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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Aanvulling op het Jaarverslag 1978 van de secretaris der Schakelcommissie 
(TGGNWT2 (1979). p. 119-126). 

0ns medelid Prof.Dr. Ir. A.D. de Pater heeft ten aan/ien van Delft opge-
merkt. dat daar wcl degelijk activiteiten worden ontwikkeld die verband 
houden met de geschiedenis der techniek. Zo organiseerde het Technisch 
Tentoonstellingscentrum een educatieve tentoonstelling over de ontwikke-
ling van de rekenmachine. en een over vuurtorens in de 19de eeuw. Het 
tentoonstellingscentrum trekt jaarlijks zo'n 25.000 be/.oekers. 
Meer op haar plaats in een jaarverslag dat een overzicht tracht te geven van 
wat op onderwijsgebied in engere zin ten aanzien van de geschiedenis van 
'Gewina-vakken' is geschied. is het bericht dat de onderatdeling der Wijsbe-
geerte der Maatschappijwetenschappen op 1-1-1978 een vakgroep Weten-
schap. Technologic en Samenleving in het leven heeft geroepen. Hieraan is — 
op 13-9-1977 — de instelling van een beleidsgroep W.T.S. voorafgegaan, ter 
uitstippeling van het belcid. Voorzitter is Prof.Dr. C.P. Bertels. die ook voor-
zitter is van de werkgroep Techniek en Samenleving van de universiteit van 
Leiden. Het onderwijs — en onderzoek — in W.T.S. bestaat uitdrie'vakken': 
geschiedenis \an de techniek. aangepaste technologic, ontwikkelingssamen-
werking. 
Gedurende het cursusjaar 1977-78 is het onderwijs in de geschiedenis ver-
zorgd door de werkgroep. aan Prof. Bertels is als verantwoordelijk docent de 
onderwijsopdracht verleend. Het ligt echter in de bedoeling. hiervoor een 
vaste kracht aan te trekken, een onderwijsopdracht staat ter beschikking. 
Het geschiedenisprogramma bestaat uit twee series van circa 15 colleges. De 
eerste geeft een historisch overzicht van de geschiedenis van de techniek in 
haar rol in de samenleving, van de industriele revolutie tot heden, in de tweede 
serie komt een aantal deelonderwerpen meer uitgebreid aan de orde. De 
colleges worden door ongeveer 30 studenten bijgewoond, hiervan legden tot 
nog toe 11 het schriftelijke tentamen met goed gevolg af. 

D. de Moulin 

Promoties: 

Op 7 november 1979promoveerdemevr.drs.H.A.Bosman-Jelgersmaaande 
Vrije Universiteit te Amsterdam tot doctor in de geneeskunde op een proef-
schrift over Vijf eeuwen Delfrse apaiheki'is. Een hroinwnsnidie over de 
geschiedenis van de Janiuicie in een Hollandse stad. Promotor was prof.dr. 
G.A. Lindeboom. coreferenten dr. D.A, Wittop Koning en dr. H.L. Hout-
zager. 
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Op 29 november 1979 promoveerdc eveneens aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam drs. F.H. Brooknian tot doctor in de wiskunde en natuurweten-
schappen op een proefschrift over The inal<ing of a science policy. A historical 
study of the institutional and conceptual background to Dutch science policy 
in a West-European perspective. Promotor was prof.dr. M.J.S. Rudwick. 

AGENDA: 
(De met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

2 februari—30 april: Tentoonstelling Het verhaal hij het materiaal. Een ken-
nismaking met de archeologische studieverzameling van de U-
trechtse Universiteit. Utrechis Universiteitsmuscum, Trans 8, U-
trecht: tel. 0,M)-3321I4. 

*vanaf april: Tentoonstelling over Nederlandse bijdragen tot de geneeskunde, 
\anaf ca. 1850 (o.a. Donders, Einthoven). Museum Boerhaave, 
Steenstraat lA. 2312 BS Leiden; tel. 071-123084. 

19 april: Voorjaarsvergadering Genootschap Gewina te Naarden. Het pro-
gramma wordt nader bekendgemaakt. 

*29 april: Medisch-HistorischeClub, Institiiut voor Geschiedenis der Genees
kunde. "Huize Heyendael", Geert Grooteplein Noord 9, Nijme-
gen: tel. 080-513359. 
20.00 uur: Mevr. prof.dr. A.M. Luyendijk-Elshout. Muziek en 
zieken, klanken en klachten. 

*10 mei: Dertiende Medisch-Historische Dag. Medisch-Encyclopaedisch In-
stituui, Vrije Universiteit, Van der Boechorsiraat 7, 1081 BT Am
sterdam; tel. 020-5482702. 

*27 mei: Medisch Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: Dr. D. de Moulin, Johan Maurits van Nassau in Bra-
zilie: niedische en natuurhisiorische aspecten. 

Tot Korrespondierende Miiglieder van de Deutsche Gesellschaft fur Ge-
schichte der Medizin. Satur\\issenschaftcn und Tcchnik werden benoemd: 
proLdr. P.P. Bockstaele, dr. H.L.L. Busard en dr. J.W. van Spronsen. 

BOEKBESPREKINGEN 

J.A. Brongers, "Material for a History of Dutch Archaeology up to 1922", 
Berichien van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodeinonderzoek, 26 
(1976), p. 7-62. 

De geschiedenis van de Nederlandse archaeologie mag zich de laatste jaren 
verheugen in een toenemende belangstelling. Brongers is een van degenendie 
daarover met regelmaat publiceert. Als eerste heeft hij een poging gedaan de 
bronnen te inventariseren en wel voor de periode van de middeleeuwen tot 
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