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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Jaarverslag van de secretaris over 1988. 

Het bestuur vergaderde in 1988 7 maal en wel op 8 februari, 10 maart, 27 
april, 15 juni, 14 September, 1 november en 6 december. Aftredend was dr. 
J.W. van Spronsen, hij werd opgevolgd door dr. A.H.M. Kerkhoff. 
In verband met het feit dat het Genootschap in 1988 75 jaar bestond, waren 
er 3 bijeenkomsten georganiseerd: de voorjaarsvergadering op 26 maart in 
Leiden, een symposium op 4 juni in Amsterdam en de najaarsvergadering 
op 8 oktober te Rotterdam. 
De voorjaarsvergadering werd gehouden in het nieuwe Museum Boerhaave. 
Op de huishoudelijke vergadering werd een wijziging van artikel 6 van het 
Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Ten gevolge van deze wijziging 
zullen bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar met de 
mogelijkheid zich eenmaal direkt herkiesbaar te stellen. Op de voorjaars-
bijeenkomst werden voordrachten gehouden door dr. H. Beukers, drs. P. de 
Clercq, dr. B. Baljet en mevr. E.M. Benjaminse. De dag werd afgesloten met 
een rondleiding door het museum, gevolgd door een aperitief. 
Op 4 juni vond in de Koningszaal van Artis een symposium plaats onder de 
titel "De twee culturen. De eenheid van kennis en haar teloorgang". De 
teksten van de gehouden voordrachten werden afgedrukt in no. 2 van 
jaargang 11 van het TGGNWT. Van dit nummer verscheen ook een 
handelseditie. 
Op 8 oktober vond in Rotterdam de najaarsbijeenkomst plaats, die geheel in 
het teken stond van het 75-jarig bestaan. Op de huishoudelijke vergadering 
werd mw. prof. dr. A.M. Luyendijk-Elshout tot erelid van het Genootschap 
benoemd. Erepenningen werden uitgereikt aan dr. J.A. Brongers, dr. F.E.R. 
de Maar en dr. J.W. van Spronsen. Voordrachten werden gehouden door ir. 
G. Verbong, dr. C. Hakfoort, dr. J.A. van Maanen en drs. E. Houwaart. De 
teksten van deze voordrachten werden gepubliceerd in no. 1 van jaargang 12 
van het TGGNWT. De voordrachten, de vergadering en de lunch werden 
gehouden in het Museum Boymans-van Beuningen. De dag werd afgesloten 
met een receptie en een diner in het museum. 
Het TGGNWTkv/am ook in 1988 uit met vier nummers. De omslag van het 
tijdschrift onderging een face-lift. Het nieuwe omslag werd ontworpen door 
Marjolein Smithuis uit Utrecht. 
Aan het einde van het jaar 1988 telde het Genootschap 435 leden. 
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