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M.J. van Lie b ur g 

DE GENEESKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN BINNEN DE 
ROTTERDAMSE GENOOTSCHAPPEN UIT DE ISe EEUW 

Het fenomeen der geleerde genootschappen en hun positie in het wetenschappe-
lijk leven der 18e eeuw heeft in de literatuur ruim aandacht gekregen van ver-
schillende auteurs'. Wat de genootschappen in Nederland betreft, valt daarbij 
zelfs een toenemende belangsteUing voor deze vorm van wetenschapsorganisatie 
te constateren. Diverse genootschappen, met name de grotere, hebben in de afge-
lopen decennia een overzicht van haar geschiedenis (veelal als gedenkschrift) het 
licht doen zien^. 
Daarmee is geenszins beweerd dat de Nederlandse genootschappen en hun ge
schiedenis voldoende zijn bestudeerd. Bestaande studies moeten nog door onder-
zoek vanuit andere gezichtspunten worden aangevuld^, terwijl tal van kleinere 
genootschappen, van meestal uitsluitend lokaal belang nog op bestudering wach-
ten. De inventarisatie die Visser in 1972 maakte van de genootschappen, welke 
gedurende de 18e eeuw actief zijn geweest op het terrein van met name de proef-
ondervindelijke wetenschappen, inclusief de geneeskunde, vermeldt niet minder 
dan 78 genootschappen of gezelschappen, waaronder nog tientallen die niet meer 
dan slechts bij name bekend geworden zijn"*. Lokaal-historisch onderzoek zal 

1. Van de uitgebreide literatuur noemen we slechts: de uitstekende bijdrage van B. Fay, 
Learned Societies in Europe and America in the eighteenth cenVaiy, A mer. Hist. Review, 37 
(1932), p. 255-266 en van D. McKie, Scientific Socities to the end of the eighteenth 
century, Philos. Mag., 150 (1948), p. 133-143. Waardevol is ook het artikel van T. Dekker, 
De popularisering der natuurwetenschappen in Nederland in de achttiende eeuw, Geloof en 
Wetenschap, 53 (1955), p. 173-188. 

2. Zie van de grotere genootschappen: J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschap-
pij der Wetenschappen 1752-1952, Haarlem 1952; A. Havinga, Twee Honderd jaar Bevorde-
ring van de Proefondervindelijke Wetenschappen 1769-1969, Rotterdam 1969; N.J. Singels, 
Uit de Geschiedenis van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen 1773-1923, Utrecht 1924 en M.P. de Bruin (red), Zeeuws Genootschap der Wetenschap
pen 1769-1969. z.pl, 1969. 

3. Cf. R.E. Schofield, Histories of Scientific Societies. Needs and Opportunities for 
Research, Hist. Science, 2 (1963), p. 70-83 en vooral J. Ben-David, Scientific growth: A 
sociological view (Review article of: A. Crombie Scientific change, London 1963), Mnerva, 
2(1964), 455-476. 

4. R.P.W. Visser, De Nederlandse geleerde genootschappen in de achttiende eeuw, Oocw-
mentatieblad Werkgroep 18e eeuw, nr. 7, 1970, p. 7-18. 
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hier in samenwerking met de medische of wetenschapsgeschiedenis de komende 
jaren een dankbaar werkterrein kunnen vinden. Daarbij zal ongetwijfeld mede 
blijken dat vele genootschappen, die tlians als dicht- en letterlievend zijn gein-
ventariseerd, tevens ruim aandacht besteedden aan de geneeskunde en natuur
wetenschappen. In deze bijdrage tot de geschiedenis der ISe eeuwse genoot
schappen zal een poging worden gedaan om enkele Rotterdamse genootschappen 
in hun belangsteUing voor deze proefondervindelijke vakken na te gaan. 

