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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

In memoriam Jan Langerer (1914-1991) 

Na een langdurig ziekbed overleed op 3 maart 1991 in Utrecht ons medelid 
Jan Langerer. Hij is 76 jaar oud geworden. Langerer was op 30 maart 1914 in 
Markelo als zoon van een dierenarts geboren en studeerde medicijnen aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 1942 het artsexamen aflegde. Hij 
vestigde zich als huisarts aan de Croeselaan in Utrecht, waar hij de medische 
praktijk tot op hoge leeftijd uitoefende. Tevens was hij meer dan twintig jaar 
als arts verbonden aan het Bartholomeus Gasthuis. Zijn Hefde voor de 
verloskunde leidde er toe dat hij nog op 60-jarige leeftijd wetenschappelijk 
medewerker werd van prof. dr. A.A. Haspels aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. 
Langerer had een grote belangstelling voor vele aspekten van de kultuur, 
waar hij zich in zijn schaarse vrije tijd intensief mee bezighield. Vooral de 
geschiedenis van de geneeskunde en de natuurwetenschappen in het 
algemeen, alsmede de geschiedenis van Gelderland, boeiden hem buiten-
gewoon. Het was hoofdzakelijk een passievebelangstelling die zich uitte door 
het bijeenbrengen van een grote bibliotheek en het lezen en grondig 
bestuderen van allerlei boeken. Aan het houden van voordrachten kwam hij 
nauwelijks en aan het publiceren van zijn onderzoek kwam hij in het geheel 
niet toe. Wei was hij op ieder congres over de geschiedenis van de 
geneeskunde en van de natuurwetenschappen in binnen- en buitenland 
aanwezig, waar hij met grote aandacht het gebodene volgde. Een GeWiNa-
vergadering sloeg hij nooit over. 
Langerer was lid van binnen- en buitenlandse verenigingen vanaf 1962 ook 
van ons genootschap. Aclief dacht hij mee over nieuwe ontwikkelingen en 
activiteiten van GeWiNa in zijn functie van bestuurslid (1982-1987). Hij was 
een typisch voorbeeld van een amateurhistoricus in de goede betekenis van 
het woord, een man met ruime culturele belangstelling en kennis en, voor wie 
hem beter kende, iemand met grote belangstelling voor anderen. Ik wens zijn 
vrouw en kinderen sterkte met dit verlies. 
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