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mij was dit een nieuw gezichtspunt. Tot nog toe N.B. In het Nationaal Museum Verpleging en 
sympathiseerde ik met dit standpunt van Borst, Verzorging te Zetten is tot i november 2004 de 
alleen al omdat er al zoveel buitenlandse vrou- gelijknamige tentoonstelling 'Zuster uit Suri-
wen (ook onder bijvoorbeeld asielzoekers en name' te zien, waarin tevens de documentaire 
vluchtelingen) in Nederland wonen die dolgraag 'Mei.sjes voor Maasoord' van André van der Hout 
zouden willen werken en ook best als verpleeg- bekeken kan worden. Drie van de Surinaamse 
ster. Cottaar heeft mij met haar informatieve Zusters spelen hierin een hoofdrol. De tentoon-
boek aan het 'heroverwegen' gezet. stelling is in 2005 in het Museon (Den Haag) te 

G.J. Cecile aan de Stegge 
zien, waarna hij naar Paramaribo reist. 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 

Voorjaarsbijeenkomst 
De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden in het Boerhaave Museum te Leiden op lo mei. Het thema 
was'Reconstructies in de wetenschap: nieuwe inzichten of geleerd volksvermaak'. Sprekers waren: T. 
Huisman, A. v. Helden, A.F.W. van Engelen en A. Schulp. De dag stond onder voorzitterschap van K. 
Staubermann. Tijdens de huishoudelijke vergadering vond een bestuurswisseling plaats. G. Verbong 
heeft het bestuur verlaten, waarvoor D. van Delft in de plaats is gekomen. R. Knoeff heeft het secreta
riaat overgenomen van B. Allart. De bijeenkomst werd bezocht door 40 leden. 

Najaarsbijeenkomst 
Op 25 oktober vond de najaarsbijeenkomst plaats in de Agnietenkapel in Amsterdam. De bijeen
komst was georganiseerd rond het 90-jarig bestaan van de vereniging en had als thema: '90 jaar 
Gewina. Wetenschapsgeschiedenis in Nederland.' Lezingen werden gehouden door F. van Lunteren, 
M. van Lieburg, H. Snelders en P. Eldering. De aansluitende discussie stond onder leiding van E. 
Houwaart. Ook was er een kleine tentoonstelling georganiseerd met oude foto's e.d. Tijdens de huis
houdelijke vergadering werd J. Wachelder met terugwerkende kracht benoemd tot voorjaar 2006. 

Tijdschrift 
In 2003 verschenen 4 nummers van het tijdschrift Gewina. De totale omvang van de jaargang was 255 
pagina's. Door het bestuur is een enquête gehouden om de tevredenheid over het tijdschrift te onder
zoeken. Hoewel het moeilijk is met een respons van 10% harde conclusies te trekken, bleken de leden 
tevreden. Gemiddeld werd het tijdschrift beoordeeld met een 7. 

Overige activiteiten 
Op 13 en 14 juni 2003 is op initiatief van het bestuur een internationale workshop georganiseerd in 
Maastricht om te brainstormen over Gewina in internationaal verband. Tijdens de bijeenkomst is 
besloten een conferentie te organiseren met als thema 'Science in Europe. Europe in Science'. Deze 
conferentie staat gepland voor November 2004. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft 6 maal vergaderd, te weten op 18 februari, 15 april, 10 juni, 16 september, 4 novem
ber en 16 december. 

Ledenbestand 
Aan het einde van 2003 telde Gewina 444 leden (375 in Nederland; 39 in het buitenland) waarvan 21 
student/promovendi leden, 3 gastleden, 3 corresponderende leden en 3 ereleden. 
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