Om ons eerst te bepalen tot de dicht-, toneel- en letterlievende genootschappen: 
het tijdperk van de genootschapsgewijze organisatie van de minnaren der schone 
kunsten nam te Rotterdam een aanvang in 1726, toen de gebroeders WUlem en 
Komelis van der Pot zich met enkele collega-dichters aaneensloten in het Kunst-
genootschap "Natura et Arte"'. Over de werkzaamheden van dit genootschap is 
men slechts spaarzaam geinformeerd*, alleen over iiet optreden van Dirk Smits 
(1702-1752) in deze kring is een en ander bekend', maar voor de geschiedenis 
der wetenschapsbeoefening blijkt dit alles zonder belang, Na de dood van Smits 
ging de leden van "Natura et Arte" spoedig uiteen. 
Nadien la ten zich te Rotterdam nog tal van kleine, op de lichte kleinkunst ge-
richte genootschappen vinden, waarvan evenmin valt na te gaan welke lotgevallen 
hen trof en welke de juiste aard en inhoud van hun werkzaamlieden was. Tot 
deze groep behoren de kunstgenootschappen "Deus nobis haec otia fecit", 
"Nosce ipsum", "Kunst wordt door ijver aangespoord", "Door ijver bloeit de 
wetenschap" en andere*. Zonder resultaat bleef ook een onderzoek naar de 
themata binnen het Godgeleerd Gezelschap van de roemruchte predikant Jan 
Scharp (1756-1828)', de verschillende toneelgezelschappen'", en het teken-
genootschap "Hierdoor tot Hooger" (1773). Dit laatste genootschap zou vanuit 
zijn archief, indien bewaard, zeker interessante gegevens hebben geboden ten 
aanzien van de plaats der oppervlakte-anatomie en der anthropometrie binnen de 
activiteiten van dit bloeiende instituut' •". Gezien de andersoortige doelstellingen 

5. Zie K.H. de Raaf, Het Album Amicorum van W. van der Pot, Rott. Jaarb. 2e reeks, 10 
(1922), p. 33-45. 

6. Door het ontbreken van enigc bibliografisch houvast is het niet gelukt de zes door het 
genootschap uitgegeven "toneel-, dicht- en taalkundige werken" (cf. K.H. de Raaf, Album 
Amicorum . . ., p. 36) op te sporen. 

7. Zie A. Schillings, Dirk Smits, Rott. Jaarb.. 2e recks, 8 (1920), p. 27-52. 
8. Voorlopig kan slechts worden verwezen naar de opsomming, gegeven door H.C. Haze-

winkel, Geschiedenis van Rotterdam, Zaltbommel 1975, p. 1251-1261. 
9. Genoemd door J. Scharp, in zijn Inwijding der nieuwgebouwde Gehoorzaal van het 

Letterkundig Genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam. . . . Behel-
zende . . . De Inwijdingsredevoering, Zijnde eene Verhandcting over de Letterkundige Maat-
schappijen in het algemeen, en dit Genootschap in het bijzonder, Rotterdam (Cornel, Van 
Baalen en Krieger) 1807, p. 59. 

10. 0,a. ondcr de zinspreuken "Scherts en Ernst" en "Taal, Poezij en Kunstbeleid, Is ' t 
doel van onze werkzaamheid". 

11. Over dit genootschap, zie H.C. Hazewinkel, Geschiedenis. . ., p. 1229-1231. 
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en organisatie van de Rotterdamse afdeling der Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen (1785) is aan deze instelling geen nadere aandacht besteed, hoewel een 
enkele van de door "het Nut" uitgegeven prijsvragen'^, en de publikatie van 
kleine schei- en natuurkundige werkjes'^, alsmede de bevordering van het na-
tuurkunde en biologie-onderwijs op de scholen'"* op zichzelf de moeite van een 
nauwkeuriger onderzoek waard zouden zijn. 

