
Gewina 19 [1996) 1-2 

REDACTIONEEL 

Voor u ligt het eerste nummer van de negentiende jaargang van Gewina. Het is een 
gewoon nummer, geen themanummer, zodat u zich wellicht afvraagt waarom dit num
mer door de redactie wordt ingeleid. Daarvoor zijn verschillende redenen. In de eerste 
plaats neemt de redactie afscheid van drie redacteuren: D.R. Roëll, W.W. Mijnhardt en 
M.J. van Lieburg. Roëll heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door de rubriek boekbespre
kingen voor zijn rekening te nemen: een tijdrovende taak die hij nauwgezet uitvoerde. 
Mijnhardt werd in 1987 benaderd om deel te nemen aan de redactie van het tijdschrift, 
dat toen nog als 'het groene tijdschrift' of als 'tijdschrift met de lange naam' door het 
leven ging. Voor de redactie geeft een algemeen historicus de binding tussen de geschiede
nis van de Gewina-vakken en de geschiedenis in haar gehele omvang. Mijnhardt heeft 
daaraan een duidelijke bijdrage geleverd, zoals nog recent bleek op de studiebijeenkomst 
in de KNAW die op initiatief van Mijnhardt samen met het Genootschap was georgani
seerd. Dat Gewina er uitziet zoals nu, dat er überhaupt een tijdschrift is, is vooral te dan
ken aan Van Lieburg. Hij was één van de oprichters van het tijdschrift en onder zijn hoede 
is Gewina volwassen geworden. De redactie dankt de scheidende redacteuren, alleen door 
hun inspanningen kon het tijdschrift verschijnen. 

In de redactie blijft, maar niet langer als redactiesecretaris, F.H. van Lunteren. Met zijn 
afscheid van deze functie komt een einde aan de jarenlange verbondenheid van het redac
tiesecretariaat van Gewina met het Instituut voor de Geschiedenis der Natuurwetenschap
pen in Utrecht. Niet alleen Van Lunteren, maar tevens vele andere medewerkers van het 
instituut hebben zich de afgelopen decennia belangeloos ingezet voor het tijdschrift. 
Doordat Van Lunteren wel aanblijft als redactielid, blijven de banden tussen Gewina en 
Utrecht bestaan. 
Redactieleden (met hun werkplek en vakgebied) zijn met ingang van 1996: LH. Stamhuis, 
V.U. geschiedenis van de wiskunde en natuurwetenschappen, lid namens het bestuur; 
R.M.J. Schepers, E.U.R. sociale geschiedenis van de medische beroepen; G. Vanpaemel, 
K.U.N, en K.U. Leuven geschiedenis van de natuurwetenschappen; A. Wiechmann, muse
um Boerhaave; F.H. van Lunteren, R.U.U. geschiedenis van de natuurwetenschappen; 
C.A. Davids, V.U. geschiedenis; A. de Knecht-van Hekelen (redactiesecretaris), V.U. medi
sche geschiedenis. 
De nieuwe redactie heeft geen veranderingen van het beleid op het oog. Het profiel van 
Gewina slaat aan bij de groep die de geschiedenis van de Gewina-vakken beoefent of daar
in interesse heeft. Door Gewina gevarieerd en leesbaar te houden kan het tijdschrift inte
ressant blijven voor het heterogene Gewina-gezelschap. De aard en het niveau van de oor
spronkelijke artikelen, het gebruik van de Nederlandse taal, de thematiek gericht op de 
Benelux of op hetgeen Belgen en Nederlanders bijdragen aan de geschiedenis van de 
Gewina-vakken, dit alles vormt de kern van het tijdschrift. Daarnaast wijst de redactie op 
de reeds lang bestaande mogelijkheid een wetenschappelijke discussie te voeren middels 
'brieven aan de redactie'. Een rubriek die eveneens een sluimerend bestaan lijdt, is de 
rubriek 'korte mededelingen'. Hieraan wil de redactie een nieuwe impuls geven. Onder de 
naam 'De doos van Pandora' kunnen korte stukjes worden geplaatst waarin de leden hun 
vondsten in archieven, musea of andere bergplaatsen presenteren. Deze bijdragen moeten 
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zo mogelijk voorzien zijn van één of meer illustraties, met een korte uiteenzetting over de 
betekenis van de vondst. Deze stukjes bieden de leden de mogelijkheid hun interesses 
onder de aandacht van de medeleden te brengen, terwijl daardoor de variatie in het tijd
schrift kan toenemen. Om een idee te geven van de mogelijkheid van 'De doos van 
Pandora' heeft de redactiesecretaris een eerste stukje geschreven. Aan u de oproep om de 
rubriek verder inhoud te geven. 
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