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Inleiding

Gerard Alberts

In de reeks van studies over de KNAW en de Nederlandse wetenschap op ver-
schillende tijdstippen is deze bundel gewijd aan de periode rond de Tweede 
Wereldoorlog. De vraag die centraal staat, is welke invloed de oorlog heeft gehad 
op het Nederlandse wetenschapsbedrijf. Het antwoord op die vraag bereikt u in een 
omtrekkende beweging. De lezer zal onmiddellijk herkennen dat het noch voor de 
Akademie, noch voor de wetenschapsbeoefening die periode van stilstand was, 
waarvoor zij vaak is aangezien. Er waren problemen en ernstige verliezen, som-
mige activiteiten werden afgebroken en in een aantal gevallen dwong de oorlog 
tot een creatieve omschakeling. De bijdragen in deze bundel signaleren duidelijke 
veranderingen in de wijze van wetenschapsbeoefening. De beschouwingen over 
de verschillende gebieden laten zelfs een gemeenschappelijke tendens vermoeden. 
Maar was het eigenlijk vooral de invloed van de oorlog die zich deed gelden? 

Het was een gelukkige keuze van de KNAW-commissie voor geschiedschrijving, 
onder voorzitterschap van W.P. Gerritsen, om op voorhand een langere periode in 
beschouwing te nemen, namelijk die van 1930 tot 1960. Deze periodisering geeft 
de gelegenheid de lotgevallen van de Akademie en de wetenschap dwars door de 
oorlog heen te volgen. Het gekozen tijdvak gaf op voorhand aan dat het niet in 
de bedoeling lag om de oorlogsjaren afzonderlijk te bestuderen, indien al iemand 
daartoe geneigd mocht zijn. Wat wetenschapshistorici totnogtoe in sterke mate 
gedaan hebben, is de oorlogsjaren overslaan. De indruk van stilstand werd ge-
makkelijk gewekt doordat er weinig over geschreven is. De verhandelingen over 
wetenschapsbeoefening waren sterk gericht op het interbellum of juist op de na-
oorlogse periode van wederopbouw. De studies over de oorlogsjaren legden sterk 
de nadruk op de lotgevallen van instellingen en personen. De wetenschapsbeoefe-
ning in de oorlogsjaren kwam daardoor op schijnbaar natuurlijke wijze nauwelijks 
aan bod. We hebben als wetenschapshistorici op deze wijze een periode blanco 
gelaten. Aangemoedigd door de gegeven afbakening in tijd hebben de auteurs in 
hun voordrachten en in de geschreven uitwerking een welkome bijdrage geleverd 
aan een geschiedenis van de wetenschapsbeoefening door de oorlog heen. 

Het resultaat is een drietal beschouwingen over de activiteiten van de KNAW 
voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en een drietal studies van verande-
ringen in de manier van bedrijven van wetenschap. Deze studies bieden een blik 
achtereenvolgens in de β-, γ- en α-wetenschappen.
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De oorlogsjaren vormden voor de Akademie een periode zonder het predicaat 
Koninklijk. Deze ‘hoge’ bescherming was er even niet en daardoor werd voor korte 
tijd duidelijk binnen welke vanzelfsprekende gezagverhoudingen de Akademie 
functioneerde. In ‘De Akademie tijdens de bezetting’ volgt P.J. Knegtmans het 
spitsroedenlopen waartoe de Akademie zich genoodzaakt zag. Met een afwisse-
ling van een verontwaardigd en trots opkomen voor haar autonomie en een ver-
mijden al te zichtbaar te worden laveerde de NAW door de bezettingsperiode. 
Opmerkelijk zijn de bevindingen betreffende de geschiedenis van de zuivering di-
rect na de oorlog. In veelzeggende details legt Knegtmans bloot hoe de Akademie 
zich reeds vóór de oorlog zorgen maakte over haar maatschappelijke positie en 
autonomie. Het voorstel om ambtskledij te ontwerpen mag vanuit 21e eeuws per-
spectief bezien een malle bevlieging schijnen, het was toen een uitdrukking van de 
met die bezinning samenhangende distinctiedrang. 

In ‘Niet ‘het huis der wetenschap’’ vormen diezelfde details de opmaat voor  
G. Alberts’ verhaal over de veranderende verhouding tussen wetenschap en sa-
menleving. De maatschappelijke steun verschoof en de wetenschapsbeoefening 
veranderde van stijl. Waar wetenschapsbeoefenaars zich voor en tijdens de oorlog 
van de Akademie bedienden om wetenschap te organiseren, om uiting te geven 
aan hun maatschappelijk engagement en zich te bezinnen op de maatschappelijke 

De distinctiedrang binnen de KNAW leidde in 1938 tot het ontwerp voor een ambtskostuum. 
Het werd nimmer gerealiseerd.
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waardering voor wetenschap, deden zij dat na de oorlog bij uitstek via andere 
kanalen. Tijdens de bezetting voerde een poging van de Akademie zich minder 
zichtbaar en politiek minder grijpbaar te maken tot de oprichting van de WWON, 
de Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisatie in Nederland. Het was 
deze WWON waarvan men zich een ‘huis der wetenschap’ had voorgesteld. De 
werkgemeenschap gaf ongedacht uitdrukking aan een nieuwe visie op weten-
schap en was daarmee een voorbode van de nieuwe georganiseerdheid van weten-
schap die na de oorlog gestalte kreeg in de oprichting van ZWO, de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. De Akademie verzette zich 
in de jaren 1940 en 1950 heftig tegen een vernieuwing die zich aanvankelijk juist 
ook in het Trippenhuis had afgespeeld. Het verzet gaf een terugslag en leidde tot 
een splijting in de gelederen van de Akademie. Met grote inzet zette ze zichzelf 
buitenspel.

H.G. van Bueren schrijft zijn ‘Natuurwetenschap in Nederland tussen 1930 en 
1960’ vanuit een voelbaar engagement. Natuurkunde te studeren, de radioastro-
nomie te beoefenen, was immers een voorrecht, en daaraan beantwoordde men 
met een toewijding aan de zaak van de natuurwetenschap. De directe invloed van 
de oorlog was vernieling van materiaal, maar, veel erger, ook frustratie van talent. 
De oorlog maakte de rustige toewijding onmogelijk en betekende in talrijke ge-
vallen het einde van een wetenschappelijke carrière. Degenen die bleven kregen 
uitstekende kansen. De verjonging van de natuurwetenschappelijke gemeenschap 
bracht, na een aanvankelijk wat moeizaam herstel, de Nederlandse natuurweten-
schap rond 1960 op wereldniveau. Het naoorlogse herstel bestond ook in nieuwe 
financieringsvormen, nieuwe samenwerking tussen universiteit en industrie en 
nieuwe beleidsinstrumenten. Van Bueren (oud-voorzitter van de Raad van Advies 
voor Wetenschapsbeleid) hecht grote waarde aan de bijdragen van de industrie 
aan de wetenschapsbeoefening. 

In ‘De sociologie in buiten- en binnenland: 1930-1960’ voert L. Laeyendecker 
de lezer door heel veel buitenland en schijnbaar weinig Nederland. Hij kan dit 
doen vanuit de observatie dat de sociologie van een losse verzameling nationale 
tradities een internationale wetenschap werd. De Amerikaanse sociologie kreeg 
zijn moderne pragmatische, weinig theoretische, inslag door een bijzondere wis-
selwerking van Europese invloeden en ontwikkelingen in de Verenigde Staten. 
Daar was de oorlog een uitdrukkelijk stimulerende factor met opdrachten vanuit 
leger en overheid. De stroming die rond 1950 domineerde had opnieuw verschil-
lende Europese invloeden geabsorbeerd, door hernieuwde receptie van klassieken 
en opname van Europese migranten. Het was deze school die als ‘Amerikaans’ een 
sterke invloed had op de Nederlandse sociologie, moderne sociologie. Kritiek op 
deze school, op de consensusgerichtheid ervan, rees in de jaren zestig zowel in 
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de Verenigde Staten als in Europa. De overgang van 1930 tot 1960 was die van 
een zwak geïnstitutionaliseerde intellectuele traditie naar een uitgekristalliseerde 
wetenschap met eigen vraagstellingen die rond 1960 haar plaats opeiste aan de 
universiteiten en geleidelijk entree vond in de Akademie.

Modernisering van de wetenschap is ook de leidraad van Herman Pleij’s ‘Wytze 
Gerbens Hellinga als naoorlogs vernieuwer van de geesteswetenschappen’. Hellinga 
mag als een bijzondere eenling verschijnen, een razende intellectueel die zelf niets 
afmaakte maar uit de taalkunde een hele reeks van nieuwe disciplines deed af-
splitsen, met de nadruk op scherpe vraagstelling en vermeende navolging van na-
tuurwetenschappelijke aanpak maakt Pleij hem herkenbaar als exemplaar van al-
gemeen patroon modernisering in de wetenschap. De vele projecten die Hellinga 
entameerde verrieden bovendien dat er een bij die modernisering passende finan-
cieringsstructuur in opbouw was.

E. de Jongh beschouwde de ontwikkeling in de kunstgeschiedenis in de ge-
noemde periode, ‘Van oriëntatie op vorm naar oriëntatie op inhoud. De bestu-
dering van de zeventiende-eeuwse Hollandse kunst tussen 1930 en 1960’. Omdat 
De Jongh verkoos zijn voordracht niet in deze bundel te publiceren, volgt hier de 
samenvatting.1

Kunstgeschiedenis als discipline is in Nederland laat van de grond gekomen en was lange 
tijd behalve historisch-archivalisch, in sterke mate gericht op stilistiek, vorm en schoonheid, 
en soms ook op de psychologie van de kunstenaar. Voor de inhoud van de kunstwerken 
en voor de samenhang van de kunstwerken met andere cultuurverschijnselen toonden de 
meeste Nederlandse kunsthistorici opmerkelijk weinig belangstelling. In de jaren dertig en 
veertig was dat nog steeds zo, hoewel er enkelen waren, kort na de Tweede Wereldoorlog, 
die vooral onder invloed van de denkwereld van de zogenaamde Warburg-school, hun aan-
dacht begonnen te verleggen naar de voorstelling en haar betekenissen, soms zonder de ar-
tistieke kwaliteit daarbij in het geding te brengen. Het betekende de intrede in ons land van 
de iconologie, een interpretatiemethode die zich in de jaren vijftig verder zou ontplooien 
en die in de decennia daarna tot grote bloei zou geraken. Totdat er (pas in de jaren tachtig) 
andere paradigmata in het veld werden gebracht.

C.D. Andriesse traceert de overgang van de huisuitgeverij van de Akademie 
naar toonaangevend internationaal concern, van ‘Noord-Hollandsche Uitgevers 
Maatschappij’ opgericht in 1931, naar het sinds 1946 in het Engels ‘North-Holland’ 
genoemde bedrijf dat in 1970 met Elsevier samenging. In ‘De rol der Akademie in 
de uitgeverij, tijdens en kort na de oorlog’ heeft Andriesse een appeltje te schillen 

1 Voor meer achtergrond vgl. Eddy de Jongh, Kwesties van betekenis : thema en motief in de Nederlandse 
schilderkunst van de zeventiende eeuw (Leiden 19992). 
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met degenen die het moderne en veelbelovende van die ontwikkeling indertijd 
niet inzagen. Het doorlopend publiceren werd immers een levenskenmerk van 
moderne wetenschap en daar hoorden nieuwe organisaties bij, in dit geval een 
modern uitgeversbedrijf.

Deze bundel is het resultaat van een studiedag onder dezelfde titel gehouden op 
2 december 2003 (!) in het Trippenhuis. Een publicatietermijn van ruim vijf jaar 
is slechts voor een klein deel aan de auteurs toe te schrijven. Door verschillende 
oorzaken is het ter perse brengen van de bijdrage een aantal malen stilgevallen. 
Niettemin beveel ik het resultaat in uw aandacht aan. Het resultaat mag er zijn, 
mede omdat het bijdraagt tot een geschiedenis van wetenschapsbeoefening door 
de oorlog heen. De opstellen slagen erin de weinig beschreven episode van we-
tenschap in de Tweede Wereldoorlog in Nederland verder in te vullen door de 
geschiedenis van instellingen en inhoud met elkaar te verbinden. 

Knegtmans, Alberts en Andriesse starten hun beschouwing weliswaar vanuit 
de Akademie als instelling, maar leggen de verbinding naar stijl en inhoud van 
de wetenschappen. Het was in de relatie tot de samenleving dat de verbinding 
scherp zichtbaar werd. In de bezettingstijd was dat natuurlijk niet verwonderlijk 
omdat de buitenwereld niet als waarderend en beschermend maar als bedreigend 
verscheen. Beschouwen we de gehele periode 1930-1960 dan is het de toenemende 
georganiseerdheid van wetenschapsbeoefening die de schakel vormde tussen in-
stitutie en inhoud. De mate van organisatie was voor de betrokkenen indertijd 
een herkenbaar punt van verandering. Niet alles was na de oorlog grootschalig of 
big science, wel signaleerden de Akademieleden de opkomst van research als type-
rende aanpak. Het was een modernisering van de wetenschap die niet door ieder-
een verwelkomd werd. Uitingen van vernieuwing, zoals de oprichting van ZWO of 
de internationale profilering van een ondernemend uitgeversbedrijf, konden soms 
op scepsis rekenen. 

Van Bueren, Laeyendecker en Pley houden de connectie tussen inhoud en insti-
tutie vast. De inhoudelijke verschuivingen die zij beschrijven in de geschiedenis 
van natuurkunde, sociologie en neerlandistiek, brachten veranderingen in stijl en 
uiteindelijk ook veranderingen in financiering met zich mee. We lezen bij Pleij 
hoe Hellinga telkens nieuwe vraagstellingen opwierp en daar projectmatige finan-
ciering bij verwierf. Laeyendeckers overzicht toont hoe de sociologie afhankelijk 
is van de regimes in de verschillende landen en hoezeer de in de wederopbouw-
tijd opkomende moderne sociologie in de Verenigde Staten verwant was met een 
Amerikaanse way of life, en voor de verbreiding van een consensusmaatschap-
pij gepropageerd werd. Nog radicaler spreekt uit Van Buerens betoog, en uit zijn 
eigen carrière van radio-astronoom tot voorzitter van de RAWB, hoe de weten-
schapsbeoefening niet alleen gemoderniseerd en sterker georganiseerd werd, maar 



12 De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960

daarvoor ook nieuwe instituties in het leven riep. Het academisch uitgeversbedrijf, 
door Andriesse in de laatste bijdrage in deze bundel tegen het licht gehouden, was 
zelf zo’n uitdrukking van een intensivering van het wetenschapsbedrijf. Ook dit 
was een vorm van georganiseerdheid van de wetenschapsbeoefening waarin de 
Akademie in het interbellum vooropliep, maar in de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw voorbijgestreefd werd door initiatieven van elders. Opvallend is dat alle drie 
de bijdragen op verschillende wetenschapsterreinen een modernisering signaleren 
die bestond uit een toenemende georganiseerdheid en planmatigheid, een meer 
expliciet stellen van doelen voor het onderzoek en hypothesen binnen het onder-
zoek en een aanpak die opgevat werd, en soms nog wordt, als navolging van een 
natuurwetenschappelijke methode. Het zijn deze kenmerken die zich ook aan de 
institutionele kant laten en lieten herkennen.

Zelf veranderde de Akademie van de organisatie, het orgaan voor weten-
schapsbeoefening, naar één van de organisaties. We lezen bij Knegtmans dat de 
Akademie in 1938 protesteerde tegen verlies van de uitverkoren plaats, tegen het 
figureren als gewoon één vereniging onder de verenigingen. Bij Alberts zien we 
hoe ze zich in de bezettingsjaren juist in die gedaante verschool, als één onder de 
organisaties verenigd in de Werkgemeenschap. Na de oorlog protesteerde ze tegen 
verlies van autoriteit over het wetenschappelijk onderzoek. Ondanks de effecten 
van de Tweede Wereldoorlog maakte de Nederlandse wetenschapsbeoefening een 
opmerkelijke bloei door in de jaren vijftig en zestig. In de geesteswetenschappen 
kwamen er nieuwe stijlen van vraagstelling bij. De sociale wetenschappen ver-
wierven zich een plaats in de Nederlandse wetenschap met een moderne door 
Amerikaanse invloeden geïnspireerde manier van werken en kregen langzaam 
erkenning aan de universiteiten en in de Akademie. De natuurwetenschappen 
vonden zichzelf opnieuw uit met nieuwe organisatievormen. De wetenschapsbe-
oefenaren bewandelden diverse wegen en schiepen nieuwe kanalen om de maat-
schappelijke steun te verwerven die nodig was voor deze bloei. Voor de geleerden 
zelf was de Koninklijke Akademie één organisatievorm onder vele geworden om 
dit te organiseren. Voor de Akademie als instelling voor de wetenschappen was 
de verschuiving van 1930 tot 1960 die van verdwijnen van uniciteit. Ze stond niet 
langer boven, maar middenin het veld van wetenschap.

Amsterdam, 2 december 2008
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De Akademie tijdens de bezetting

Peter Jan Knegtmans

Gefrustreerde ambities

Het heeft er veel van dat aan het eind van de jaren dertig van de twintigste eeuw 
de positie van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen niet 
overeenstemde met haar ambities. De Akademie zag zichzelf als het voornaamste 
wetenschappelijke college in Nederland, maar in de praktijk vormden haar taken 
daar maar een flauwe afspiegeling van. Zij beheerde enkele instituten die tot doel 
hadden collecties te vormen tot bevordering van de wetenschapsbeoefening: het 
Centraal Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam, het Hubrechtfonds en 
het daarmee gelieerde Embryologisch Instituut in Utrecht en het Centraal Bureau 
voor Schimmelcultures in Baarn. In de loop der jaren hadden deze instellingen 
zich ontwikkeld tot onderzoekscentra met een grote internationale reputatie, maar 
dat de glans daarvan afstraalde op de Akademie staat niet vast. Voorts telde de 
Akademie commissies voor dialectologie en volkskunde, elk met een klein bu-
reau waar wetenschappelijk onderzoek werd verricht. Verder liet zij zich door een 
of meer leden vertegenwoordigen in allerlei commissies en besturen die toezicht 
hielden op het beheer van een bepaalde wetenschappelijke collectie of de uitvoe-
ring van een wetenschappelijk project. Voor het overige beperkte haar taak zich tot 
het uitbrengen van advies aan de regering over subsidieverzoeken op wetenschap-
pelijk terrein en het aanwijzen van vertegenwoordigers voor wetenschappelijke 
bijeenkomsten waarvoor de regering was uitgenodigd. Slechts een heel enkele keer 
werd haar advies verlangd in een zaak van nationaal gewicht.

