Jaarverslag van Gewina over 2021
Floor Haalboom, secretaris, mei 2022
Bijeenkomsten
In 2021 zijn drie bijeenkomsten online gehouden i.v.m. de coronapandemie, namelijk:
- De 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/
- Online Gewina huishoudelijke voorjaarsvergadering (11 juni 2021), met na afloop de
spannende online pubquiz over een wetenschapshistorisch moordmysterie, gemaakt door
conservator Bart Grob en wetenschapsjournalist Marcel Hulspas in het Rijksmuseum
Boerhaave.
- Substitute Gewina Woudschoten Meeting: History of Science in Times of a Pandemic (18 juni
2021). Een vervangende online bijeenkomst in plaats van het tot 2022 uitgestelde 9 e Gewina
Woudschoten congres, dat normaal gesproken tweejaarlijks plaatsvindt.
Ook is in 2021 weer de eerste fysieke najaarsbijeenkomst sinds de coronapandemie gehouden:
- Gewina Symposium ‘Academische werkdruk in historisch perspectief’ (Leiden, 8 oktober
2021). Er verscheen een verslag op Shells & Pebbles:
https://www.shellsandpebbles.com/2021/11/04/druk-druk-druk/
Ledental
Het aantal Gewinaleden is gestegen. Op het moment van schrijven van het jaarverslag telt Gewina
301 individuele leden, waaronder 3 ereleden. In 2021 zijn in totaal 22 individuele leden lid geworden
van Gewina. Opvallend is dat daarvan 9 nieuwe leden uit België komen door de media-aandacht
voor Wonderkamer. Dit is een relatief groot aantal op een totaal van 31 individuele leden in België.
Er waren per 1 januari 2022 6 lidmaatschapsbeëindigingen. Al met al is het aantal leden licht
gestegen ten opzichte van vorig jaar (286 leden).
Ook het aantal institutionele abonnees is licht gestegen. In totaal heeft Gewina op het moment van
schrijven 23 institutionele abonnees (15 Nederlandse, 6 in België en 2 in Duitsland); in 2020 waren
dit er 20.
Publicaties
Wonderkamer
Wonderkamer is een rijk geïllustreerd magazine over wetenschapsgeschiedenis bedoeld voor een
breed publiek, dat twee keer per jaar verschijnt. In 2021 zijn de nummers 3 en 4 van Wonderkamer
verschenen onder hoofdredactie van Tinne Claes en Ad Maas, met als respectievelijke thema’s
vertrouwen in de wetenschap (juni 2021) en dinosauriërs (december 2021).
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
Gewinatijdschrift, dat twee keer per jaar online verschijnt en open access toegankelijk is. Sven Dupré
en Geert Somsen zijn de hoofdredacteuren en Renée Schilling de managing editor. In 2021
verscheen naast een regulier nummer ook het themanummer Histories of Ignorance. In 2021 is de
overstap per 1 januari 2022 van de oorspronkelijke uitgever Ubiquity Press naar Open Journals
voorbereid, vanwege de lagere kosten. Naast Gewina wordt het tijdschrift ook financieel mogelijk
gemaakt door: het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the
Humanities, het Huygens Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, het
Vossius Centre for the History of Humanities and Sciences, en het Stevin Centre for History of
Science and Humanities.
https://www.gewina.nl/publicaties/journal-for-the-history-of-knowledge/
https://journalhistoryknowledge.org/
Bestuurssamenstelling
Het Gewinabestuur verwelkomde in 2021 Tim Debroyer als Belgisch studentbestuurslid, en Alexia
Coussement en Tinne Claes als bestuursleden. Tinne is tevens hoofdredacteur van
Wonderkamer. We namen afscheid van Joris Vandendriessche en Ilja Nieuwland als
bestuursleden.
Als bestuursleden bleven in 2021 aan: Sebastiaan Broere (penningmeester), Floor Haalboom
(secretaris), Marieke Hendriksen (voorzitter), Noortje Jacobs, Ad Maas (hoofdredactie
Wonderkamer), Martijn van der Meer, Claire Morrison (Nederlands studentbestuurslid), Geert
Somsen (editor en liaison Journal for the History of Knowledge) en Ruben Verwaal (communicatie).
Communicatie & PR
In 2021 heeft bestuurslid Ruben Verwaal 12 Gewina nieuwsbrieven verstuurd met nieuws en
aankondigingen van zowel het genootschap als de bredere gemeenschap. De nieuwsbrieven worden
goed gelezen en zeer gewaardeerd. Verbeteringen waren het opnemen van de standaardrubriek
JHoK en Wonderkamer.
2021 begon minder goed voor de website, die er in januari uitlag. Maar dankzij hulp van Ilja
Nieuwland was de website snel weer online. Vervolgens heeft het bestuur geëvalueerd hoe de
website zo goed mogelijk beveiligd moet worden. In de rest van het jaar zijn 16 nieuwsberichten
geplaatst.
Voor Wonderkamer 3 over vaccinatievrees is een persbericht geschreven. Dit resulteerde in de
volgende media-aandacht die ook nieuwe ledenaanwas opleverde:
"Prikangst", radiointerview met Tinne Claes, Radio 1 Interne Keuken (26 juni 2021).
"Wonderkamer special on vaccination fear", History Health Healing website (24 juni 2021).
Tinne Claes, "Vaccinvrees, vroeger en vandaag", blog op historici.nl (16 juni 2021); ook op
NVMG (12 juli 2021)
Financiën
Zie het financieel jaarverslag 2021.
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