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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

IN MEMORIAM: 

In het najaar van 1977 is overleden dr. C. J. de Gruyter, geboren op 31 maart 
1893. De Gruyter was gepensioneerd leraar scheikunde te 's-Gravenhage. In 1927 
promoveerde hij op een proefschrift over Tfie electromotive behaviour of 
aluminium. Hij was sinds 1971 lid van GeWiNa. 

Op 10 november 1977 overleed dr. A. A. A. M. Brinkman, geboren op 22 mei 
1938. Brinkman was coordinator voor computeraangelegenheden aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Hij studeerde scheikunde aldaar en promoveerde er 
in 1968 op een proefschrift over Tlieory of Pulse Polarography with an applica
tion to the hydration of formaldehyde. Zijn belangstelling voor wetenschaps-
geschiedenis spitste zich vooral toe op de geschiedenis van de alchemic. Vooral 
de relatie tussen alchemic en kunst werd door hem bestudeerd; een groot aantal 
artikelen hierover verscheen van zijn hand. Enkele hiervan zijn in 1975 ge-
bundeld onder de titel Oiemie en de kunst. Nog een week voor zijn plotselinge 
overlijden hield hij in Zwolle een voordracht over "De alchemist in de kunst" op 
de najaarsvergadering van GeWiNa, waarvan hij in 1977 lid geworden was. 

Benoeming Mevr. Prof. Dr. A. M. Luyendijk-Elshout te Leiden 
Bijna driekwart eeuw nadat de aloude Leidse 
Academie aan haar hoogleraar in de farmacologie, 
Dr. E. C. van Leersum (1862-1938) opdracht 
gaf om tevens het onderwijs in de geschiede
nis van de geneeskunde te geven (1904), heeft 
het Leidse Universiteitsfonds besloten tot het instel-
len van een bijzondere leerstoel voor dit vakge-
bied. Als hoogleraar, verbonden aan deze stoel, 
is per 1 juli 1977 benoemd Mevr. A. M. Luyen
dijk-Elshout. 
Een langdurig onderbroken lijn is daarmee hersteld; 
immers werd de docentenplaats na het overlijden van 
Dr. J. G. de Lint (1867-1936), de opvolger van Van 

Leersum niet gecontinueerd. Het is de verdienste van Mevr. Luyendijk geweest 
om deze afgebroken draad weer op te vatten en door tal van activiteiten, en op 
publicistisch dn op educatief gebied de weggeebde belangstelling, met name bin-
nen het medisch onderwijs te verlevendigen. Haar benoeming mag daarom niet 
alleen worden gezien als het begin van een nieuwe episode voor de beoefening 
van de geschiedenis der geneeskunde te Leiden, maar mede als een bekroning van 
bijna 15 jaren van inzet voor de geschiedenis der geneeskunde. 
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Antonie Marie Elshout werd op 31 december 1921 in Gorinchem geboren. Zij 
bezocht aldaar het gymnasium, dat zij in 1941 met het beta-diploma verliet. Na 
een kort verblijf te Leiden, studeerde zij geneeskunde in Amsterdam tot februari 
1943, waarna zij naar Leiden terugkeerde, en aldaar in 1950 het artsexamen 
aflegde. In 1952 promoveerde zij bij Prof. Dr. J. Dankmeijer op een proefschrift 
over Het Leidse Anatomische Kabinet in dc achttiende eeuw. 
Na een verblijf in de U.S.A., waar zij onder meer werkte in het Carnegie Institute 
for Embryologie in Baltimore, werkte zij tot September 1955 als prosector in de 
anatomic te Leiden. In 1963 hervatte zij haar werkzaamheden in het Anatomisch 
Laboratorium te Leiden, maar nu uitsluitend voor de geschiedenis van de anato
mic. In de loop der jaren breidde het terrein zich uit tot de algemene gescliie-
denis der geneeskunde. Van 1970 tot 1972 werkte zij tevens in deeltijds verband 
op het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen. Geduren-
de al deze jaren werkte zij mee aan verscheidene medisch historische exposities 
zowel voor algemeen publiek als voor medische specialisten. 
In 1968 fungeerde Mevr. Luyendijk als secretaris van de Commissie ter Voorbe-
reiding van de Boerhaave-herdenking. Daarnaast heeft zij samen met Prof. Dank
meijer zich met succes ingezet voor het behoud van het Caecilia-gasthuis te 
Leiden, Thans is zij lid van het bestuur van de Caecilia Stichting en secretaris van 
de Commissie van Bijstand van liet Rijksmuseum voor de Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen, thans Museum Boerhaave. 
De publikaties van Mevr. Luyendijk betreffen in hoofdzaak de geschiedenis van 
de anatomic en fysiologie van de 17e en 18e eeuw. 
De nog bescheiden afdeling Geschiedenis der Geneeskunde is ondergebracht in 
het Anatomisch Laboratorium, Wassenaarseweg 62 te Leiden. 

