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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP
JAARVERSLAG 1982 VAN HET INTERUNIVERSITAIR DOCENTENOVERLEG GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE, NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN TECHNIEK
Het Interuniversitair Docentenoverleg (vroeger "Schakelcommissie" geheten, nu kortweg aangeduid als IDO) vierde in het verslagjaar haar
tienjarig bestaan. In deze periode heeft het IDO haar bestaansrecht bewezen
als informeel overlegorgaan, waarin gemiddeld tweemaal per jaar door de
docenten en instituutbeheerders gesproken wordt over de ontwikkeling van
de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen. wiskunde en techniek aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen, met name wat
betref't het onderwijs.
In de juni-vergadering legde Prof. Dr. D. de Moulin de funktie van
voorzitter-secretaris neer en werd hij opgevolgd door Prof. Dr. H.A.M.
Snelders als voorzitter en (in de december-vergadering) door ondergetekende als secretaris. Ook in dit verslag is een woord van waardering op zijn
plaats voor de loffelijke wijze waarop Prof De Moulin tien jaar lang de
gecombineerde taak van voorzitter-secretaris heeft vervuld. Dat de "Schakelcommissie" zich tot IDO heeft kunnen ontwikkelen is in belangrijke mate
aan zijn inzet en doorzettingsvermogen te danken.
Door de leden van het IDO zijn ook dit jaar weer gegevens verstrekt over het
onderwijs en onderzoek in de geschiedenis der B-vakken aan de Nederlandse
universiteiten. Gewoontegetrouw zal het uit deze gegevens samengestelde
verslag in beknopte vorm disciplinegewijs worden gepresenteerd; beknopt
omdat in veel gevallen de situatie ten opzichte van het voorgaande jaar,
waarvan het verslag in het orgaan van het Genootschap verschenen is, geen
veranderingen heeft ondergaan (zie TGGNWT 5 (1981) 140-144). Anders
echter dan voorgaande jaren zullen in dit verslag de hoofdlijnen van
onderzoek, zeals die door de diverse docenten voor hun instituut zijn
aangegeven, worden vermeld.
Geschiedenis der geneeskunde
Door het Medisch Encyclopedisch Instituut (VU Amsterdam) werd voorde
3e-jaars studenten een college-cyclus van 26 uren verzorgd. Twee studenten
schreven een medisch-historische scriptie voor het artsexamen. Aan de
bijeenkomsten van de landelijke Cursus Geschiedenis der Geneeskunde
namen 52 cursisten deel. Voor de zogenaamde werkcursus, die dit jaar aan
"De geneeskunde in de jaren 1880-1890" was gewijd, schreven 25 personen
zich in. Hoofdlijnen van onderzoek bleven de geschiedenis der geneeskunde
voor 1700, de geschiedenis van het Nederlandse ziekenhuiswezen, de tweede

165
geneeskundige stand in de 19e eeuw en de geslachtsziektenbestrijding in de
jaren 1850-1900. Twee dissertaties zijn in voorbereiding.
In Leiden werden door de Afdeling Geschiedenis der Geneeskunde in het
verslagjaar vijf coUege-uren verzorgd in de pre-kandidaatsfase. Dertien 4ejaars studenten schreven een korte scriptie over een aspect van "De
geneeskunde in de Belle Epoque". Een belangrijke uitbreiding en geheel
nieuwe opzet van het medisch-historisch onderwijs werd voorbereid en zal in
1983 worden gerealiseerd. Een dissertatie is in voorbereiding. Tot de hoofdlijnen van onderzoek behoren de geschiedenis van de Leidse medische faculteit in de 17e, 18e en I9e eeuw en de geschiedenis van de internationale betrekkingen van de Nederlandse geneeskunde.
Te Nijmegen zijn in de predoctorale fase 24 colleges gegeven, terwijl in de
postdoctorale fase 9 studenten werden begeleid bij het schrijven van scripties.
Negen doctorandi werken aan een dissertatie. Het onderzoek richt zich in
hoofdzaak op de geschiedenis van de Nederlandse heelkunde en de geschiedenis van Nederland en zijn kolonien in de 19e eeuw.
Te Rotterdam (EUR) kreeg Drs. M.J. van Lieburg toestemming tot het
geven van 26 facultatieve colleges geschiedenis der geneeskunde voor
predoctoraal studenten. Voor het onderzoek van de Rotterdamse sectie
Medische Geschiedenis kan verwezen worden naar de opgave van het
Medisch Encyclopedisch Instituut te Amsterdam.
Te Utrecht verzorgde Dr. G.T. Haneveld opnieuw een zestal facultatieve
colleges geschiedenis der geneeskunde. Enkele studenten volgden een medisch-historische stage. Het onderzoek richt zich op de geschiedenis van de
pathologische anatomic, in het bijzonder in Nederland, op de paleopathologie en op de geschiedenis van de scheepvaarts- en exploratiegeneeskunde.
