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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Jaarverslag van de secretaris over 1995 

De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 13 mei 1995 te Delft en had als thema 'Techniek in Nederland 
in de negentiende eeuw'. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Studievereniging 
voor Sociaal-Economische Geschiedenis, de Afdehng Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs en de Werkgroep Negentiende Eeuw. De bijeenkomst werd door 120 personen 
bijgewoond. Er werden voordrachten gehouden door ir. W.J. Wolff, profdr.ir. A.P. Oele, drs. E. Horlings, 
dr. B. Theunissen, prof dr. S. Stuurman en prof dr. C.A. Davids, gevolgd door een reactie van prof dr.ir. 
H.W. Lintsen en een algemene discussie o.l.v. prof dr. A. Rip. De voordrachten zijn afgedrukt in het gelijk
namige themanummer van Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschap
pen, Wiskunde en Techniek 18 (1995) nr. 4 en in het NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniek-
geschiedenis 58 (1995). 

Tijdens de huishoudelijke vergadering werd afscheid genomen van mw.dr. A. de Knecht-van Hekelen als 
voorzitter. Zij werd opgevolgd door dr. E. Homburg, die evenals de penningmeester, dr. M. van Wijhe, als 
bestuurslid werd herkozen. Als nieuw bestuurslid werd mw.dr. H. Marland gekozen. 

De najaarsbijeenkomst viel samen met het 13de BeneliLxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschap
pen 'Mens en Aarde', dat van 5-7 oktober 1995 werd gehouden in Echternach, Luxemburg. Het congres 
werd georganiseerd in samenwerking met het genootschap Zuid-GeWiNa, de Rheinische Kreis für die 
Geschichte der Medizin en het Nationaal Museum voor Natuurhistorie en de Séminaire d'Histoire des 
Sciences et de la Médecine van Luxemburg. Het congres werd bijgewoond door 60 personen. Er werden 
voordrachten gehouden door dr. H. Trauffler (Echternach), prof.dr. R. Halleux (Luik), prof dr. E. den Tex 
(Leiden), prof dr. G. Vanpaemel (Leuven/Nijmegen), dr. E.W.A. Henssen (Amsterdam), profdrs. ER. van 
Veen (Delft), profdr. G.J. Borger (Amsterdam), mw.profdr. C. Billen (Brussel), drs. W.J. van der Schoor 
(Utrecht), drs. B. Gales (Groningen), dr. H. Muntjewerff (Maastricht), profdr. H. Schott (Bonn), dr. M. 
Bruck (Luxemburg), profdr. N.A. Rupke (Göttingen), dr. G. Theves (Luxemburg), dr. H. Tainkler (Tartu) 
en profdr. A. Labisch (Düsseldorf). De voordrachten zullen te zijner tijd in de Acta van het congres wor
den gepubliceerd. 

Op 10 november 1995 organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een con
gres over 'Wetenschapsbevordering in de Bataafse tijd (1795-1815)', dat mede onder auspiciën van GeWiNa 
stond. 

Het genootschap Zuid-GeWiNa organiseerde in samenwerking met GeWiNa op 18 november 1995 in 
Antwerpen het symposium 'Het nieuwe licht' naar aanleiding van het eeuwfeest van de ontdekking van de 
röntgenstralen. 

De door GeWiNa georganiseerde 'Dag van de Wetenschapsgeschiedenis' vond plaats op 25 november 
1995 in het Museum Boerhaave te Leiden. Een dertiental organisaties op het gebied van de GeWiNa-vak-
ken presenteerde zich hier in een doorlopende reeks voordrachten en informatie-stands. 

Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 
verscheen met 396 bladzijden in vier afleveringen. Het tweede nummer van de jaargang 1994 was een 148 
bladzijden tellend themanummer met als titel De natuurwetenschappen in de negentiende eeuw. Studies 
voor Harry Snelders, onder redactie van F.H. van Lunteren en L.C. Palm. Het derde nummer was een 70 
bladzijden tellend themanummer met als titel De zetel van het verstand volgens de antieke geneeskunde en 
wijsbegeerte, onder redactie van P.J. van der Eijk. Het vierde nummer was een 120 bladzijden tellend the
manummer over Techniek in Nederland in de negentiende eeuw, onder redactie van E. Homburg, B. Gales 
en G. Vanpaemel. 

Het contact met zusterorganisaties kreeg vorm in de realisering van de voorjaarsvergadering 1995, het 
BeneliLXCongres 1995, het symposium over de röntgenstralen en de Dag van de Wetenschapsgeschiedenis. 
Daarnaast werden er voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijk congres met de Duitse Gesellschaft 
fiiir Wissenschaftsgeschichte in Amsterdam van 8-10 mei 1997. 

Het bestuur van GeWiNa kwam in 1995 zes maal bijeen. Het Genootschap telde eind december 1995 
473 leden (inclusief ereleden, corresponderende leden en studentleden). 
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