Bij een zo grote kloof tussen de feitelijke taken van de Akademie en haar zelfbeeld 
moet worden vastgesteld dat zij met een imagoprobleem kampte. Het Akademielid 
Ernst Julius Cohen noemde haar in 1937 in een rede een ‘invisible college’. Hij ver-
wees bij die gelegenheid naar professor H.R. Kruyt, eveneens Akademielid, die in 
een Utrechts studentenblad had geschreven dat een Amsterdamse taxichauffeur 
het niet zou begrijpen als een passagier naar ‘de Akademie’ of ‘het Trippenhuis’ 
zou vragen en dat de gemiddelde Nederlandse student niet wist wat de Akademie 
was of deed. In zijn rede bij het 125-jarig bestaan van de Akademie, op 7 april 
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1941, stelde ook Johan Huizinga vast dat de Akademie in het verborgene bloeide: 
‘het beschaafde Nederland buiten den eigen kring der wetenschap kent haar nau-
welijks’. Zelfs de regering schatte de Akademie niet op haar waarde. Zij passeerde 
de Akademie door haar niet uit te nodigen voor de officiële viering van het veertig-
jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in september 1938 in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam en voor andere plechtigheden waarvan de Akademie meende 
dat zij daarbij vertegenwoordigd had moeten zijn. In een brief aan de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen protesteerde het bestuur daar formeel te-
gen. De klacht leidde tot een briefwisseling tussen de leden van de ministerraad en 
uiteindelijk tot een onderhoud dat begin 1939 plaatsvond tussen de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de vice-voorzitter en de secretaris van 
de Akademie. De uitkomst van dat gesprek was dat de minister zijn ambtgenoten 
zou voorstellen de Akademie op de hiërarchische lijst te plaatsen, onmiddellijk na 
de hoge colleges van staat.1

Daarmee was het probleem van de Akademie niet opgelost. Zij wilde leiding 
geven aan de wetenschapsbeoefening in Nederland, maar het ontbrak haar als in-
stelling aan het benodigde gezag. Haar reputatie berustte op die van haar individu-
ele leden. De Akademie had er ook de organisatie niet voor. Zij was weinig meer 
dan een genootschap dat mensen bijeenbracht die gedurende het academisch 
jaar maandelijks vergaderden in hun afdeling (in de Afdeling Natuurkunde of de 
Afdeling Letterkunde) en lopende zaken behandelden. Tijdens deze vergaderin-
gen werd door een of twee leden een lezing gehouden. Die werden doorgaans, 
samen met andere door Akademieleden geschreven of door hen waardig bevon-
den artikelen van derden gepubliceerd in de Proceedings, de Verhandelingen en de 
Verslagen en mededelingen van de Akademie en haar afdelingen. Voor elk belang-
rijk advies werd ad hoc een commissie ingesteld die het voorbereidde en aan een 
van de afdelingen of het algemeen bestuur verslag uitbracht.

Dat de Akademie een leidende rol ambieerde, toonde zij kort nadat het land 
was bezet en nog veel duidelijker na de bevrijding. Op 28 juni 1940 kwam het 
zeskoppige algemeen bestuur, dat bestond uit de voorzitters, vice-voorzitters 

1 Zie voor de taken en de organisatie de Jaarboeken der [K]NAW. Voorts: P. Faasse, Zuiver om de weten-
schap: de Akademie en haar levenswetenschappelijke instituten (Amsterdam 1999). Over de onbekendheid: 
P.W. Klein e.a. (red.), Een beeld van een academie: mensen en momenten uit de geschiedenis van het Koninklijk 
Instituut en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1808-1998 (Amsterdam 1998), 146; J. Huizinga, 
‘De wetenschappen in het algemeen en die der Afdeeling Letterkunde: rede, gehouden in de Vereenigde Ver-
gadering der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 7 April 1941’, in: Jaarboek der Nederlandsche 
Akademie van Wetenschappen 1940-41 (Amsterdam 1941) 159-174, aldaar 162. De brief aan de minister 
bevindt zich in het Nationaal Archief (voortaan NA): Best. KNAW aan de minister van Onderwijs Kunsten 
en Wetenschappen (O, K & W) 11-10-1938, archief Afdeling Hoger Onderwijs, Hoger Onderwijs en Weten-
schappen en het Directoraat-generaal voor de Wetenschappen (1911) 1918-1975 (voortaan Afd. HO), inv. 
nr. 110. Het verslag van het onderhoud in het Noord-Hollands Archief (voorheen Rijksarchief in Noord-
Holland, voortaan NHA): Notulen Afd. Lett. (buitengew. verg.) 13-2-1939; archief KNAW, inv. nr. 25.
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en secretarissen van de beide afdelingen, voltallig bijeen om te bezien of de 
oorlogstoestand aanleiding gaf tot het nemen van bijzondere maatregelen. De 
historicus Johan Huizinga, die voorzitter was van de Afdeling Letterkunde en 
dat jaar het algemeen voorzitterschap van de Akademie waarnam dat tussen 
beide afdelingsvoorzitters alterneerde, opperde enkele denkbeelden over za-
ken waarin de Akademie het initiatief zou kunnen nemen. Twee weken la-
ter waren Huizinga’s ideeën, na overleg met de algemeen secretaris, de jurist 
Paul Scholten, en met de Leidse oogheelkundige professor J. van der Hoeve, 
voorzitter van de Afdeling Natuurkunde, veel concreter. Er moest een werk-
gemeenschap komen waarin alle Nederlandse wetenschappelijke organisaties 
van enig belang zitting namen. Op een door de Akademie belegde vergadering 
met vertegenwoordigers van deze instellingen en verenigingen werd op 29 juli 
1940 besloten een Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in 
Nederland op te richten. Namens de Akademie werd professor F.A. Vening 
Meinesz voorzitter en trad het Akademielid professor Gerardus van der Leeuw 
toe tot het bestuur. Het doel van de werkgemeenschap was voorlopig beperkt: 
het ging om het nader tot elkaar brengen van de deelnemende organisaties, het 

Johan Huizinga, voorzitter van de 
Akademie in 1940

Paul Scholten, in 1940 algemeen secreta-
ris van de Akademie
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verlenen van onderlinge steun en het bijeenbrengen van fondsen.2

Veel ambitieuzer was de opstelling van de Akademie na de bevrijding, toen 
zij de regering advies moest uitbrengen over de oprichting van een Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Veel Akademieleden, vooral 
in de Afdeling Letterkunde, vreesden dat de nieuwe organisatie de Akademie over-
bodig zou maken. De Afdeling Letterkunde wilde daarom dat ZWO een orgaan 
van de Akademie zou worden en dat haar kantoren in het Trippenhuis werden 
ondergebracht. Zo ver wilde de Afdeling Natuurkunde niet gaan, maar ook zij 
streefde naar coördinatie van de werkzaamheden van de Akademie en ZWO.3

De bemoeienis van de Akademie met de Werkgemeenschap van Wetenschappe-
lijke Organisaties in Nederland en ZWO wordt in een andere bijdrage aan deze 
bundel uitvoeriger behandeld.4 Hier is vooral van belang dat de Akademie meer 
wilde dan alleen adviseren en dat zij aan haar eerste plaats in de Nederlandse we-
tenschappelijke wereld ook tijdens de bezetting onverkort wenste vast te houden.

Om de voorrang

In de eerste maanden van de bezetting gebeurde er weinig dat de Akademie als 
zodanig beroerde. De eerste ingreep waarmee zij te maken kreeg, vond plaats 
als reactie op ‘Anjerdag’, de demonstratieve viering van de verjaardag van prins 
Bernhard op 29 juni 1940. Per decreet van 8 augustus 1940 werd het predicaat 
‘Koninklijke’ verboden. De Akademie heette sindsdien Nederlandsche Akademie 
van Wetenschappen. In verband hiermee bedankte het rustend lid J.C. Naber, 
emeritus hoogleraar in het Romeins recht in Utrecht, voor het lidmaatschap van 
de Akademie. Uit niets blijkt dat deze naamsverandering of de reactie van Naber 
in de Akademie aanleiding gaven tot discussie.

Van de gijzeling en gevangenneming van enkele Akademieleden wordt in de ver-
slagen evenmin gerept. Op 7 oktober 1940 waren 114 vooraanstaande Nederlanders 
gearresteerd om een betere behandeling af te dwingen van in Nederlands-Indië ge-
interneerde Duitsers. Onder de gegijzelden bevonden zich verscheidene hooglera-
ren, van wie er twee tevens Akademielid waren. De een, de filosoof H.J. Pos, was 
geruime tijd voorzitter geweest van het Comité van Waakzaamheid van anti-nati-
onaal-socialistische intellectuelen. Ook de ander, de volkenrechtsgeleerde J.H.W. 

2 KNAW te Amsterdam: Notulen Alg. Best. KNAW 28-6-1940 en 13-7-1940. Daarin is ook weergegeven 
de tekst van de brief van 17-7-1940 aan instellingen, verenigingen en genootschapen van wetenschap. NHA: 
Notulen Afd. Nat. (buitengew. verg.) 28-9-1940; archief KNAW inv. nr. 17.
3 KNAW: Notulen Alg. Best. 26-10-1946, 22-10-1947 en 17-3-1948.
4 Zie voor de geschiedenis van de Werkgemeenschap de bijdrage van Gerard Alberts hierna. Voor ZWO: 
A.E. Kersten, Een organisatie van en voor onderzoekers: de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschap-
pelijk Onderzoek (Z.W.O.) 1947-1988 (Assen 1996).
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Verzijl, had er nooit een geheim van gemaakt tegenstander van het nationaal-so-
cialisme te zijn. Verzijl keerde in het voorjaar van 1941 uit gevangenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam en in de Akademie terug, maar Pos zou bijna drie 
volle jaren in gijzeling doorbrengen. In diezelfde maand oktober was de Leidse 
botanicus professor L.G.M. Baas Becking gearresteerd na een mislukte poging het 
land te ontvluchten. Hij kwam op 1 april 1941 vrij.

Over een brief van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
waarin melding werd gemaakt van het verbod op het benoemen van joden, zijn 
de notulen heel kort. Op 30 november werd besloten de waarnemend secretaris-
generaal van het departement te antwoorden dat de Akademie, die sinds 1921 
een rijksinstelling was, niet zelf ambtenaren benoemde. Dat gebeurde door diens 
ministerie.5

Het kan bijna niet anders of de arrestatie van Baas Becking, Pos en Verzijl is 
in de wandelgangen besproken. Ook het opzeggen van zijn lidmaatschap door 
Naber zal gespreksstof hebben geleverd. Dat moet beslist het geval zijn geweest bij 
de maatregelen tegen joden in het najaar van 1940. Immers, half november was 
bekend geraakt dat joodse ambtenaren uit hun functie zouden worden ontheven 
en vanaf 22 november waren de brieven binnengekomen waarin aan hoogleraren, 
lectoren en andere personeelsleden van universiteiten en hogescholen hun onthef-
fing werd meegedeeld. Aangezien de meeste Akademieleden aan een universiteit 
of hogeschool werkzaam waren, moet bijna ieder van hen in zijn naaste omgeving 
met deze maatregel zijn geconfronteerd. In universitaire kringen was daarover veel 
commotie ontstaan. De Technische Hogeschool Delft en de Leidse universiteit wa-
ren zelfs door de bezetter gesloten na proteststakingen van de studenten. Wat zou 
dit voor de Akademie betekenen? De gang van zaken in Duitsland en Oostenrijk 
kan de Nederlandse Akademieleden wellicht een sprankje hoop hebben gegeven. 
Want in Duitsland waren joden al kort na de politieke omwenteling in 1933 van 
de universiteiten verwijderd en in Oostenrijk na de Anschluss in maart 1938. 
Maar joodse Akademieleden waren pas in oktober 1938 op last van hogerhand 
uit de Preussische Akademie der Wissenschaften in Berlijn en de Akademie der 
Wissenschaften in Wenen gezet.6 Dit maakt aannemelijk dat het algemeen bestuur 

5 Over het verbod van het predikaat ‘Koninklijke’: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog IV (’s-Gravenhage 1972), 294-295; NHA: Notulen Afd. Lett. 9-9-1940; archief KNAW inv. nr. 
25. Over de gijzeling van Pos en Verzijl: P.J. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de geest: de Universiteit 
van Amsterdam tussen 1935 en 1950 (Amsterdam 1998), 102-103 en 117; P. Derkx, H.J. Pos, 1898-1955: ob-
jectief en partijdig. Biografie van een filosoof en humanist (Hilversum 1994), 121. Over de gevangenneming 
van Baas Becking: P.J. Idenburg, De Leidse universiteit 1928-1946: vernieuwing en verzet (’s-Gravenhage 
1978), 383. Over de brief aan de wnd. secr.-gen. v. O, K & W, KNAW: Notulen Alg. Best. 30-11-1940.
6 C. Grau, Die Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin: eine deutsche Gelehrtengesellschaft in 
drei Jahrhunderten (Heidelberg, Berlin, Oxford 1993), 229-230 en 232-233; R. Meister, Geschichte der Aka-
demie der Wissenschaften in Wien 1847-1947 (Wien 1947), 180-182.
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discussie over de maatregel tegen joods personeel vermeed om de positie van de 
joodse Akademieleden te beschermen.

De werkzaamheden van en in de Akademie gingen in het academisch jaar 1940-
’41 intussen hun normale gang. Er werden subsidies verdeeld, er werd advies uitge-
bracht over subsidieverzoeken en op de maandelijkse afdelingsvergaderingen wer-
den lezingen gegeven. De Praemium Hoeufftianum voor het beste Latijnse gedicht 
werd in april 1941 toegekend aan Hermann Weller uit Tübingen, wiens inzending 
voor rekening van het legaat-Hoeufft werd gedrukt. De Akademie was betrokken 
bij de voorbereiding van een herdenking van de ontdekking van de wet van het be-
houd van energie door Julius Robert von Mayer in 1842 en zij vierde in april 1941 
dat koning Willem I 125 jaar eerder bij koninklijk besluit het door koning Lodewijk 
Napoleon gestichte Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoone Kunsten in enigszins gewijzigde vorm had voortgezet. De feestelijkheden 
waren echter met lezingen over de geschiedenis der wetenschappen in Nederland, 
dus niet over de Akademie zelf, bescheiden van aard. Voorts werden in het voorjaar 
van 1941 de zittende bestuursleden van de Akademie herkozen en nieuwe leden 
gekozen.7

In maart 1941 werd de Afdeling Letterkunde evenwel opgeschrikt door een 
brief van de nieuwe secretaris-generaal van wat het departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming was gaan heten. Deze, de germanist Jan van 
Dam, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, had zich al vóór de oorlog 
in kleine kring doen kennen als sympathisant van het Derde Rijk. In de zomer van 
1940 had hij zich ertoe laten verleiden zijn visie op een onderwijshervorming in 
een Nederland onder Duitse leiding op papier te zetten. In zijn programma, dat 
niet openbaar werd en waarin geen woord aan de Akademie was gewijd, streefde 
Van Dam naar versterking in het onderwijs van het Nederlands en het Duits en van 
de aandacht voor de lotsverbondenheid van beide landen en de samenhang in de 
Germaanse wereld. Daartoe was onder meer de stichting nodig van een instituut 
voor Nederlandse taal dat de taaleenheid en taalzuiverheid moest bevorderen, de 
voltooiing van het Nederlands woordenboek moest bespoedigen en een gramma-
tica laten schrijven. Van Dam werd op 27 november 1940 beëdigd als secretaris-
generaal. Op 1 maart 1941 overviel hij de Akademie met zijn aankondiging van 

7 Zie voor de normale werkzaamheden de notulenboeken van de beide afdelingen en van het algemeen 
bestuur. Voor het verslag van de plechtigheid op 7 april 1941: Jaarboek NAW 1940-41 a.w. Voor de geschie-
denis van het Koninklijk Instituut: W.P. Gerritsen (red.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevorde-
ring van wetenschap en kunst (Amsterdam 1997).
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een Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur.8

In dit plan was Van Dams instituut voor Nederlandse taal gecombineerd met 
het streven van het Akademielid Jan P.M.L. de Vries om de dialectologie, plaats-
naamkunde en volkskunde een belangrijker plaats in de wetenschapsbeoefening te 
geven. De Vries, van wie bekend was dat hij het nationaal-socialistische Duitsland 
bewonderde, was sinds 1926 in Leiden hoogleraar in de Oudgermaanse talen en 
letterkunde. Sinds 1939 was hij voorzitter van de Volkskundecommissie van de 
Akademie, die al vóór Van Dams benoeming met een aanzienlijke uitbreiding der 
financiële middelen was aangewezen als het officiële centrum voor volkskundig 
onderzoek. Nu werd zij echter een afdeling van het nieuwe instituut, dat verder zou 
tellen een bureau voor dialectenonderzoek, een bureau voor plaatsnaamkunde en 
een bureau voor het woordenboek. Dat betekende dat ook de Akademiecommissies 
voor dialectologie en naamkunde, met hun bureaus, naar het rijksinstituut zou-
den worden overgeheveld, evenals het Leidse bureau van het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal. Het instituut zou zich bezighouden met wetenschappelijk on-
derzoek op de genoemde gebieden, de samenstelling van woordenboeken, de zorg 
voor een juist taalgebruik en met voorlichting van het publiek en de regering. De 
Vries zou algemeen directeur worden.9

Het bestuur van de Afdeling Letterkunde reageerde in ongemeen felle bewoor-
dingen op het plan. Uit niets bleek dat de verschillende bureaus bij samenvoeging 
gebaat waren, de contacten met Belgische deskundigen werden op het spel gezet 
en er werden vraagtekens geplaatst bij de doelstelling van het instituut. Want waar 
ging het om: wetenschappelijk onderzoek, voorlichting of propaganda? Iets heel 
anders was dat de Akademie helemaal niets zag in ingrijpende veranderingen ge-
durende bezettingstijd. Maar het meest leek de Akademie gestoken door het feit 
dat het plan geheel buiten haar om was voorbereid en als vaststaand werd voorge-
legd. ‘Uit een en ander blijkt wel, dat hier een volstrekt onrijp en ondoordacht plan 
aan het oordeel der Akademie is onderworpen’, oordeelde het bestuur en het ad-
viseerde Van Dam ervan af te zien. Desnoods zou zij erin berusten wanneer even-
tueel het volkskundeonderzoek aan de Akademie werd onttrokken, als zij maar de 
enige adviseur van de regering inzake de Nederlandse taalkunde bleef.

