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IN MEMORIAM DR. J.H. SYPKENS SMIT 
(1903-2001) 

In zijn woonplaats Hattem overleed op 12 januari 
2001 dr. Jan Hendrik Sypkens Smit: meer dan een 
halve eeuw de exponent van de medische geschiede
nis in Nederland en als zodanig onderscheiden door 
zijn benoeming tot erelid van het Genootschap 
Gewina (1981) en met de Gerrit Arie Lindeboom
penning (1995). 

Dr. Sypkens Smit werd op 18 december 1913 gebo
ren te Aruni bij Harlingen, waar de familie van zijn 
moeder Taetske Alta in de scheepsbouw werkte en 
waar zijn vader Mattheus (1880-1965) huisarts was. In 
1922 verhuisde het ouderlijk gezin naar het kapitale 
pand aan de Geldersedijk 3 te Hattem, de plek waar 
Jan Hendrik bijna tachtig iaar heeft gewoond en tot 
1974 als huisarts heeft gewerkt. Na het Gymnasium 
van Zwolle te hebben doorlopen, wilde hij eigenlijk 
geologie gaan studeren: het vakgebied dat aansloot 
op zijn levenslange passie voor het verzamelen van 
gesteenten en fossielen. Om louter praktische rede
nen koos hij toch voor de geneeskunde, werd student 
te Groningen, fungeerde naa,st zijn studie als assistent 
geologie en paleontologie, en deed op 19 juni 1941 
zijn artsexamen. Daarna werd hij assistent in het 
Sophia Ziekenhuis te Zwolle, eerst op de afdeling chi

rurgie en later op de afdeling interne geneeskunde, maar tot een specialisatie kwam het niet, mede omdat 
hij al in 1943 genoodzaakt was zijn vader gedeeltelijk te vervangen in de Hattenise huisartsenpraktijk die 
hij kort de oorlog van zijn vader overnam. In 1946 huwde hii met de wijkverpleegster Antonia Johanna 
Kipp (1912-1996), uit welk huwelijk drie zonen werden geboren. Voor zijn gezin bleef echter weinig tijd 
naast de praktijk en de vele organisaties waarin hij een rol speelde. Zo was hij als docent en organisator 
intensief betrokken bij het EHBO- en reddingswezen (waarvoor hij kort voor zijn overlijden de erepen
ning kreeg van de Nederlandse Vereniging van Docenten in EHBO), trad hij in de wijde omtrek op als 
controlearts van verschillende bedrijfsverenigingen, was hij bestuurslid van bijna alle lokale verenigingen 
zoals VVV, Het Groene Kruis, de Stichting Oude Vrouwen, de Stichting de Hattemse Beiaard, de Stichting 
Oud-Hattem, de Vereniging Heemkunde Hattem, etc. (waarvoor hij in 1991 tot ereburger van Hattem 
werd benoemd), en was hij de vaste bezoeker van alle lokale en regionale bijeenkomsten waar de heem-
kunde, de archeologie en paleontologie, de oudheid en i.h.b. de egyptologie (met name bij het Nederlands 
Klassiek Verbond en het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux') op de agenda stond. 
Maar de medische geschiedenis was en bleef toch het belangrijkste terrein van zijn interesse en activiteiten. 

Wie van de naoorlogse generatie belangstelling opvatte voor de geschiedenis der geneeskunde maakte 
onvermijdelijk in een vroeg stadium kennis met de altijd wat gejaagde gestalte van deze Hattemse huisarts. 
Waar de medisch geschiedenis op de agenda stond, daar was dr. Sypkens Smit. Vijfentwintig jaar lang zag 
ik hem op zaterdagochtend in alle vroegte op het instituut te Amsterdam arriveren, voorzien van de onaf
scheidelijke aktetas die duidelijk te lijden had gehad van veelvuldig en bovenmatig boekentransport. Als 
enige toehoorder drapeerde hij steevast zijn aantekeningenschrift voor zich op tafel, nam de vulpen tussen 
wijs- en middelvinger en bleef tweemaal driekwartier de schrijvende toehoorder, gretig luisterend naar het 
medisch-historische nieuws dat hem zou worden aangereikt. Dat hij altijd vooraan zat, had uitsluitend 
met die gretigheid te maken, want de voorgrond heeft dokter Sypkens Smit nooit gezocht, integendeel. 

185 



In memoriam dr. J.H. Sypkens Smit (i<)oy200i) 

Men moest, zo was althans mijn beleving, door zijn bescheidenheid en zekere verlegenheid heen komen, 
om dan te ontdekken wat een boeiende persoonlijkheid er schuilging achter deze uiterlijkheid en vooral, 
door welk een brede, encyclopedische interesse en Faustische drang naar kennis deze man werd gedreven. 
Het geschetste profiel gold immers niet alleen de bijeenkomsten in Amsterdam, maar evenzeer de bijeen
komsten van het Genootschap Gewina, de Rheinischc Kreis, het Deutsch-Niederlandisches Medizin-
historikertreffen, de Petrus Camper Stichting en de Vereniging voor de Geschiedenis der Verpleegkunde, 
om de belangrijkste te noemen. 

