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VARIA 

FAHRENHEIT GEËERD 

Op 6 juni 2002 is in de hal van de Kloosterkerk te 
Den Haag een bronzen gedenkplaat onthuld voor 
de bekende natuuronderzoeker en instrumentma
ker Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). De van 
oorsprong Poolse Fahrenheit vestigde zich in 1717 
in Amsterdam. In verband met een aanvraag voor 
een octrooi bij de Staten van Flolland bezocht hij 
in 1636 Den Haag. Tijdens dit bezoek werd hij 
ziek. Hij stierf op 16 september en werd op de 
meest sobere wijze begraven in de Kloosterkerk. 
Tot dit jaar wees geen enkel monument op de laat
ste rustplaats van deze vermaarde geleerde. Dankzij 
het initiatief van de Stichting Stedenband Den 
Haag-Warschau en de Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging is daar nu verandering in gekomen. In 
de plaat is, behalve een inscriptie, ook een (werken
de) thermometer aangebracht met een verdeling 
volgens de schaal van Fahrenheit. 

Voorafgaand aan de onthulling door de Poolse 
ambassadeur vond in de Kloosterkerk een sympo
sium plaats, waarbij de betekenis van Fahrenheit 
nader voor het voetlicht werd gebracht. Fahren
heits naam is nog bekend vanwege de naar hem 
genoemde temperatuurschaal, die hier later is ver
drongen door die van Celsius, maar die nog 
voortleeft in de V.S. Zijn betekenis reikt echter 
verder. Het is vooral zijn verdienste dat de ther
mometer een betrouwbaar en nauwkeurig meet
instrument is geworden. De invoering van zijn 
temperatuurschaal was het resultaat van veel funda
menteler onderzoek. Dit werk is niet weerlegd door 
Celsius CS.; integendeel, latere thermometristen 
hebben op Fahrenheits werk voortgebouwd. Op het 
symposium kwamen, na inleidingen door de orga
nisatoren mw. drs. L.G.A. Thijssen en prof.dr.ir. F. 
Tuinstra, zowel leven en werk van Fahrenheit als 
ook de latere geschiedenis van de thermometrie 
aan de orde. Het eerste thema was het onderwerp 
van voordrachten van profdr.ir. A. Januszajtis 
(Gdansk), die dit jaar ook een boek over de jeugd 
van Fahrenheit publiceerde (helaas in het Pools), 
en dr. R.H. Vermij (Maastricht). De latere ontwik
kelingen werden besproken door drs. M. de Groot 
en drs. I. Nielsen, beide van het Nederlands 
Meetinstituut. Het initiatief zal er hopelijk toe bij
dragen om het bewustzijn van het wetenschappe
lijke verleden in Nederland levend te houden en te 
bevorderen. 

Rienk Vermij 

PRIJSVRAAG 2002, TEYLERS GODGELEERD 
GENOOTSCHAP EN TEYLERS TWEEDE 
GENOOTSCHAP TE HAARLEM 

In het kader van de ruim 200-jarige traditie van 
Teylers Stichting om wetenschappelijk onderzoek 
te bevorderen, hebben directeuren en leden beslo
ten voor het jaar 2002 een extra prijsvraag uit te 
schrijven over een onderwerp met raakvlakken 
binnen discplines uit beide genootschappen. 

Gevraagd wordt een onderzoek naar het verval 
van de astrologie in de 17e eeuw. 

TOELICHTING 
Onder Europese geleerden heeft vanaf de late 
middeleeuwen lange tijd een grote interesse 
bestaan voor de astrologie. Terwijl historici aan
vankelijk geneigd waren die belangstelling te kwa
lificeren als irrationeel, als pseudo-wetenschap, 
heeft het onderzoek van de laatste jaren geresul
teerd in een ander beeld. Studies zoals die van 
Hilary Carey (Courting Disaster: Astrology at the 
English Court and University in the Later Middle 
Ages, 1992) en Ann Geneva [Astrology and the 
Seventeenth Century Mind, 1995) hebben laten 
zien dat astronomie en astrologie lange tijd zeer 
hecht met elkaar verbonden zijn geweest. De 
astrologie deelde toen in de intellectuele respecta
biliteit die de astronomie vanouds genoot. 

In de loop van de 17e eeuw kwam een einde aan 
deze verbintenis. De astrologie kwam los te staan 
van de sterrenkunde en werd door de weten 
schappers niet meer erkend als een legitiem aan
dachtsgebied. Keith Thomas (Religion and the 
Decline of Magic, 1971) meende deze ontwik keling 
te kunnen verklaren door te stellen dat de astrolo
gie grotendeels een natuurlijke dood is gestorven. 
Inmiddels begint het duidelijk te worden dat aan
zienlijk meer te zeggen is over dit proces. Gevraagd 
wordt een analyse van het verval van de astrologie 
waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschon
ken aan invloeden vanuit de theologie en de 
natuurwetenschappen. De beantwoording van een 
deel van de vraagstelling zal ook worden mee be
oordeeld. 

INLICHTINGEN 
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen 
bij de secretarkssen, dr. A.G. Hoekema, 020-
6230914 OF 023-5261847, hoekenia@dds.nl resp. 
drs. A.. Pol, 071-5160999, pol@penningkabinet.nl 
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