M. J. van Lieburg 

Benoeming Prof, Dr. H. A. M. Snelders te Utrecht 

Bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1977 is 
prof. dr. H. A. M. Snelders (Bilthoven) benoemd 
tot gewoon hoogleraar in de geschiedenis der 
natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, zowel in de faculteit der wiskunde en 
natuurwetenschappen als in de faculteit der let-
teren. Hij volgt hiermee prof. dr. R. Hooykaas 
op, die met ingang van 1 September 1976 wegens 
het bereiken van de 70-jarige leeftijd met emeritaat 

ging-
Henricus Adrianus Marie Snelders werd geboren op 
25 februari 1930 te Hillegersberg. In 1948 legde hij 
aan het Franciscusc ollege te Rotterdam het eindexamen 
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H.B.S.-B af. Naast een betrekking als analist bij de N.V. Ketjen Zwavelzuur-
fabrieken te Amsterdam, studeerde hij van 1955 tot 1965 scheikunde aan de 
Vrije Universiteit. Van 1961 tot 1971 was hij leraar scheikunde aan het Water-
lantcollege te Amsterdam. Vanaf 1965 was hij verbonden aan de Vrije Univer
siteit als wetenschappelijk medewerker voor geschiedenis der natuurweten
schappen, en vanaf 1967 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waaraan hij sinds 
1971 volledig verbonden is. 
In 1973 promoveerde Snelders cum laude te Utrecht bij prof. dr. R. Hooykaas 
op een proefschrift over De invloed van Kant, de romantiek en de 'Naturphilo-
sophie' op de anorganische natuurwetenschappen in Duitsland. Reeds voordien 
pubUceerde hij een aantal artikelen op het gebied van de geschiedenis van de 
chemie, met name over de fysische chemie, romantisciie wetenschapsbeoefening 
en atomistiek. Zijn latere pubUcaties betreffen onder meer de stereochemie (Van 
't Hoff), atomistiek, natuurwetenschap in de 18e en 19e eeuw en de invloed van 
het darwinisme op de ontwikkeling van de chemie. 
In Utrecht worden door hem colleges gegeven over de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen, chemie en fysica. Daarnaast heeft hij in het cursusjaar 
1974-1975 gastcolleges gegeven aan de Katholieke Universiteit te Leuven. 
Snelders is lid van de Commissie van Bijstand voor het Museum Boerhaave. 
Daarnaast is hij redacteur van het tijdschrift "Janus", sinds 1975 secretaris-
penningmeester van de Leeuwenhoek-Commissie van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen en sinds 1977 voorzitter van GeWiNa. 
In 1976 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Landbouwhogeschool 
te Wageningen met als leeropdracht: de geschiedenis der natuurwetenschappen, 
inzonderheid de samenhang tussen de ontwikkeling van deze wetenschappen en 
de ontwikkeling in de maatschappij. 
Het Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen is gevestigd Janskerk-
hof30, 3512 BN, Utrecht. 

Promo ties: 

Op 14 oktober 1977 is D. J. B. Ringoir te Hilversum aan de Vrije Universiteit 
gempromoveerd tot doctor in de medicijnen op een proefschrift over Plattelands-
chirurgijns in de lie en 18e eeuw. De rekeningenboeken van de 18e eeuwse 
Durgerdamse chirurgijn Anthony Egberts. Promoter was prof. dr. G. A. Unde-
boom. 

Op 13 december 1977 is C. A. Gmelig Meyling-Nijboer te Utrecht aan de Rijks
universiteit Utrecht gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurweten
schappen op een proefschrift over Conrad Gessner's "Historia animalium". An 
inventory of Renaissance zoology. Promotor was prof. dr. F. Verdoorn. 
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3 februari 1978 promoveerde Mevr. Dr. S. W. Hamers-van Duynen tot doctor in 
de geneeskunde op een proefschrift, getiteld Hieronymus David Gaubius 
1705-1780. Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere 
tijdgenoten (uitg. Assen-Amsterdam, Van Gorkum, 1978). Promotor: Prof. Dr. 
G. A. Lindeboom; Coreferent: Dr. H. L. Houtzager. 

