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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
OVER 2004 

Voorjaarsbijeenkomst 
De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden in Museum Boerhaave op 23 april. De bijeen
komst, georganiseerd in samenwerking met de 'Historical Group' van de 'Royal Society 
of Chemistry', de Chemiehistorische Groep van de KNCW, en het Museum Boerhaave 
was geweid aan het thema 'Chemistry and Medicine in the Eighteenth Century. Een 
Nederlands-Engelse Ontmoeting'. Sprekers waren Dr. N. Coley, Prof. Dr. H. Beukers, Ms 
A. Simmons, Dr. L. Roberts, Dr. R. Knoeff, Dr. R. Anderson en Drs. T. van der Spek. 
Tijdens de Huishoudelijke vergadering trad Prof. Dr. E. Houwaart af als voorzitter en 
werd Dr. B. Theunissen in zijn plaats benoemd. 

Naj aarsbij eenkomst 
De najaarsbijeenkomst vond plaats in Maastricht op 4 november tijdens de internatio
nale conferentie 'Science in Europe - Europe in Science', georganiseerd door Gewina in 
samenwerking met de ESHS. Tijdens de ledenvergadering werd besloten het contract 
met Erasmus Publishing opnieuw te verlengen en de contributie te verhogen. 

Tijdschrift 
In 2004 verschenen 4 nummers van het tijdschrift Gewina. De totale omvang van de 
jaargang was 257 pagina's. 

Overige Activiteiten 
In samenwerking met het platform wetenschapsgeschiedenis zoekt Gewina naar manieren 
om Gewina ook te laten dienen als spreekbuis voor professioneel wetenschapshistorisch 
Nederland. Om deze reden participeert Gewina in activiteiten die wetenschapshisto
risch onderwijs en onderzoek meer op de kaart moeten zetten. Dit betekent niet dat 
andere activiteiten op een laag pitje blijven staan. Het belang van wetenschapsgeschie
denis in het middelbaar onderwijs alsook internationale activiteiten bleven de belang
stelling van het bestuur behouden. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam 4 maal bij elkaar, te weten op 7 februari, 9 maart, 8 juni en 14 sep
tember. 

Ledenbestand 
Aan het einde van 2004 telde het ledenbestand 398 leden (358 in Nederland, 40 in het 
buitenland), waarvan 26 student/promovendi-leden, 9 gastleden, 6 corresponderende 
leden en 3 ereleden. 

222 