Van Dam kon dit affront niet helemaal negeren. Hij gooide het daarom over een 

8 P.J. Knegtmans, ‘Onderwijspacificatie in de Nieuwe Orde: Jan van Dam (1896-1979)’, in: P.J. Knegtmans, 
P. Schulten & J. Vogel, Collaborateurs van niveau: opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en 
Van Dam (Amsterdam 1996), 223-308. Zie voor Van Dams hervormingplannen Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (voortaan NIOD): J. van Dam, Gedanken und Vorschläge zur Neugestaltung des nie-
derländischen Unterrichtswesens 2-9-1940, en J. van Dam, Reform des niederländischen Unterrichts 29-9-
1940; archief Nederlandsche Kultuurraad (voortaan NKR) nr. III E 4. Zie voor de brief KNAW: SG v. O, W 
& C aan Best. Afd. Lett. 1-3-1941; dossier Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur.
9 KNAW: Best. Afd. Lett. aan SG v. O, W & C 22-3-1941; dossier Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal 
en Volkscultuur.
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andere boeg: hij probeerde de Akademie te paaien. Het werk aan het woorden-
boek zou buiten het nieuwe instituut blijven en hij bevestigde dat de Akademie 
de belangrijkste wetenschappelijke adviseur inzake de Nederlandse taal bleef. Van 
Dam stelde nu voor het instituut met afdelingen voor volkskunde, plaatsnaam-
kunde en dialectenonderzoek een positie te geven die vergelijkbaar was met die 
van de bestaande Akademie-instituten, dus onder een commissie van toezicht met 
Akademieleden. Dit keer was de Afdeling Letterkunde minder eensgezind in haar 
afwijzing. Op voorstel van de historicus G.W. Kernkamp hield zij echter vast aan 
het argument dat een tijd van bezetting allerminst geschikt was voor een dergelijk 
nieuw initiatief. Aldus werd de secretaris-generaal geadviseerd. Daarna raakte het 
plan in de versukkeling door financiële problemen en doordat de Duitse autoritei-
ten bezwaren hadden tegen de doelstelling en uiteindelijk zelfs hun belangstelling 
ervoor verloren. In de zomer van 1943 vernam de Akademie van De Vries dat hij 
op 1 september van dat jaar in Leiden hoopte te beginnen volgens de oorspronke-
lijke opzet, dus als Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur. Toen 
kon hij echter geen gebouw vinden. De werkzaamheden van het bureau van de 
Volkskundecommissie werden daarom in het Trippenhuis voortgezet als afdeling 
volkskunde. Van het instituut kwam verder niets.10

Inmenging in Akademiezaken

Deze ‘overval’ had de relatie tussen secretaris-generaal Van Dam en de Akademie, 
in het bijzonder haar Afdeling Letterkunde, geen goed gedaan. Zij verslechterde 
aanzienlijk na de verkiezing van nieuwe leden in het voorjaar van 1941. Volgens 
het reglement van de Akademie behoorde de verkiezing van bestuursleden en van 
nieuwe leden te worden bekrachtigd door de Kroon. Tijdens de bezetting kon dat 
natuurlijk niet. Daarom was besloten de namen van de gekozen leden aan Van 
Dam mee te delen. Deze moest maar zien wat hij met de mededeling deed, maar 
de gekozenen mochten hun werkzaamheden pas aanvangen nadat de secretaris-
generaal daar toestemming voor had gegeven.

Bij de herverkiezing van de bestuursleden leverde deze procedure geen proble-
men op. Met de nieuwe leden van de Afdeling Letterkunde lag dat anders. Bij 

10 De geschiedenis van het instituut is uitvoerig beschreven door T. Dekker, ‘Het Rijksinstituut voor Ne-
derlandsche Taal en Volkscultuur: een mislukt initiatief tijdens de Tweede Wereldoorlog’, Volkskundig Bulle-
tin 20 (1994), 343-374. Over De Vries: T. Dekker, ‘Leiderschapsprincipe en wetenschap: de politieke idealen 
van Jan de Vries tijdens de Tweede Wereldoorlog’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29 (2003), 189-204. 
Voorts: KNAW: SG v. O, W & C aan Best. Afd. Lett. 5-9-1941; Best. Afd. Lett. aan SG v. O, W & C 9-12-1941; 
J. de Vries aan Alg. Best. NAW 12-8-1943; Alg. Best. NAW aan J. de Vries 25-8-1943; dossier Rijksinstituut 
voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur. Notulen Alg. Best. 18-12-1943. NHA: Notulen Afd. Lett. (buiten-
gew. verg.) 10-11-1941 en 8-12-1941.
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schrijven van 8 mei 1941 liet de secretaris-generaal weten dat hij de benoeming 
van vier van de acht gekozen leden niet kon bekrachtigen, omdat zij voor de be-
zettende autoriteiten onaanvaardbaar waren. Het ging om de jurist J. Donner, de 
historicus P.C.A. Geyl, de neerlandicus C.B. van Haeringen en de theoloog H. 
Kraemer. Van Dam vestigde in de brief met zijn afwijzing de aandacht op enkele 
andere kandidaten: in plaats van Geyl de historici N.B. Tenhaeff en H. Krekel, als 
theoloog H.A. van Bakel en in plaats van een neerlandicus de germanisten J.M.N. 
Kapteyn en Van Dams leermeester J.H. Scholte. Vooral de benoeming van een 
germanist achtte hij van belang, omdat dit vakgebied in de Akademie ontbrak. Het 
was een eigenaardig gezelschap dat zich hier in een adem genoemd zag en dat be-
stond uit uitgesproken nationaal-socialisten (Kapteyn en Krekel) en enkele niet als 
pro-Duits bekend staande professoren uit Van Dams eigen werkkring (Van Bakel 
en Tenhaeff). Voor de jurist Donner noemde hij geen alternatief.

De Afdeling Letterkunde kan niet volslagen verrast zijn geweest door Van 
Dams afwijzende reactie, want Geyls stellingname tegen het Duitse totalita-
risme was niet onopgemerkt gebleven. Hij was tegelijk met de Akademieleden 
Pos en Verzijl in het najaar van 1940 in gijzeling genomen en verbleef sinds-
dien in Buchenwald. Huizinga kon hem in een persoonlijk briefje pas in 1942 
op de hoogte stellen van de poging die was ondernomen hem tot lid van 
de Akademie te benoemen. De antirevolutionaire oud-minister van Justitie 
Donner werd in het voorjaar van 1941 enkele keren gearresteerd op verden-
king van anti-Duitse activiteiten. En Kraemer bekleedde sinds het begin van de 
oorlog een leidende positie in de Nederlandse Hervormde Kerk, die nog maar 
onlangs bij de secretarissen-generaal formeel had geprotesteerd tegen de toe-
nemende rechtsongelijkheid, in het bijzonder voor joden. De Akademieleden 
moeten hiervan hebben geweten. Toch reageerde de afdeling fel en principieel. 
Zij negeerde de suggesties volkomen en antwoordde kortweg dat de verkie-
zing reglementair was verlopen. Zij kon derhalve onmogelijk aan het verlan-
gen van de secretaris-generaal tegemoet komen. Voorts wees de afdeling erop 
dat de germanistiek met drie leden was vertegenwoordigd, al ging zij er daar-
bij gemakshalve aan voorbij dat dit geen germanisten waren in de zin zoals 
Van Dam het vermoedelijk bedoelde, maar deskundigen op het gebied van de 
Oudgermaanse en Indogermaanse talen.11

11 De brief van Van Dam en het antwoord heb ik niet gevonden. De inhoud van beide brieven komt ter 
sprake in NHA: Notulen Afd. Lett. (buitengew. verg.) 12-5-1941; archief KNAW inv. nr. 25. Zie voor de ver-
kiezing zelf: Notulen Afd. Lett. (buitengew. verg.) 7-4-1941; ibid. Behalve de in de tekst genoemden werden 
toen gekozen: C. van Arendonk, J.H. Boeke, A. de Buck en E.J. Dijksterhuis. Voor de tijdens de bezetting 
gevolgde procedure KNAW: Notulen Best. Afd. Nat. 26-4-1941. Over Geyl: Biografisch Woordenboek van 
Nederland (voortaan BWN) I, 198-203. Over zijn contact met Huizinga: J. Huizinga, Briefwisseling III: 1934-
1945 (Utrecht / Antwerpen 1991), 333-334. Over Donner: BWN III, 145-148. Over Kraemer: H.C. Touw, 
Het verzet der hervormde kerk (’s-Gravenhage 1946), 44-45 en passim.
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Daarna escaleerde de zaak snel. In oktober 1941 liet de secretaris-generaal weten 
dat het recht van niet-bekrachtiging hem niet genoeg was. Hij wilde daarom het 
reglement zo wijzigen dat na niet-bekrachtiging van een gekozen gewoon lid de 
desbetreffende afdeling binnen zes maanden (en in het geval van een bestuursver-
kiezing binnen twee maanden) een ander koos. Werd hieraan niet voldaan, dan zou 
het departement zelf iemand benoemen. Typerend voor de slechte verstandhou-
ding was dat Van Dam tot slot vroeg of dit voorstel aanleiding gaf tot ‘opmerkin-
gen van zakelijken aard’. Dat bleek het geval. In een door Paul Scholten opgestelde 
en door de beide afdelingen unaniem gesteunde brief werd Van Dam bericht dat 
hij zo nodig een termijn kon stellen aan de voordracht van een bestuurslid, omdat 
de Akademie nu eenmaal moest worden bestuurd. Maar de aantasting van de au-
tonomie bij het kiezen van nieuwe leden was onaanvaardbaar. Bij een staatsinstel-
ling als de Akademie paste slechts het recht van niet-bekrachtiging.12

Van Dam riep vervolgens de hulp in van een ambtgenoot aan de Amsterdamse 
letterenfaculteit, de hoogleraar in de klassieke archeologie G.A.S. Snijder. Het was 
deze Snijder geweest die hem in de jaren dertig bij verscheidene min of meer open-
lijk nationaal-socialistische clubs had betrokken en die hem in de zomer van 1940 
had gevraagd zijn visie op hervorming van het onderwijs te formuleren. Snijder 
trad sinds die tijd op als adviseur van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart 
en was nu president van de Nederlandse Kultuurraad, die initiatieven diende te 
nemen tot nazificering van het Nederlandse culturele en wetenschappelijke le-
ven. Deze raad bestond uit enkele nationaal-socialisten als de eerder genoemde 
Kapteyn en Krekel, maar ook uit de Akademieleden Frederik Muller Jzn. en Jan 
de Vries. Snijder was pas kort tevoren geïnstalleerd, maar deze kans om een rol 
voor de Kultuurraad op te eisen, wilde hij niet laten passeren. Hij stuurde daarom 
Van Dams verzoek om advies inzake reorganisatie door aan de wetenschappelijke 
sectie van de raad en zond zijn mening alvast mee. Snijder zag nog maar één mo-
gelijkheid: opheffing van de Akademie. Zij voldeed immers niet als raadgevend 
lichaam van de regering op wetenschappelijk gebied, als middelpunt van weten-
schapsbeoefening, als intermediair tussen Nederlandse en buitenlandse geleerden 
noch als stimulerende factor in de samenwerking tussen geleerden en overheid. 
Bovendien zou zij binnenkort toch aan het ‘leidersbeginsel’ moeten geloven en 
zich moeten aanpassen aan een rol in de Nieuwe Orde. De Kultuurraad was het 
in meerderheid met hem eens. Muller en De Vries, beiden zelf Akademielid, lie-
ten echter een ander geluid horen. Zij wilden zo nodig de bijeenkomsten van de 
Akademie opschorten, maar hechtten zeer aan het werk van de commissies (zo-
als de Volkskundecommissie) en aan haar continuïteit. Op de lange duur zou de 

12 NA: SG v. O, W & C aan Alg. Best. NAW 14-10-1941; archief Afd. HO inv. nr. 114. Alg. Best. NAW aan 
SG v. O, W & C 9-12-1941; ibid.
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Akademie er ook in hun ogen toch niet aan ontkomen zich aan te passen.13

In andere omstandigheden hadden veel Akademieleden Snijders visie op som-
mige punten misschien kunnen onderschrijven. De meesten zullen echter niet 
hebben beseft wat er achter hun rug omging. Toch moeten zij eind maart of begin 
april 1942 hebben begrepen dat het met de autonomie van de Akademie gedaan 
was, toen bekend werd dat Paul Scholten met ingang van 1 april van dat jaar werd 
ontslagen als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en tevens als algemeen 
secretaris van de Akademie en als secretaris van de Afdeling Letterkunde. Dat was 
opmerkelijk, want in het begin van 1942 waren niet minder dan twaalf hoogleraren 
van de Universiteit van Amsterdam op politieke gronden op last van de bezetter 
ontslagen, onder wie de Akademieleden Anton Pannekoek, Pos, N.W. Posthumus 
en Verzijl, maar alleen Scholten werd ook uit zijn functies bij de Akademie gezet. 
Kennelijk werd hij, mede in verband met zijn rol in de Nederlandse Hervormde 
Kerk, te invloedrijk geacht en moest hij als dwarsligger monddood worden ge-
maakt. Ongeveer tegelijkertijd werd bekend dat secretaris-generaal Van Dam wei-
gerde de herverkiezing van Huizinga en de classicus professor C.W. Vollgraff als 
voorzitter en vice-voorzitter van de Afdeling Letterkunde te bekrachtigen. Ook dat 
was opvallend, want hun herverkiezing was een jaar eerder zonder enig incident 
gepasseerd. Maar in de zomer van 1941 was voor de nog altijd gesloten Leidse uni-
versiteit door Nederlandse nationaal-socialisten in samenwerking met de bezetter 
een plan tot nazificering ontworpen. Daarin was geen plaats meer voor Huizinga, 
boegbeeld van de oude liberale universiteit, die zich lang vóór de oorlog reeds als 
tegenstander van het nationaal-socialisme had gemanifesteerd. Waarschijnlijk kon 
hij in verband daarmee niet worden gehandhaafd in een invloedrijke positie in de 
Akademie. Overigens woonde Huizinga, anders dan Scholten, nog enige tijd de 
zittingen van de Afdeling Letterkunde bij, totdat hij op 7 augustus 1942 werd ge-
gijzeld en na zijn vrijlating werd verbannen naar De Steeg in Gelderland. Scholten 
was meteen na zijn ontslag al uit Amsterdam verbannen.14

Van Dam had in zijn afwijzing van Huizinga en Vollgraff tevens verzocht op 
korte termijn met nieuwe bestuurskandidaten te komen en daarbij gewezen op 

13 NIOD: SG v. O, W & C aan NKR 30-1-1942; archief NKR 1 I-8. G.A.S. Snijder aan leden NKR 18-
2-1942; ibid. De antwoorden van T.L. de Bruin, J.M.N. Kapteyn, F. Muller, J.C. Nachenius, D.G. Rengers 
Hora Siccama, F. Roels, H. Visscher en J.P.M.L. de Vries: ibid. Zie over Snijder en de Kultuurraad voorts: P. 
Schulten, ‘Oudheid en Nieuwe Orde: Geerto Aeilko Sebo Snijder (1896-1992)’, in: Knegtmans, Schulten & 
Vogel, Collaborateurs van niveau (n. 8) a.w., 155-222, aldaar 197-207.
14 Over de ontslagen aan de Universiteit van Amsterdam: Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de 
geest (n. 5) a.w., 138-146, 214 (over Scholtens verbanning) en 386-388. Over het plan tot nazificering van 
de Rijksuniversiteit Leiden: Idenburg, De Leidse universiteit (n. 5) a.w., 179-185, 374-378 en (over de gijze-
ling en verbanning van Huizinga), 384. Het besluit tot ontslag van Scholten in NA: Afschrift besluit GK f. 
VuJ 23-3-1942; archief Afd. HO inv. nr. 111. Over de niet-bekrachtiging van de verkiezing van Huizinga en 
Vollgraff: SG v. O, W & K aan Afd Lett. 9-4-1942 (minuut); ibid.
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Van Apeldoorn, Muller en De Vries. Dat was een onverholen poging tot nazificering 
van de Akademie. Want weliswaar had de rechtshistoricus Van Apeldoorn, hoogle-
raar aan de Universiteit van Amsterdam, zich in de oorlog niet meer in de Akademie 
laten zien, het was bij velen bekend dat hij lid was van de NSB. De Vries was dat niet, 
maar het was onmiskenbaar waar zijn sympathie lag. En de Leidse classicus profes-
sor Muller was niet voor niets lid van de Nederlandsche Kultuurraad. Hij gold als 
eigenzinnig, maar dat was waarschijnlijk niet de reden dat hij zich distantieerde van 
de suggestie van de secretaris-generaal. Hij zal zich beter dan Van Dam te hebben 
gerealiseerd dat hij als afdelingsvoorzitter in de Akademie volstrekt machteloos zou 
zijn geweest en het kan hem niet hebben verrast dat de afdeling vasthield aan haar 
keuze voor Huizinga en Vollgraff.15

Het geduld van Van Dam met de Akademie, in het bijzonder met de Afdeling 
Letterkunde, was nu op. Tijdens een vergadering van de wetenschappelijke sec-
tie van de Kultuurraad, waar hij te gast was, verklaarde hij te willen ingrijpen. De 
Akademieleden Muller en De Vries bepleitten daarentegen een gematigd optreden, 
conform hun adviezen aan voorzitter Snijder van enkele maanden eerder. Hun ge-
zag was blijkbaar zo groot, dat ook Snijder nu niet langer voelde voor opheffing van 
de Akademie of voor reglementswijziging, uit vrees dat de leden hun werkzaamhe-
den zouden neerleggen. Volgens hem was het juist van belang dat de Akademie werd 
voortgezet. ‘Er is hier een traditie, die ik niet graag verbroken zou zien’, schreef hij 
in zijn advies aan Van Dam. Wel erkende hij dat het ledenbestand hoognodig aan 
vernieuwing toe was, want anders zou de Akademie ‘even afwijzend tegenover het 
nieuwe’ blijven als zij nu was. Maar daarvoor was volgens hem de tijd nog niet rijp. 
Hij raadde de secretaris-generaal aan slechts de werkzaamheden van de Afdeling 
Letterkunde tijdelijk te schorsen. Dan konden de commissies, waarvan sommige 
‘zeer waardevol’ waren, hoogstwaarschijnlijk doorwerken. Maar toen Van Dam die 
mogelijkheid een paar dagen later op zijn departement besprak, bleek dat hij de 
werkzaamheden van de Afdeling Letterkunde helemaal niet kón schorsen. Daarom 
werd besloten de commissaris-generaal van Bestuur en Justitie, Friedrich Wimmer, 
te vragen dit te doen. Dat verzoek aan Wimmer werd op 24 juni 1942 verzonden. 
Antwoord kwam er nooit.16

Heel verwonderlijk is dat niet. De afdeling van het commissariaat-generaal die 
zich met onderwijs en wetenschap bezighield was maar klein en had vermoedelijk 
dringender zaken te behandelen dan de Akademie. Een van haar ambtenaren had 

15 NHA: Notulen Afd. Lett. (buitengew. verg.) 11-5-1942; archief KNAW inv. nr. 25. NA: Best. Afd. Lett. 
aan SG v. O, W & K 19-5-1942; archief Afd. HO inv. nr. 111. Over Muller: Idenburg, De Leidse universiteit 
(n. 5) a.w., 122-123. BWN III, 412-414.
16 NIOD: Notulen Wetenschappelijke Sectie NKR 5-6-1942; archief NKR 1 I-8. Notulen Stafbespreking 
Dep. v. O, W & K 16-6-1942; ibid. NA: G.A.S. Snijder aan SG v. O, W & K 11-6-1942; archief Afd. HO inv. 
nr. 111. SG v. O, W & K aan GK f. VuJ 24-6-1942; ibid.
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in een notitie over de universiteiten uit de zomer van 1940 de Akademie uit onbe-
kendheid of uit gebrek aan belangstelling niet eens genoemd. De Duitse autoriteiten 
bemoeiden zich zelden direct met haar wel en wee. In Berlijn en Wenen deden zij 
dat evenmin, zij het dat de Akademies daar bestuursleden hadden die de autoriteiten 
welgezind waren en die volgens het leidersbeginsel over grote volmachten beschik-
ten.17 Het vuile werk, de moeizame nazificering van de Nederlandsche Akademie 
van Wetenschappen, lieten de Duitsers aan de Nederlanders over. Maar waar het 
om principes ging, liet de bezetter zich niet onbetuigd, zoals in de tweede helft van 
1942 bleek. De publicatie van Engelse en Franse artikelen in de Proceedings werd 
verboden, joden en tegenstanders van het nationaal-socialisme mochten niet meer 
in de Verhandelingen van de Akademie publiceren en joden konden helemaal geen 
lid meer zijn.