AGENDA: 

23 maart t/m 25 april: Tentoonstelling De Ge/zee/e (V/'stonsf ter gelegenheid van 
het 200-jarig bestaan van het Wiskundig Genootschap; Universiteits-
bibliotheek te Amsterdam. 

ca. Pasen-september: Herdenkingstentoonstelling Linnaeus; Zoologisch Museum 
te Amsterdam. 

8 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa te Harderwijk. 
De voorjaarsvergadering zal op zaterdag 8 april a.s. te Harderwijk 
gehouden worden. We vergaderen dan in Hotel Baars, Smeepoort-
straat 52, telefoon: 03410 - 12007. 
Het programma staat in het teken van de herdenking van de 200ste 
sterfdag van Carolus Linnaeus. 
PROGRAMMA: 
10.00-10.30 uur: aankomst en een kopje koffie 
10.30—11.30 uur: ledenvergadering 
11.30-11.50 uur: Drs. R.E.O. Ekkart (Leiden): De Harderwijkse 
Academie in de 18e eeuw. 
11.50-12.10 uur: Prof. Dr. H.A.M. Snelders (Bilthoven): Het ont-
staan van de nieuwe chemische nomenclatuur. 
12.30—13.30 uur: gezamenlijke lunch in Hotel Baars, 
14.00-14.30 uur: Prof. Dr. G.A. Lindeboom (Amsterdam): 
Linnaeus en de geneeskunde. 
14.30-14.50 uur: Dr. P. Smit (Amsterdam): Nederlandse invloeden 
op Linnaeus. 
14.50—15.15 uur: korte mededelingen. 

15.30 uur: ontvangst in het Veluws Museum van Oudheden 
(Donkerstraat 4). In dit museum worden o.a. 
enige herinneringen aan de Harderwijkse Aca
demie bewaard. Aansluitend kan desgewenst en 
ijs en weder dienende een korte wandeHng door 
de stad langs de Academiegebouwen gemaakt 
worden, onder leiding van de heer Hilckmann, 
conservator van het museum. 

21 april: Inaugurele oratie mevr. prof. dr. A. M. Luyendijk-Elshout. 
25 april: Voordracht dr. J. Glazenburg (Hilversum): "De anatomische les van 

Rembrandt", in het programma van de Medisch-Historische Club van 
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het Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde van de Universiteit 
Nijmegen. Deze voordrachten vinden plaats in "Huize Heyendael", 
Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen om 20.00 uur en zijn vrij 
toegankelijk. 

28 april: Promotie C. M. van Hoorn, arts over "Levinus Lemnius". 
29 april: 9e Medisch Historische Dag, Vrije Universiteit, Amsterdam. 

De Negende Medisch-Historische Dag zal worden gehouden op 
Zaterdag, 29 april 1978 in het Medisch Encyclopaedisch Instituut 
van de Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 7, Amsterdam. 
PROGRAMMA: 
Prof. Dr. G. A. Lindeboom: Opening 
Prof. Dr. A. M. Luyendijk-Elshout, William Harvey in zijn tijd. 
Drs. M. J. van Lieburg, De ontvangst van Harvey's ontdekking in 

Nederland. 
Dr. J. Schouten, Primrose's verzet tegen Harvey. 
Prof. Dr. G. A. Lindeboom, Harvey en Descartes. 
Drs. L. C. Palm, De ontdekking der haarvaten door Antoni van 

Leeuwenhoek. 
Dr. J. A. W. M. van den Donk, Harvey's De generatione animalium. 
Aanmelding door storting v a n / 1 5 , - voor 15 april a.s. op postgiro 
1135214, t.n.v. de Stichting Historia Medicinae, p/a Mr F.A. van 
Hallweg 114, Amstelveen met vermelding: Medisch-historische Dag 
(MHD). 

16 mei t/m 30 mei: De Geheele Wiskonst; Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 
8, Utrecht. 

