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"Natuurwetenschappen en Museum" van een aantal kanten bekeken 
worden. 
PROGRAMMA: 
9.00-10.00 uur: Speciale ledenvergadering i.v.m. statutenwijziging. 
10.00-11.00 uur: Algemene ledenvergadering. 
11.15-11.45 uur: Prof. Dr. H.A.M. Snelders (Bilthoven): Van natu-
ralienkabinet tot museum. 
11.45-12.15 uur: Dr. Th. J. Meyer over de structuur voor technisch-
natuurwetenschappelijke musea. 
12.'15-12.45 uur: Drs. A.J.F. Gogelein (Leiden): Museum: archiefof 
Disneyland? 
12.45-14.30 uur: Lunch. 
14.30-15.00 uur: Prof. Dr. A.M. Luyendijk-Elshout (Oegstgeest): 
Museum en Universiteit. 
15.00-15.30 uur: Dr. P.H. Kylstra (Utrecht): Educatief aspect van 
het Utrechts Universiteitsmuseum. 
15.30-16.00 uur: Drs. M. Fournier (Alphen aan den Rijn): Spier-
kracht en mechanische gymnastiek. 

*31 oktober: Medisch Historische Club, Kasteeltje Heyendael, Geert Grooteplein 
9, Nijmegen. 
20.00 uur: Dr. D. de Moulin, Claude Bernard. 

*28 november: Medisch-Historische Club, Nijmegen (zie 31 oktober). 
20.00 uur; Dr. J P. Verhave, Bestudering en bestrijding van eertijds 
inheemse malaria in Nederland. Met vooroorlogse film. 

9 december: lOe Medisch Historische Dag; Medisch Encyclopedisch Instituut, 
Vrije Universiteit, Amsterdam. 

*19 december: Medisch-Historische Club, Nijmegen (zie 31 oktober). 
20.00 uur: Drs. M.J. van Lieburg, William Harvey (1578-1657) en de 
ontvangst van zijn "De Motu cordis"(1628) in Nederland. 

18 januari: Inaugurale oratie Prof. Dr. H.A.M. Snelders; Landbouwhogeschool 
Wageningen. 

20-21 april:Conferentie over maatschappijgeschiedenis. Techniek ah centrale 
factor in de maatschappelijke verandering; Kerk en Wereld, Drieber-
gen. 

22-25 augustus: Symposium Huygens (zie biz. 154-155). 

BOEKBESPREKINGEN 

David Hume, Het menselijk inzicht. Een onderzoek naar het denken van de 
mens. Vertaling en inleiding van dr. J. Kuin. (Meppel, Amsterdam: Boom, 
1978), 218 p., ingen./29,50 (Boom klassiek, 6). 
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Toen David Hume (1711-1776) begon aan zijn eerste filosofische werk, de 
Treatise of Human Nature (1739), wilde hij, zoals Newton dat in de natuurwe
tenschappen had gedaan, door introductie van de empirische methode en de 
ontdekking van enige eenvoudige principes ook de wetenschap van de mens 
("moral philosophy") hervormen. Zijn vertrouwen in de natuurwetenschappe-
lijke methode blijkt al uit de ondertitel van het werk: An attempt to introduce 
the experimental Method of Reasoning Into Moral Subjects. Zijn latere Enquiry 
concerning Humat Understanding (1748, 1758), een omwerking in minder aca-
demische stijl van het eerste deel van de Treatise en als introductie tot het 
denken van Hume meer geschikt, kent nog steeds hetzelfde doel; het aanwenden 
van de redeneerwijze van de natuurwetenschap bij de bestudering van de mens. 
De uitvoering van dit Newtoniaans programma dwingt Hume tot het aannemen 
van een sceptische bonding tegenover de prestaties van de wetenschap. Als empi-
rist meent Hume dat kennis alleen gebaseerd kan zijn op direkte inneriijke of 
uiterlijke ervaring. Tussen de afzonderlijke ervaringsgegevens legt de menselijke 
geest volgens vaste patronen allerlei verbanden, zoals dat tussen oorzaak en 
gevolg, maar deze verbanden zijn in de ervaring zelf niet gegeven. Bepaalde 
verschijnselen, bv. vuur en rook, zien we altijd samen optreden en we zijn 
daarom geneigd te denken dat dit samengaan niet toevallig is, maar noodzakelijk: 
vuur is de oorzaak van rook. Het noodzakelijk karakter van dit oorzakelijk 
verband kunnen we echter op geen enkel ervaringsgegeven of redelijk argument 
baseren. 0ns vertrouwen erin berust uitsluitend op de langzame gewenning aan 
het constante samengaan van beide verschijnselen. Van inzicht in de aard van dit 
samengaan is geen sprake. Strikt genomen weten we, zelfs in de wetenschap, 
waar het zoeken naar causale verbanden zo belangrijk is, heel weinig. J. Kuin 
merkt dan ook in zijn inleiding tot zijn vertaling van de Enquiry terecht op dat 
de term "human understanding" ironisch bedoeld moet zijn. "Hume spant zich 
immers in om aan te tonen dat het menselijk verstand nauwelijks of geen inzicht 
kan bieden en dat het juist op het hoogtepunt van zijn kunnen, in de weten
schap, geheel geleid wordt door gewenning, een hogere vorm van dressuur van 
een blind instinct" (p. 7). 

