
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2002 

* Voorjaarsbijeenkomst 
De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden in de Leidse Hortus Botanicus op 13 april. Het 
thema was 'Wetenschap in Indië, Indië in de wetenschap'. Sprekers waren Prof. dr. P. Baas, 
Dr. H. Maat, Prof.dr. E. Homburg, Drs. G. van Heeteren en Dr. M. Bloembergen. Tijdens de 
huishoudelijke vergadering werd penningmeester F.J. Dijksterhuis herkozen voor een vol
gende termijn. Als opvolger van de in oktober 2001 afgetreden drs. N. Wiegman werd 
Prof.dr. G. Vanpaemel benoemd. Als extra bestuurslid werd drs. P. van der Heijden 
benoemd. Prof. dr. E.S. Houwaart en Dr. G. Verbong worden met terugwerkende kracht tot 
voorjaar 2004 herbenoemd voor een termijn van 3 jaar. De dag trok 60 belangstellenden. 

' Najaarsbijeenkomst 
De najaarsbijeenkomst rond het thema 'Wetenschap en Oorlog', werd op 12 oktober gehou
den in Delftstede te Delft met een excursie naar het Legermuseum. Sprekers waren Dr. L. 
van Bergen, Prof.dr. D. van Dalen, Dr. G. Alberts en Dr. ir. L. Molenaar; de nabeschouwing 
werd gegeven door drs. L. Wecke. De dag werd bijgewoond door 32 belangstellenden. 

' Tijdschrift 
In 2002 verschenen vier nummers van het tijdschrift Gewina. De totale omvang van de jaar
gang was 294 pagina's. Nummer 1 was een themanunmier, gewijd aan de maatschappelijke 
taak van wetenschapsstudies. Nummer 4 was eveneens een themanummer en ging over de 
geschiedenis van de medische publiekscommunicatie. Ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van het tijdschrift verscheen een extra nummer getiteld 'Nieuw licht op Hendrik 
van Deventer (1651-1724)' van de hand van prof.dr. M.J. van Lieburg. 

* Overige activiteiten 
In 2002 is een begin gemaakt met het uitwerken van plannen voor een internationale 
(Europese) workshop in 2003 en een groter internationaal congres in 2004. In overleg met 
uitgever en redactie heeft het bestuur in 2002 een lezersenquête voorbereid, die meer zicht 
moet geven op de waardering van de lezers voor het tijdschrift in de huidige vorm. De resul
taten zullen in 2003 bekend worden. 
Er is een begin gemaakt met een PR-beleid, dat onder andere geresulteerd heeft in aanpas
singen aan de website www.gewina.nl 

* Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam 6 keer bijeen, te weten op 15 januari, 19 februari, 21 mei, 27 augustus, 29 
oktober en 10 december. 

* Ledenbestand 
Het aantal leden bedroeg aan het eind van 2002 461 (418 in Nederland en 43 in het buiten
land) waarvan 21 student/promovendi-leden, 4 gastleden, 6 corresponderende leden en 3 
ereleden. 

http://www.gewina.nl