In het Instituut voor Sociale Geneeskunde werden ook dit jaar onder leiding
van Dr. J.V. Meininger een aantal studenten begeleid bij het schrijven van
een medisch-historische scriptie.
Aan de Subfaculteit Tandheelkunde te Utrecht gaf Drs. G.J. van Wiggen
twee colleges geschiedenis der tandheelkunde in het voorkandidaatscurriculum en verzorgde hij 6 colleges in het kader van de opleiding van
mondhygienisten. Drie doctoraal-studenten liepen een wetenschappelijke
stage. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de tandheelkunde in
Nederland na 1800. Het rapport van de zogenaamde "Structuurcommissie
Onderwijsverzameling", waarover in het voorgaande jaarverslag gesproken
is, bleef in 1983 nog in beraad.
Wat de overige onderwijsinstellingen betreft kan worden vermeld dat Prof.
Dr. P.J. Kuijjer te Groningen opnieuw een viertal medisch-historische
colleges verzorgde en enkele studenten bij het schrijven van een medischhistorische scriptie begeleidde; dat Prof. Dr. A.M. Luyendijk-Elshout aan de
Opleiding Gezondheidsleer van de RU Limburg een tweetal gastcolleges gaf
en dat Van Lieburg te Wageningen (Landbouwhogeschool) opnieuw de
gastcolleges voor de vakgroep toxicologic heeft gegeven.

166
Geschiedenis der natuurwetenschappen
A. Biologie
Ten aanzien van de cursus voor tweedejaarsstudenten in de biologie, die het
Biohistorisch Instituut te Utrecht in samenwerking met de vakgroep Wijsbegeerte van de biologie als verplicht curriculum-onderdeel verzorgt, zijn geen
wijzigingen opgetreden, zodat hier naar het vorige jaarverslag kan worden
verwezen. Op de vrijwillige cursussen voor derdejaarsstudenten tekenden 19
studenten in. In aansluiting op de doctoraalcolleges van Prof Dr. P. Smit,
gaven de medewerkers van het instituut in totaal nog 26 caput-colleges. Van
de mogelijkheid om gedurende 3-12 maanden een doctoraalonderzoek te
doen maakten meer dan 20 studenten gebruik. Het aantal studenten van
andere universiteiten dan de Utrechtse vertoont een duidelijke stijging. Het
onderzoek richt zich op de geschiedenis der levenswetenschappen in Nederland van de renaissance tot en met de 19e eeuw.
Te Nijmegen sloot Prof. Smit met ingang van 1 September 1982 zijn taak als
buitengewoon hoogleraar in de biohistorie af. Dr. W.Th.M. Thijssen nam
een deel van zijn taak over door het geven van een serie van 24 colleges,
verplicht voor alle studenten van de eerste subfase.
Aan de RU te Groningen werd in het verslagjaar voor het eerst een serie van
10 colleges als inleiding tot de geschiedenis van de biologie gegeven door
Drs. R.P.W. Visser, welke college-serie verplicht is gesteld voor alle
studenten van de eerste subfase.
B. Natuurwetenschappen
Door het Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Utrecht
werden de college-cycli over resp. de geschiedenis der natuurkunde, der
scheikunde en der natuurwetenschappen evenals het voorgaande jaar gegeven. Vier studenten schreven een wetenschapshistorische scriptie. Onder
leiding van Prof Snelders werken twee interne en zeven externe promovendi. Ook dit jaar werden er regelmatig werkbesprekingen voor promovendi
uit alle B-historische disciplines georganiseerd. De hoofdlijnen van onderzoek formuleert het Instituut als de "conceptuele problemen in de natuurwetenschap na 1500" en "de geschiedenis van de natuurwetenschap in
Nederland na 1500".
De leerstoel geschiedenis der natuurwetenschappen. die aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam vacant geworden was door het vertrek van Prof.
Dr. M.J.S. Rudwick, werd gedurende het verslagjaar bezel doordebenoeming
van Prof Snelders tot buitengewoon hoogleraar. Colleges in de geschiedenis
der natuurwetenschappen werden door de afdeling in het voor- en nakandidaatsprogramma van de wis- en natuurkunde faculteit verzorgd. Voor
de onderzoekslijnen kan worden verwezen naar het Instituut voor Geschie-
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denis der Natuurwetenschappen te Utrecht, waar Prof Snelders als gewoon
hoogleraar aan verbonden bleef
Prof Snelders beeindigde zijn bijzonder-hoogleraarschap aan de Landbouw
Hogeschool te Wageningen. Zijn taak werd in de vorm van een onderwijsopdracht met ingang van 1 december overgenomen door Dr. K. van Berkel.