Over het kunstgenootschap onder de zinspreuk "Non ut voluimus, sed ut po-
tuimus" is men alleen geinformeerd dankzij de door haar uitgegeven Kweek-
school des Vermifts (1763), Gegevens over de opzet en het funktioneren van dit 
genootschap ontbreken echter daarin. Wei is opvallend dat temidden van alle 
dichtstukjes er verschillende gevonden worden welke ontleend zijn aan het poeti-
sche werk van Albrecht von Haller. Zo vindt men er "in onrijm gevolgd" een 
weergave van de "Alpische gebergtens (1729)" ' ' , "De wonderheden van des 
Menschen Lichaam"'*, "Dorinde"'^, en van Haller's "Morgengedachten 
(1725)"'*. Sinds loellner op overtuigende wijze het verband heeft aangewezen 
tussen Haller's werk als dichter en als fysioloog, tussen het wereld- en mensbeeld 
zoals dat in zijn gedichten ontwikkeld wordt en zijn methodische stellingname in 
de fysiologie", zal aan dit feit dat Haller ook als dichter in Nederland in de 
belangsteUing heeft gestaan aandacht moeten worden besteed^ °. Immers, in hoe-
verre hebben de 18e eeuwse onderzoekers in Nederland het wederkerig comple-
menterende karakter herkend van Haller's gedichten en fysiologische werk? De 
Kweekschool des Vemufts geeft voor een beantwoording van die vraag onvol-
doende materiaal. 

12. Zie hierover J.H. Kiameis,Uet Rotterdamsche "Nut" in den Bataafschen Tijd, z.pl., 
1888, p. 4-5 en W. Moll, Het Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen gedurende de eerste halve eeuw van zijn bestaan, Rott. Jaarb.. 2e reeks, 9 (1921), p. 
11-41, i.h.b. p. 13-14. Zo werd m augustus 1787 als vraag voorgesteld: "of de Scheikunde 
voor den Landman nodig is? Zo ja, waarom? Hoe te gebruiken? " (Arch. Maatsch. 't Nut, 
Gem. Arch. Rott., inv. nr. 2). F^n voUedig overzicht van prijsvragen ontbreekt. 

13. Zie J.P, Kuenen, Het aandeel van Nederland in de ontwikkeling der Natuurkunde 
gedurende de laatste 150 jaren. Rotterdam 1919, p, 6, 
14, J.H. Kramers, Het Rotterdamsche "Nut" . . ., p. 6 en W. MoU, Het Departement Rotter
dam . . ., p. 40. 

15. Kweekschool des Vernufts, Behelzende verscheiden Ernstige, Boertige, Satyrike en 
Leerzame Stoffen, in rijm en onrijm. Door het Genoodschap: Non ut voluimus: sed ut po-
tuimus, Rotterdam (Abraham Bothall) 1763 (2 delen in een band), vol. I, 2e afd., p. 1-26. 
Wie schuil gaat achter de toegevoegde initiaal M. is niet duideUjk. 

16. Kweekschool. . ., vol. I, 2e afd., p. 49-64. Ook hierbij staat de initiaal M. 
17. Idem, vol. I, 2e afd., p. 166-172. 
18. Idem, vol. II, 4e afd., p. 138-139. 
19. R. Toellner, Albrecht von Haller ueber dieEinheit im Denken des letzten Universal-

gelehrten, Sudlioffs Archiv Beiheft 10, Wiesbaden 1971. 
20. R. Toelhier, Albrecht von Haller . . ., p. 9 (i.t.t. p. 9, noot 46! ) wordt opgemerkt 