De laatstgenoemde kwestie sleepte al een tijd. Op een mededeling van de secre-
taris-generaal dat joden geen lid van de Akademie konden zijn, had het algemeen 
bestuur in de zomer van 1941 geantwoord dat het reglement niet voorzag in het ont-
slag van leden, zodat het zich niet in staat achtte enige maatregel te treffen. Een jaar 
later werd het pas menens. In een brief van 28 augustus 1942 berichtte Van Dam dat 
als gevolg van een besluit van de commissaris-generaal van Bestuur en Justitie joden 
niet meer als lid van de Akademie konden worden beschouwd. Binnen twee weken 
wilde hij daarom een opgave van de personen die als gevolg daarvan geen lid van de 
Akademie of van een van haar commissies meer konden zijn.

In plaats van direct en op tijd te antwoorden, schreef het algemeen bestuur dat het 
de verordeningen waarnaar in de brief werd verwezen eerst wel eens wilde zien. Op 
5 oktober werd evenwel telefonisch door het departement bericht dat binnen 24 uur 
antwoord werd verwacht, want dat anders ‘ernstige gevolgen voor de Akademie en 
in het bijzonder voor de leden van het bestuur verwacht konden worden’. Na onder-
ling spoedoverleg antwoordde het algemeen bestuur de volgende dag per expresse 
op verontwaardigde toon dat het inlichtingen moest verschaffen waarvan redelijker-
wijze niet mocht worden verwacht dat het die kon verschaffen en die door de Duitse 
autoriteiten niet aan de Akademie, maar aan de secretaris-generaal waren gevraagd. 
Vervolgens deelde het mee dat het niet beschikte over de nodige gegevens, maar dat 
voor zover bekend alleen de jurist E.M. Meijers en een rustend lid, de scheikundige 
E.J. Cohen werden getroffen. Veel later, in april 1944, werden op last van de bezetter 
ook nog Albert Einstein en Sir Aurel Stein van de ledenlijst afgevoerd omdat zij jood 
en onderdaan van een vijandige mogendheid waren.18

17 NIOD: Das Hochschulwesen in den Niederlanden z.d.; archief Verwaltung und Justiz inv. nr. 2090. 
Grau, Die Preussische Akademie der Wissenschaften (n. 6) a.w., 234-243. Meister, Geschichte der Akademie 
der Wissenschaften in Wien (n. 6) a.w., 182-186.
18 NHA: Notulen Afd. Lett. (buitengew. verg.) 23-6-1941; archief KNAW inv. nr. 25. KNAW: Notulen Alg. 
Best. 19-9-1942 en 31-10-1942. KNAW: SG v. O, W & K aan Alg. Best. NAW 22-4-1944; map nr. 688.
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Meijers bevond zich op het moment dat zijn naam aan de secretaris-generaal werd 
doorgegeven al in Westerbork. Het is aannemelijk dat het bestuur hiervan op de 
hoogte was. Cohen was van het dragen van een jodenster vrijgesteld en wellicht 
hoopte men dat hij daardoor van deportatie was vrijgesteld. In 1944 werd ech-
ter bekend dat hij toch was gedeporteerd. Hij overleed kort na de bevrijding in 
Bergen-Belsen. Meijers overleefde de oorlog.19

Met de verwijdering van de joodse leden kwam ook voor de Akademie een 
einde aan een dramatisch hoofdstuk uit de bezettingsgeschiedenis. Maar anders 
dan de universiteiten en hogescholen, die twee jaar eerder door de maatregel wa-
ren overvallen en toen nog niet wisten dat de jodenvervolging uiteindelijk leidde 
tot deportatie, bezon de Akademie zich op de vraag of zij zo nog wel verder kon en 
wilde functioneren. Was niet de grens overschreden, nu de afdelingen niet meer 
vrij bleken in het kiezen van leden en bestuursleden, de publicatiemogelijkheden 
waren beperkt en aan censuur onderhevig en er zelfs leden uit de Akademie kon-
den worden gezet? Algemeen voorzitter Van der Hoeve wilde daarom een ver-
enigde vergadering van beide afdelingen drie mogelijkheden voorleggen. De eerste 
was het staken van alle werkzaamheden, omdat deze langzamerhand onmogelijk 

19 Volgens Klein, Een beeld van een academie (n. 1) a.w., 149, kwam Cohen in 1944 in Auschwitz om. In 
Memoriam (De Haag 1995), 14, meldt zijn overlijden op 16 mei 1945 in Bergen-Belsen.

E.J. Cohen, op 24 november 1942 ontslagen 
als lid van de Akademie

E.M. Meijers, op 24 november 1942 
ontslagen als lid van de Akademie
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waren gemaakt. De tweede mogelijkheid was het onder protest voortzetten van de 
werkzaamheden. De meerderheid van het algemeen bestuur bleek voor deze lijn. 
Zelf was hij voorstander van een derde mogelijkheid, namelijk het staken van de 
bijeenkomsten en de publicaties als reactie op de ingrepen in het lidmaatschap en 
de verkiezingen en op de censuur.

In de druk bezochte verenigde vergadering op 28 november 1942 bepleitten 
enkele leden het staken van alle werkzaamheden. Toen echter bleek dat dit re-
glementair niet goed mogelijk was, werd een voorstel om hierover te stemmen 
ingetrokken. Anderen vonden dat de Akademie het werken wel moeilijk, maar 
niet onmogelijk werd gemaakt. Zij wilden de werkzaamheden voortzetten, omdat 
de Akademie een kostbaar goed was, welks voortbestaan niet in gevaar mocht 
worden gebracht. Anderen, in de notulen worden geen namen genoemd, meen-
den daarentegen dat doorgaan met vergaderen en publiceren de eer en waardig-
heid van de Akademie te na was. Nadat Van der Hoeve zijn eigen standpunt had 
uiteengezet en ook de mening van de overige bestuursleden was verdedigd, werd 
gestemd over het staken van de bijeenkomsten en de publicaties. Dit werd met 27 
tegen 24 stemmen verworpen. Vervolgens werd de mogelijkheid alleen de publi-
caties te staken verworpen met 25 tegen 20 stemmen. Daarna werd zonder hoof-
delijke stemming besloten bij de secretaris-generaal te protesteren. Op de valreep 
voorkwam Van der Hoeve de mogelijkheid van een collectieve ontslagaanvraag, 
doordat hij tijdens de rondvraag discussie verhinderde over de vraag wie over-
woog het lidmaatschap neer te leggen.20

Het paradoxale gevolg was nu dat de Akademie haar werkzaamheden voortzette 
uit vrees voor verdergaande ingrepen die tot haar opheffing zouden leiden, ter-
wijl de secretaris-generaal zich van ingrijpen had laten weerhouden uit vrees dat 
de Akademie haar werkzaamheden zou staken. Dat laatste was in kringen van de 
Akademie kennelijk nog niet bekend. Daar verkeerde men in de veronderstelling 
dat Van Dam zinde op een gelegenheid om de Afdeling Letterkunde op te heffen. 
Althans, dat blijkt uit een brief van de waarnemend secretaris van die afdeling, W.E.J. 
Kuiper, aan Posthumus. Deze had kennelijk een poging ondernomen een buitenge-
wone vergadering te beleggen, met het doel het besluit van de verenigde vergadering 
terug te draaien voor wat betreft de Afdeling Letterkunde. Meteen nadat Kuiper dat 
idee op reglementaire gronden had afgewezen en omdat het Van Dam maar in de 
kaart speelde, diende Posthumus zijn ontslag als Akademielid in. In december 1942 
en januari 1943 bedankten van de Afdeling Natuurkunde de Leidse hoogleraren 
Baas Becking, W.J. de Haas, H.A. Kramers en J.H. Oort voor het lidmaatschap. Zes 

20 KNAW: Notulen Alg. Best. 28-11-1942. Notulen Buitengew. Verenigde Verg. 28-11-1942. De protest-
brief heb ik niet gevonden, maar zij is wel verstuurd en Van Dam reageerde er zelfs op, zo blijkt uit de No-
tulen Alg. Best. 19-12-1942 en 27-2-1943.
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andere Akademieleden deelden schriftelijk mee dat zij voorlopig niet meer op de 
vergaderingen van de Akademie zouden verschijnen.21

Schermutselingen in de marge

In de eerste maanden van 1943 waren na enkele razzia’s op en de daaropvolgende 
gijzeling van honderden studenten succesvolle acties georganiseerd tegen het teke-
nen van de voor studenten verplichte zogeheten loyaliteitsverklaring. Die hadden 
tot gevolg dat de bijzondere universiteiten in het voorjaar van 1943 sloten en de 
openbare het merendeel van hun studenten verloren. Dit gaf de meeste professo-
ren in zoverre meer vrijheid van handelen dat zij zich geen zorgen meer hoefden 
te maken over het lot van de studenten als de universiteiten werden gesloten. Daar 
stond tegenover dat sommigen nu de verantwoordelijkheid kregen hun personeel 
uit de arbeidsinzet te houden. Overigens waren toen in Amsterdam al tientallen 
hoogleraren en lectoren ontslagen omdat zij jood of omdat zij de bezetter politiek 
onwelgevallig waren en hadden in Leiden eveneens tientallen hoogleraren en lec-
toren uit protest tegen het ontslag van hun collega professor R. Kranenburg hun 
ontslag ingediend en gekregen.22 Voor de Akademieleden onder hen vormden de 
maandelijkse vergaderingen een goede gelegenheid om contact met vakgenoten 
te houden en betrokken te blijven bij het ontwikkelen van plannen voor na de 
oorlog.

Deze gebeurtenissen en de ontwikkelingen aan de fronten lijken van invloed ge-
weest op de opstelling van de Akademie. De veranderde stemming kwam tot uiting 
in het voorjaar van 1943, toen de Afdeling Letterkunde afzag van het kiezen van een 
nieuw bestuur, met het argument dat het aantal gewone leden te klein was gewor-
den als gevolg van overlijden, ontslag, gijzeling, deportatie of overgang naar de rus-
tende leden. In het voorjaar van 1942 hadden beide afdelingen van de Akademie nog 
nieuwe leden gekozen omdat het reglement dat nu eenmaal voorschreef, al waren 
hun namen niet meer ter bekrachtiging voorgelegd. Geen van de afdelingen droeg 
in 1943 nog kandidaten voor, zodat het kiezen van nieuwe leden overbodig werd. 
Daarmee werd een nieuwe botsing met de autoriteiten uit de weg gegaan. Van hun 

21 Alex Geelhoed wees mij op een brief in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: W.E.J. 
Kuiper aan N.W. Posthumus 9-12-1942; archief NEHA Bijzondere Collecties nr. 407 N.W. Posthumus map 
1, correspondentie. Zie voor de ontslagaanvragen: ‘Alphabetische lijst van de gewone en correspondeerende 
leden, correspondenten en buitenlandsche leden der Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen sedert 
haar oprichting in 1851’, Jaarboek Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 1944-45 (Amsterdam 1946), 
23-47. De namen van de leden die aankondigden voorlopig niet te verschijnen, zijn vermeld in KNAW: 
Notulen Best. Afd. Nat. 19-12-1942. NHA: Notulen Afd. Lett. 11-1-1943 en 8-2-1943; archief KNAW inv. 
nr. 25.
22 Idenburg, De Leidse universiteit (n. 5) a.w., 382-383 en passim; Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van 
de geest (n. 5) a.w., 386-387 en passim.
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kant verloren de autoriteiten hun belangstelling voor de Akademie, nadat in het be-
gin van 1943 uit een onderzoekje van de Nederlandsche Kultuurraad was gebleken 
dat nog altijd niet meer dan vijf gewone en één rustend lid positief stonden jegens 
de Nieuwe Orde.23

Daarmee was de Akademie allerminst van inmenging van de overheid gevrij-
waard. De Akademie staakte de uitgave van de Proceedings, omdat de Engelse naam 
werd verboden en er geen artikelen in het Engels en Frans meer in mochten wor-
den opgenomen. Voortaan werden bijdragen in het Nederlands opgenomen in de 
Verslagen. De uitgave van de Indagationes Mathematicae – het blad waarin de wis-
kundige bijdragen uit de Proceedings waren gebundeld – werd eveneens gestaakt, 
mede als gevolg van de papierschaarste. En secretaris-generaal Van Dam verbood de 
vermelding van de namen van de van hun lidmaatschap ontheven Akademieleden 
in het Jaarboek 1942-43. Toen het jaarboek zonder hun namen verscheen, leidde dat 
tot scherpe protesten onder de leden en een opzegging van zijn lidmaatschap door 
de Groningse scheikundige en wetenschapshistoricus professor F.M. Jaeger. Het be-
stuur verdedigde zich met het argument dat het reglement de publicatie van een jaar-
boek voorschreef. Maar een jaar later diende in verband met de papierschaarste ook 
de omvang van het jaarboek te worden teruggebracht. Nu besloot het bestuur alsnog 
de publicatie van het Jaarboek 1943-44 op te schorten. Dat verscheen pas na de be-
vrijding. Voor het overige werd het Akademiewerk met maandelijkse bijeenkomsten 
min of meer normaal – maar met een steeds geringer aantal deelnemers – voortgezet 
tot in juli 1944. Tot de werkzaamheden behoorde het uitbrengen van advies aan Van 
Dam over de vraag welke wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke tijd-
schriften met het oog op de papierschaarste konden worden samengevoegd en welke 
opgeheven. In de loop van 1944 werden voorts binnen en buiten de Akademie con-
tacten gelegd en ideeën uitgewerkt voor een naoorlogse rol van de Akademie bij het 
beheer van het medisch en natuurwetenschappelijk onderzoek en in de ontwikke-
ling van nieuwe vakgebieden. In twee van de drie Akademie-instituten, het Centraal 
Instituut voor Hersenonderzoek en het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, 
werd het werk ook gedurende de Hongerwinter nog voortgezet.24

23 NHA: Notulen Afd. Lett. (buitengew. verg.) 13-4-1942 en 8-3-1943; archief KNAW inv. nr. 25. Notulen 
Afd. Nat. (buitengew. verg.) 25-4-1942; ibid. inv. nr. 17. KNAW: Not. Afd. Nat. 27-3-1943. Over de peiling 
door de NKR NIOD: F. Plutzar aan G.A.S. Snijder 26-1-1943; W. Zwikker aan L.J. van Apeldoorn, T.L. de 
Bruin en F. Muller Jzn. 1-2-1943; W. Zwikker aan H.G.S. Snijder 11-2-1943; T.L. de Bruin aan G.A.S. Snijder 
9-2-1943; H.G.S. Snijder aan W. Zwikker 15-2-1942; L.J. van Apeldoorn aan W. Zwikker 24-3-1943 en F. 
Muller (mede namens J. de Vries) aan W. Zwikker 24-3-1943; archief NKR 1 I-8.
24 Over de Proceedings NHA: Notulen Afd. Nat. (buitengew. verg.) 19-12-1942; archief KNAW inv. nr. 
17. Over de ingreep van Van Dam in het jaarboek van de Akademie, KNAW: Notulen Afd. Nat. 26-6-1943. 
Over de reacties daarop: Notulen Afd. Nat 25-9-1943; ibid. NHA: Not. Afd. Lett. (buitengew. verg.) 13-9-
1943; archief KNAW inv. nr. 25. Over de adviezen, KNAW: Best. Afd. Lett. aan SG v. O, W & K 18-12-1943; 
dossier nr. 688. Over het Jaarboek 1943-44 Not. Afd. Lett. (buitengew. verg.) 8-5-1944; ibid. In het algemeen 
bestuur werd al op 27 februari 1943 gewezen op het belang van het tijdig ontwikkelen van plannen ‘voor het 
Akademie-werk na den oorlog’. KNAW: Notulen Alg. Best. 27-2-1943; Notulen Best. Afd. Nat. 14-7-1944.
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Herstel van de autonomie

Na de bevrijding stak de Akademie veel energie in de verbetering van haar imago 
en de vergroting van haar bekendheid door het organiseren van jaarlijkse zogehe-
ten Akademiedagen in het land en werd een vergeefse poging gedaan de leiding te 
krijgen over de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 
Ook de nasleep van de oorlog hield de gemoederen bezig. Tijdens de eerste naoor-
logse vergadering van het algemeen bestuur van wat inmiddels weer de Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen heette, op 14 juli 1945, werd een dis-
cussie over de vraag of de Akademie gedurende de bezetting wel de juiste houding 
had aangenomen in de kiem gesmoord. Wel werd de nieuwe minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, het Akademielid Van der Leeuw, verzocht met spoed 
een zuiveringscommissie in te stellen, opdat de Akademie haar werk zo snel moge-
lijk kon hervatten.25

Van der Leeuw reageerde voortvarend. Te voortvarend, kan achteraf worden 
gesteld. Daardoor kwam van een zorgvuldige of zelfs maar snelle zuivering niets 
terecht. Hij vroeg op 30 juli de jurist J. Oranje en de medici J.G.G. Borst en J.A.J. 
Barge die zuivering uit te voeren. De gereformeerde Oranje, hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit, was de aanvoerder geweest van het hooglerarenverzet. Borst, 
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en niet kerks, was een groot man 
geweest in Medisch Contact, de illegale organisatie van de artsen. De katholiek 
Barge ten slotte, hoogleraar in Leiden, had eveneens enige naam door zijn open-
lijke afwijzing van het nationaal-socialisme en de daarbij behorende rassenleer, 
ook tijdens de bezetting. Maar hij was nauw bevriend met de beide afdelings-
voorzitters van de Akademie, Van der Hoeve en de op 1 februari 1945 overleden 
Huizinga. Wellicht dat hij daarom voor de eer bedankte. In zijn plaats werd S.E. de 
Jongh benaderd, hoogleraar in de farmacologie in Leiden. Deze stemde toe en op 
30 augustus 1945 werd de zuiveringscommissie officieel ingesteld.

