Jaarverslag van Gewina over 2020
Floor Haalboom, secretaris, 31 mei 2021
Bijeenkomsten
Ondanks de coronapandemie heeft Gewina een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd, onder
het motto: Gewina gaat digitaal!
‐ Voorjaarsbijeenkomst 2020 in Naturalis
Georganiseerd door Esther van Gelder en Sebastiaan Broere. I.v.m. de coronapandemie
helaas voorlopig afgelast.
‐ Eerste online webinarserie ‘Gewina gaat viraal!’ mei‐juli 2020
Ruben Verwaal en Martijn van der Meer hebben als vervanging voor de fysieke bijeenkomst
een prachtige eerste webinarserie gemaakt met als thema, hoe kon dat anders, de
geschiedenis van epidemieën. Vier online bijeenkomsten met lezingen van
wetenschapshistorici zijn terug te zien op de Gewina website:
https://www.gewina.nl/gewina‐gaat‐viraal‐webinar‐serie/
‐ Voorjaars huishoudelijke vergadering 26 juni 2020
Deze HHV is vanwege de coronapandemie online gehouden, aansluitend op het derde
‘Gewina gaat viraal!’ webinar.
‐ Tweede online webinarserie ‘Gewina gaat open!’ november 2020‐januari 2021
Vanwege het grote succes van de eerste serie, hebben Martijn van der Meer en Ilja
Nieuwland een tweede Gewina webinarserie georganiseerd: dit keer over het actuele thema
open science. Deze serie van 5 bijeenkomsten met lezingen van wetenschapshistorici en
andere open science deskundigen is ook terug te zien op de Gewina webiste:
https://www.gewina.nl/webinarserie‐open‐science‐en‐wetenschapsgeschiedenis/
‐ Najaars huishoudelijke vergadering 27 november 2020
Deze HHV is vanwege de coronapandemie online gehouden, aansluitend op het tweede
‘Gewina gaat open!’ webinar.
Ledental
Op het moment van schrijven van het jaarverslag (eind mei 2021) telt Gewina 286 leden, waaronder
3 ereleden. De daling t.o.v. 2019 (313 leden) heeft vooral te maken met het uitschrijven eind 2020
van een lijst niet‐betalende leden als lid. Er zijn namelijk ook flink wat nieuwe leden bijgekomen na
de lancering van Wonderkamer en aandacht in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.
Er zijn 53 institutionele abonnees.
Publicaties
Gewina lanceerde twee nieuwe tijdschriften in 2020. Beide tijdschriften zijn zeer lovend ontvangen.
Wonderkamer
Wonderkamer is een rijk geïllustreerd magazine over wetenschapsgeschiedenis bedoeld voor een
breed publiek, dat twee keer per jaar verschijnt. Onder leiding van hoofdredactie Ad Maas en Esther
van Gelder verscheen het eerste nummer van Wonderkamer als themanummer over koloniale
wetenschap in juni 2020. Het tweede nummer onder hoofdredactie van Ad Maas en Geertje Dekkers
verscheen in november 2020, en gaat over de wetenschapsgeschiedenis in de volle breedte.
https://www.gewina.nl/wonderkamer/
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Journal for the History of Knowledge
Journal for the History of Knowledge is een peer‐reviewed en internationaal academisch tijdschrift,
dat twee keer per jaar online verschijnt. Het openingsnummer van JHoK uit juli 2020 is een
programmatisch nummer over de geschiedenis van kennis. Het tweede uit december 2020 een
themanummer over bureaucratische kennis. Sven Dupré en Geert Somsen zijn de editors.
https://www.gewina.nl/publicaties/journal‐for‐the‐history‐of‐knowledge/
Bestuurssamenstelling
Het Gewinabestuur nam begin 2020 afscheid van Dirk van Miert; Marieke Hendriksen nam de
voorzittershamer van hem over. Floor Haalboom is in haar plaats secretaris geworden. Omdat
Studium ophield te bestaan, is Ilja Nieuwland tot het bestuur toegetreden als gewoon bestuurslid in
plaats van liaison met Studium. Martijn van der Meer is toegetreden als gewoon bestuurslid (in
plaats van studentbestuurslid), en Claire Morrison als nieuw studentbestuurslid voor de duur van
haar studie. Sebastiaan Broere (penningmeester), Ruben Verwaal (communicatie), Ad Maas
(hoofdredactie Wonderkamer), Geert Somsen (editor en liaison Journal for the History of
Knowledge), Joris Vandendriessche en Noortje Jacobs bleven aan als bestuursleden.
Communicatie
Ruben Verwaal verzorgde de communicatie voor Gewina ook in 2020 nauwgezet en voortvarend. Er
verschijnen geregeld nieuwsbrieven en de website wordt geregeld geupdate, bijvoorbeeld over
nieuw uitgekomen tijdschriften en allerlei wetenschapshistorisch nieuws. Ook heeft Gewina een
twitteraccount. De online webinarseries zijn op de website terug te zien en hebben ook voor het
nodige extra online Gewinaverkeer gezorgd. De Gewinawebsite linkte ook over 2020 naar het
onafhankelijke wetenschapshistorische blog Shells & Pebbles.
Financiën
De financiële situatie van Gewina is goed onder het zorgvuldige beheer van penningmeester
Sebastiaan Broere.
Gewina is een erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
Zie verder het verslag van de penningmeester.
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