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Verslag van de GeWiNa-vergaderingen in 1982
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De voorjaarsvergadering word op 1 mei gehouden in hei Nederlands
Albert Schweitzer Centrum tc Deventer. Deze z.g. niet-thematische
vergadering mocht zich vcrheugen in de aanwezigheid van meer dan 60
deelnemers, Na de gebruikclijke Hiiishoudelijke Vergadering vverden er 's
ochtends twee en in het begin van de middag nog twee voordrachten
gehouden. Daarna was een rondwandcling door een pittoresk deel van
Deventer georganiseerd. die ondanks de regen zeer gewaardeerd werd,
mede vanwege de deskundige begeleiding van een stadsgidse.
De voordrachten, die deels nog in tijdschriftartikelen of anderszins na te
lezen zijn hiidden als volgt. Dr. L.H. Bruins: Het ontstaan van chirurgijns- en andere gilden; dr. S.B. Engelsman: Differentiaalrekening onderv^'eg (zie zijn dissertatie "Families of curves and the origins of partial
differentiation". Utrecht 1982): dr. J.A. Brongers: Natuurwetenschappelijk onderzoek van middeleeuws keramiek — een vorm van techniekgeschiedenis (samenvatting in TGGNWT 5(1982) 115-116: een uitgebreid artikei zal verschijnen in dc Berichtcn van de Rijksdienst voorhct Oudheidkundig
Bodemonderzoek): drs. J. Kuijlen: De Danziger botanicus en koopman
Jacob Breync (1637-1697) en zijn betekenis voor de Hollandse plantkunde (samenvatting in
TGGNWT5(\9%2)\\b-\m.
In de Huishoudelijke Vergadering traden af dc bestuursleden prof.dr.
H.A.M. Snelders (voorzitter) en drs. M.J. van Lieburg (vice-voorzitter) en
werden als nieuwe bestuursleden gekozen mevr. dr. H. A. Bosman-Jelgersma
(apotheker) en drs. J. Langeler (arts). De oud-voorzitter sprak, mede
namens de oud-vice-voorzitter een uitvoerige afscheidsrede uit. eigenlijk de
evaluatie van hun bestuursfuncties. een soort "wetenschappclijk testament".
waarin hij op een aantal activiteiten wees, zoals het uitgeven van een eigen
tijdschrift, het afschaffen van ballotage en het verhogen van de wetenschappelijke kwalitcit van de vergaderingen die in zijn voorzitterperiode zijn
verricht. Als nieuwe voorzitter werd gekozen dr. H. Beukers. De kascommissie bevond de boeken van de penningmeester geheel in orde. Deze sprak
van een gezonde financiele positie van GeWiNa. Een deel van de z.g.
gereserveerde gelden zou voor het Benelux-Congres, in mei 1983. te
Antwerpen, gebruikt kunnen worden. De aanwezige leden hadden hiertegen
geen bezwaar.
De voorzitter van het Inter-Universitair Overleg Docenten Geschiedenis
Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek. prof. dr. D.
de Moulin las zijn jaarverslag voor (gepubliceerd in TGGNWT 5(1982) 140144).
De najaarsvergadering werd gehouden op 23 oktober in het St. Hippoly-
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tuszickenhuis te Delft, samen met het Gcnootschap Delfia Batavorum, ter
gelegenheid van het feit, dat Antoni van Lceuwenhock op 24 oktober 1632,
dus 350 jaar geleden, te Delft geboren werd. De titel van de wetenschappelijke vergadering was dan ook: Symposium "Antoni van Leeuwenhoek, zijn
leven en werk".
De voordrachten, die alle in het boekje l-'cm Leeuwenhoek herdacht...
verschenen, luiddcn als volgt: drs. L.C. Palm: Het verschijnsel Leeuwenhoek: prof dr. H.A.M. Snelders: Antoni van Leeuwenhoek "Ick beelde
myselven in...": drs. A.J.H. Rozemond: Antoni van Leeuwenhoek en de
Gemeentelijke Archiefdienst Delft: dr. J. van Zuylen: De microscopen van
Antoni van Leeuwenhoek; dr. H.L. Houtzager: Van Leeuwenhoek en zijn
Delftse tijdgenoten. Een aangckondige diapresentatie door prof. dr. P. Smit
kon om technische redenen niet doorgaan. De opening en sluiting van het
Symposium geschiedde door de voorzitter van Delfia Batavorum G.G.
Kunz; de wetenschappelijke leiding had onze voorzitter dr. H. Beukers. Als
intermezzo bracht een klein gezelschap muziek van Corelli — een tijdgenoot
van Van Leeuwenhoek — ten gehore. Verder moet beslist nog vermeld
worden het aperiticf en de voortreffelijke lunch die door het St. Hippolytusziekenhuis verzorgd werden.
In de Huishoudelijke Vergadering werd een kascommissie benoemd bestaande uit dr. F.E.R. de Maar en drs. P.M.N. Eldering. met als plaatsvervangend lid drs. L.C. Palm. Het bestuurslid mevr.dr. H.A. BosmanJelgersma werd benoemd tot vice-voorzitter. Als plaats en datum voor de
volgende vergadering werden nu definitief bepaald Antwerpen, 6-8 mei
1983, tevens 9e Benelux-Congres voor de Geschiedenis der Wetenschappen.
Ook nu decide de penningmeester mee, dat de financiele positie van
GeWiNa gezond is en dat de contributie voor 1983 niet verhoogd behoeft te
worden. De penningmeester is er tcvens in geslaagd de nodige achterstallige
contributies voor een groot deel binnen te krijgen. Toch zal hij tot royement
van een aantal leden moeten overgaan. Hun namen zullen gepubliceerd
worden — op verzoek van enkele leden niet met de term "royement" — in
het GeWiNa-convocaat. Op een vraag antwoordde drs. L.C. Palm, namens
de redactie van TGGNWT. dat in dit tijdschrift allcen recensies van
nederlandstalige en/of op de Lage Landen betrekking hebbende uitgaven
opgenomen worden. Verder kwam de "boekentafel", die vroeger door
Museum Boerhaave verzorgd werd, aan de orde. Een inrichting tijdens
GeWiNa-vergaderingen blijkt evenwel moeilijkheden te geven.
De Huishoudelijke Vergadering — die tamelijk vroeg moest beginner —
werd slechts door 20 leden bezocht. Het Symposium zelf door meer dan 250
personen. Het aantal nieuwe leden in de periode September 1981 —
September 1982 bedraagt 62.
J.W. van Spronsen