Kennelijk waren Borst en Oranje van de wijziging in de samenstelling niet op de 
hoogte gebracht, want een week later schreven zij de minister (‘Amice’) grote bezwa-
ren tegen De Jongh te hebben, omdat diens houding tijdens de oorlog hun niet het 
vertrouwen gaf dat hij dit werk op ‘eenigszins redelijke wijze’ kon uitvoeren. Maar 
er was nog iets anders. De Akademieleden zagen niet graag dat zij door collega-
hoogleraren werden beoordeeld. In de Akademie was gehoopt dat de commissie zou 
bestaan uit leden van de colleges die de universiteiten hadden gezuiverd en daarbij 
dachten zij in het bijzonder aan de voorzitters. Borst en Oranje adviseerden Van der 

25 KNAW: Notulen Alg. Best. 14-7-1945. NA: Alg. Best. KNAW aan min. v. O, K & W 18-7-1945; archief 
Afd. HO inv. nr. 111.
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Leeuw daarom een nieuwe zuiveringscommissie te installeren.26

Daar zat wat in, want ook het universitaire personeel was niet door ambtgenoten 
gezuiverd. De minister benaderde daarom de voorzitters van de zuiveringscommis-
sies van de universiteiten in Leiden, Utrecht en Groningen, respectievelijk J.E. ba-
ron De Vos van Steenwijk (commissaris der koningin in Noord-Holland), L.H.N. 
Bosch ridder van Rosenthal (diens ambtgenoot in Utrecht) en de burgemeester van 
Groningen P.W.J.H. Cort van der Linden. In zijn brief aan hen van 26 september 
had hij hun gevraagd vóór 1 oktober hun bevindingen in een rapport neer te leggen. 
Daarbij ging hij ervan uit dat de zuivering overal al was afgerond. Dat was echter niet 
het geval. Daarop werd de secretaris van het college van herstel van de Universiteit 
van Amsterdam, de advocaat C.H. Bruyn, als secretaris aan de zuiveringscommis-
sie van de Akademie toegevoegd. Zo waren de vier belangrijkste leveranciers van 
Akademieleden in de zuivering betrokken.27

De vaart was er nu uit. De Akademie, die allang haar werkzaamheden had her-
vat, verloor haar geduld en besloot in december 1945 de zuivering zelf ter hand te 
nemen. De afdelingen stelden vast wie van hun leden uit het ledenoverzicht moes-
ten worden geschrapt. Dezen zouden de minister voor ontslag worden voorgedra-
gen. Het ging om de anatoom H.M. de Burlet, die zich tijdens de bezetting door de 
rijkscommissaris had laten benoemen tot rector magnificus van de Rijksuniversiteit 
Groningen, het rustend lid W.A.P. Schüffner (van oorsprong een Duitser), emeritus 
hoogleraar in de tropische hygiëne van de Universiteit van Amsterdam en de wis-
kundige R. Weitzenböck (van oorsprong een Oostenrijker) van dezelfde universiteit. 
Volgens de Afdeling Letterkunde konden Van Apeldoorn en De Vries niet worden 
gehandhaafd. Muller was inmiddels overleden. Dat Van Apeldoorn, De Burlet en 
Schüffner gedurende bezettingstijd geen enkele bijeenkomst in de Akademie had-
den bijgewoond, speelde geen rol. De zuiveringscommissie werd voorgesteld deze 
vijf op grond van hun onvaderlandslievend gedrag te ontslaan, tezamen met een 
van de ambtenaren van de Akademie, die lid van de NSB was geweest en dienst had 
genomen bij de SS.28

26 NA: Min. v. O, K & W aan J. Oranje, J.G.G. Borst en J.A.J. Barge 30-7-1945; J.A.J. Barge aan min. v. O, 
K & W 6-8-1945; J. Oranje aan dez. 10-8-1945; J.G.G. Borst aan dez. 13-8-1945; min. v. O, K & W aan S.E. 
de Jongh 24-8-1945; S.E. de Jongh aan min. v. O, K & W 29-8-1945; Besluit min. v. O, K & W 30-8-1945; J. 
Oranje en J.G.G. Borst aan min. v. O, K & W 6-9-1945; archief Afd. HO inv. nr. 111.
27 NA: Min. v. O, K & W aan J.E. de Vos van Steenwijk, L.H.N. Bosch van Rosenthal en P.W.J.H. Cort 
van der Linden 26-9-1945; L.H.N. Bosch van Rosenthal aan min. v. O, K & W 28-9-1945; J.E. de Vos van 
Steenwijk aan dez. 29-8-1945; P.W.J.H. Cort van der Linden aan dez. 1-10-1945; Besluit min. v. O, K & W 
12-10-1945; archief Afd. HO inv. nr. 111.
28 KNAW: Notulen Alg. Best. 10-12-1945; Notulen Afd. Nat. (buitengew. verg.) 29-12-1945. NHA: No-
tulen Afd. Lett. 14-1-1946; archief KNAW inv. nr. 25. NA: Alg. Best. KNAW aan zuiveringscie. 29-1-1946; 
archief Afd. HO inv. nr. 111.
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Daarna duurde het nog een half jaar voordat de zuiveringscommissie haar rap-
port afrondde. Daarin conformeerde zij zich aan het oordeel van de zuiverings-
commissies van de universiteiten. Zelf had zij niemand gehoord. Het zal geen 
verwondering wekken dat de uitkomst was dat ook zij het genoemde vijftal bij de 
minister voor ontslag uit de Akademie voordroeg. Maar daarmee was de zaak nog 
niet afgewikkeld. Want het reglement van de Akademie voorzag niet in ontslag van 
gewone leden. Met dat probleem hadden de autoriteiten tijdens de bezetting ook 
al geworsteld. De oplossing werd gevonden in het Zuiveringsbesluit 1945, volgens 
welk het ontslag uit één openbare functie ontslag uit alle openbare functies impli-
ceerde. De minister, dat was inmiddels niet meer Van der Leeuw, maar de KVP’er 
J.J. Gielen, beschouwde het lidmaatschap van de Akademie als een openbare func-
tie. Op grond daarvan werden Van Apeldoorn (met ingang van 8 augustus 1945) 
en De Burlet, De Vries en Weitzenböck (met ingang van 5 mei 1945) geacht geen 
lid meer te zijn van de Akademie.

Deze redenering ging niet op voor Schüffner, want hij was al in 1937 met eme-
ritaat gegaan en kon dus niet meer worden ontslagen. De minister achtte het ech-
ter niet wenselijk dat Schüffner in het vervolg nog aan werkzaamheden van de 
Akademie zou deelnemen. Hij verzocht het algemeen bestuur daarom dit aan 
de betrokkene mee te delen. De Afdeling Natuurkunde achtte dit overbodig. De 
Akademie had Schüffner immers zelf al van de ledenlijst geschrapt, met als gevolg 
dat hij geen uitnodigingen en andere stukken meer ontving.29

Toch was hiermee de zuivering nog niet helemaal afgerond. Want de Akademie 
had tijdens de bezetting nieuwe leden gekozen, wier benoemingen nooit door de 
Kroon waren bekrachtigd. De Akademie had daarom verzocht de zuiveringscom-
missie tevens een oordeel over deze nieuwe leden te laten vellen. Daarbij ging 
het in het bijzonder om E.J. Dijksterhuis en S.J. Fockema Andreae, die in 1941 
en 1942 waren gekozen in de Afdeling Letterkunde. De wetenschapshistoricus 
Dijksterhuis had nog in het voorjaar van 1944 aan de Universiteit van Amsterdam 
een leeropdracht aanvaard, op een moment dat men vond dat een ‘goed vaderlan-
der’ dat niet meer deed en ook overigens werd hij van sympathie voor de bezetter 
verdacht. De naamkundige, waterschaps- en rechtshistoricus Fockema Andreae 
zou als griffier van Provinciale Staten tijdens de oorlog omstreden zijn geweest. De 
zuiveringscommissie van de Akademie had de minister daarom geadviseerd hun 
benoemingen niet te bekrachtigen. De minister meende evenwel dat hij daartoe 
onvoldoende grond had. Fockema Andreae was ongevraagd eervol ontslag ver-
leend en tegen Dijksterhuis was geen enkele maatregel genomen. Het college van 
herstel van de Universiteit van Amsterdam had zijn leeropdracht, die gewoonlijk 

29 NA: Rapport zuiveringscie. KNAW 8-7-1946; Min. v. O, K & W aan Alg. Best. KNAW (minuut) 29-11-
1946; archief Afd. HO inv. nr. 111. KNAW: Notulen Best. Afd. Nat. 21-12-1946.
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werd verstrekt voor de duur van een academisch jaar, als verlopen beschouwd en 
er was geen reden geweest hem te ontslaan als leraar aan de Rijks HBS in Tilburg. 
De minister liet het daarom aan de Akademie over of die wilde dat de benoeming 
van het tweetal alsnog werd bekrachtigd.

De Akademie kaatste onmiddellijk de bal terug. Als de minister op grond van 
het zuiveringsrapport geen aanleiding zag aan de benoeming van Dijksterhuis en 
Fockema Andreae bekrachtiging te onthouden, zag zij geen aanleiding tot een 
nieuw onderzoek of een heroverweging van de voordracht. Minister Gielen kon 
nu niet anders doen dan de koningin de bekrachtiging van de benoemingen voor-
leggen, maar dat deed hij op een wel heel bijzondere manier. Hij beperkte zich niet 
tot een formeel briefje, maar schreef koningin Wilhelmina dat hij enige aarzeling 
had gehad aangaande zijn verzoek. Uiteindelijk had hij gemeend zich niet tegen 
bekrachtiging te moeten verzetten, maar hij gaf de koningin gelegenheid zelf een 
oordeel over de kwestie te vormen door de belangrijkste stukken bij te voegen.

Deze handelwijze van de minister had het niet geheel verrassende gevolg dat de 
koningin weigerde beide benoemingen te bekrachtigen, zoals de directrice van 
het kabinet van de koningin, M.A. Tellegen, het ministerie op 19 maart 1947 te-
lefonisch meedeelde. Dat kon de minister de Akademie natuurlijk niet schrijven, 
zodat de chef van de afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen haar algemeen 
secretaris telefonisch inlichtte dat op het verzoek tot bekrachtiging geen antwoord 
zou komen. Het lijkt erop dat de Afdeling Letterkunde hiermee geen genoegen 
nam, zoals zij tijdens de bezetting evenmin inmenging van de overheid had ge-
duld in haar keuzes. In elk geval vroeg de secretaris van de afdeling de minister 
enkele maanden later hoe het met de bekrachtiging stond. Dit keer schreef de 
afdelingschef de algemeen secretaris van de KNAW een persoonlijke brief, waarin 
hij opnieuw meldde dat de minister op de vraag geen antwoord kon geven. Op 1 
oktober 1947 werd alsnog formeel bevestigd dat de Akademie niet op bekrachti-
ging hoefde te rekenen.30

De zaak leek afgedaan, maar werd enige tijd later heropend doordat professor 
A.N. Molenaar, die met Dijksterhuis in de redactie van De Gids had gezeten en 
intussen voor de VVD in de Eerste Kamer zitting had, er vragen over stelde en 
minister Gielen hem een nieuw onderzoek toezegde. Gielens opvolger, minister 
F.J.Th. Rutten, vond dat onderzoek echter overbodig. Hij schreef de Akademie op 
27 januari 1949 dat wanneer deze opnieuw tot benoeming van Dijksterhuis en 
Fockema Andreae wenste over te gaan, hij al het nodige zou doen om de vereiste 

30 NA: Best. Afd. Lett. aan Min. v. O, K & W 12-12-1946; Min. v. O, K & W aan H.M. 2-1-1947; Notitie 
chef Afd. HOW 22-3-1947; Chef Afd. HOW aan M.W. Woerdeman 25-6-1947; archief Afd. HO inv. nr. 111. 
Voor de bevestiging van de niet-bekrachtiging op 1-10-1947, zie: K. van Berkel, Dijksterhuis: een biografie 
(Amsterdam 1996), 331.
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bekrachtiging te verkrijgen. Beiden konden, als gevolg van een uitbreiding van het 
aantal leden van beide afdelingen, in 1950 worden gekozen zonder dat eerst een 
vacature moest worden afgewacht.31

Iets anders was het gegaan rond de benoeming tot Akademielid van de wiskun-
dige B.L. van der Waerden. Toen hij in 1946 in de Afdeling Natuurkunde als lid 
was voorgedragen, had voorzitter Van der Hoeve ontraden op Van der Waerden 
te stemmen, omdat hij de hele oorlog hoogleraar in Leipzig was geweest en in 
verband daarmee de bekrachtiging van diens benoeming zou kunnen worden ge-
weigerd. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat minister Van der Leeuw aan 
Van der Hoeve had laten weten dat hij bekrachtiging zou weigeren, zoals hij het 
gemeentebestuur van Amsterdam op voorhand had laten weten dat hij een benoe-
ming van Van der Waerden tot hoogleraar niet zou bekrachtigen. Een paar jaar 
later waren de emoties al zo bekoeld, dat Van der Waerden bijzonder hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam werd en in 1950 alsnog gewoon hoogleraar. In 
1949 was hij al lid geworden van de Akademie.32

Tot slot

Pas met de benoeming van Dijksterhuis en Fockema Andreae in 1950 was voor de 
Akademie de oorlog helemaal voorbij. Het vellen van een oordeel over de houding 
tijdens de bezetting van de Akademie als geheel was intussen door de zuiverings-
commissie en de Akademie zelf zorgvuldig vermeden. Daarom dienen tot slot en-
kele opmerkelijke aspecten naar voren te worden gehaald. Het eerste opvallende 
is dat de Akademie zich lang kon onttrekken aan de maatregelen tegen joden. 
Aan de universiteiten werden joodse personeelsleden al in het najaar van 1940 
van hun functies ontheven en enige maanden later ontslagen. Op het Centraal 
Instituut voor Hersenonderzoek onder leiding van professor C.U. Ariëns Kappers, 
een Akademie-instituut, konden nog in 1942 enkele joodse artsen promotieon-
derzoek doen.33 En de Akademie wist tot eind 1942 te verhinderen dat haar joodse 
leden werden verwijderd. Dat had onder meer tot gevolg dat zij geen ‘besmette’ 
vacatures hoefde te vullen. De Afdeling Letterkunde koos in 1941 nog gewoon 
nieuwe leden en beide afdelingen deden dat ook in 1942. Aan de universiteiten 
was het op dat moment bepaald niet meer vanzelfsprekend vrijgekomen leerstoe-
len definitief te bezetten. Pas nadat Paul Scholten in het voorjaar van 1942 op 

31 Over Dijksterhuis en Fockema Andreae: Van Berkel, Dijksterhuis (n. 30) a.w., 381-383. NA: Min. v. O, 
K & W aan Alg. Best. KNAW (minuut) 27-1-1949; archief Afd. HO inv. nr. 111.
32 Over Van der Waerden: KNAW: Notulen Afd. Nat. (buitengew. verg.) 30-3-1946. Knegtmans, Een 
kwetsbaar centrum van de geest (n. 5) a.w., 268-269.
33 Het ging om P. Hirschler en D. Moffie. KNAW: ‘Verslag betreffende het Nederlandsch Centraal Insti-
tuut voor Hersenonderzoek over het jaar 1942’; dossier Instituut voor Hersenonderzoek.
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last van de bezettende autoriteiten uit de Akademie was gezet en kort daarna de 
herverkiezing van de voorzitter (Huizinga) en vice-voorzitter (Vollgraff) van de 
Afdeling Letterkunde van hogerhand werden verhinderd, zag de Akademie af van 
het kiezen van nieuwe leden en bestuursleden.

Het tweede is dat de Akademie in het begin van de bezetting het initiatief nam 
tot bundeling van de wetenschappelijke organisaties in Nederland. Het initiatief 
moet waarschijnlijk worden gezien tegen de achtergrond van de breed gekoes-
terde wens uiting te geven aan een gevoel van verbondenheid als Nederlanders, 
tegen de Duitse bezetter, de NSB en andere sympathisanten van het Derde Rijk. 
De bekendste uiting daarvan was de Nederlandse Unie, maar ook de Nederlandse 
Studenten Federatie kwam eruit voort. Tegelijkertijd lijkt het een uiting van het al 
vóór de oorlog bestaande streven naar een leidinggevende rol in de Nederlandse 
wetenschappelijke wereld. De bij haar rang behorende autonomie en positie van 
eerste adviseur van de regering maakten ook dat de Akademie zich gedurende het 
vervolg van de bezetting allerminst volgzaam opstelde. De Afdeling Letterkunde 
weigerde zich te voegen naar de wensen van secretaris-generaal Van Dam in het 
kiezen van nieuwe leden en bestuursleden, zoals zij zich na de oorlog niet door de 
Kroon in haar keuzes wenste te laten beperken. Het plan voor een Rijksinstituut 
voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur werd zelfs tamelijk brutaal afgewezen. 
Overigens probeerde de Akademie, zoals elders ook wel was gebeurd, elke haar on-
welgevallige aanwijzing of verordening zo lang mogelijk door ambtelijke obstructie 
te traineren. Maar waar de autoriteiten tijdens de bezetting niet tot gelijkschake-
ling en nazificering van de Akademie durfden overgaan uit vrees dat zij haar werk-
zaamheden zou neerleggen, is het achteraf gezien spijtig dat de Akademieleden in 
november 1942 bij – kleine – meerderheid van stemmen niet zelf tot opschorting 
van die werkzaamheden durfden of wilden besluiten. De Akademie zou er ten 
minste haar imagoprobleem voor eens en altijd mee hebben opgelost.

Naschrift

De archieven van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zijn 
over de hier behandelde periode verre van volledig. De notulenboeken met versla-
gen van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van de twee afdelingen van 
de Akademie zijn volledig bewaard. Van de correspondentie uit de bezettingsjaren 
zijn echter slechts enkele ogenschijnlijk toevallig bewaard gebleven brieven in de 
archieven van de KNAW in het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem of in het 
Trippenhuis in Amsterdam terechtgekomen. Voor de correspondentie tussen de 
Akademie en de verantwoordelijke autoriteiten tijdens de bezetting en gedurende 
de zuivering is de onderzoeker vrijwel uitsluitend aangewezen op wat is bewaard in 
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de archieven van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen of, zo-
als het tijdens de bezetting heette, het departement voor Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming (later in de oorlog Kultuurbescherming). 

Van correspondentie tussen de Akademie en derden is bijna niets bewaard ge-
bleven. Daardoor is slechts met enige moeite uit de jaarboeken te achterhalen wie 
wanneer voor het lidmaatschap van de Akademie bedankte, maar is onbekend 
wat daarvan de motivering was. Ook overigens is de Akademie lang uiterst terug-
houdend gebleven in de verslaggeving van haar wel en wee tijdens de bezettings-
jaren. De namen van de als gevolg van de naoorlogse zuivering uit de Akademie 
verdwenen leden werden eenvoudig niet meer in de ledenstaten in de jaarboeken 
opgenomen, zonder dat expliciet werd vermeld om wie het ging. In het overzicht 
‘De leden van de Akademie 1808-2000’, samengesteld door D.J. van de Kaa met 
medewerking van Y. de Roo, ontbreekt dan ook elke verwijzing naar vrijwillige 
of gedwongen opzegging van het lidmaatschap van de Akademie, tijdens of na de 
bezetting. Voor de volledigheid volgt daarom hier een overzicht van de namen van 
Akademieleden die tijdens de oorlog uit de Akademie werden gezet of die voor het 
lidmaatschap bedankten en van de leden die na de oorlog uit de Akademie werden 
verwijderd.