dat "der Einfluss der Dichtung Hallers im wesenthchen auf dem deutschen Sprachraum be-
schrankt blieb", een these welke te toetsen blijft. 
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Een tweede kunstgenootschap dat meer uitvoerig moet worden genoemd is dat, 
welke zich presenteert onder de zinspreuk "Studium Scientiarum Genetrix"'^'. 
Het werd opgericht in 1773 op initiatief van onder meer Komelis van der Palm 
en Pieter Leuter, en stelde zich blijkens de in 1778 verschenen Schikkingen en 
Wetten de "beoeffeninge van tael- en dichtkunde" ten doel^^. Door de uitgave 
van een groot aantal publikaties op naam van het Genootschap^ ^, en vooral ook 
door een goedlopend prijsvragen-instituut zijn de bestuurders erin geslaagd een 
bloeiende instelling te formeren. In 1793 telde de Naemlijst der leden^^ meer 
dan 225 namen, waaronder die van een twintigtal medici. Van laatstgenoemde 
categorie moet met name Dr, Johannes Veirac (1745-1795) worden vermeld, de 
Rotterdamse stads- en diakoniedoctor die zich, behalve door zijn leidende positie 
binnen het genootschap "Studium Scientiarum Genetrix", door tal van belang-
wekkende verhandelingen voor de HoUandsche Maatschappij, het Bataafsch Ge
nootschap en het Zeeuwsch Genootschap naam heeft gemaakt^'. In 1800 werd 
het Genootschap onderdeel van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dicht
kunde, na 1806 aangeduid als de HoUandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten 
en Wetenschappen^ *. 
In de door het Genootschap uitgegeven Werken neemt de poetische natuurbe-
wondering een ruime plaats in met gedichten als van D, Erkelens, zijnde een 
"Beschouwing van de Werken der Natuur"^' en van K. Brouwer over "Gods 
Wijslieid in de Werken der Natuer"^*. Ook vindt men van laatstgenoemde 
dichter een vertolking van de "Morgengedachten volgens Haller"^'. Erg bekend 

21. Over dit genootschap in het algemeen: A. de Jager, Een belangrijke avond van het 
Rotterdamsche dichtgenootschap, De Tijdspiegel 1871 (overdruk). Het oprichtingsjaar is 
1773, ondanks vele tegenstrijdige opgaven. Dit genootschap is identiek aan dat onder de 
zinspreuk "Studium Doctrinarum Genitrix", zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-
boek (NNBW), vol. II, c. 1060-1061 (Cornells van der Palm). 

22. Schikkingen en Wetten voor het Kunstlievend Genootschap te Rotterdam, z.pl., 
(1778), artikel I. 

23. Uitgegeven werdcn naast twee delen Mengeldichien bij bijzondere gelegenheden 
(z.pl., z.j.): Werken van het Dicht- en Letterlievend Genootschap, onder de spreuk: Studium 
Scientiarum Genitrix, en Prijsverzen, Rotterdam (Gerard Abraham Arrenberg), 1789-1796 
(4 vols.). 

24. Naemlijst der leden van het Dicht- en Letterlievend Genootschap onder de spreuk: 
Studium Scientiarum Genitrix voor den Jare 1793, z.pl., (1793). Verder verschenen naam-
lijstenin 1795 en 1798. 

25. NNBW, vol. I, c. 1517 en A. Hirsch, Biographisch Lexicon der hervorragenden 
Aerzten, vol. V, p. 716. 

26. Zie L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Beknopt overzicht der Geschiedenis van de Hol
landsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen 1800-1900, Haarlem 1900, 
p. 9ev. 

27. Werken . . .. vol. HI, 1792, p. 21-33. 
28. Verschenen in: K. Brouwer, Dichtlievende Oeffeningen van — , Rotterdam (J, F. 

Lindenberg) 1783, p. 1-24. 
29. In; Dichtoefeningen van het Kunstlievende Genootschap, Onder de spreuk Studium 
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werden de "prijsverzen, behelsende de Nederlandsche Maatschappij tot Redding 
der Drenkelingen", geschreven door Thomas Kaas, Bernard Bosch en Gerrit 
Manheer in 1794^". Deze versen nemen een belangrijke plaats in onder de lijst 
van propaganda-geschriften, die bij de ontplooiing van de activiteiten van de 
Drenkelingenmaatschappij, vooral te Rotterdam^', een stimulerende rol hebben 
gespeeld, 