Een nadere kennismaking met dr. Sypkens Smit werd biina onvermijdelijk gevolgd door hulpbetoon. 
Geen onderwerp of Jan Hendrik kon je voorzien van informatie en documentatie die je nergens anders 
vond, van net dat ene bijzondere boek ot die zeldzame brochure die voor je onderzoek van betekenis kon 
zijn. Hoeveel mensen heeft hij op die manier niet alleen voorzien van materiaal, maar ook moed ingespro
ken en gestimuleerd tot verder onderzoek. Niet zelden reikte hij weifelend geïnteresseerden zelfde thema's 
aan voor onderzoek. Hoe vaak heeft hij mij niet toegevoegd: 'Daar moet toch iemand eens een proef
schrift over schrijven'. Wie dokter Sypkens Smit beter kende, wist dat het veelal dezelfde onderwerpen 
waren, waarover hijzelf zo graag de ultieme, alles omvattende studie zou hebben geschreven. Maar op dit 
punt raken we een opmerkelijk onderdeel in zijn medisch-historische leven. Was hij niet de man, die op 25 
november 1953 de medisch-historische wereld verraste met zijn monumentale biografie over Leven cii wcr-
koi van Matthiai van Geuns, waarop hij bij profdr. J.J.TIi Vos cuni laude promoveerde; het juweel onder 
de Nederlandse medisch-histori.sche proefschiften, breed-cultuurhistorisch gecomponeerd en grondig 
gedocumenteerd? 'lerecht schreef Henry Sigerist, toen de onbetwiste mondiale autoriteit op ons vakge
bied, dat in Holland 'a promising young man' was gesignaleerd. Het is moeilijk te analyseren hoc het 
kwam dat nadien de penvoering zo bescheiden bleef Hoe graag had hij nog een zelfde studie geschreven 
over Cornells de Mooy, over Sebaldus Justinus Brugmans, over de geschiedenis van de EHBO en over het 
redding.swezen, maar het kwam er maar niet van. Hoe vaak kJaagde hij niet over de moeite die hem het 
schriiven gaf, en over de moeiten om datgene wat hij met zoveel inspanning op papier had gebracht, 
gepubliceerd te krijgen, zoals zijn verdienstelijke bewerking van de Hattemer medische handschriften. Een 
zelfde signalering zou ik kunnen maken voor zijn mondelinge presentaties, in het bijzonder zijn vaardig
heid in vreemde talen, waarover hijzelf zich regelmatig beklaagde en wat voor hem aanleiding was om 
anderen krachtig te stimuleren om zo mogelijk door buitenlands verblijf dit manco te corrigeren. 

Waar dokter Sypkens Smit in volle glorie bloeide, was temidden van zijn collecties, in het bijzonder 
temidden van zijn boeken. 'Ik was aan drukinkt verslaafd geraakt', schreef hij in zijn autobiografische 
relaas dat in 1981 in het Ncdcrliviils Tijiliclirift voor Gctwcskimde verscheen. Daarin vertelde hij hoe hij als 
student soms de warme maaltijden oversloeg om zo 'een of ander aanlokkcliik aangeboden werk' te kun
nen kopen en hoe iedere antiquariaatscatalogus die op de deurmat viel een nieuw gevecht tussen financië
le reikwijdte en intellectuele hebzucht opleverde. Dat zou in de jaren nadien niet meer veranderen, al 
konden de warme maaltijden er dankzij de goede zorgen van zijn vrouw niet meer bij inschieten. 'Van 
boeken heb je nooit genoeg', stond op een kartonnctje aan de zijkant van één van de vele boekenkasten. 
Onverzadigbaar was hij. Dat hij alles las wat zijn boekenkamcr werd binnengebracht bevestigen de vele 
onderstrepingen, de aantekeningen in de marge en wat de vreemdtalige boeken betreft, de vertaling van 
moeilijke woorden die hij tussen de regels priegelde. Het aantal receptbrietjes met aantekeningen moet het 
aantal dat in de spreekkamer werd geschreven, ver overtreffen. Dat geldt niet alleen voor de medisch-his
torische literatuur, maar ook voor de medische boeken en tijdschriften. Zijn medische collega's werden 
regelmatig geconfronteerd met de noeste studievlijt van dokter Sypkens Smit, zoals ook zijn medisch-his
torische vrienden vaak pijnlijk moesten vaststellen dat hii het laatste nummer van een vaktijdschrift al had 
geconsumeerd vóór het bij hen uit tie enveloppe of van de plank in de instituutsbibliotheek was gehaald. 

Met het overlijden van dokter Sypkens Smit wordt een tijdvak afgesloten, waarin huisartsen met een gewel
dige passie voor het verleden het vakgebied van de medische geschiedenis in Nederland gezicht en kleur 
gaven. Wat blijft, is de dankbare en inspirerende herinnering aan deze nestor van de medische geschiedenis, 
aan 'dit prototype van de praktiserende arts die in de bestudering van de geschiedenis van zijn vak een dank
bare hobby heeft gevonden die hem als mens boeit en verrijkt (Snclders 1982), aan zijn encyclopedische 
belangstelling en kennis, aan zijn gedrevenheid, zijn voorbeeldig hulpbetoon, zijn verantwoordelijkheidsge
voel en betrokkenheid bij zijn omgeving, aan zijn verzamelwoede en zijn passie voor boeken, aan zijn harte
lijkheid. Dokter Sypkens Smit blijft voor de medische geschiedenis van Nederland een monument. 

M.J. van Lieburg 
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