Tijdens de bezetting werden uit de Akademie ontslagen:
P. Scholten, 23-3-1942.
E.J. Cohen (rustend lid), 24-11-1942.
E.M. Meijers, 24-11-1942.
A. Einstein (buitenlands lid), 22-4-1944.
M.A. Stein (buitenlands lid), 22-4-1944.
Dat Stein op het moment van zijn ontslag al was overleden, was in Nederland ken-
nelijk niet bekend.

Tijdens de bezetting bedankten voor het lidmaatschap:
J.C. Naber (rustend lid), 10-8-1940.
L.G.M. Baas Becking, 2-12-1942.
N.W. Posthumus, 11-12-1942.
W.J. de Haas, 23-12-1942.
H.A. Kramers, 24-12-1942.
J.H. Oort, 19-1-1943.
F.M. Jaeger, 6-9-1943.
Zij aanvaardden allen na afloop van de oorlog het lidmaatschap weer, met uitzon-
dering van Jaeger, die kort voor het eind van de bezetting overleed.
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Na de oorlog werden als gevolg van de zuivering uit de Akademie verwijderd:
L.J. van Apeldoorn, H.M. de Burlet, J.P.M.L. de Vries, R. Weitzenböck en het rus-
tend lid W.A.P. Schüffner.
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Niet ‘het huis der wetenschap’

Gerard Alberts

‘Natuurwetenschap en maatschappij en de taak van de Koninklijke Nederlandsche 
Akademie van Wetenschappen’, zo had deze voordracht ook kunnen heten. Het 
is de titel van een Nota die Anton Pannekoek in de decembervergadering van 
1945 voorlegde aan zijn collega’s van de Afdeeling Natuurkunde van de Akademie. 
Alles zat erin, de toenemende rol van de natuurwetenschap in de samenleving, het 
gangbare lineaire model van een op zuivere wetenschap voortbouwende techniek, 
de toenemende behoefte aan scholing, de grotere vraag naar wetenschap, het plei-
dooi voor meer instituties, voor meer geld en blijvende autonomie en het appèl 
aan de akademie zelf om actief op de veranderingen in te spelen. De akademie 
deed er verrassend weinig mee. Bij al wat zich aan meningsverschil en misverstand 
voordeed bij de besprekingen over de rol van wetenschap en Akademie, kan men 
dus niet zeggen dat het zicht op de veranderde positie van wetenschapsbeoefe-
ning afwezig zou zijn geweest. Het lag gestencild en wel ter tafel. Tegelijk maakt 
de Nota duidelijk dat een Akademielid als Pannekoek nauwelijks op de hoogte 
was van de politieke en bestuurlijke bewegingen die zich op datzelfde moment in 
dezelfde geest afspeelden in Den Haag, in de regering en op het departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Kennis en visie, zicht en inzicht waren 
ongelijk verdeeld in de naoorlogse situatie. 

Het verhaal van de KNAW en de vernieuwing in de wetenschapsbeoefening rond 
1945 is hier opgebouwd uit drie componenten: continuïteit, splijting en breuk.

Continuïteit; zoals U van mij mag verwachten pleit ik ook hier, in een beschou-
wing over de rol van Akademie, voor een blik die de continuïteit laat uitkomen. 
Natuurlijk gebeurden er nieuwe dingen in 1945 en, zeker, de Akademie was geen 
deel van die nieuwe ontwikkelingen. Toch begrijpen we die vernieuwingen beter 
wanneer we ze niet nemen als Zweeds wittebrood dat rond de bevrijding uit de 
lucht kwam vallen. Een blik op de bewegingen en tegenstellingen in de jaren dertig 
brengt ons gemakkelijk tot het inzicht, dat de veranderingen weliswaar scherp naar 
voren komen bij bestudering van de gebeurtenissen in 1945, 1946 en 1947, maar 
niet magisch of onbegrijpelijk zijn. De wetenschapsbeoefening veranderde sterk in 
de richting van georganiseerd onderzoek en de Akademie legde het op dat punt af 
tegen de Centrale Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). 



40 De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960

Toch waren er vele instituten en commissies in de jaren dertig en veertig; en de 
Akademie speelde daarin een actieve rol voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De inzet van deze bijdrage is zicht te krijgen op het wonderlijke achterblijven van 
de Akademie bij de na-oorlogse ontwikkelingen.

De stand van de geschiedschrijving van de wetenschap in Nederland in de twin-
tigste eeuw is nog altijd zo dat we te gemakkelijk het interbellum en de periode 
vanaf 1945 als afbakening nemen. Het wordt tijd om, zoals Klemann dat voor het 
economisch leven heeft gedaan, ook voor het wetenschappelijk leven een geschie-
denis te boek te stellen dwars door de oorlog heen. Gelukkig is dat precies waar 
deze studiedag met zijn periodisering om vraagt. 

Splijting is de voornaamste indruk van de vondsten in de archieven van de 
Akademie en elders, geraadpleegd met betrekking tot de gebeurtenissen tijdens 
de bezetting en dwars door de oorlog heen. Belangrijkste onderwerpen zijn de 
WWON (Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland) 
en de oprichting van ZWO. De Werkgemeenschap was een initiatief van de 
KNAW dat van 1940 tot 1948 bestond en verrassend effectief was. De oprichting 
van ZWO, lopend van 1945 tot 1950, toont in detail hoe de wegen uiteen liepen. In 
de confrontatie met deze nieuwe organisatie bleek de Akademie niet in staat haar 
eenheid te bewaren. 

Breuk wordt zichtbaar onder het gezichtspunt van continuïteit. In de verwach-
ting doorlopende lijnen in de geschiedenis te tonen, komt des te scherper de ver-
andering naar voren. De veranderingen waren zo ingrijpend dat men gevoeglijk 
van breuk kan spreken.

Continuïteit

De uitzonderlijke onderwerpen waar de Akademie zich in haar vergaderingen 
mee bezighield, waren discussies over ambtskleding en correspondentie over de 
juiste plaats bij officiële ontvangsten. De distinctiedrang stond niet op zichzelf. Het 
voorstel van de chemicus Cohen om een reeks avondlijke publiekslezingen te orga-
niseren, toonde dat meer in het algemeen de relatie tot de omringende maatschap-
pij onderwerp van zorg was.1 Het gewone werk was de publicatie van Proceedings. 
De KNAW vervulde een belangrijke rol in het wetenschappelijk verkeer door een 
snelle weg te bieden naar gezaghebbende publicatie en daardoor naar het claimen 
van een resultaat. 

1 ‘Tua res agitur’, rede door E.J. Cohen. Archief KNAW te Amsterdam: dossier 440, AC 14: Notulen Alge-
meen Bestuur KNAW (voortaan Not AB), 18-12-1937. ‘Het gaat om uw zaak’, was tegelijk de inhoud van het 
appèl dat hij aan de samenleving wilde voorleggen. Een commissie onder Cohens leiding kwam in 1939 met 
een voorstel tot een dergelijke lezingenserie; de uitvoering kwam niet tot stand. In 1946 greep Meijers terug 
op Cohens initiatief bij het wel gerealiseerde plan om jaarlijks Akademiedagen te organiseren.
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Een klein voorbeeldje uit de vergadering van de Afdeeling Natuurkunde van 25 
november 1939 kan duidelijk maken hoe de oorlogssituatie het functioneren zo 
niet verstoorde, dan toch in een ander daglicht plaatste. Daar werd ter publicatie 
door de Akademie een manuscript aangeboden van dr. G.A. Stiasny, Leids bioloog. 
In dezelfde vergadering besloot de Afdeeling conform het voorstel van de Napels-
commissie aan de minister te adviseren een drietal reis-stipendia toe te kennen 
voor onderzoek aan het Zoölogisch Station te Napels, een daarvan aan dezelfde 
Stiasny. Op 28 november van het volgend jaar werd de toelage aan Stiasny ver-
hoogd, omdat hij door het uitbreken van de oorlog langer in Napels had moeten 
blijven. De nood werd gelenigd met het geld dat iemand anders niet had gebruikt, 
iemand die in de situatie van oorlogsdreiging niet naar Italië had durven afrei-
zen. Weer twee jaar later, in oktober 1942, liet het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat het drukken van de verhandeling 
van Dr. Stiasny door de Duitse autoriteiten geweigerd was, ‘aangezien de auteur 
van Joodsche afkomst is’. In juli 1945 sprak de secretaris van de Akademie af met 
Stiasny dat deze zijn verhandeling in het Nederlands zou vertalen met Engelse 
samenvatting.2

De oorlogsdreiging, de oorlog, de jodenvervolging; het was tot in de poriën van 
het functioneren van de Akademie aanwezig. Het verstoorde het dagelijks werk 
van de Akademie, de publicatie van Proceedings. Op de agenda van de vergaderin-
gen stonden daarnaast niet alleen voorstellen tot het ontwerp van een Akademie-
kostuum, maar verrassend vaak kwesties van status en positie. Bij de begrafenis 
van Prins Hendrik was het goed gegaan, maar bij een volgende gelegenheid had 
het protocol de Akademievertegenwoordigers weer niet de goede plaats gegeven. 
Een brief van de Minister uit het voorjaar van 1940 waarin deze aangaf dat de 
Akademie meteen na de hoge colleges van staat hoort te volgen, bood tot in de 
jaren vijftig houvast.3 De Akademie stond op haar plaats.

Tot het dagelijks werk van de Akademie behoorde ook zo’n Napels-commissie. 
Onder aanvoering van Hermann Jordan, 1877-1943, onderhield deze commis-
sie de internationale research-contacten en adviseerde ze de minister over finan-
ciering van onderzoek. Dat was, en is nog steeds, een gewone activiteit van de 
Akademie. Er waren rond de Tweede Wereldoorlog een kleine twintig commissies 
en instituten onder beheer of advies van de Akademie. Enkele instituten waren 
zelfs gevestigd in het Trippenhuis. De Commissie voor de studie van het Volkseigen 
en de Viscositeitscommissie waren hieronder mee de belangrijkste. Nu die eerste 

2 Noordhollands Archief (voortaan NHA) 64 dossier 17, Archief KNAW 1851-1940, dossier 424, AC 
16: Notulen Afdeeling Natuurkunde, Buitengewone Vergaderingen 25-11-1939, 28-09-1940, 31-10-1942, 
1945.
3 Not AB, 19-10-1953.
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commissie voorwerp is van gedetailleerd historisch onderzoek, zou het verhelde-
rend zijn ook de Viscositeitscommissie eens nader te bekijken. De meeste fondsen 
bestonden uit een erfenisje; sommige waren groter.4 De commissies hadden soms 
een zuiver inhoudelijke opdracht, soms de taak te adviseren over besteding van 
bijzondere budgetten.

De eenvoudige constatering is hier gerechtvaardigd dat er wetenschap in geor-
ganiseerd verband plaatsvond. Een deel van de wetenschapsbeoefening in de jaren 
1930 en 1940 gebeurde in instituten. Er waren individuen en commissies die be-
wust lijnen uitzetten voor het onderzoek. Hermann Jordan met zijn laboratorium 
en Napelscommissie was hiervan een treffend voorbeeld. De institutionalisering 
was een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling en de Akademie speelde daarin haar 
rol. De vernieuwing ontging de leden van de Akademie niet en in de Afdeeling 
Letterkunde kwam op 30 december 1939 ‘De positie der Commissies’ expliciet 
aan de orde: 

‘Het bestuur der Afdeeling Letterkunde heeft nl. den indruk dat men met deze commissies 
niet altijd op den goeden weg is geweest. Zij moeten, naar met name door den heer Vollgraff 
is betoogd, niet zijn ondernemingen van wetenschappelijken aard, die niet een bepaald on-
derwerp concreet ter hand nemen, maar in het algemeen een tak van wetenschap moeten 
bevorderen. Als voorbeeld wordt genoemd de Dialecten- en Volkskunde commissie. Het is 
geenszins de bedoeling de bestaande commissies op te heffen doch meer om van gedachten 
te wisselen over de lijn die bij verdere aanvragen moet worden gevolgd. Gewezen wordt op 
het eigenaardig karakter van sommige commissies zooals de Viscositeit commissie die van 
bijzondere beteekenis zijn gebleken voor de wetenschap in het algemeen. Men kan dus niet 
generaliseeren, maar moet ieder geval op zich zelf beschouwen. Algemeen werd intusschen 
wel erkend, dat de Akademie in deze meer den stoot moet geven aan wetenschappelijk werk, 
minder dit tot een blijvend deel van haar taken maken. Het denkbeeld vindt instemming de 
commissies, behoudens verlenging, slechts voor een bepaalden tijd bijvoorbeeld 10 jaar in te 
stellen. Deze discussie leidde niet tot een besluit – de leden zullen hun gedachten nog eens 
over de vraag laten gaan’.5

De Akademie speelde weliswaar een actieve rol, haar leden namen binnen de 
Akademie initiatieven tot institutionalisering en deden voorstellen tot betere 
maatschappelijke inbedding, toch zette ze, althans de Afdeeling Letterkunde, een 
rem op de ontwikkeling. 

4 Een opsomming uit 1933, in verband met belastingplicht, maakte melding van een dozijn fondsen die 
in meerderheid vrij waren van belasting omdat het vermogen minder dan fl. 11.000 bedroeg. Not AB, 25-
11-1933.
5 Not AB, 30-12-1939.
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Hermann Jordan, actief onderzoeksleider en voorzitter van de Napels-commissie, met zijn 
team in het laboratorium

Hermann Jordan
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In de geschiedschrijving hebben we deze gegevens nog niet bevredigend in beeld 
gebracht. Er is een reeks bijdragen aan de geschiedenis van de wetenschapsbeoefe-
ning die alle om de oorlogsjaren heen tasten. In bijdragen als de proefschriften van 
Heijmans, Hutter, Klomp, Boumans en Maas is 1940 een vanzelfsprekend eind-
punt van de historische beschouwing.6 Boeken en artikelen over ZWO, over het 

6 Han G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie: de experimentele natuurkunde in Utrecht 
onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896-1940 (Rotterdam 1994); J.J. Hutter, ‘Nederlandse laboratoria 1860-
1940, een kwantitatief overzicht’, Gewina 9 (1986), 150-174; Hans J. Hutter, Toepassingsgericht onderzoek 
in de industrie. De ontwikkeling van kwiklampen bij Philips, 1900-1940 (Proefschrift TU Eindhoven 1988); 
Henk A. Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland: breekijzer voor democratisering in het interbellum 
(Utrecht 1997); Marcel Boumans, A case of limited physics transfer: Jan Tinbergen’s resources for reshaping 
economics (Amsterdam 1992); Ad Maas, Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 
1877 en 1940 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2001). 

De scheikundige E.J. Cohen stelde in 1938  avondlezingen voor om de 
publieke steun voor de wetenschap te versterken
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Mathematisch Centrum, over wetenschapsbeleid lijken hun jaartelling te beginnen 
in 1945.7 Op het eerste gezicht wijken de boeken van Van Helvoort, Molenaar, Van 
den Bogaard, Somsen en mijzelf daarvan af.8 We trekken lijnen van voor de oorlog 
door tot in de jaren vijftig, zoals Somsen, of we zien in het interbellum voorbodes 
van wederopbouw-initiatieven, maar we grijpen met een zekere smetvrees over de 
oorlogsjaren heen. ‘Oorlogsmijdend’ zou men deze bijdragen kunnen noemen. 

Over de wetenschap in oorlogstijd is ook geschreven, vooral over de universitei-
ten in oorlogstijd, door Knegtmans, Van Walsum, Blom en anderen,9 maar deze 
beschouwingen gaan op hun beurt helemaal over de bezettingsomstandigheden 
en laten de wetenschapsbeoefening onbesproken. Ik pleit ervoor dat we de weten-
schapsbeoefening eens op de voet volgen dwars door de oorlog heen. Dan zullen 
we zien dat er hard doorgewerkt werd en verliezen werden geleden, dat sommigen 
troost, vlucht of compensatie zochten in geestelijke inspanning, dat er met ver-
hoogde intensiteit werd nagedacht over hoe wetenschap behoort te gebeuren en 
welke maatschappelijke rol ze behoort te vervullen. Dan zullen we zien dat het een 
gespannen en spannende tijd was. Bovenal zullen we constateren dat niet in 1940 
het verstand op nul ging en niet in 1945 een nieuwe jaartelling begon voor de we-
tenschap. Zoals Klemann de Nederlandse economie heeft gevolgd in continuïteit 
van 1938 tot 1948, zo zouden we de Nederlandse wetenschapsbeoefening moeten 
traceren dwars door de oorlog heen.10 Ten aanzien van de sociologische, psycholo-
gische en planologische theorie en van industriële research hebben Jonker, Dehue, 
Faludi en Van der Valk en Faber althans geen halt gehouden voor de oorlogs-
periode, het ontstaan van geïnstitutionaliseerd sociografisch en planologisch en 
statistisch onderzoek is door Gastelaars, Micheels, De Ruijter, Collette en Bosman 

7 Albert E. Kersten, Een organisatie van en voor onderzoekers. De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) 1947-1988 (Assen 1996); G. Alberts, F. van der Blij & J. Nuis (red.), Zij 
mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaar loozen (Amster dam 1987). 
8 Ton van Helvoort, De KNAW tussen wetenschap en politiek. De positie van de scheikunde in de Akade-
mie in naoorlogs Nederland (Amsterdam 2005); Leo Molenaar, ‘Wij kunnen het niet langer aan de politici 
overlaten’; De geschie denis van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 1946-1980 (Rijswijk 1994); 
Adrienne A. van den Bogaard, Configuring the Economy (Amsterdam 1998); Gerard Alberts, Jaren van be-
rekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskunde-beoefening 1945-1960 (Amsterdam 
1998); Geert J. Somsen, ‘Wetenschappelĳk onderzoek en algemeen belang’: de chemie van H.R. Kruyt (1882-
1959) (Delft 1998). 
9 Peter J. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de geest. De Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 
1950 (Amsterdam 1998); P.J. Knegtmans, J.P. Schulten & J. Vogel, Collaborateurs van niveau. Opkomst en val 
van de professoren Schrieke, Snijder en Van Dam (Amsterdam 1996); Sander van Walsum, ‘Ook al voelt men 
zich gewond ... ‘. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 (Utrecht 1995); J.C.H. Blom, 
A.J. Kox & T.J. Veen (red.), Academische vrijheid (Amsterdam 1995).
10 Hein Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting (Am-
sterdam & Deurne 2002).
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en Wagenaar uitdrukkelijk beschreven in de context van de bezettingssituatie.11 Ik 
pleit ervoor de volgende stap te zetten en het oorlogsmijdend perspectief niet al-
leen te verlaten, maar te vervangen door een oorlogsinsluitend perspectief.

Splijting

Hoe spannend het ook zou zijn om nu het anthropologisch onderzoek van de 
Stichting Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, het 
ISONEVO, de Viscositeitscommissie, het Nationaal Luchtvaartlaboratorium of 
het Bureau voor Dialecten en Volkskunde door de oorlogsjaren heen te volgen, 
ook deze bijdrage gaat meer over de vorm dan de inhoud. Ik beperk me tot een 
beschouwing over de verandering in de vorm van wetenschapsbeoefening, omdat 
daarin de veranderende rol van de Akademie het meest pregnant tot uitdrukking 
komt.

