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schap-maatschappij relaties. Ligt hier een taak 
voor de beoefenaren van de wetenschapsfilosofie, 
de wetenschapsgeschiedenis en de wetenschapsso
ciologie? 
De maatschappelijke rol van wetenschapsstudies, 
hoe die ook gestalte krijgt, vraagt ook om bezin
ning van de kant van de wetenschapsonderzoekers 
zelf. Hoe staan zij tegenover de geschetste ontwik
keling, hoe zal de toekomst eruit zien, en wat zijn 
de mogelijkheden tot relevante samenwerking bin
nen het veld. In concreto: 
1. Wat is op dit moment de maatschappelijke rol 

en betekenis van wetenschapsfilosofisch, weten
schapshistorisch en wetenschapssociologisch 
onderzoek? 

2. Wat zou die rol volgens de betrokkenen moeten 
zijn? 

3. Hoe zou de eventuele maatschappelijke taak van 
de wetenschapsstudies uitgevoerd moeten wor
den: door maatschappelijke banden en connec
ties (nauwer) aan te halen; door zich eerst en 
vooral op het eigen wetenschappelijk onderzoek 
te concentreren; of door beide aspecten hand in 
hand te laten gaan? 

4. Wetenschapstllosofie, -geschiedenis en -sociolo
gie worden in Nederland met enkele uitzonde
ringen tamelijk geïsoleerd van elkaar beoefend. 
Meer samenwerking lijkt voordelen te kunnen 
bieden. Hoe zou hieraan, wetenschappelijk en in 
verbinding met maatschappelijke kwesties, ge
stalte kunnen worden gegeven? 

Deze vragen zullen op het symposium worden 
besproken door Floris Cohen, James McAllister 
Arie Rip, Rob Visser en Gerard de Vries, waarna in 
een plenaire discussie geprobeerd zal worden de 

balans op te maken en wegen voor de toekomst 
aan te wijzen. 
Plaats: Faculty Club, Academiegebouw, Utrecht. 
Het programma begint om lo.oo uur en zal tot 
ongeveer 16.30 duren. De lezingen zijn gratis en 
vrij toegankelijk. Inlichtingen bij B. Theunissen, 
030-2537118, L.T.G.Theunissen@phys.uu.nl 

*ii januari 2001: Symposium 'DE UNIVERSITEIT 
EN DE STAD', 1800-2000, georganiseerd door de 
Commissie Geschiedschrijving van de Universiteit 
Utrecht, in samenwerking met de Werkgroep 
Universiteitsgeschiedenis. De klassieke Neder
landse universiteiten zijn niet alleen nationale 
'centra van de geest' maar ook lokale instellingen, 
ingebed in de stedelijke en regionale cultuur. Lot 
en lotgevallen van een universiteit en de stad waar
in zij gevestigd is zijn zodoende duidelijk met 
elkaar verbonden. De stad Leiden en haar universi
teit noemt men bijvoorbeeld niet voor niets in één 
adem, bij de Groningse universiteit denkt men 
direct aan stad én provincie, de Universiteit van 
Amsterdam onderscheidt zich door haar gemeen
telijke oorsprong, de Nijmeegse universiteit door 
haar katholieke signatuur. De wisselwerking tussen 
de universiteit en haar directe geografische omge
ving en de veranderingen die daarin de afgelopen 
twee eeuwen zijn opgetreden, staan in dit eendaag
se symposium centraal. Als sprekers zullen onder 
anderen optreden Pieter Caljé, )an Brabers, Leen 
Dorsman, Péjé Knegtmans, Frank Smit, Bert Theu
nissen, Jo Wachelder en Mare Wingens. Plaats: 
Faculty Club Helios, Akademiegebouw Utrecht. Na
dere aankondiging volgt. Inlichtingen bij B. Theu
nissen, 030-2537218, L.T.G.Theunissen@phys. uu.nl 
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Frans van Lunteren is met ingang van de lopende jaargang uit de redactie getreden. 
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Zoals U waarschijnlijk weet heeft Gewina een website in de maak. U kunt de site nu 
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