Een genootschap, dat tot op heden slechts als letterkundig is vermeld, doch 
dat zeker voor zijn eerste bestaansperiode (1760-1784) veel beter kan worden 
geklassificeerd als genees- en natuurkundig georienteerd, is dat onder de zin
spreuk "Verscheidenheid en Overeenstemming"''^. Dit genootschap ontstond 
omstreeks 1760 door formalisering van de bijeenkomsten die reeds enige tijd 
onder leiding van een zekere Adolf Hendrik Hagedoorn (t 1806) plaats vonden 
"met oogmerk om zich in de Logica te oefenen, als de sleutel ter geregelde be-
oefening van aUe andere kundigheden". Daarbij werden "geen wetenswaardige 
stoffen . , , uitgeslooten, dan alleen eigenlijk gezegde Leerstellige en Wederleg-
gende stukken uit de Godgeleerdheid"^^. Een krachtige impuls kregen de activi
teiten van dit genootschap toen kort na 1760 de zilversmid Lieve Kaastoetrad, 
Deze Kaas wordt in 1825 voorgesteld als "le premier hoUandais peut-etre qui ait 
reconnu I'utUite que put avoir le magnetisme animal quand il serait purge du 
charlatanisme des Mesm^riens"^"*, Een man "buitengewoon in aUes , , , bijna in 
geen eene wetenschap onbedreven"^^, een actief beoefenaar der natuurweten
schappen, Sinds zijn komst hidden de leden van "Verscheidenheid en Overeen
stemming" zich bezig met het lezen "des traites sur la logique, les mathemati-
ques, la physique, la chemie, la geographic, I'histoire sainte, la morale etc"^* . 
Met de inhoud van deze lezingen kan men zich vertrouwd maken door het raad-
plegen van enkele tijdschriften waar men zich bij publikatie van bediende. Zo 
vindt men in het Geneeskundig Tijdschrift van Albertus Lentfrinck^' een aantal 

Scientiarum Genitrix, Rotterdam (A. Bothal e.a.) 1776, p. 251-253 en in K. Brouwer, Dicht
lievende Oeffeningen . . ., p. 104-107. 

30. Werken . . ., 1794, p. 1-22 (Thomas Kaas), p. 23-46 (Bernard Bosch) en p. 47-70 
(Gerrit Manheer). 

31. Zie; M.J. van Lieburg, Uit de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam, XVIII, De 
geneeskundige verzorging van drenkelingen. Monitor, Maandblad van het Acad. Zkh. Rott., 
5 (1976),p. 171-174. 

32. Een algemeen overzicht geeft J. Scharp, Inwijding. . ., p. 80 ev, en H.C. Hazewinkel, 
Geschiedenis . . . , p. 1221-2. 

33. J. Scharp, Inwijding . . ., p. 82. 
34. Guide des etrangers dans la ville de Rotterdam, Rotterdam (Arbon en Krap) 1825, 

p. 115. 
35. J. Schdixp,Inwijding. . ., p. 84. 
36. Guide des etrangers. . . , p. 115. 
37. Zie C,C. Delprat, De Geschiedenis der Nederlandsche Geneeskundige Tijdschriften 