30 mei: Voordracht dr. H. L. Houtzager: "Inleiding tot de geschiedenis van de 
verloskundige ontwikkeling in Nederland in de 17e en 18e eeuw". 
Medisch-Historische Club Nijmegen. 

10 juli t/m 1 September: De Geheele Wiskonst, Museum Boerhaave, Steenstraat 
lA, Leiden. 

29 en 30 September: Symposium Werkgroep 18e Eeuw: De Nederlanders buiten-
gaats. 
Sprekers: prof. C. R. Boxer: Over de 18e eeuw als categoric in de 
Indonesische geschiedenis; prof. dr. P. H. Pott: De Nederlander en de 
vreemde medemens in de 18e eeuw: beeldvorming en beeldvastleg-
ging; dr. M. E. van Opstall: Arcliiefmateriaal in Nederland betref-
fende ons koloniaal verleden; drs. A. N. Paasman: Reinaart of litera-
tuur en werkelijkheid; prof. dr. H. A. M. Snelders: Het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; drs. J. van Goor: 
Kerkelijk leven in de Nederlandse kolonien in de 18e eeuw; prof. H. 
Hasquin: La participation des Pays-Bas autrichiens au grand com
merce international au 18e siecle; dr. G. J. Schutte: Denken en doen 
rondom de slavemij in Nederland en kolonien, eind 18e eeuw. 
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Plaats: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam. Nadere 
informatie volgt. 

5 oktober: Inaugurale oratie prof. dr. H.A.M. Snelders, Landbouwhogeschool 
Wageningen. 

28 oktober: Najaarsvergadering GeWiNa; Museum Boerhaave Leiden. 

BOEKBESPREKINGEN 

P. J. Kuijjer c.s. (red.), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 1902-1977, 
Utrecht, Bohn, Scheltema en Holkema, \911.flS,-. 

In 1902 volgde in de rij van organisaties, ontstaan op basis van de voortgaande 
specialisering van het medisch beroep de Nederlandse Vereniging voor Heel
kunde. Thans markeert deze Vereniging met dit kloeke boekwerkhet 75ste jaar 
van haar bestaan. 
De uitgave is duidelijk allereerst bedoeld als gelegenheidsgeschenk aan de col-
lega's chirurgen binnen de Vereniging en eerst daarnaast bedoeld als historisch 
verslag. Dat blijkt niet alleen uit de keuze van auteurs, waaronder enkele 
nestoren van de Nederlandse chirurgie, maar vooral ook uit het ontbreken van 
iedere hteratuurverwijzing en een voetnotenapparaat, hetgeen voor het werk als 
geschiedkundig verslag te betreuren is. 
Het geheel opent met een bondig en degelijk overzicht van "De heelkunde sinds 
de eeuwwisseling" door Dr. D. de MouHn. Tezamen met de artikelen van Dr. J. 
T. H. Grond en Dr. J. C. P. Eeftinck Schattenkerk over resp. "de positie van de 
geneeskundigen in Nederland" (2e helft der I9e eeuw) en de "ontwikkeling van 
de heelkundige specialismen" vormt dit het decor van de "Oprichting van de 
Vereeniging in 1902", in samenhang met het verenigingsleven tot 1947 beschre-
ven door Dr. P. J. Kuijjer. Daama volgen een drietal bijdragen met een sterk 
persoonlijke weergave van het werk van de Vereniging van 1902 tot 1947 (Dr. I. 
Boerema), van de Ned. Ver. tot Bevordering van Chirurgische Wetenschappen 
(Dr. H. R. Bax) en van de totstandkoming van het Collegium Chirurgicum Neer-
landicum (Dr. N. G. Meijne). 
De na-oorlogse lotgevallen van zowel de Vereniging als onder meer de Vereniging 
van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde en het Archivum Chirurgicum 
Neerlandicum, beslaan ruim 100 pagina's, ingedeeld in een zestal hoofdstukken. 
Het boek eindigt met een ook historisch erg boeiende bijdrage van M. G. M. 
Bauer over de "Veranderingen in de operatiekamer". 
Door het grote aantal auteurs mist het boek de continui'teit van een historische 
kroniek of geschiedkundig betoog. Gezien dit feit is het de redactie niet euvel te 
duiden dat herhalingen regelmatig te signaleren zijn. Jammer is echter dat de 
ruimte voor illustraties zo pover is benut: enkele foto's zijn nauwelijks funk-
tioneel en vaak slecht van kwaliteit. 
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