Welkom!
GEWINA, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor
Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis, viert vandaag zijn 100-jarig bestaan. Tijdens deze feestelijke
jubileumdag in Museum Boerhaave kijken we niet
alleen terug, maar ook vooruit. Terugkijken doen we
ondermeer met een prachtig jubileumboek. Vooruitkijken doen we met korte lezingen van deskundigen.
Daarnaast presenteren onze leden hun favoriete
objecten in een Levende Doos van Pandora, genoemd naar een bekende rubriek in ons tijdschrift
Studium. Vandaag reiken we ook de eerste DescartesHuygens-prijs uit voor scripties op het gebied van de
wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. De jury
was blij verrast door het hoge niveau van de
ingezonden scripties en constateerde dat het met de
toekomst van ons vakgebied voorlopig wel goed zit.
Al een eeuw brengt GEWINA belangstellenden
voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis bij
elkaar. Tweemaal per jaar organiseert GEWINA een
wetenschappelijke vergadering op wisselende plaatsen
in Nederland en België. Op deze bijeenkomsten
presenteren onderzoekers hun resultaten en gaan ze
met het publiek in discussie. Tegelijk zijn dit goede
gelegenheden voor leden om elkaar te ontmoeten en
informatie te delen.
Ik hoop dat deze dag u een goed beeld geeft van
wat er omgaat in ons genootschap en de vakgebieden
waar wij voor staan. En vooral hoop ik dat het een
feestelijke dag wordt. Graag wil ik hier de jubileumcommissie en de sponsoren bedanken die deze dag
mogelijk hebben gemaakt.
Leen Dorsman
voorzitter

Programma
van de jubileumdag
12.15 – 13.00

ONTVANGST
Registratie in entree – Koffie en taart in Museum café
dagvoorzitter: Frans van Lunteren
WELKOM
Opening van de dag in Boerhaavezaal (zaal 15)

13.00 – 13.45

Leen Dorsman, voorzitter GEWINA
Dirk van Delft, directeur Museum Boerhaave
❧ Overhandiging jubileumboek aan erelid Harry Snelders
❧ Uitreiking van de 1e Descartes-Huygens scriptieprijs
LEZING

13.45 – 15.00

15.00 – 17.00

Boerhaavezaal

Het maatschappelijk belang van gedegen wetenschapsgeschiedenis
Trudy Dehue, Rijksuniversiteit Groningen
LEVENDE
DOOS VAN PANDORA
GEWINA-leden presenteren hun
favoriete object
in de tentoonstellingszalen van
Museum Boerhaave
(zie plattegrond)

GEWINA
TOEN & NU
Korte lezingen over de
geschiedenis en toekomst van
GEWINA
in het Anatomisch Theater
(zie infopagina Lezingen)

17.15 – 18.30

BORREL
Drankjes en bijzondere ledenvergadering in Museum café

18.30 – 21.00

DINER
Jubileumdiner in 1913-sfeer in de Boerhaavezaal

15.15–15.30 en 15.45–16.00
Over mijn grootvader: historicus van de farmacie en
verzamelaar van oude kruidboeken
Floris Cohen in zaal 2
De Bathythermograaf
Kees Kramer in zaal 3
Hoe William Hewson schijfvormige bloedpartikels
ontdekte – Bert Nederbragt in zaal 4

Een verdwaalde telescoop die zijn geschiedenis
terugkreeg: het equatoriaal van De Mégnié
Huib Zuidervaart in zaal 17
Op het spoor van Marie Thomas, de Indonesische
Aletta Jacobs – Liesbeth Hesselink in zaal 19
Gewina, ereburger van Gorinchem
David Baneke in zaal 20

Een computer hoeft niet te werken
Gerard Alberts in zaal 7

De kleine lettertjes van de geschiedenis
Marijn Hollestelle in zaal 21

gesloten

Levende Doos van Pandora

16.15–16.30 en 16.45–17.00
Het kleinste woordenboek ter wereld rond 1900
Rob van der Waall in zaal 2
Het dispuut tussen Govert Bidloo en Philippus
Verheyen over het menselijk pisvlies
Raphael Suy in zaal 3
Burchard de Volder en zijn revolutionaire pomp
Geertje Dekkers in zaal 4
Een traktaat van de alchemist George Starkey
Jacob van Dijk in zaal 5

