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buitenlandse berichten over de ontdekking Neder
land bereikten. Er bevond zich in Nederland een 
aanzienlijke groep sterrenkundig op niveau geïn
teresseerden, getuige bijvoorbeeld de intekening 
door 423 mensen op de Nederlandse vertaling van 
Lalandes Astronomie. Door afwezigheid van over
heidssteun was er echter geen continuïteit in de 
Nederlandse inspanningen. 

De eerste twee delen van het boek, de Jieschrij-
ving van de 'konstgenootschappen' en van het 
komeetonderzoek, zijn heide zeer interessant, en 
bevatten veel nieuw materiaal. Deze delen staan 
tamelijk los van elkaar: het belang van de genoot
schappen voor de komeetonderzoekers wordt niet 
expliciet besproken. De afwezigheid van enige 
serieuze bijdrage van Nederlanders aan de bepa
ling van de zonneparallax maakt dat het derde 
deel van het boek minder nieuws brengt. 

Hier en daar wreekt zich enigszins dat Zuider
vaart niet zelf een aktief sterrenkundige is. Als 
Klinkenberg en Messier het niet eens zijn over de 
baan van de komeet van 1762 rekent hij niet na 
wie van de twee gelijk had. Hij lijkt het werkelijke 
belang van de zonneparallax niet echt te begrij
pen. En als onderbouwing van zijn stelling dat het 
begrip van de zonne-cyclus anno 1998 niet beter is 
dan ten tijde van de ontdekking ervan door Wolf 
citeert hij (de Engelse vertaling van) een boek uit 
1951. 

Het boek is zeer leesbaar, niet het minst door 
Zuidervaarts gevoel voor een pakkende anekdote 
of humoristisch citaat: 'Indien nu de verwagte 
comeet verschijnen moge, dan wensche ik harte
lijk, dat hy zich met een lange glinsterende staart 
vertoone: anders zal men roepen: 'Professor! Is 
dat de Comeet? Is het anders niet! Dan had gij 
zoveel tijds voor dien kleinen Comeet niet hoeven 
verspillen.' 

De gangbare opvatting dat de achttiende-eeuw
se sterrenkunde niet veel voorstelde beperkt zich 
mijns inziens niet tot Nederland. Als we Panne-
koeks bekende geschiedenis De groei van ons 
wereldbeeld er op naslaan, vinden we dat er na het 
werk van Newton en Halley een hiaat valt, dat 
vrijwel samenvalt met de door Zuidervaart behan
delde periode. Op het gebied van de waarnemin
gen was feitelijk alleen het werk van Bradley in 
deze periode interessant, met de ontdekkingen 
van de aberratie (in 1728) en van de notatie (1748). 
(Bradley's zeer nauwkeurige positiemetingen van 
3000 sterren werden pas veel later door Bessell 
verwerkt tot een in 1818 uitgegeven catalogus.) Op 
het gebied van de theorie is er wiskundige ontwik
keling door Laplace en Lagrange, maar sterren
kundig leverde dit vooralsnog weinig op: alleen de 

onderlinge storingen van Jupiter en Saturnus wer
den begrepen. (Pannekoek roemt het werk van 
Laplace aan de baan van de maan, en blijkt zich 
niet te hebben gerealiseerd dat dit fout was.) Pas 
na 1775 zou de sterrenkunde weer op gang komen, 
met de waarnemingen van William Herschell en 
het theoretisch werk van Gauss. 

De internationale luwte in de ontwikkeling van 
de sterrenkunde verklaart de schijnbare paradox 
dat de conclusie van Zuidervaart dat de Neder
landse sterrenkunde van de achttiende eeuw inter
nationaal behoorlijk meetelde, gerechtvaardigd is, 
ook al moet men op grond van het door hem 
bovengehaalde materiaal tot de conclusie komen 
dat de Nederlandse sterrenkunde in de achttiende 
eeuw op een absolute schaal niet bijster veel voor
stelt. 

Zuidervaart heeft een enorme hoeveelheid werk 
verzet, en dit capabel samengevat. Zijn boek zal 
een onmisbare klassieker worden voor de geschie
denis van de sterrenkunde in ons land. Het is 
bovendien een genoegen om te lezen. 