in 1680 tot 1851, Bijdr. Gesch. Geneesk., 7 (1927), p. 43-47 en 65-69. 
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lezingen van Hagedoorn uitvoerig vermeld. Het gaat hierbij om zijn voordracht 
over de vraag "of, zonder eenig zadelijk grondbeginsel alleen uit eene rotstoffe, 
een levend dier ontstaan kan"^*, en over de vraag "of het eten van visch ziilk 
een slecht en nadeelig voedsel is, als men doorgaans voorwendt"^*. In het eerste 
artikel ontkent Hagedoorn "dat uit een werkelooze stof, enkel door de beweging 
naar werktuigkundige wetten, een bezield schepsel kan voortgebracht worden", 
hetgeen hij demonstreert met behulp van het microscoop en met proeven volgens 
de beschrijving van Francesco Redi (1626-1697) in zijn Experientia circa genera-
tionem insectorum (Amsterdam 1671) opgezet. Het antwoord op de tweede 
vraag wordt afhankelijk gesteld van de constitutie van de gebruiker. Verder vindt 
men van Hagedoorn een "Natuurkundige beschouwing van de slaap'"*", en een 
verslag van zijn "Onderzoek naar de oorzaken der schadelijke uitwerkselen van 
het eten van Mosselen, en hoe dezelve zijn voor te komen of weg te nemen'"*'. 
Een direkte bron van waaruit kennis kan worden genomen van de activiteiten 
van het genootschap is de zeldzame bundel Uitgezogte Verhandelingen over Bij-
beluitlegkundige, Natuur, Wiskundige en andere Wetenschappen. Voorgeleezen 
in 't Letterlievend Genootschap onder de Zinspreuk: Verscheidenheid en Over-
eenstetnming te Rotterdam, welke in 1780 verscheen''^. Van de vijf daarin opge-
nomen stukken vraagt hier alleen het gedicht van de dan te Delfshaven werkzame 
predikant Olivier Porjeere (1736-1818), en een anonyme, doch aan LieVe Kaas 
toegeschreven'*'' verhandeling over het licht onze aandacht. 
Porjeere's gedicht onder de titel "De Dichtkunst aan het Letterlievend Genoot
schap . . ,'"*'* behandelt successievelijk de terreinen waarop het Genootschap 
zich beweegt, weliswaar niet altijd in even welluidende poetische bewoordingen, 
Na een couplet aan de anatomie (waarover nader), de wiskunde, mechanica, 
psychologic en dioptica te hebben gewijd, volgen de genees- en scheikunde: 

Geneeskunde eert haar' Mecenaat 
Daar ze, in verrukking, bij het Kabinetstuk staat 
van 's Scheppers wijze handen, 
Zij wijst Bloedzuigers aan, 
Spoort waare breuken op, en weet ze in vaste banden, 

Al boeiende te slaan 

38. Geneesk. Tschr. . .. Lentfrinck, 1 (1768), afl. 6, p. 57-64 en 137-154. 
39. Idem, 2 (1769), afl. 27, p. 16-32. 
40. Idem, 3 (1770), afl, 63, p. 209-244. 
41 . Idem, 4 (1770), afl. 97, p. 401-448. 
42. Uitgegeven: Rotterdam (A. Bothal en P. Holsteyn) 1780, le stuk. Vervolgdelen wer

den aangekondigd (Voorrede, p. vii) doch zijn niet verschenen (vgl. J. Scharp, Inwijding. .., 
p. 104). Volgens de centrale catalogus (K.B. Den Haag) bezit alleen de Gem. Bibl, Rott. een 
exemplaar (sign. 1424 E 13), 

43. Volgens J. Scharp, Inwijding.. ., p. 100. 
44. Uitgezogte Verhandelingen . , ,, p. 1-28. 
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Dc Scheikunde, ornstig nagegaan 
Van haare Idndsheid af, biedt veele proeven aan 
t' Zij om 't metaal te ontbinden 
Of in vcrandering, 
Of 't overliaalcn, ook vermaak en nut te vinden, 
Van Scnnerts volgcling 

Uit Porjeere's weergave van de belangsteUing binnen het Genootschap voor de 
natuurkunde blijkt duidelijk hoezeer ook hier de "physique amusante" een 
plaats veroverd had. 

't Zij dat een Elektrieke keus 
De vonken knappen doet uit handen, wang of neus, 
Of ' t lichaam forsclt kan schokken, 
De glasbol wandlen laat, 

't Papiercn boertjc, bij ' t geklank der kleine klokken, 
Leert dansen in de maat 

't Zij dat men 't oor vergasten vvil 
Op veerkracht van de lucht, of van de krokodil, 
(Een dici dat elk doet beevcn 
Dat menschen vieet en jaagt) 
Een echt bcriclu zal aan 't vergaard gezelschap geeven, 
Dat schrik wckt, en behaagt. 

