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MEDEDELING VAN HET GENOOTSCHAP 

AGENDA van de huishoudelijke vergadering van GeWiNa Haarlem 24 april jggg 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag van de vergadering van 17 oktober 1998 te Mechelen (tekst zie hierna) 
3. jaarverslag van de secretaris 
4. Jaarverslag van de penningmeester 
5. Verslag van de kascommissie 
6. Begroting voor 1999 
7. Volgende bijeenkomsten 

Nadere mededelingen op de vergadering. De secretaris houdt zich aanbevolen voor suggesties voor 
locaties of dagthema's. 

8. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar is dr. P.R. de Clercq. Aftredend en wel herkiesbaar zijn mw.drs. N. 
Wiegman en dr.J. van Maanen. Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid te benoemen ir. F.J. 
Dijksterhuis te Enschede. Het bestuur deelt mee dat prof.dr. E.S. Houwaart het voorzitterschap zal ver
vullen en mw. drs. B. Allart het secretariaat. 
Postbus 11263 te Leiden zal worden opgeheven. Secretariaatsadres na 24 april 1999: Instituut voor 
Geschiedenis en Grondslagen van de Wiskunde en Natuurwetenschappen, sectie Geschiedenis, Postbus 
80000, 3508 TA Utrecht. 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

VERSLAG van de huishoudelijke vergadering van 17 oktober iggS 

1. De waarnemend voorzitter dr. P.R de Clercq opent de vergadering om 12.45 uur en begroet de aanwezi
ge leden. Bericht van verhindering is ontvangen van het bestuurslid dr.ir. G.P.J. Verbong en van de 
leden prof.drs. ER. van Veen en mw.dr. I. Stamhuis. 
Vervolgens memoreert hij de leden van wier overlijden hij sinds de najaarsvergadering van 1997 ken
nisgeving ontving: prof.dr. H.Verbiest, Utrecht; lic. C. Gysel, Antwerpen; dr. W.D. Margadant, Leersum; 
prof dr. A. Sariemijn, Knegsel; M.J. (Thijs) Mol, Arnhem; Th.J.H. Geurtz, Vlaardingen; A.P Buijs, 
Kloetinge; drs. A. Dekker, Dordrecht; W. Heathwood, Belfast. 

2. Het verslag van de vergadering van 23 mei 1998 te Amsterdam wordt goedgekeurd. 
3. Bijeenkomsten in 1999 

Het bestuur stelt voor de voorjaarsbijeenkomst te houden op zaterdag 24 april te Haarlem over weten
schapsarchieven. Uit twee mogelijke locaties, de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en het 
Rijksarchief in Noordholland, zal nog worden gekozen. 
Een mogelijke locatie voor een toekomstige bijeenkomst is het onlangs geopende Industrion in Kerk-
rade. Mw.dr. A. de Knecht-van Hekelen suggereert als thema voor een toekomstige bijeenkomst 'alter
natieve wetenschap'. 

4. Vaststelling contributie voor 1999 
Het bestuur stelt voor de contributie vast te stellen op ƒ 65 (was ƒ 50) voor gewone leden en ƒ 40 (was ƒ 
25) voor student-leden. Ook stelt het bestuur voor de reductieprijs tevens te laten gelden voor AIO's en 
OIO'S. 
De penningmeester, mw.drs. N. Wiegman, licht de noodzaak tot deze verhoging toe met drie argu
menten: handhaven van de kwaliteit van het tijdschrift; speelruimte in de begroting houden voor nieuwe 
initiatieven; niet interen op het vermogen. De ledenvergadering keurt de contributievoorstellen goed, 
maar komt met tegenstrijdige suggesties t.a.v. de afbakening van de categorieën aan wie het geredu
ceerde tarief in rekening dient te worden gebracht. Het bestuur zegt toe zich over deze zaak te beraden 
en in de volgende vergadering met een sluitend voorstel te komen. 