Frank Verbunt 

Patricia Faasse, Zuiver om de wetenschap. De .Aka
demie en haar levenswetenschappelijke instituten. 
Bijdragen tot de Geschiedenis van de Koninklijke 
Nederland.se Akademie van Wetenschappen dl. 4 
(Amsterdam: Koninklijke Nederlandse .•\kadeinie 
van Wetenschappen 1999) 281 pp., ill., ISBN 90-
6984-243-2 

De Akademie, zoals betrokkenen de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW) meestal noemen, heeft een aantal onder
zoeksinstituten onder zich. Op dit moment zes op 
het gebied van de levenswetenschappen en zeven 
op het gellied van de geesteswetenschappen -
waaronder het sinds Het Bureau ons alle bekende 
P.J. Meertens Instituut. Een centraal historisch 
punt in Patricia Faasses studie is dat het in eerste 
instantie een samenloop van omstandigheden is 
dat de Akademie juist deze onderzoeksinstituten 
beheert. 

Het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek 
werd in 1909 geopend na uitgebreide discussie 
waarbij een verzoek van een internationale asso
ciatie voor hersenonderzoek om tot een netwerk 
van zulke instituten te komen aanleiding was en 
dankzij acties van Akademieleden de doorslag gaf 
Een ander instituut, eveneens op collectievorming 
gericht maar nu van schimmels, kwam in een aan
tal stappen onder de hoede van de Akademie. Een 
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door F.A.F.C. Went in 1896 uit Indië meegenomen 
verzameling schimmels, mede gebruikt om cultu
res te verkopen, verhuisde op den duur als het 
Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) 
naar het op privé-kapitaal gebaseerde Phyto-
pathologisch Laboratorium Willie Commelin 
Scholten in Amsterdam. Toen in en na de Eerste 
Wereldoorlog de .\ssociation Internationale des 
Botanistes en de steun die zij aan CBS leverde 
wegvielen, vroeg Went in 1918 de Akademie bij de 
minister een vergelijkliare steun te vragen. Dat 
gebeurde enige jaren later, met de Akademie als 
kanaal, en verder vertegenwoordigd in het toe
zicht van CBS. (Pas vanaf 1968 zou CBS een volle
dig Akademie-instituut worden.) 

Op eigen termen waren de instituten van de 
Akademie redelijk succesvol, dat wil zeggen 
dienstverlening op basis van collectievorming - en 
wel van hersenen, schimmels en embryo's (het 
derde instituut dat uit het begin van de twintigste 
eeuw dateerde, het Hubrecht Laboratorium). Met 
de algemene sterke groei van wetenschappelijk 
onderzoek na 1950, en een aantal personele ver
anderingen in de leiding van de instituten, ont
wikkelden zij zich tot instituten voor zuiver 
wetenschappelijk onderzoek. In diezelfde tijd wer
den nieuwe instituten opgericht op het gebied van 
de oecologie, welke uiteindelijk (in 1992) fuseer
den tot het Nederlands Instituut voor Occologisch 
Onderzoek (NIOO) - het vierde instituut dat 
door Patricia Faasse in detail onderzocht werd. 

Inmiddels waren er overigens in de wereld van 
de wetenschap verdere veranderingen opgetreden, 
kort samen te vatten als de opkomst van onder
zoek- en wetenschapsbeleid, de noodzaak van ver
antwoording, en meer professionele organisatie. 
Voor de Akademie-instituten betekende dit dat zij 
vanaf 1989 onder eenzelfde regime vielen, en 
regelmatig extern geëvalueerd werden. De ad-hoc 
collectie van .Akademie-instituten werd gesyste
matiseerd. 

De KNAW wil nu haar geschiedenis op schrift 
te stellen. In dat kader werkte Patricia Faasse als 
free-lance onderzoeker een aantal jaren aan de 
geschiedenis van de vier bovengenoemde Akade
mie-instituten op het gebied van de levensweten
schappen. Een deel van haar data en inzichten zijn 
samengenomen in het hier besproken boek. 

Dat levert fascinerende portretten van een aan
tal hoofd- en bijfiguren in deze geschiedenis. 
Zoals van L^aniel de Lange (van 1917 tot 1946 
directeur/collectiebeheerder van het Hubrecht 
Laboratorium, maar ook actief in het socialisme), 
van Cornells Ubbo Ariëns Kappers (van 1922 tot 
1946 directeur van het Herseninstituut, internatio

naal befaamd en gevraagd vanwege zijn verge
lijkende anatomie van het centrale zenuwstelsel, 
maar pas in 1929 eindelijk hoogleraar, aan de Uni
versiteit van Amsterdam), en van Johanna Wester-
dijk (van 1917 tot 1957 directeur van het CBS, 
buitengewoon hoogleraar in de fytopathologie (in 
Utrecht) sinds 1917, daadkrachtig, en met een 
sleutelrol in het onderzoek naar de iepenziekte in 
de jaren twintigen later). 