Tussen deze couplctten door geeft de auteur telkens een actueel onderwerp, 
waarover kennelijk in het Genootschap gesproken is, Te noemen zijn de bloed-
zuiger-therapie, het gebruik van breukbanden en het poudre sympathique, bene-
vens de strijd rondom de toepassing der variolatie, 
De andere belangwekkende bijdrage uit de onderhavige bundel betreft het stuk 
"Gedagten over het Licht en deszelfs eigenschappen"^^. Blijkens de inleiding 
hiervan heeft dit thema gedurende meerdere vergaderingen de aandacht geboeid, 
en is door de spreker gepoogd "door Mathematische bewijzen en proeven zo veel 
de gelegenheid toelaat" zijn theorie te bevestigen. In een helder betoog wordt 
vervolgens het licht voorgesteld als te bestaan "in Globetjes van eene onnaden-
kelijke kleinlieid, allergladste oppervlakte en veerkrachtig vermogen, zeer be-
kwaam om eenen trUlenden indruk der beweeging te ontfangen'"**. Daarbij 
wordt de voorkeur uitgesproken voor "hetgeen van een' Descartes, Wolf, Leib-
nits en anderen wordt verdedigt, boven de eerstgemelde stelzel, van den Heer 
Newton", welke laatstgenoemde theorie ten onrechte zozeer gepropageerd zou 
zijn door Nieuwentijt, Musschenbroek en NoUet''^. 
Dat het Genootschap zich niet beperkte tot de bespiegeling, maar ook het expe-

45. Idem. p. 42-61. 
46. Idem, p. 50. 
47. Idem,p. 47en51-55. 
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riment en de demonstratie een plaats inruimde, bewijzen de berichten betreffen-
de het Genootschap van haar latere voorman, de predikant Jan Scharp^ ̂ . Had 
Porjeere al bericht dat tijdens de bijeenkomsten "bij 't kunstig zaamenstel. Van 
't Menschlijk lichaam in zijn voegzelen en vel. En juist geschikte deelen, De Wijs-
heid Gods betoogt" werd'*', Jan Scharp merkt over deze belangsteUing voor de 
menskunde op, dat "de waardige vader De Wit" na zijn intrede in het genoot
schap (1765) de leden van tijd tot tijd "toefde . . . op eenige uitmuntende Pliy-
siologische Demonstratien waarmede hij aanhield tot in het Jaar 1770"^°. In dat 
jaar werd Gijsbert de Witt benoemd tot lector in de Ontleed-, Heel- en Vroed-
kunde te Zierikzee^', een ambt dat hij tot het begin van de 19e eeuw heeft 
bekleed, waarna hij met gejuich weer binnen het Rotterdamse Genootschap werd 
begroet'^. 
Behalve Hagedoorn en De Witt, behoorde (zoals eerder gezegd) Lieve Kaas tot de 
voormannen van het Genootschap: lange tijd sprak men in de wandeUng zelfs 
over het Genootschap als "het Gezelschap van Kaas"'^, Zijn verhandelingen 
schijnen in druk te zijn verschenen, en handelden onder meer over "de bewoon-
baarheid der Planeten", "de zwaarte der lucht" en "de Electriserende Natuur of 
de verschijnselen van het onweder door de Electriciteit verklaard"^^. Gegevens 
over de inhoud van de voorlezingen en verhandelingen ontbreken evenals in het 
geval van Lieve Kaas voor de lezingen in de natuur- en scheikunde, welke "niet 
zelden gestaafd door welgelukte proefnemingen'^', gehouden zijn door de medi-
cus Franz Abraham van Lier' *, 

Bij de politieke verwikkelingen rond 1783 geraakte het Genootschap bijna 
voUedig in verval; eerst in 1801 werd een poging gedaan de oude luister te Iier-
stellen, hetgeen dankzij de inzet van vele wetenschap- en kunstminnaren ge-
lukte", 
Het is, ervan uitgaande dat notulenboeken en andere bescheiden werden aange-
legd, te betreuren dat zoveel archiefmateriaal betreffende bovengenoemde genoot-