Aan de overige onderwijsinstellingen komt de geschiedenis der natuurwetenschappen meer of minder uitvoerig aan bod in het curriculum van de
filosofische of centrale inter-faculteiten. Zo verzorgde Prof Dr. J.D. North
te Groningen 24 college-uren over de geschiedenis van de kosmologie en 48
doctoraalcolleges over de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Hoofdlijn van onderzoek is de geschiedenis van de natuurwetenschappelijke idee'en
na 1200. Aan de Centrale Interfaculteit van de GV Amsterdam gaf Prof Dr.
J. Dorling 12 college-uren in het voor-kandidaatsprogramma over de
geschiedenis der natuurwetenschappen en verzorgde hij 24 college-uren over
het thema "wetenschap en rationaliteit in de 17e eeuw". Ook in de capita
selecta over natuurfilosofie werd herhaaldelijk aandacht aan de geschiedenis
besteed. Twee promovendi werken aan een wetenschapshistorisch proefschrift. De hoofdiijn van onderzoek is de geschiedenis van de theoretische
natuurkunde. Te Rotterdam (EUR) tenslotte gaf Prof Dr. M.J. Retry enkele
colleges geschiedenis der wetenschappen.
Geschiedenis van de wiskunde
Wat de GU te Amsterdam betreft moge hier worden gememoreerd dat op 15
oktober Prof. Dr. E.M. Bruins zijn afscheidsrede als hoogleraar in de
geschiedenis der wiskunde gehouden heeft.
Het verslag over het onderwijs van de afdeling Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde (RU Utrecht) is gelijkluidend aan dat van
het voorgaande jaar. Het onderzoek van de afdeling richt zich op de
geschiedenis van de wiskunde, in het bijzonder het proces van de ontgeometrisering van de wiskunde en de rol van het begrip "constructie" daarbij, in
de periode 1600-1900. Over het onderwijs en onderzoek in de geschiedenis
van de wiskunde aan de Technische Hogeschool te Delft zijn gEen gegevens
beschikbaar.
Geschiedenis van de techniek
Over het onderwijs in de geschiedenis van de techniek kan alleen bericht
worden dat aan de Technische Hogeschool te Twente Dr. H.F. Cohen benoemd werd tot gewoon hoogleraar in "historische aspecten van techniek
en maatschappij" als opvolger van Prof. Dr. A.L. van Schelven en dat
te Groningen een drietal colleges inleiding tot de geschiedenis van de
techniek werden verzorgd door Prof. Dr. Ir. A. Wegener Sleeswyk. In eerst
genoemde afdeling is het onderwijs in een proces van herstructurering
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en worden de onderzoekslijnen nog nader geformuleerd. Het onderzoek
te Groningen richt zich in hoofdzaak op de technologische interpretatie van
historisch-technische beschrijvingen en iconografie.
Slotbeschouwing
Gelet op mijn taak als /«?eww-verslaggever meen ik niet bevoegd te zijn het
voorgaande verslag van een slotbeschouwing te voorzien. Ik beperk mij
daarom tot de objectieve constatering dat in een tijd, waarin de universiteiten onder de geweldige druk van herstructurering en bezuinigingen staan,
het onderwijs in de geschiedenis van de GeWiNa-vakken een opmerkelijke
uitbreiding heeft ondergaan.
M.J. van Lieburg

BERICHTEN
Colloquium
In 1985 is het driehonderd jaar geleden dat Rene-Fran(;ois de Sluse (16221685) overleed. Hij was werkzaam op het gebied van de wiskunde, fysica,
biologie en geschiedenis en correspondeerde met de belangrijkste geleerden
van Europa. Ter gelegenheid hiervan wordt te Luik een internationaal
colloquium over Sluse en zijn lijd gehouden. Het organisatiecomite roept
belangstellenden op om een vrije bijdrage (ca. 30 min.) te leveren over Sluse,
zijn familie, zijn tijdgenoten of meer in het algemeen over het intellectuele
leven in het prinsbisdom Luik en de Zuidelijke Nederlanden in de tweede
helft van de 17e eeuw. Aanmelding en inlichtingen bij de secretaris: dr. R.
Halleux, Institut de Mathematique, Avenue des Tilleuls 15. 4000 Liege,
Belgie.
Promotie

Op 29 juni 1983 promoveerde drs. J.P. Hogendijk aan de Rijksuniversiteit
Utrecht cum laude tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. De
titel van zijn proefschrift luidt: Ibn a!-Haytham's 'Completion of the Conies'.
Critical edition with translation of the lost Book VIII of Apollonius' 'Conies'.
Promotores waren profdr. F. van der Blij en prof dr. G.J. Toomer. Dr.
H.J.M. Bos was coreferent.