En het levert vignetten van episodes, zoals de 
strijd tussen Westerdijk en Ritzema Bos over fun
damenteel versus praktisch gericht onderzoek in 
de fytopathologie; het verschil bleef, maar de 
'zieke iepen jdeden] wat geen mens vermocht', 
namelijk, de respectieve instituten laten samen
werken. Of de wederwaardigheden van de KNAW-
Commissie voor Oecologie, ingesteld in 1950 
(vanwege het rapport van een studiereis van 
Mörzer Bruijns van Staatsbo.sbehecr in 1949, dat 
meer verspreiding kreeg dan verwacht), gevraagd 
om aan te geven wat voor extra stimulering nodig 
zou zijn, verbaasd over de positieve ontvangst van 
haar rapport in 1952, en vervolgens in staat gesteld 
0111 instituten te helpen oprichten (1954: Instituut 
voor Oecologisch Onderzoek; 1957: Hydrobio-
logisch Instituut). En de controverses over rich
ting van en medezeggenschap over het onderzoek 
in het Limnologisch Instituut (de nieuwe naam 
van het Hydrobiologisch Instituut) in 1969 en het 
Hubrecht Laboratorium in 1974, waarin inhoude-
lijk-wetenschappeliike, organisatorisch-besluurlijke 
en persoonlijke kwesties tegelijkertijd aan de orde 
waren, en met moeite werkbare oplossingen gere
aliseerd werden. Het leven van de instituten, en 
van hun relatie met de .Akademie, was niet rim
pelloos. 

De auteur van deze portretten en vignetten 
vindt bredere vragen belangrijk. Met name moet 
deze geschiedenis 'van binnenuit' van de relaties 
tu.ssen de instituten en de Akademie iets laten zien 
over de identiteit van de Akademie wanneer ze in 
het begin van deze eeuw instituten onder haar 
hoede neemt, dit Ix'schermvrouwschap continu
eert en moet verdedigen in de jaren vijftig en de 
jaren zeventig en later, en zo ook haar eigen rol 
articuleert. 

Als we de slotzin van het boek mogen geloven 
heeft de Akademie uiteindelijk, maar 'haars on
danks' instituten geschapen die iets voor elkaar 
kregen (namelijk lange-terniijn multidisciplinair 
onderzoek) al voordat dat tot algemeen erkend 
ideaal werd verheven. De ironie die de auteur sig
naleert moet te maken hebben met de combinatie 
van de terughoudendheid van de Akademie om te 
interveniëren in de wetenschap, gekoppeld aan de 
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brede, en dus niet disciplinair georiënteerde inzet 
van de Akademie. Het hangt dan van omstandig
heden en historische ontwikkelingen af welke van 
deze twee componenten (en in welke volgorde) 
aan de orde komen. Het netto-effect lijkt positief 
- al kan het dus niet zonder meer op het conto 
van de Akademie geschreven worden. 

Er spelen wel meer zaken in de ontwikkeling die 
Patricia Faasse beschrijft. Vóór de Tweede Wereld
oorlog lijkt wetenschap een zaak van individuen die 
zich in een internationale context bewegen. Be
stuurlijke arrangementen worden ad-hoc vorm 
gegeven. Sponsors spelen weliswaar een belangrij
ke rol, maar zij identificeren zich met de dan 
dominante wetenschappelijke cultuur. 

Na de Tweede Wereldoorlog is de Akademie niet 
meer alleen: ZWO wordt opgericht als een organi
satie ter bevordering van zuiver wetenschappelijk 
onderzoek, met voor die tijd aanmerkelijke finan
ciële middelen, en met een bureaucratische verant
woordelijkheid naar de geldgever (het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) toe. 
De wederzijdse positionering van ZWO en KNAW 
wordt bepaald door de gedeelde interesse in 'zui
vere' wetenschap, en de strijd om dat gedeelde 
domein. In Patricia Faasses geschiedenis wordt 
niet genoemd dat er al nieuwe organisaties werden 
opgericht voordat ZWO formeel van start ging 
(FOM met z'n latere instituten, het Mathematisch 
Centrum), wat een bruid.schat inhield die toen en 
later tot verdere concurrentie niet de .akademie en 
haar instituten leidde. 