Twee onderwerpen laten bij uitstek de rol van de Akademie zien, het korte bestaan 
van de ‘Werkgemeenschap voor Wetenschappelijke Organisaties in Nederland’ 
(WWON) en de oprichting van ZWO. Een intermezzo over maatschappelijke be-
wustwording van wetenschappers verbindt beide thema’s.

WWON, de Werkgemeenschap voor Wetenschappelijke Organisaties in 
Nederland.

In 1940 reageerde de Akademie alert op de bezettingssituatie. Waar men als weten-
schappelijk genootschap het meest beducht voor was, was het verlies van intellectu-
ele vrijheid. De situatie in Duitsland met de gelijkschakeling van alle organisaties, 
de invoering van het Führerprinzip, ook in culturele en wetenschappelijke instel-
lingen, deed het ergste vrezen. De verhalen daarover waren bekend. Sterker nog, 
Jan Burgers, een van de KNAW-vertegenwoordigers in de ICSU (de ‘International 
Council of Scientific Unions’), had in 1937 met succes bij die Council gepleit voor 
de instelling van een Committee on Science and its Social Relations. Burgers was 

11 Trudy Dehue, De regels van het vak. Nederlandse psychologen en hun methodo logie 1900-1985 (Amster-
dam 1990); E. Jonker, De sociologische verleiding; sociologie, sociaaldemocratie en welvaarts staat (Groningen 
1988); Andreas Faludi & Arnold van der Valk, Rule and order: Dutch planning doctrine in the twentieth cen-
tury (Dordrecht 1994); Jasper Faber, Kennisverwerving in de Nederlandse industrie 1870-1970 (Amsterdam 
2002); Marja Gastelaars, Een geregeld leven; sociologie en sociale politiek in Nederland 1925-1968 (Amster-
dam 1985); Sabine Micheels, ‘15 mei 1941; de oprichting van de Rijksdienst voor het Nationa le Plan’, in: 
Verkennin gen in planning theorie en onderwijs 19 (1977); Peter de Ruijter, ‘De Rijksplanologische Dienst; 
Instelling en ontwikkeling’, in: Verkennin gen in planning theorie en onderwijs 5 (1975); P.M.J.L.P. Collette, 
‘Bouwen met wiskunde’, in: G. Alberts, H.J.M. Bos & J. Nuis (red.), Om de wiskunde; Stimu lansen voor 
toepassingsgerich te wiskunde rond 1946 (Amsterdam 1989), 17-34; Koos Bosman & Cor Wagenaar (red.), 
Een geruisloze doorbraak: de geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederop-
bouw van Nederland (Rotterdam 1995).
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zelf secretaris geworden van deze commissie, die zich boog over intellectuele vrij-
heid en over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschapsbeoefe-
naars. Naast nieuwe gedachten over de maatschappelijke functie van wetenschap, 
was de zorg om de ontwikkelingen in Duitsland een directe aanleiding voor de 
oprichting van deze commissie.

Op 28 juni 1940 bezon het algemeen bestuur zich ‘of voor de Akademie aan-
leiding bestaat tot het nemen van bijzondere maatregelen in verband met de 
toestand van het land’.12 Op dat moment waren Huizinga voorzitter en Scholten 
secretaris van de Akademie. Ingefluisterd door Van Poelje, secretaris-generaal 
van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, overwoog het 
Akademiebestuur het instellen van een koepel van wetenschappelijke instellingen, 
om Duits-geïnspireerde maatregelen de wind uit de zeilen te nemen. Veertien da-
gen later, op 13 juli, vergaderde het bestuur opnieuw – dat was ongewoon snel – en 
nu lag er een concreet plan op tafel om een ‘Werkgemeenschap der Wetenschap’ 
in te stellen. Op 17 juli ging een oproep de deur uit naar een dertigtal vereni-
gingen en genootschappen en op 29 juli 1940 volgde reeds een verkennende be-
spreking in het Trippenhuis. Op 19 oktober werd opgericht de ‘Werkgemeenschap 
van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland’, een organisatie met 53 leden, 
dat wil zeggen aangesloten verenigingen en genootschappen. Alle denkbare we-
tenschapsverenigingen deden mee, alsmede een aantal lokale en specialistische 
gezelschappen. De Akademie had wel het initiatief genomen, bood ook onderdak, 
maar was overigens gewoon een van de participanten. In november besloten beide 
afdelingen van de Akademie lid te worden van de Werkgemeenschap. 

De werkgemeenschap koos zich een bestuur, F.A. Vening Meinesz (voorzit-
ter), J.A. Bierens de Haan (secretaris) en verder J. Alingh Prins, J.A.J. Barge, C.B. 
Biezeno, Wouter Cool, G.G. Kloeke, H.A. Kramers, C.D. de Langen, G. van der 
Leeuw, B.J.O. Schrieke, J.H.W. Verzijl en F. de Vries.

Mooi, de goede vaderlandslievende daad was gedaan. En wat nu? De eerste 
die met een praktische invulling kwam voor de Werkgemeenschap was Kloeke, 
germanist in Leiden en vertegenwoordiger in de Werkgemeenschap vanuit de 
Nederlandsche Maatschappij van Letterkunde. Hij stelde niet meer of minder voor 
dan een ‘huis der wetenschap’. In een notitie van 4 november 1940 schreef hij: 

12 ‘Deze vergadering is belegd ter bespreking van de vraag, of voor de Akademie aanleiding bestaat tot 
het nemen van bijzondere maatregelen in verband met de toestand van het land. De voorzitter leidt deze 
bespreking in, hij oppert enkele denkbeelden van mogelijk initiatief der Akademie. Na uitvoerige discussie 
wordt besloten voorloopig een afwachtende houding aan te nemen. Voor direct te nemen maatregelen of 
voorstellen meent men, dat er geen aanleiding bestaat’. Not AB 28-06-1940. De bestuursleden op dat mo-
ment waren Huizinga, Scholten, Van der Hoeve, Kruyt, Vollgraff en Woerdeman.
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‘Over ’t algemeen zal men dunkt me het meeste succes hebben met plannen die: 
alle1.  wetenschappen gelijkelijk aangaan,
het onderling wetenschappelijk contact nationaal en internationaal bevorderen,2. 
de belangstelling, liefst zelfs de geestdrift van de beoefenaren der wetenschap zowel als 3. 
die van de met de wetenschap gelieerde bedrijven kunnen wekken,
gemakkelijk onder een zekere ‘slogan’ kunnen worden samengevat (in deze propagan-4. 
distische tijd van niet te onderschatten betekenis).

Hieraan zou ik als vijfde punt willen toevoegen, dat deze plannen, naar mijn persoonlijke 
mening, moeten liggen op materieel gebied. Dit laatste punt is gegrond op mijn overtuiging, 
dat, hoe men de zaak ook draaien wil, een ‘werk’ gemeenschap het ten slotte van de indivi-
duele ‘werkers’ moet hebben. Pogingen om die werkers te ‘dirigeren’ of – nog erger – ‘gelijk 
te schakelen’ zullen op niets uitlopen en zelfs verzet wekken. Laten wij er dus naar streven, 
den wetenschappelijken werkers het werk te veraangenamen en te vergemakkelijken. Maar 
ook: laten wij het liefst niet (althans niet voornamelijk) zoeken in paperasserie van enquêtes, 
statistieken enz. Ziehier dan waar ik heen zou willen: een tehuis voor de beoefenaren der we-
tenschappen, dat ik voorlopig zou willen aanduiden als congresgebouw.  [...] Een hinderlijk 
gemis, dat men bij haast alle congressen voelt is de afwezigheid van een centraal restaurant 
of ten minste een koffiekamer. [...] Plotseling is men de mensen, die men gaarne ontmoeten 
wilde, kwijt. [...] Het moet een tehuis zijn, waartoe men zich aangetrokken gevoelt en waar 
men ook in figuurlijke zin een haardvuur vindt om zich aan te verwarmen’.13

Kloeke wilde dit ‘huis der wetenschap’ combineren met een congres- en admi-
nistratiebureau voor de wetenschappelijke verenigingen, uitgerust ook met adres-
seermachines, want ‘het spreekt haast vanzelf dat een centraal en apart daarop 
ingericht instituut goedkoper kan werken, dan plaatselijke schrijfmachinewinkels 
of drukkerijen’.14

Kloeke’s voorstel werd door het bestuur met geestdrift ontvangen. Ondanks af-
wijzende reacties in de raad van de werkgemeenschap entameerde het een overleg 
met het Koloniaal Instituut, waar werkgemeenschapsbestuurslid Schrieke direc-
teur was, om te komen tot een gemeenschappelijke onderneming, een stichting 
‘huis der wetenschap’.15 Schrieke zag wel iets in een uitbreiding van de exploitatie 
van zijn gebouwen. Er kwam allemaal niets van en dat was niet alleen omdat het 
Koloniaal Instituut grotendeels was gevorderd voor Duitse troepen. Eerst na de 
oorlog, bij het afscheid van de werkgemeenschap, bleek dat er nog een schaduw 

13 Notitie G.G. Kloeke, 04-11-1940, onderstrepingen in origineel. Archief Werkgemeenschap van Weten-
schappelijke Organisaties in Nederland (voortaan WWON), Archief KNAW te Amsterdam, dossier 967, 
AC 54
14 Ibidem. 
15 Deze B.J.O. Schrieke was niet de Jaap Schrieke besproken in Knegtmans, Schulten & Vogel, Collabora-
teurs van niveau (n. 9), maar diens broer.
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van Kloeke’s idee was blijven hangen, zij het dan veel minder het praktisch concept 
van zo’n huis als wel een idee van een haardvuur voor Salomons geleerden. Als 
‘slogan’ had zijn ‘huis der wetenschap’ dus een zekere werking.

Een tweede plan voor de Werkgemeenschap werd wel gerealiseerd. Het was een 
plan dat precies in de sfeer lag van de door Kloeke zozeer verafschuwde paperas-
serie. In het voorjaar van 1941 besloot het bestuur van de Werkgemeenschap tot 
het opstellen van een overzicht van onderzoek op natuurwetenschappelijk gebied. 
Het was het werkgemeenschapsbestuur zelf, Vening Meinesz en Bierens de Haan 
voorop, dat met dit plan kwam. Het resultaat was verbluffend. In juli 1941 wa-
ren zeventien rapporteurs bereid gevonden en de meesten leverden zelfs voor de 
eerste deadline in oktober hun overzicht in. In het najaar van 1942 verscheen: 
Natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland. Een overzicht van hetgeen in de 
laatste vijf jaren in Nederland is verricht op het gebied der natuurwetenschappen, 
der medische en der technische wetenschappen verzameld en uitgegeven door de 
Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland.16

Dit overzicht nu, was een ongewoon product. Het was een zeer systematische op-
somming van laboratoria, naar een beperkt aantal kenmerken en met opsomming 
van de belangrijkste resultaten over de periode 1937-1942. Namen kwamen er wei-
nig in voor. Het was met recht een ‘survey’. Slechts het meer verhalende hoofdstuk 
over wiskunde week af van de strak doorgevoerde stijl. Hoe eenvoudig een dergelijk 
stelselmatig overzicht mag schijnen, het was voor het eerst in deze vorm samenge-
steld. Het plan, de uitvoering en de sober-objectieve neerslag in een gebrocheerd 
boek, het geheel getuigde van een veranderde visie op wetenschapsbeoefening. 
Gezien het tempo waarin het tot stand kwam, moet het met algemene instemming 
en medewerking uitgevoerd zijn. Het boek verkocht goed; het departement tekende 
in op een groot aantal; even later echter, in oktober 1943, werd de verspreiding 
ervan verboden. 

Op dat moment had de Werkgemeenschap reeds besloten dat het succes voor 
de andere wetenschapsgebieden herhaald zou kunnen worden. In juni 1943 nam 
J.N. Bakhuizen van de Brink de redactie op zich van een overzicht van het gees-
teswetenschappelijk onderzoek. B. Schrieke, dezelfde van het Koloniaal Instituut, 
aanvaardde de opdracht een overzicht samen te stellen van 25 jaar onderzoek met 
betrekking tot de ‘Overzeesche Gebiedsdelen’. Schrieke sleepte een koffer vol ma-
teriaal mee naar St Michielsgestel toen hij zich daar bij de gijzelaars moest voegen. 

16 Natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland; Een overzicht van hetgeen in Nederland in de jaren 
van omstreeks 1937-1942 is verricht op het gebied der natuurweten schappen, der medische en technische we-
tenschappen (Amsterdam 1942). Dit overzicht werd samengesteld door de Werkgemeenschap van Weten-
schappelijke Organisaties in Nederland en uitgegeven bij de Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij.
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In 1945 was het bijna af en na Schriekes dood in september 1945 zorgden anderen 
voor de afronding en vertaling in het Engels. Ook het overzicht over de geesteswe-
tenschappen sleepte zich voort. Uiteindelijk verschenen beide in 1948.

Zo produceerde de Werkgemeenschap drie boeken, bijzondere boeken. Met alle 
feilen van eerstelingen, waren het moderne overzichten, ‘surveys’ van research. 
Vergelijking met andere overzichten laat dit bijzondere karakter scherp uitkomen. 
Aan de ene kant waren er tezelfdertijd historiserende overzichten. Binnen Nederland 
werkten op één moment drie groepen aan een serie boekjes over grootheden in de 
Nederlandse wetenschap, uitgeverij De Tijdstroom, een groep rond Hofstra en een 
groep rond Westenbrink, wetenschappers die zich onder andere omstandigheden 
nauwelijks met de geschiedenis hadden ingelaten. In New York verschenen twee 
dikke, mooi verzorgde boeken: The Contribution of Holland to the Sciences en Science 
and Scientists in the Netherlands Indies.17 Het eerste was min of meer een hagiografie; 
het tweede een encyclopedisch overzicht. Dergelijke publicaties waren sterk traditi-
oneel in stijl in vergelijking met de ‘surveys’ van de werkgemeenschap. 

De WWON-overzichten laten zich veel beter vergelijken met de zogenaamde FIAT-
reviews, de overzichten van research in Duitsland die in opdracht van de Verenigde 

17 A.J. Barnouw & B. Landheer (eds.) with an introduction by P. Debije, The Contribution of Holland to the 
Sciences (New York 1943); Pieter Honig & Frans Verdoorn (eds.), Science and Scientists in the Netherlands 
Indies (New York 1945).

Een moderne blik op onderzoek: het overzicht van natuurwetenschappelijk onderzoek van de 
WWON in 1942. Zes jaar later, in 1948 verschenen de overzichten van geesteswetenschappelijk 
onderzoek en onderzoek in de overzeese gebiedsdelen. Deze drie bundels vormden de gehele 
productie van de Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisatie in Nederland.
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Staten onmiddellijk na de oorlog werden samengesteld.18 In de Verenigde Staten zelf 
had reeds in het midden van de jaren dertig de ‘National Resources Planning Board’ 
opdracht gegeven tot overzichten van research. Dit resulteerde in het boek Research, 
a National Resource.19 Combineert men doelstelling en stijl van de ‘surveys’ met de 
strekking van deze titel dan is duidelijk wat de boeken van de werkgemeenschap zo 
bijzonder maakte. Hier werd vanuit een opvatting van wetenschappelijk onderzoek 
als nationale hulpbron, als grondstof, de wetenschap beschreven. Bedoeld of onbe-
doeld, schijnbaar terloops en binnen een onwaarschijnlijke context verscheen hier 
de wetenschap binnen modern perspectief. De werkgemeenschap realiseerde niet 
‘het huis der wetenschap’, wel een nieuwe blik op wetenschapsbeoefening.

In 1945 na de bevrijding was er weinig discussie nodig om tot de opheffing van 
de werkgemeenschap te besluiten. Toch zou het tot 1948 duren eer de publikaties 
gereed waren. Het oordeel van de teruggekeerde Scholten was resoluut: de werkge-
meenschap kon gevoeglijk verdwijnen of worden gereorganiseerd. Hij zag slechts 
de defensieve aanleiding van waaruit de werkgemeenschap in 1940 was opgericht. 
Anderen hadden oog voor de vernieuwende visie die binnen deze setting was ont-
wikkeld. Zo kwamen er ook van buitenaf verzoeken tot samenwerking. Besprekingen 

18 Nadat de Duitse wetenschappers, hun instituten en hun kennis vanaf 1944 aanvankelijk onder het ge-
zichtpunt van oorlogsbuit door de Amerikaans-Engelse ‘Combined Intelligence Objectives Sub-Committee’ 
(CIOS), in kaart waren gebracht, volgden zorgvuldiger surveys door de Amerikaanse ‘Field Information 
Agency Technical’ (FIAT). Deze Reviews werden voor een deel gepubliceerd. Zie: Archiv des Deutschen 
Museums (München), Archieven CIOS, BIOS en FIAT. 
19 National Resources Planning Board, Research – A National Resource; Report of the National Research 
Council to the National Resources Planning Board (3 vols.): vol. I: Relation of the Federal Government to 
Research (Washington 1938); Vol. II: Industrial Research (Washington 1941); Vol. III: Business Research 
(Washington 1942).

Het overzicht van Natuurwetenschappelijk onderzoek uit 1942 had een verrassend modern 
survey-karakter, dat in de latere delen werd volgehouden.
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met de juist opgerichte ‘Verening van Wetenschappelijke Onderzoekers’ en met 
het ‘Studiecentrum voor Maatschappelijk Vraagstukken’ leidden echter niet tot 
concrete samenwerking of voortzetting van het initiatief.

