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MEDEDELING VAN HET GENOOTSCHAP 
jaarverslag van de secretaris over J997 

De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 26 april 1997 te Zutphen en bijgewoond door ongeveer 45 
personen. Er werden voordrachten gehouden door prof.dr. H.J.M. Bos, dr. P.R. de Clercq, dr. E. Besseling, 
dr. ). Bierens en H.K. Mooibroek. Na afloop werd een bezoek gebracht aan het Grafisch Historisch 
Centrum Zutphen. 
Tijdens de huishoudelijke vergadering werd afscheid genomen van de secretaris L.C. Palm. Vanwege zijn 
langdurige activiteiten ten behoeve van het Genootschap werd hem bij deze gelegenheid de erepenning 
toegekend. Het secretariaat werd overgenomen door dr. P.R. de Clercq. Als nieuw bestuurslid werd mw. 
drs. B. Allart gekozen. 

De najaarsbijeenkomst werd gehouden op 4 oktober 1997 te 's-Hertogenbosch en werd bijgewoond door 
37 personen. Wegens Werelddierendag was als thema gekozen 'Het dier in de wetenschap'. Er werden voor
drachten gehouden door mw. drs. J. Swabe, dr. J.A.A.M. Biemans, drs. A.H.H.M. Mathijsen, mw. drs. A. 
Kluveld, drs. R. Strikwerda en dr. P.A. Koolmees. 

Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 
verscheen met 350 bladzijden in vier afleveringen. Het vierde nummer van jaargang 1997 was een 182 blad
zijden tellend themanummer met als als titel 'Zy is toch wel zeer begaafd'. Historische bijdragen over vrou
wen in de bètawetenschappen onder redactie van mw. dr. A. de Knecht-van Eekelen en mw. dr. 1. Stamhuis. 

In december 1997 verscheen als speciale uitgave van GeWiNa de Gids voor de wetenschapsgeschiedenis 1996, 
samengesteld door Lodewijk C. Palm. Deze Gids, tot samenstelling waarvan in 1993 werd besloten t.g.v. 
het tachtigjarig bestaan van het Genootschap, is kort na de jaarwisseling aan de leden en aan belangstel
lenden verzonden. 

Het contact met zusterorganisaties kreeg vorm in de voorbereidingen voor het gezamenlijke symposium 
met de Duitse Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte in Amsterdam van 21-23 mei 1998 over 
'Wissenschaft und Reisen' en het 14de Benelux-congres voor de Geschiedenis der Wetenschappen in 
Mechelen, België, van 16-18 oktober 1998 over 'Wetenschap rond de eeuwwende (1870-1930)' met daar
naast losse voordrachten. 

Het bestuur van GeWiNa kwam in 1997 viermaal bijeen, te weten op 8 maart, 29 mei, 9 september en 25 
november. 

Het Genootschap telde eind december 1997 498 leden (inclusief ereleden, corresponderende leden en stu
dentleden). 

122 


