proefschrift waarop drs. S.B. Engelsman tot doctor in de wiskunde en
natuurwetenschappen promoveerde. De verdediging had plaats op 3
februari 1981 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Promotor was prof.dr.
A.F. Monna, coreferent: dr. H.J.M. Bos. Het proefschrift kreeg het
judicium cum laude.

Nagekomen agendapunten
*tot 16mei 1982: Tentoonstelling Goethe.wetenschapper-kunstenaar.Overhet
leven van Goethe (1749-1832) en desamenhang tussen zijn literair
en natuurwetenschappelijk werk. Voorlichtingscentrum van de
Rijksuniversiteit Groningen (Harmoniegebouw), di. t/m vrij.,
10-17 uur.
*tot 24 mei 1982: Tentoonstelling Metamorfose: Goethe's kijk op de natuur.
Over het plant- en dierkundig werk van Goethe. Zijn metamorfoseidee wordt aanschouwelijk gemaakt door de opstelling van reeksen
bladeren van uiteenlopende plantensoorten en een verscheidenheid aan dierschedels en opgezette en levende dieren. Natuurmuseum Groningen, zo. 14-17, ma. 13-17, di. t/m vrij. 10-17 uur.
*27 april 1982: SesymposiumEvolutievanhetwetenschappelijkdenken,
Universitaire Instelling Antwerpen. Ontvangst: 9.30uur. Programma:dr.
F. Verbruggen, 'Evolutie van wetenschap en techniek als 'ideologic'; prof. dr. R. Taton, 'Les biographies scientifiqueset leurimportance en histoire des sciences'; 5 korte mededelingen; prof dr. J. Lever, 'Aristoteles en de ontwikkeling van de biologic'; profdr. Sir
John Eccles, 'Reductionism and the illusion of promissory materialism'; prof.dr. H. Roelants, 'Mechanisering van het denken'.
Sluiting: ca. 18.00 uur. Gedetailleerd programma: prof.dr. H.
Deelstra, Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk-Antwerpen,tel.031
282528.
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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 intensief bezig met de bestudering van de geschiedenis van de geneeskunde. Gedurende de oorlogsjaren begon hij met de voorbereiding van een
dissertatie over de betekenis van de pathologische anatomic voor de ontwikkeling van de medische wetenschap in ons land. Het onderzoek Hep 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 over Leven en werken van Matthias
van Geuns M.D. 1735-1817, dat resulteerde in een uitstekend, niet minder dan
613 pagina's tellend proefschrift waarop hij op 25 november 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 ziektetoestanden (1875), waaruit zijn belangstelling voor dit onderdeel van de geneeskunde 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-voorzitter 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-historische bijeenkomst is hij een gewaardeerde deelnemer. zowel op de Ge WiNavergaderingen, de medisch-historische dagen en de cursusbijeenkomsten van