Kuin's vertaling van dit merkwaardig document van het 18e eeuwse Newlonia-
nisme is uitstekend en doet alle recht aan de literaire kwaliteiten van het werk. 
De inleiding is kort en zakelijk, het notenapparaat echter niet altijd even zinvol 
en ook niet altijd even trefzeker, Als Hume het bv. heeft over fiiosofen die de 
waarachtigheid van God nodig hebben om de waarachtigheid van onze zintuigen 
te kunnen bewijzen (p. 194), bedoelt hij niet de occasionahsten,maar Descartes 
zelf. Het gaat echter om de vertahng en deze is zodanig dat aanschaf zeker 
gerechtvaardigd is. 

K. van Berkel 



153 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Het wetenschappelijke kennen. Voorwoord tot 
de Fenomenologie van de geest. Vertaling en verklarende voetnoten van Peter 
Jonkers, inleiding van Samuel IJsseling. (Meppel, Amsterdam: Boom, 1978), 
137 p., ingen./19,50 (Boom klassiek, 9). 

Het getuigt van niet geringe moed het werk van de Duitse filosoof Hegel 
(1770-1831) in het Nederiands te willen vertalen. Hegel geldt immers als een van 
de meest duistere fiiosofen, niet alleen door zijn taalgebruik, maar meer nog 
door de aard van zijn filosofie. Zijn filosofie is een filosofie van het wordende, 
niet van het zijnde, van het dynamische, niet van het statische en zij laat zich als 
zodanig minder makkelijk in taal vastleggen. Wat taalbeheersing en filosofisch 
inzicht betreft worden dus hoge eisen aan de vertaler gesteld. 
Het thema van Hegel's filosofie, het alomvattende dialektische proces van de 
bewustwording van de menselijke geest in de loop van de geschiedenis, en zijn 
weigering zich vast te leggen op enige makkelijk hanteerbare formules, brachten 
als vanzelf met zich mee een zekere onderwaardering van het natuurwetenschap-
pelijk kennen, dat juist triomfen had gevierd door af te zien van het streven naar 
inzicht in wezen en totaliteit van de Natuur en zich te beperken tot wiskundige 
analyse van fysische verschijnselen. Hegel, die wel op een natuurwetenschappe-
lijk onderwerp was gepromoveerd (Dissertatio de orbitis planetarum, 1801), gaf 
dan ook de voorkeur aan de visie van Kepler boven de resultaten van Newton en 
hij steunde Goethe in diens strijd tegen de kleurentheorie van Newton. 
Hegel's organistische denkbeelden zijn niet zonder invloed geweest op de Duitse 
natuurwetenschap van zijn tijd, maar groter werd toch zijn invloed op de mens-
wetenschappen. Ook op deze wijze is Hegel echter belangrijk geworden voor de 
geschiedenis van de natuurwetenschap, en wel via de omweg van de wetenschaps-
filosofie. Daarin wordt tegenwoordig een grotere belangstelling voor de geschie
denis van de natuurwetenschap aan de dag geiegd: men probeert recht te doen 
aan de historische ontwikkeling van de natuurwetenschap en deze niet a priori af 
te wijzen omdat zij niet voldoet aan de huidige standaarden van wetenschappe-
lijk onderzoek. Men raakt daardoor echter verzeild in het aloude probleem van 
het historisme: de spanning tussen het begrijpen van het verleden in zijn eigen 
termen en de beoordeling van het verleden aan de hand van tijdloze criteria. 
Sommigen hebben als oplossing voor dit probleem gekozen voor een Hegeliaans 
model van de ontwikkeling van de wetenschap, waarin overwonnen standpunten 
achteraf gezien geen zinioze exercities van de menselijke geest zijn geweest, maar 
noodzakelijke fasen in zijn zelfbewustwording. Een voorbeeld is S.E. Toulmin's 
Human understanding (Oxford 1972), waarin een evolutionistisch model van de 
geschiedenis van de wetenschap met een Hegeliaans model wordt gecombineerd. 
Wie geinteresserd is in dergelijke theoretische aspecten van de wetenschapsge-
schiedenis vindt in deze vertaling van Hegel's Vorrede tot de Phaenomenologie 
des Geistes (1807), zijn hoofdwerk, een zeer geschikte inleiding tot het denken 
van een van de blijvende inspiratiebronnen van het historisch denken. Hoewel er 
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duistere passages te over blijven, zijn ze door de vertaling en vooral door de 
onontbeerlijke voetnoten tot een aanvaardbaar aantal teruggebracht. 

K. van Berkel. 

J.G. de Hrmin, Inventaris van de prijsvragen uitgcschrcven door de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen 1753-1917 (Haariem: Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen; Groningen: Tjeenk Willink, 1977), 549 p., 
/80,00. 

