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Studium is een dubbel ‘peer-reviewed’ tijdschrift en publiceert onderzoeksartikelen op het gebied van de 
wetenschapsgeschiedenis, geneeskunde, techniek en universiteitsgeschiedenis. Daarbij dient ‘wetenschap’ in de 
breedst denkbare zin te worden opgevat. Studium is het officiële tijdschrift van het Genootschap Gewina 
(opgericht  1913). Het tijdschrift beperkt zich niet tot een bepaalde periode of plaats. Zonder dit als een formele 
inperking te hanteren, besteedt Studium wel speciale aandacht aan de Lage Landen en hun voormalige koloniën. 
Studium verschijnt in drie tot vier afleveringen per jaar. De redactie streeft ernaar minstens één keer per jaar een 
themanummer te publiceren. De primaire talen zijn Nederlands of Frans, maar ook artikelen in het Engels 
kunnen worden ingediend en geplaatst.  
 
De maximale lengte van een artikel is in principe ongeveer 6.000 woorden, maar hiervan kan in overleg met de 
redactie worden afgeweken. Artikelen dienen origineel te zijn en gebaseerd op oorspronkelijk onderzoek. De 
redactie beoordeelt binnengekomen artikelen aan de hand van rapporten van externe referees.  
 
Behalve wetenschappelijke artikelen als boven bedoeld verwelkomt het tijdschrift ook archiefvondsten, 
instrumentbeschrijvingen en dergelijke. Deze kunnen een plaats krijgen in de rubriek ‘De doos van Pandora’.  
 
Aan auteurs wordt verzocht om hun tekst digitaal in te leveren bij de redactiesecretaris: journal@gewina.nl.  
 
Na acceptatie van de tekst dient de definitieve versie als volgt te worden aangeleverd:  
 
(1) De tekst van het artikel wordt – bij voorkeur – als Word-document ingeleverd. Nootnummers komen 

na de leestekens. Verder worden in tekst alleen cursiveringen (geen vet!) aangebracht. Paragraafkopjes 
worden niet genummerd.  

 
(2) De affiliatie van de auteur wordt direct onder de auteursnaam geplaatst (desgewenst met e-mailadres). 

Eventuele dankbetuigingen komen in een korte alinea aan het einde van het stuk.  
 
(3) Ieder geaccepteerd artikel gaat vergezeld van een korte Engelstalige samenvatting van ten hoogste 200 

worden aan het hoofd van het stuk (inclusief de Engelse titel).  
 
(4)  Het verwijzen naar boeken en artikelen dient te geschieden als in de volgende voorbeelden: 
 

1. C.L. Thijssen-Schoute, Nederlands cartesianisme, Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde, nieuwe reeks 60 (Amsterdam 1954) 56. 

 
2. A.R. Hall e.a. (ed.), The correspondence of Henry Oldenburg, vol. 11 (London 1977) 178. 

 
3. G.A. Lindeboom, ‘Het Collegium privatum Amstelodamense (1644-1673)’, Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde 119 (1975) 1248-1254, m.n. 1250. 

 
4. M.B. Hall, ‘Huygens' scientific contacts with England’, in: H.J.M. Bos e.a. ed., Studies on Christiaan 
Huygens. Invited papers from the symposium on the life and work of Christiaan Huygens (Lisse 1980) 66-82. 

 
5. Thijssen-Schoute, Nederlands cartesianisme (n. 1) 38. 

 
6. Ibidem  42. 

 
(5) Illustraties worden bij voorkeur digitaal aangeleverd, maar altijd als afzonderlijke files (dus NIET 

gecombineerd met de tekst). Bij voorkeur als Tiff- of JPG-files, met een resolutie van ten minste 300 dpi 
bij afbeelding op 100%.  

  


