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Jaarverslag van Gewina, 2019 
Marieke Hendriksen, secretaris, 22 januari 2020 
 
Bijeenkomsten 

- Excursie Haarlem  
Op 13 maart vond een kleine excursie naar Haarlem plaats (Teylers Museum en 
stadswandeling) 

- Voorjaarsbijeenkomst en HHV Tervuren  
De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op 5 april 2019 in het vernieuwde Africa Museum in 
Tervuren. Het was een druk bezochte bijeenkomst, goed georganiseerd en de lunch was 
fantastisch. 

- Gewina Woudschoten 2019 
Het tweejaarlijkse internationale Woudschoten congres, Towards a History of Knowledge, 
vond plaats op 21-22 juni; een vol tweedaags programma met parallelsessies en ruim 
honderd deelnemers.   

- History of Science Society Annual Meeting 
In de heetste week ooit in Nederland (23-27 juli) vond de HSS annual meeting voor het eerst 
buiten de VS plaats, in Utrecht. Gewina had een boekentafel samen met Huygens ING en 
JHoK om Gewina te promoten, aangekleed met de banner, flyers, oude Studium-nummers 
en inschrijfformulieren.  

- Eindejaarsborrel en HHV  
Deze vonden plaats op 21 december in Rijksmuseum Boerhaave, in combinatie met een 
lezing van Rob van Gent en een optreden van een Georgische zanggroep. De opkomst was 
beperkt, maar de aanwezigen vonden het een geslaagde bijeenkomst.  

  
Ledental 
Op 31 december 2019 telde Gewina 313 leden, onder wie 3 ereleden. We hebben 54 institutionele 
abonnees. 
 
Publicaties  
Studium 
In 2019 verschenen zes nummers van Studium. De nummers 1 t/m 3 verschenen in één band, wat 
zorgde voor een flinke besparing op de portokosten. Nummer 4 was een afsluitend themanummer, 
“From Janus to Studium, and beyond: a comparative anatomy of the journals for the history of 
science in the Low Countries”, om de overgang naar Journal for the History of Knowledge te 
markeren. 
 
Journal for the History of Knowledge 
Er is in 2019 hard doorgewerkt aan het opbouwen van het nieuwe internationale, Engelstalige, 
academische tijdschrift: Journal for the History of Knowledge, en het Nederlandstalige jaarboek 
Wonderkamer, die beide per 2020 in plaats van Studium zullen verschijnen. Voor JHoK is een Raad 
van Toezicht ingesteld, bestaande uit de directeuren van de financierende instituten. Over de 
werkverdeling en financiering zijn afspraken gemaakt, die in de loop van 2020 geëvalueerd zullen 
worden.   
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Wonderkamer 
Ook voor Wonderkamer zijn de nodige voorbereidingen getroffen: een redactie is aangesteld, er zijn 
aanvullende fondsen geworven, en auteurs hebben bijdragen geleverd voor het eerste nummer. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur wil heeft in 2019 een student-bestuurslid aangesteld om de binding met studenten te 
vergroten, Martijn van der Meer. Daarnaast is een bestuurslid aangesteld dat zich specifiek met PR 
en communicatie zal bezighouden; Ruben Verwaal. In de decembervergadering is bovendien Floor 
Haalboom als nieuw bestuurslid aangetreden. Alette Fleischer en Esther van Gelder namen na vele 
jaren trouwe dienst afscheid als bestuursleden. Dirk van Miert (voorzitter), Marieke Hendriksen 
(secretaris), Sebastiaan Broere (penningmeester), Ad Maas, Noortje Jacobs, en Joris 
Vandendriessche bleven aan als bestuursleden. Ilja Nieuwland was als vertegenwoordiger van 
Studium bij de vergaderingen aanwezig. Geert Somsen werd als bestuurslid toegevoegd vanuit zijn 
functie van editor van JHoK.  
 
Communicatie 
Ruben Verwaal heeft de communicatie voortvarend ter hand genomen. Hij heeft de website geheel 
vernieuwd, stuurt regelmatig tweetalige nieuwsbrieven uit, en er zijn flyers en een banner voor 
promotie tijdens bijeenkomsten aangeschaft.   
 
Financiën 
De financiële situatie van Gewina is stabiel. De begroting over 2019 was zeer goed; er bleef ongeveer 
200 euro over.  
Gewina is een erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).  
 
 