Van de vele in de achttiende eeuw in de Nederianden opgerichte geleerde genoot-
schappen is de in 1752 te Haarlem gestichte Hollandsche Maatschappij der Weten
schappen een van de oudste en belangrijkste. Behalve door het beleggen van 
vergaderingen en het publiceren van Verhandelingen werd ook door het regel-
matig uitschrijven van prijsvragen door haar beoogd de wetenschapsbeoefening te 
stimuleren. De huidige bibliothecaris-archivaris van de Maatschappij heeft dank
zij minutieus archiefonderzoek 1206 prijsvragen opgespoord, die tussen 1753 en 
1917 zijn uitgeschreven. Op veei van deze vragen werd nimmer een antwoord 
ontvangen en lang niet alle antwoorden zijn gepubliceerd. De prijsvragen zijn 
door de auteur in chronologische volgorde behandeid; naast de titel worden 
telkens in vaste volgorde ontwerp, jaar, antwoorden, jury, bekroning, publicatie 
en eventuele opmerkingen vermeld. De strakke, systematische indeling en de 
beide indices op zaken en personen maken deze inventaris goed raadpleegbaar. 
De inleiding en met name het historische overzicht hierin zijn vanuit weten-
schapsliistorisch oogpunt gezien wat teleurstellend. In feite wordt slechts ge-
schetst hoe het aantal antwoorden op de verschillende vragen in de loop van de 
tijd gedurig afnam, hoe de persoon van de secretaris der Maatschappij een grote 
invloed uitoefende op de aard van de vragen en de eventuele bekroningen ervan 
en hoe door een aantal prijsvragen de toentertijd in de belangstelling staande 
wetenschappelijke en maatschappelijke problemen duidelijk weerspiegeld wor
den. De omgekeerde weg. gerichte stimulering van wetenschapsbeoefening door 
het uitschrijven van bepaalde prijsvragen, wordt niet of nauwelijks geanalyseerd; 
ook een vergelijking met de activiteiten van andere geleerde genootschappen 
ontbreekt. 
Voor verder onderzoek naar de relaties tussen maatschappij, genootschappen en 
het wetenschappelijk bedrijf zal deze inventaris ongetwijfeld - mede dankzij de 
voortreffelijke technische uitvoering - een belangrijke bron blijven. 

L.C. Palm 

HUYGENS SYMPOSIUM 

Op 14 april 1979 is het 350jaar geleden dat Christiaan Huygens (1629-1695) in 
Den Haag werd geboren. Ter gelegenheid van dit 350ste geboortejaar wordt er 
van 22-25 augustus 1979 in Amsterdam (Koningszaal van Artis) een internatio-
naal symposium gehouden over het leven en werk van Huygens. 
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Het programma van dit symposium omvat in de eerste plaats een serie voordrach
ten door geinviteerde sprekers. Daarnaast zijn er twee zittingen voor kortere 
voordrachten. De lijst van geinviteerde sprekers met de voorlopige titels van hun 
bijdragen ziet er als volgt uit: 

prof. dr. A.G.H. Bachrach (Leiden): The role of the Huygens-family in 17th 
century Dutch culture. 

dr. H.J.M. Bos (Utrecht): Huygens and mathematics. 
dr. H.F. Cohen (Leiden): Huygens and music. 
dr. W.A. Gabbey (Belfast): Huygens and mechanics. 
prof. dr. R. Hahn (Berkeley): Huygens's scientific contacts in France. 
prof. dr. A.R. Hall en dr. M.B. Hall (Londen): Huygens's scientific contacts in 

England. 
dr. A. Van Helden (Houston): Huygens and astronomy. 
prof. dr. M.S. Mahoney (Princeton): Huygens and the problems of time measure

ment and longitude. 
prof. dr. A.E. Shapiro (Princeton): Huygens and the theory of light. 
prof. dr. H.A.M. Snelders (Utrecht): Huygens and the concept of matter. 
prof. dr. R.S. Westman (Los Angeles): Huygens and Cartesianism. 

De voordrachten van deze sprekers zuUen in boekvorm worden gepubliceerd. 

Huygens' 350ste geboortejaar wordt verder herdacht met een tentoonstelling in 
Museum Boerhaave (Leiden) van schilderijen, handschriften en instrumenten met 
betrekking tot zijn leven en werk. Een bezoek aan deze tentoonstelling is een 
onderdeel van het sociale programma van het symposium. 
De kosten voor het symposium zullen ca. fl. 60,- p.p. bedragen (exclusief excur-
sie). 
Najaar 1978 verschijnt er een gedetailleerd overzicht van het programma. Dege-
nen die toezending daarvan op prijs stellen dan wel andere informatie wensen te 
ontvangen kunnen contact opnemen met de secretaris van de Commissie Huy
gens: dr. H.J.M. Bos, Mathematisch Instituut, Budapesfiaan 6, 3584 CD Utrecht. 


