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Jaarverslag van de secretaris over 1989 

De voorjaarsvergadering 1989 werd gehouden op 29 april 1989 te Brugge, 
tijdens het l lde Benelux-congres voor de Geschiedenis der Wetenschappen. 
Dit congres had als thema 'Geschiedenis van Zeevaart en Mariene Weten
schappen'. De organisatie berustte bij het Instituut voor Zeewetenschap-
pelijk Onderzoek (Belgie) en het Zuidnederlands Genootschap voor de 
Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Tech-
niek. In het organiserend comite hadden namens GeWiNa zitting: mw. dr. 
A. de Knecht-van Eekelen en dr. J.W. van Spronsen. 
Door leden van GeWiNa werden op het congres de volgende voordrachten 
gehouden: 
* dr. E. Dekker: Frederik Kaiser en zijn pogingen tot hervorming van het 
sterrekundig deel van onze zeevaart. 
* prof. dr. M.J. van Lieburg: De ontwikkeling van de gezondheidszorg in de 
havensteden aan de Noordzee gedurende de 19de eeuw. 
* drs. L.C. Palm: Achtergronden van het paalwormen-onderzoek 1730-
1870. 
* mevr. prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma: De zee als geneesmiddel. 
* dr. ir. J.M. Dirkzwager: Van Notedop tot Zeekasteel. 
* dr. G.T. Haneveld: De geschiedenis van het reddingsvest. 
Aan het einde van het congres sprak de voorzitter van GeWiNa, dr. R.P.W. 
Visser, een slotwoord. 
De najaarsvergadering 1989 werd op 7 oktober te Groningen gehouden. 
Aan de organisatie leverde prof. dr. P.J. Kuijjer een belangrijke en door het 
bestuur zeer gewaardeerde bijdrage. Het Genootschap was te gast in de 
nieuwe Universiteitsbibliotheek. Hier werden de volgende lezingen ge
houden: 
* prof. dr. P.J. Kuijjer: Petrus Camper. 
* mevr. drs. C.G. Santing: 'Van Apollo, Asclepius en Chiron': Theodericus 
Ulsenius (c. 1460-1508), medicus en humanist uit de Noordelijke Neder-
landen. 
* drs. F.J. Venema: Sibrandus Stratingh Ezn (1785-1841), een praktisch 
wonderkind van zijn tijd. 
* dr. C. de Pater: Engelhard contra Van Musschenbroek (1692-1761). 
Na afloop van de voordrachten werd een bezoek gebracht aan het Gro-
ninger Universiteitsmuseum. 
Het TGGNWT verscheen met 253 pagina's in 4 nummers. Het eerste 
nummer van de jaargang 1989 was een themanummer, waarin onder de titel 
'Wetenschapsgeschiedenis in perspectief. Terugblik en vooruitzicht', de 
voordrachten, gehouden op de jubileumvergadering in Rotterdam in ok-
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tober 1988 werden gepubliceerd. Van dit nummer verscheen bij Rodopi ook 
een handelseditie. 
1989 was ook het jaar van de eerste uitgave van TRACTRIX, een jaarlijkse 
internationale uitgave waarmee het Genootschap in het buitenland be-
kendheid wil geven aan Nederlandse onderzoeksresultaten op het terrein 
van de geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en 
Techniek. 
In 1989 vergaderde het bestuur 6 maal. Het aantal leden op 31 december 
1989 was 440. 
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