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MEDEDELING VAN HET GENOOTSCHAP 

Jaarx'erslag van de secretaris over ig<)8 
De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 21-23 mei 1998 te Amsterdam (Koningszaal, Artis) als geza
menlijk symposium over 'Wissenschaft und Reisen' met de Duitse Gesellschaft für Wissenschaft-
geschichte, met een afsluitende excursie naar het Museum Boerhaave te Leiden. Er werden tien 
voordrachten gehouden, de Nederlandse sprekers waren dr. R.H. van Gent, dr. G.T. Haneveld, mw. drs. 
F.F.J.M. Pieters, drs. L. Hellemans en dr. S.B. Engelsman. Er waren ongeveer zestig deelnemers. 

Tijdens de huishoudelijke vergadering werd afscheid genomen van de voorzitter dr. E. Homburg en de 
penningmeester dr. M. van Wijhe. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd prof.dr. E.S. Houwaart en 
dr.ir. G.P.J. Verbong. Mw.drs. N. Wiegman nam het penningmeesterschap over. De secretaris dr. P.R, de 
Clercq trad gedurende de rest van het jaar tevens op als waarnemend voorzitter. 

De najaarsbijeenkomst viel samen met het 14de Benelux-congres voor de Geschiedenis der Weten
schappen, dat werd gehouden in Mechelen, België, van 16-18 oktober 1998. Het centrale thema was 
'Wetenschap rond de eeuwwende (1870-1930)', daarnaast waren er in parallelsessies losse voordrachten. 
Er werden in totaal 31 voordrachten gehouden, de Nederlandse sprekers waren dr. G. Alberts, dr. J.W. 
Schot, drs. J. Faber, dr. B. Baljet, drs. H. Reiling, dr. B. Peperkamp, dr. P. Bangma, dr. M. van Wijhe, mw. 
drs. B. Allart, mw. drs. M. van de Goor, W.F.J. Mörzer Bruyns, mw. drs. R. Knoeff, mw.drs. E. de Jong en 
mw.drs. M. Mulder. Er waren ongeveer 70 deelnemers. 

Tijdens de huishoudelijke vergadering werd aan mw. dr. A. de Knecht-van Eekelen de GeWiNa-erepen-
ning uitgereikt wegens uitzonderlijke verdiensten ten opzichte van het genootschap. Besloten werd de 
contributie per 1999 te verhogen van ƒ 50 naar f65 voor gewone leden en van ƒ 25 naar ƒ 40 voor studen
ten en assistenten en onderzoekers in opleiding. 

Cewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 
verscheen met 264 bladzijden in vier afleveringen. In het najaar nam dr. B. Theunissen het redactiesecre
tariaat over van mw. dr. A. de Knecht-van Eekelen. 

Het bestuur van GeWiNa kwam in 1998 vijfmaal bijeen, te weten op 9 februari, 23 april, 23 juni, 26 sep
tember en 26 november. 

Het Genootschap telde eind december 1998 509 leden, inclusief gastleden, ereleden, corresponderende 
leden en studentleden. 
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