De stenenlaadjes van Van Straaten en Kuenen:
Geologie uit Groningen
Ilja Nieuwland in zaal 17
Nederlandse correspondentie met Darwin
Janneke van der Heijden in zaal 19
Ik zie, ik zie... zie jij het ook? De modellen van
Van ’t Hoff: met eigen ogen bekeken
Geeske van Hoeve-Brouwer in zaal 20
Trinitiet
Harm Schoonhoven in zaal 21

Amazing models

Lezingen
De Groningse hoogleraar TRUDY
DEHUE verzorgt vandaag een lezing
over het nut van wetenschapsgeschiedenis ter verheldering van
urgente maatschappelijke
discussies.
Trudy Dehue is bekend van haar
spraakmakende boek De depressieepidemie. Over de plicht het lot in
eigen hand te nemen (2008). Daarin
onderzoekt ze de veranderende
betekenis van het begrip 'depressie'
en de individuele zowel als
maatschappelijke consequenties
daarvan. Dehue leidt in Groningen
een succesvolle onderzoeksgroep
in de wetenschapstheorie en
wetenschapsgeschiedenis van de
psychologie.

GEWINA
TOEN
& NU
Gastsprekers
in het
Anatomisch
Theater

15.00 ☙ De oprichting van GEWINA
Klaas van Berkel, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
15.30 ☙ Van Zuid-GEWINA tot GEWINA-Zuid
Geert Vanpaemel, Universiteit Gent
16.00 ☙ GEWINA internationaal
Ida Stamhuis, Vrije Universiteit & Aarhus University
16.30 ☙ GEWINA & medische geschiedenis
Mart van Lieburg, Erasmus Universiteit Rotterdam & RUG
17.00 ☙ De toekomst van het Genootschap
Wijnand Mijnhardt, Descartes Centre (Universiteit Utrecht)

Gewina bedankt de sponsoren

Het HUYGENS ING onderzoekt teksten uit het verleden met behulp van
nieuwe methoden en technieken. Het instituut staat
voor innovatie in de
onderzoeksmethoden, maar
ook voor een beter begrip
van de Nederlandse cultuur
en geschiedenis bij een
breed publiek.

De KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE
MAATSCHAPPIJ VOOR
WETENSCHAPPEN
bevordert wetenschap en
slaat een brug tussen wetenschap en samenleving sinds
1752, in iedere periode en
op een eigentijdse manier.

Het DESCARTES CENTRE voor wetenschapsgeschiedenis en wetenschaps-filosofie verzorgt
het onderwijs in de master History and
Philosophy of Science, coördineert onderzoek
aan de Universiteit Utrecht en organiseert
symposia, congressen en seminars.

MUSEUM BOERHAAVE is het Rijksmuseum
voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. De
collecties behoren tot de wereldtop. Ze
weerspiegelen ruim 400 jaar Nederlandse
wetenschapsgeschiedenis.

De M.A.O.C. GRAVIN VAN BYLANDT
Stichting, opgericht in 1964, is een
vermogensfonds dat financiële steun biedt aan
stichtingen en verenigingen die projecten tot
stand willen brengen in het algemeen belang
van mens en/of dier in Nederland.

Uitgeverij BRILL heeft een
rijke geschiedenis en een
sterke internationale focus.
BRILL’s fonds richt zich op
de geesteswetenschappen en
de sociale wetenschappen,
internationaal recht en
selecte gebieden uit de
natuurwetenschappen.

Stichting HISTORIA
MEDICINAE stelt zich ten
doel de wetenschap van de
geschiedenis der geneeskunde en der geneeskunst in
Nederland te bevorderen
door subsidies te verlenen,
prijsvragen uit te schrijven,
bijeenkomsten te organiseren en leerstoelen te
stichten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Als lid
ontvangt u het kwartaaltijdschrift Studium en wordt u
uitgenodigd voor alle activiteiten van het
genootschap. Daarnaast krijgt u het jubileumboek
als welkomstgeschenk.
U wordt lid door een e-mail met uw naam en adres
te sturen naar de secretaris David Baneke:
office@gewina.nl
De contributie bedraagt € 37 per jaar (studenten
en promovendi € 24). Meer informatie over GEWINA
en het tijdschrift Studium vindt u op onze website:
www.gewina.nl

