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AANKONDIGINGEN
Gewina-themanummer 'premoderne wetenschap' naar aanleiding van de Erasmusprijs 2005 voor
Simon Shaffer en Steven Shapin
Dit jaar kent de Erasmusprijs als thema 'Wetenschap en Samenleving'. Het Bestuur van de Stichting
Praemium Erasmianum heeft dan ook de Erasmusprijs 2005 toegekend aan twee eminente wetenschapshistorici Simon Schaffer (Cambridge, UK) en Steven Shapin (Harvard).
De belangrijkste reden voor de toekenning is gelegen in het feit dat zij in hun gemeenschappelijk
geschreven boek. Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle and the experimental life, evenals in hun
individuele vervolgwerk, hebben laten zien hoe wetenschap en samenleving geen op zichzelf staande
entiteiten zijn, maar dat in de wetenschappelijke praktijken, zowel de conceptuele als de instrumentele
praktijken, al veel sociale vooronderstellingen liggen besloten. Wetenschappelijk werk kan nooit sociaal
neutraal worden genoemd. De samenleving is als het ware reeds ingebouwd in de wetenschappelijke
begrippen die beoefenaren van de wetenschap gebruiken en zelfs in de instrumenten die zij hanteren.
Ter gelegenheid van deze toekenning brengt Gewina binnenkort een themanummer uit. Dit nummer wil de aandacht vestigen op de bestudering van de premoderne wetenschap in Nederland, die
onmiskenbaar door Shaffer en Shapin is beïnvloed. Een aantal jonge wetenschapshistorici presenteert
hierin hun onderzoek aan het publiek. U kunt verwachten (onder voorbehoud):
- 'De functie van de muziek in de geneeskunde. Het compendium In Timaeum van Marsilio Ficino' Jacomien Prins (UU)
- 'Vernieuwde astronomie. De laatste vroege editie van Copernicus' De revolutionibus (Amsterdam
1617'- Djoeke van Netten (RuG)
- 'De grenzen van het vak. Selectie en twijfel in Middelnederlandse chirurgieën' - Karine van 't Land
(RU)
- 'Artsen en stenen. Empirie en metafoor in de casuïstiek in Rome in de vroeg- moderne tijd (15851605)' - Jetze Touber (RuG)
- 'Hoe men zich voor brillen behoeden kan': de verspreiding van optische kennis in de vroegmoderne
Nederlanden'- Katrien Vanagt (TUT).
Het nummer zal voorzien zijn van een inleiding door Catrien Santing.
Verdere aankondigingen:
- Op 8 en 9 december 2005 vindt het Engels-Nederlandse Wellcome-symposium voor geschiedenis der
geneeskunde plaats. Thema is 'Academie medicine and society 1800-1940'. Het symposium vindt
plaats aan de universiteit Utrecht.
- De tweede Engels-Nederlandse bijeenkomst voor geschiedenis van de scheikunde vindt plaats op 28
april 2006 in het Science Museum te Londen. Het thema is'Innovation in industrial chemsitry'.
Hel programma van deze bijeenkomsten en nadere gegevens vindt u op de website van onze vereniging: www.gewina.nl.
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