
MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Najaarsvergadering 

De najaarsvergadering van GeWiNa op 31 oktober te Delfshaven is gewijd 
aan de geschiedenis van geneeskunde en natuurwetenschap in de 17e en 18e 
eeuw. De titel van de themadag luidt Kanttekeningen bij erkende etiketten. In 
vier voordrachten wordt een aantal vraagtekens geplaatst bij gebruikelijke 
historische etiketten in de genoemde periode. In een vijfde en afsluitende 
lezing worden deze voordrachten zelf vergeleken en aan een kritisch 
onderzoek onderworpen. Het programma van de themadag is als volgt. 
A.M. Luyendijk-Elshout, Herman Boerhaave en de beginselen van het leven. 

Herman Boerhaave heeft in zijn academisch onderwijs duidelijk gekozen 
voor een geneeskundig stelsel, gebaseerd op een mechanistisch mensbeeld, 
geinspireerd door de leer van Isaac Newton. In zijn latere denkbeelden 
zijn echter aanwijzingen te vinden van een neiging tot vitalisme, met 
name in zijn opvattingen over de conceptie en de werking van het centraal 
zenuwstelsel. 

H. Beukers, Filtratie en stasis bij Franciscus Sylvius. 
Franciscus dele Boe, Sylvius (hoogleraar in de geneeskunde te Leiden, 
1658-1672) was een invloedrijk iatrochemicus uit de tweede helft van de 
17e eeuw. In zijn leer staan de begrippen zuur en alkali centraal.Ondanks 
de nadruk op chemische factoren in de fysiologie en pathologic spelen 
mechanische factoren een belangrijke rol. Het is dan ook onjuist — in 
deze periode — de tegenstelling iatrochemie-iatromechanica te benadruk-
ken. 

G. Vanpaemel, Wijsbegeerte en wetenschap te Leuven. 
Het filosofisch onderwijs te Leuven hing een evoluerend cartesianisme 
aan. Toch konden tijdens de tweede helft van de 18e eeuw vrij moeiteloos 
newtoniaanse ideeen worden geintroduceerd. Het ontbreken van een 
historische tegenstelling tussen beide systemen op het niveau van het 
onderwijs stelt enkele bijzondere aspecten van het debat in het licht. 

C. Hakfoort, Christian Wolff over kleuren en krachten. 
Het is gebruikelijk beoefenaren van de natuurwetenschap in de eerste 
helft van de 18e eeuw in newtonianen en cartesianen te verdelen. Zo staat 
de Duitse geleerde Christian Wolff (1679-1754) te boek als een cartesiaan. 
Bij nader toezien blijkt dit niet juist te zijn; bovendien past hij niet in het 
andere hokje van dit polaire schema. Is hij het topje van de ijsberg? Zo ja, 
moet dan de traditionele tweedeling op de helling? 

H.A.M. Snelders, Hokjesgeest in de wetenschapsgeschiedenis? 
Samenvatting van de themadag. 