Patricia Faasse benadrukt het verschil tussen de 
bureaucratische regelingen voor ZWO-instituten, 
en de lossere manier waarop de .Akademie met 
commissies van beheer of toezicht werkte, en waar 
de productiviteit van wetenschappelijk onderzoek 
en dienstverlening voorop stond. Omdat er in het 
boek geen data gegeven worden voor de ZWO-
instituten blijft het contrast overigens in de lucht 
hangen. 

De activiteiten van de Akademie in de jaren 
vijftig op het gebied van de oecologie lijken niet te 
lijden te hebben gehad van concurrentie met 
ZWO. De ZWO-stichting voor biologische weten
schappen wordt pas eind jaren zestig en begin 
jaren zeventig actief. De Akademie is (naast de 
universiteiten) aanvankelijk de enige speler op het 
gebied van bevordering van zuiver-wetenschappe
lijk oecologisch onderzoek. 

Later, in de jaren zeventig, is de context waarin 
Akademie en ZWO opereren veranderd. Dit is bij
zonder duidelijk als staatssecretaris Klein, in 1975, 
zonder voorafgaand overleg met betrokkenen, 
aankondigt dat het Instituut voor Hersenonderz

oek gesloten moet worden. Kleins aankondiging 
leidt tot reacties van alle betrokkenen, en het netto 
effect is dat het Instituut niet gesloten wordt, maar 
wel serieus moet reorganiseren, tot en met het 
afstoten van projecten en onderzoekers die niet 
passen in het nieuwe programma. 

'Disciplinering van de groei' is de titel van het 
hoofdstuk waarin Patricia Faasse deze en andere 
recente ontwikkelingen beschrijft. Opnieuw zijn 
er fascinerende doorkijkjes op de combinatie van 
interne problemen en externe druk die tot reorga
nisaties leiden, en inmiddels instituten voor mul
tidisciplinair onderzoek opgeleverd hebben die 
een nieuwe bloei tegemoet lijken te gaan. 

Waartoe telt het boek op? De portretten en vig
netten zijn fascinerend, ook al zijn de contexten 
waarin ze ingebed zijn niet altijd voldoende uitge
werkt. L ât betekent ook dat de relatie tussen de 
historische reconstructies en de algemene be
schouwingen niet altijd duidelijk zijn. Het boek 
geeft 'gemengde' geschiedschrijving, en dat leidt 
dan ook tot gemengde gevoelens. Het is niet een 
geschiedenis van de instituten zelf, hun werk en 
hun externe relaties (al worden elementen daar
van wel zichtbaar gemaakt), maar van hun orga
nisatie en leiding in relatie tot de Akademie. 
Tegelijkertijd wordt de Akademie zelf niet be
schreven, alleen haar relaties met de instituten. 
Dat past weliswaar in de centrale vraagstelling 
naar de relaties tussen instituten en Akademie, 
maar creëert ook schimmigheid over wat de .Aka
demie is en doet. Of er inderdaad zoiets is als een 
Akademie-instituut met typerende kenmerken is 
dan ook de vraag. 

Een verdere beperking is dat data en analyses 
beperkt zijn tot Nederland. Voor geschiedschrij
ving is dat geen probleem, maar Patricia Faasse 
wil ook algemene claims over wetenschapsbeoefe
ning en wetenschapsbeleid maken. .Met haar vlotte 
pen kan ze haar indrukken op dit punt (en trou
wens ook op andere punten) goed op de lezer 
overdragen, maar of ze gelijk heeft is een tweede. 

Arie Rip 

Martijn Eickhoff, Barbara Henkes en Frank van 
Vree ed.. Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in 
Nederland 1900-19SO (Zutphen: Walburg Pers 
2000) 254 pp,, ill., ƒ39,50, ISBN 90-5730-135-0. 

Deze elfde editie van het Jaarboek Oorlogsdocu
mentatie '40-'45 weerspiegelt de verbreding die 
het werkterrein van het NIOD hij de aanvang van 
het nieuwe millennnium heeft ondergaan. Voor-
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