5. Als kascommissie worden benoemd de leden mw.drs. M. Kool en drs. L. Hellemans. 
6. Namens het be.stuur reikt de waarnemend voorzitter de erepenning uit aan mw.dr. A. de Knecht-van 

Hekelen. Hij memoreert haar publicaties en vooral haar verdiensten ten opzichte van het Genootschap. 
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Mededeling van het genootschap 

Zij had zitting in het bestuur van 1987 tot 1995, waarin zij optrad als penningmeester (1990-1992) en 
voorzitter (1992-1995). Aansluitend was zij redactiesecretaris van het tijdschrift totdat zij, wegens ver
andering in werkkring, zich genoodzaakt voelde deze functie per najaar 1998 neer te leggen. Zij heeft in 
al deze functies zeer stuwend opgetreden. 

7 Rondvraag 
Het bestuurslid mw.drs. B. Allart maakt melding van een door haar verrichte inventarisatie van AIO's 
en buitenpromovendi in de GeWiNa-vakken; de lijst omvat thans 52 namen. Zij nodigt aanwezige pro
movendi uit voor een informele bijeenkomst op de avond van de vergadering ervaringen uit te wisselen 
en te overleggen over mogelijke kontakten in de toekomst. Het lid dr. B. Baljet vraagt of ook niet-pro-
movendi aan dit overleg kunnen deelnemen; dit wordt beaamd. Mw.dr. A. de Knecht-van Hekelen vraagt 
naar de mogelijkheid weer eens een ledenlijst rond te zenden. De laatste lijst, gepubliceerd in de Gids voor 
de wetenschapsgeschiedenis, is al weer twee jaar oud. Het bestuur zal dit in overweging nemen. 

8. Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend voorzitter de vergadering. 

PROGRAMMA 1999-2000 VAN DE 29E CURSUS GESCHIEDENIS 
DER GENEESKUNDE 

Onder auspiciën van de Stichting Historiae Medicinae 
Plaats: Faculteit der Geneeskunde VU, Van der Boechorststraat 7, io8i BT Amsterdam 
Tijd: 10.30 -12.30 uur; vanaf 10.00 uur koffie 

1. 23 oktober 1999 Prof dr. Anne Digby, General Practitioners in Great Britain, 1850-1948. 
(Wellcome lecture) 

2. 6 november 1999 Dr. Klasien Horstman, Verzekerd leven. Artsen en levensverzekeringen in 
Nederland in de twintigste eeuw 

3. 20 november 1999 Dr. Joost Vijselaar, Erfgenamen van Mestner: Magnetiseurs en somnambulen 
in Nederland iSio-1820 

4. u december 1999 Drs. Hannerieke van der Boom, Op zoek naar een goede organisatie: het 
efficiënte ziekenhuis: ziekenhuishervormingen in Nederland, 1S90-1940 

5.15 januari 2000 Drs. Rina Knoeff, Spelen met vuur. Herman Boerhaave over God, Chemie en 
Geneeskunde 

6. 5 februari 2000 Prof.dr. H.A.M. Snelders, Chemie en geneeskunde 1840-1940 
7. 26 februari 2000 Prof.dr.NelIy Oudshoorn, Laqueur en Organon. Het universitaire laboratorium en 

de farmaceutische industrie in de eerste helft van de 20e eeuw 
8.11 maart 2000 Dr. Tbine Pieters, De biografie van een wondermiddel: interferon. Over de i 

biologische wending in het geneesmiddelenonderzoek in de tweede helft van ï; 
de twintigste eeuw 

9. 25 maart 2000 Excursie 

Aanmelden en inlichtingen: 
Vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis 
Van der Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam 
Telefoon 020-444 8218, fax 020-444 8258, 
E-mail sa.blanken-ruso.metamedica@med.vu.nl 

mailto:sa.blanken-ruso.metamedica@med.vu.nl