48. Zie noot 9 en 32. 
49. Uitgezogte Verhandelingen . . ., p. 6. 
50. J. Scharp, Inwijding.... p. 94. 
51. Van hem verschenen verschillende verhandeUngen bij het Zeeuwsch Genootschap, 

zie M.P. de Bruijn, Zeeuws Genootschap. . . . 
52. Vermoedelijk in 1801. Zie J. Scharp, Inwijding. . ., p. 106. 
53. J. Scharp, Inwijding.... p. 95. 
54. Zie J. Scharp, Inwijding p. 95-96. Deze verhandelingen zijn niet door mij ge

vonden. 
55. J. Scharp, Inwijding . . . . . p. 99. 
56. Zie A.C.P. Callissen, Medizinisches Schriftstellerlexicon, Nieuwkoop 1964, vol. XI, 

p. 357 en zijn bekende, te Leiden verdedigde Positiones de acre, aquis, locis et incolis re-
gionis Drenthiae, eorumque diaeta moribus. sanitate el morbis (1784). 

57. Tot deze nieuwe groep van voormannen behoorden de bekende medici: Johannes 
Ripping (1750-1828), Adrianus van Wijnoxbeigen (1761-1817) en Christianas Augustinus 
Ludovicus Sander (1784-1856). 
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schappen verloren is gegaan. Met behulp daarvan, en met de in druk verschenen 
verhandelingen zou een herwaardering van de plaats van de dicht- en letterlieven
de genootschappen in de wetenschapsgeschiedenis mogelijk kunnen zijn. Duide
lijk is in ieder geval dat het generaliserend oordeel als zou de wetenschappelijke 
belangsteUing in deze genootschappen "beuzelarij" zijn geweest^ ^, ten onrech
te is, en op zijn minst nuancering behoeft, 

slot volgt 

58. W. Siewerts van Reesema, Redevoering over Dicht- en Letterkundige Genootschap
pen in ons Vaderland, Leyden (D. du Mortier) 1850, p. 17-18. 

CHRISTIAAN HUYGENS 1629-1695 

Op 14 april 1979 is het 350 jaar geleden dat Christiaan Huygens te 's-Graven-
hage werd geboren. Ter herdenking hiervan worden momenteel een aantal 
aktiviteiten voorbereid, 
a. Een tentoonstelling van instrumenten, portretten, schilderijen, manuscrip-

ten, boeken en andere voorwerpen betrekking hebbend op Huygens' leven 
en werk. 

b. Een internationaal congres over de rol van Huygens in de geschiedenis der 
natuurwetenschappen, 

c. Publikatie van de Proceedings van het congres, 
Ter voorbereiding is een organisatie-comite gevormd, waarin de afdelingen voor 
geschiedenis van de natuurwetenschappen van de Nederlandse universiteiten, 
het Museum Boerhaave, GeWiNa en de "Vereniging Hofwijck" samenwerken, 
Secretariaat: Dr, H, J. M, Bos, Mathematisch Instituut, Budapestlaan 6, 
Utrecht. 

MEDISCH-HISTORISCHE PRIJSVRAAG 

Ter gelegenheid van de herdenking van de 400ste geboortedag van William 
Harvey (1578—1657) schrijft het Bestuur van de Stichting Historia Medicinae 
(voorzitter Prof. Dr, G, A. Lindeboom) de volgende prijsvraag uit: 

Heeft de ontdekking van de bloedsomloop, door Harvey beschreven 
in zijn De motu cordis (1628), invloed gehad op de theorie en prak-
tijk van de aderlating in Nederland, en zo ja, welke? 

De schrijver van het bekroonde antwoord zal een beloning van duizend gulden 
ontvangen. 
Antwoorden, zo mogelijk in drievoud, in te zenden onder een motto, zich 
bevindende buiten op de verzegelde enveloppe, die de naam van de inzender/ 
inzendster bevat, voor 1 September 1978, aan de secretaris der Stichting: 
Dr. H. L, Houtzager, p/a Medisch-encyclopaedisch Instituut der Vrije Universi-
teit, Van der Boechorststraat 7, Amsterdam-Z, (tel, 020 - 5482702) 