En toen was er een principieel probleem. De werkgemeenschap kon volgens de 
statuten slechts opgeheven worden met instemming van tweederde van de leden; 
maar zelfs bij de vergaderingen in toptijden waren er nooit tegelijk veertig in-
stellingen vertegenwoordigd geweest. De vondst van de secretaris was om op 11 
december 1948 twee vergaderingen te beleggen: de eerste om bij instemming van 
tweederde van de aanwezigen de statuten te wijzigen; de tweede om de werkge-
meenschap correct te kunnen liquideren. Bierens de Haan luidde haar uit met de 
woorden: ‘Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann jetzt gehen’.20

Frustratie en bewustwording, intermezzo

De nieuwe blik op wetenschap opende zich langs verschillende invalshoeken. Het 
eerst gebeurde dit binnen de wetenschapshistorische beschouwingen. Op het in-
ternationale congres voor wetenschapsgeschiedenis te Londen, in 1931, zorgde 
de Russische inbreng een regelrechte sensatie door wetenschapsontwikkeling 
voor te stellen als product van maatschappelijke krachten. Boris Hessens visie op 
Newton in Science at the Crossroads bracht vele pennen in beweging.21 Binnen de 
wetenschapsgeschiedenis reageerden – naast een overwegend afwijzende receptie 
– mensen als Sarton, Merton en Struik met een palet van cultuurgeschiedenis tot 
een sociologie van de wetenschap. De portee van het resulterende debat ging de 
historiografie ver te buiten. De actuele inzet was de vraag of wetenschapsbeoefe-
ning zich ten principale zou laten plannen, sturen of zelfs maar stimuleren. Het 
debat speelde in kleinere kring, maar parallel aan en verweven met het algemene 
plannings- en ordeningsdebat.22 Deze ideeënwereld stond in direct verband met de 
maatschappelijke opdracht die wetenschapsbeoefenaren zich meer en meer expli-
ciet stelden om hun verantwoordelijk als intellectueel te nemen. Aan de ene kant 
stelden deze mensen zich de opgave na te denken over de maatschappelijke in-
vloed van wetenschap, met name over de culturele betekenis van het wetenschap-
pelijk wereldbeeld. Aan de andere kant zochten zij een antwoord op wat zij zagen 

20 Archief WWON
21 B. Hessen e.a., Science at the Cross Roads; Papers presented at the International Congress of the History 
of Science and Technology, held in London 1931, by the delegates of the U.S.S.R. (London 19331; repr. ed. 
London 19722).
22 Alberts, Jaren van berekening (n. 8); Anna-K. Mayer, ‘Setting Up a Discipline: Conflicting Agendas of 
the Cambridge History of Science Committee, 1936-1950’, in: Studies in the History and Philosophy of Science 
31 (2000) 665-689; W. McGucken, Scientists, Society, and State. The Social Relations of Science Movement in 
Great Britain 1931-1947 (Columbus 1984); G. Werskey, The Visible College. A Collective Biography of British 
Scientists and Socialists of the 1930s (London 1978).
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als het tekortschieten van de wetenschap in maatschappelijk opzicht. Wetenschap 
claimde immers een rol in de maatschappelijke vooruitgang, zo redeneerden zij, 
waar was dan die rol in tijden van economische en culturele crisis in de jaren der-
tig? Een groep Engelse geleerden publiceerde in 1935 The Frustration of Science.23 
De boodschap was een verwijt: ‘waarom stelt de samenleving ons wetenschappers 
niet in staat nuttig te zijn!’ De meningsverschillen over de mogelijkheid en wen-
selijkheid van sturing van wetenschap waren hier terzijde geschoven; men had 
elkaar gevonden in een appel naar buiten.

In Nederland publiceerden passerende Exil-auteurs als Otto Neurath en Karl 
Mannheim vergelijkbare betogen.24 Mannheims pleidooi voor een gematigde, 
evenwichtige planning bood generaties van sociaaldemocraten houvast in het 
denken over planmatigheid. Neuraths opmerking, terugverwijzend naar de Eerste 
Wereldoorlog, dat men in oorlogstijd toch ook aan planning deed, werd direct 
bewaarheid bij het begin van de Tweede Wereldoorlog met de inschakeling van 
Blackett in Engeland en Bush in de Verenigde Staten om voor hun regeringen de 
inzet van wetenschappelijk onderzoek voor de oorlogsinspanningen te organise-
ren. Precies het zozeer dienstbaar maken van wetenschapsbeoefening aan poli-
tieke doeleinden was onderwerp van debat. Michael Polanyi, die bevriend met 
was Blackett en vanaf 1937 aan de Universiteit van Manchester diens directe col-
lega was geweest, was in 1941 een van de oprichters van de ‘Society for Freedom 
in Science’. Polanyi ontkende niet het maatschappelijk belang van wetenschap, 
maar kwam op voor de ongestoorde creativiteit in wetenschap. Wetenschappelijke 
kennisverwerving zou zich volgens hem nooit helemaal laten formaliseren of ex-
pliciteren en daarom ook niet laten plannen. Hij bracht dit ongrijpbare element 
van wetenschapsbeoefening later onder woorden als personal knowledge of tacit 
knowledge.25 Wetenschap was een hulpbron, dat bestreed hij niet, maar het debat 
ging over planbaarheid. Moet men plannen of aansporen? Binnen dat spectrum 
maakte ook Vannevar Bush zijn beweging, van directe inzet in oorlogstijd naar 
grootschalig stimuleren, met zijn rapport in 1945 aan de Amerikaanse president, 
Science, the endless frontier. 26

23 Sir Daniel Hall, J.G. Crowther, J.D. Bernal, V.H. Mottram, Enid Charles, P.A. Gorer, P.M.S. Blackett, 
foreword by Frederick Soddy, The Frustration of Science (London 1935).
24 Karl Mannheim, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus (Leiden 1935). Translation: Karl 
Mannheim, Man and Society in the Age of Reconstruction (London 1940); Otto Neurath, De Moderne 
Mensch Ontstaat; Een reportage van vreugde en vrees (Amsterdam 1940). Cf. Otto Neurath, Modern man in 
the making (New York, London, 1939).
25 Mary Jo Nye, Blackett: Physics, War, and Politics in the Twentieth Century (Cambridge, Mass. 2004); 
Mayer ‘Setting up a discipline’ (n. 22); Michael Polanyi, ‘Planning of Science’, in: The Political Quarterly 1946; 
ook als brochure Occasional Pamphlet no. 4 van de ‘Society for Freedom in Science’; Michael S. Polanyi, 
Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy (London 1958).
26 Vannevar Bush, Science, the endless frontier : a report to the president (on a program for postwar scien-
tific research) (Washington 1945). 
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In Nederland speelde hetzelfde debat en voltrok zich dezelfde bewustwording. Jan 
Tinbergen stond middenin het ordeningsdebat en gaf een nieuwe weg aan om we-
tenschap in te zetten. De antropoloog Sjoerd Hofstra schreef over De sociale aspec-
ten van kennis en wetenschap.27 In de Akademie verzocht A.H. Blaauw in december 
1936 vergeefs om steun van het ‘comité ter humanisering van den oorlog, in ’t bij-
zonder door te trachten de luchtwapens af te schaffen’.28 Cohen herinnerde in 1937 
aan de noodzaak om meer maatschappelijke steun voor wetenschap te zoeken. 
Akademieleden traden ook naar buiten op vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef. 
Zo maakten Burgers en Kruyt samen deel uit van de delegatie van de Akademie 
op de bijeenkomsten van de ICSU, de ‘International Council of Scientific Unions’. 
De oprichting in 1937 van de CSSR, de ICSU-committee on science and its social 
relations, was een blijk van bewustwording van wetenschapsmensen. Burgers 
voerde het secretariaat van de committee vanuit het Trippenhuis.29 Het was een 
reactie op de ontwikkelingen in Duitsland en was inhoudelijk schatplichtig aan 
The Frustration of Science. Burgers nam ook initiatieven gericht op Nederland. Hij 
vond Tinbergen, Hofstra, Clay en anderen aan zijn zijde toen hij in februari 1940 
een stichting oprichtte, bijna als een Nederlandse pendant van dat comité: Stichting 
tot bevordering van het verband tussen Wetenschap en Maatschappij. In 1945 pakte 
hij de draad weer op met het Studiecentrum voor Maatschappelijke Vraagstukken, 
een overigens weinig succesvol initiatief – een dilettantische poging tot oversteek 
naar de sociale wetenschappen.30 

Het thema van de maatschappelijke verantwoordelijkheid was ook hoofdmo-
tief bij de oprichting na de oorlog van de ‘Vereniging van Wetenschappelijke 
Onderzoekers’ (VWO).31 Opvallende samenloop was dat zowel Studiecentrum als 
VWO besprekingen voerden met de Werkgemeenschap om een deel van haar rol 
over te nemen. De VWO wilde het vaandel overnemen op het onderwerp van het 
‘huis der wetenschap’.

27 Sjoerd Hofstra, De sociale aspecten van kennis en wetenschap (Amsterdam 1937).
28 ‘De heer Kruyt zou er misschien nog iets voor voelen indien de geheele zaak op breeder basis was 
gesteld, bijv. dat bij den tegenwoordigen vorm van oorlogvoeren de wetenschap misbruikt wordt’. (Not AB 
19-12-1936).
29 Archief ‘International Council of Scientific Unions’, in: Archief KNAW dossier 221, AC 54; NHA 64: 
dossier 455. 
30 J.M. Burgers is onder zeer uiteenlopende gezichtspunten beschreven bij Alex Geelhoed, ‘Het Studie-
centrum voor Maatschappelijke Vraagstukken en de turbulentie van Herstel en Vernieuwing’, in: Bijdrage 
aan Maakbaar Nederland, conferentie van Stichting Maatschappijgeschiedenis, 28 mei 1999 [ongepubliceerd; 
bij de auteur]; Somsen ‘Wetenschappelijk onderzoek en algemeen belang’ (n. 8); Alberts Jaren van berekening 
(n. 8); [Fons Alkemade] ‘Biography’, in: F.T.M. Nieuwstadt & J.A. Steketee (eds.), Selected Papers of J.M. 
Burgers (Dordrecht 1995), i-cix. Opvallend in verband met de houding van de afdelingen van de Akademie 
ten opzichte van ZWO is een voordracht van Burgers in 1944 gehouden voor afdeling Letterkunde (belegd 
om het wederzijds begrip te vergroten): J.M. Burgers ‘Trekken van de moderne westerse wetenschap’, in: 
Mededeelin gen van de Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks 
7-5 (1944), 197-220. 
31 Molenaar, ‘Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten’ (n. 8).
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De inzet van wetenschap voor de samenleving was tegelijkertijd voorwerp van 
discussie, in het verlengde van de maatschappelijke bewustwording en in relatie 
tot het ordeningsdebat. Hein Vos knoopte rechtstreeks aan bij het Plan van de 
Arbeid, Tinbergen en collega’s pleitten in 1939 voor een grotere inzet van weten-
schap en H.J. Lam, directeur van het Rijksherbarium in Leiden, bracht in 1946 een 
Nederlandse weerklank van Polanyi’s strijd tegen planning.32

Een derde ontwikkeling, naast bewustwording en pleidooi voor inzet, was de 
feitelijke opbouw van georganiseerd onderzoek op nevenliggend terrein, namelijk 
dat van ontwikkelingswerk in de techniek en van technologisch onderzoek. TNO, 
de organisatie voor ‘Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek’, kwam in de 
jaren dertig moeizaam uit de startblokken. Vanaf 1938 kwam daarin een kentering; 
een ingrijpende reorganisatie kreeg in eerste instantie in 1942 haar beslag, en werd 
in tweede instantie onmiddellijk na de oorlog nog radicaler doorgezet. Kruyt was 
de sterke man achter deze reorganisatie. Kruyt was ook aanwezig bij de WWON-
activiteiten en opnieuw een van de centrale figuren in de opbouw van ZWO. Toen 
de liquidatie van de Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in 
Nederland aanstaande was, klonk bij sommige betrokkenen een lichte teleurstel-
ling. In 1945 heette het dat de overheid bezig zou zijn een vergelijkbare organisatie 
te scheppen – hier was ZWO bedoeld. 

Internationaal voltrok zich vanaf 1930 een maatschappelijke bewustwording on-
der wetenschapsbeoefenaren. Een zorg om de maatschappelijke positie van weten-
schap werd expliciet. De bewustwording uitte zich tegelijkertijd in een reflectie op 
de maatschappelijke gevolgen van wetenschap en in het claimen van een taak in de 
samenleving. In de Sovjet Unie, in de Verenigde Staten, in Engeland, in Nederland 
waren de uitingen verschillend; de verschuiving in visie op wetenschap die er-
aan ten grondslag kwam overeen. Een plan, een report, een boek of een stichting 
zijn zeer onderscheiden lokale verschijningsvormen; ze hangen samen door hun 
nieuwe blik op wetenschapsbeoefening. Deze blik op wetenschapsbeoefening als 
hulpbron was de fundamentele verandering. Daarbinnen was er de keuze tussen 
meer en minder gerichte bemoeienis, planning of stimulans, en de consensus werd 
over het algemeen gezocht aan de kant van het stimuleren.

Een aantal Nederlandse wetenschapsbeoefenaren, zoals de hier genoemde 
Pannekoek, Burgers, Kruyt, Tinbergen en Kramers, formuleerden hun visies 
en namen initiatieven. Tijdens het interbellum hadden zij dat deels binnen de 

32 Ir. H. Vos, ‘Wetenschap en Plan’, Kentering 12-3 (1935), 6-7; H.R. Kruyt, A.H. Blaauw, H.W. Julius, 
J. Tinber gen, J.H. van der Hoop & A.D. Fokker, De betekenis en de rol der wetenschap in de maatschappij; 
Zaterdagmiddagvoor drachten in Teyler’s Stichting te Haarlem op 18 en 25 November, 2 December 1939 (’s-
Gravenhage 1940); H.J. Lam, ‘ ‘Planning’ in de wetenschap’, Vakblad voor Biologen 26 (1946), 82-86.
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Akademie gedaan, na de Tweede Wereldoorlog zochten zij een ander forum. 
Misschien moet de vraag veeleer luiden waarom de vernieuwingen niet binnen de 
Akademie gestalte kregen.

De oprichting van ZWO

Zo alert als de Akademie had gereageerd op de bezettingstoestand zo afwezig rea-
geerde ze op de bevrijdingssituatie. Er was veel te herstellen, veel te veranderen en 
de Akademieleden bruisten van energie, zij het niet binnen de Akademie.

G. van der Leeuw, die ook bestuurslid was geweest van de werkgemeenschap 
totdat het reizen uit Groningen vandaan te bezwaarlijk werd, publiceerde met 
Groningse collega’s het manifest De vernieuwing der universiteit33 en trad naar 
voren als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Medici en fy-
sici richtten in december 1945 de Stichting Centraal Instituut voor Fundamenteel 
Biologisch en Medisch Onderzoek op, de wiskundigen hun Mathematisch Centrum, 
de natuurkundigen hun Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. H.A. 
Kramers had de beschikking over het rapport van Vannevar Bush Science, the en-
dless frontier, dat vele reorganiserende wetenschappers tot inspiratie diende. Het 
was inspiratie op afstand, want er circuleerde een foto-kopie: letterlijk een kopie in 
foto’s; weinigen zullen het werkelijk gelezen hebben. Vening Meinesz, de voorzit-
ter van de werkgemeenschap, reisde in november 1945 naar de Verenigde Staten 
om zich er in opdracht van het ministerie op de hoogte te stellen van de organi-
satie van onderzoeksfinanciering; Kruyt zou met datzelfde doel een rondreis door 
Europa maken maar vond geen tijd voor die onderneming. 

De Minister President, Schermerhorn, had deze zaak in eigen hand genomen en 
niet aan zijn minister van OKW overgelaten. Hij had een commissie onder aan-
voering van Reinink aan het werk gezet om na te gaan hoe wetenschap gestimu-
leerd kon worden en in dienst van de wederopbouw geplaatst.34 Vening Meinesz 
deed verslag van zijn Amerikaanse bevindingen en Kruyt schetste in december een 
eerste ontwerp voor een Centrale Organisatie voor Fundamenteel Wetenschappelijk 
Onderzoek, waarin zelfs een plekje zou zijn voor een ‘huis der wetenschap’.35

33 J.H. Brouwer, J.G. van der Corput, M.N.J. Dirksen, G. van der Leeuw, C.W. van der Pot & M.J. Sirks, De 
Vernieuwing der Universiteit (Groningen-Batavia 1945).
34 H.J. Reinink was tot 1940 secretaris van Curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen geweest en toen 
naar het ministerie gekomen. Hij kende Van der Leeuw, Van der Corput en al die andere Groningers van 
het Vernieuwing-manifest goed. In 1945 was hij daar directeur-generaal van de afdeling Hoger Onderwijs 
en Wetenschappen.
35 Kersten, Een organisatie van en voor onderzoekers (n. 7), 10-15.
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Eerder nog dan het eerste rapport van de commissie Reinink lag in de Afdeeling 
Natuurkunde van de Akademie de nota van Anton Pannekoek ter tafel, begin de-
cember 1945: ‘Natuurwetenschap en maatschappij en de taak van de Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen’. In de volgende vergadering besprak 
de afdeling dit stuk, aangevuld met notities van Burgers en C.J. Gorter om ideeën 
te ontwikkelen over reorganisatie van de Akademie. Kernwoord in de nota van 
Pannekoek was organisatie, organisatie van wetenschap en georganiseerdheid 
als kenmerk van wetenschapsbeoefening. De wetenschap zou autonoom moeten 
blijven, vrijheid van initiatief moeten behouden, maar onder publieke controle 
moeten staan: openbare verantwoording. Pannekoek pleitte niet slechts voor in-
tensiever onderwijs, voor het opleiden van veel bredere groepen tot deelname aan 
de wetenschap; hij legde al helemaal niet primair de nadruk op toepassing, maar 
op uitbreiding van wetenschap. Organisatie zag hij voor zich in instituten voor 
onderzoek, met uitwisseling, fellowships, betere toegang tot literatuur. Voor de 
Akademie zou dit betekenen dat ze zich veel meer moest openstellen en een ander 
type publicaties zou moeten nastreven, namelijk, in het kader van verlichting en 
openbare verantwoording, overzichtsartikelen; de Akademie zou samen moeten 
werken in wetenschapsraden en zou zich tot de overheid moeten richten met een 
pleidooi voor actieve bemoeiing. Dat laatste was precies wat de overheid aan het 
voorbereiden was: ‘stimuleren van wetenschap op een schaal zoals tot nu toe niet 
is geschied’36.

Kruyt, die in de commissie Reinink een hoofdrolspeler was, opereerde in de 
vergaderingen van de Afdeeling Natuurkunde terughoudend. Hoewel de afdeling 
niet precies Pannekoek volgde in al zijn aanbevelingen, was de stemming vrij al-
gemeen dat deze nieuwe ontwikkelingen hun beslag moesten krijgen en dat, in de 
toekomst, de Akademie in haar structuur en functioneren hierop aan zou moeten 
sluiten. De Afdeeling stelde een reorganisatiecommissie in. Concrete voorstellen 
deed de Afdeeling echter niet; men stelde de zaak wat in de tijd.

De Afdeeling Letterkunde signaleerde de ontwikkeling wel, maar stelde vast dat 
ze deze voor kennisgeving kon aannemen. Het algemeen bestuur van de Akademie 
beklaagde zich dat Akademieleden betrokken waren bij de ontwikkeling, maar 
niet als vertegenwoordiger van de Akademie, zoals het eigenlijk zou horen. Ze zou 
eindelijk eens gehoord moeten worden. Dat gebeurde in oktober 1946 en opnieuw 
in 1947, toen de Haagse plannen de vorm kregen van een wetsontwerp.

36 Schermerhorn bij de instelling van de Commissie Reinink, juli 1945, cf. Nederlandse Organisatie voor 
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek; Voorbereiding en werkzaamheden in de oprichtingsperiode 1945-1949 
[eerste Jaarboek ZWO] (’s-Gravenhage 1950); Het gaat hier om de Commissie Reinink I; er was ook een 
Commissie Reinink II die zich boog over de reorganisatie van het hoger onderwijs, vgl Alberts,  Jaren van 
berekening (n. 8), 143.
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De commissie Reinink, de Commissie tot voorbereiding van de Organisatie voor 
wetenschappelijk onderzoek, had op 1 augustus 1946 rapport uitgebracht en 
feitelijk was intussen reeds enige subsidieverlening op gang gekomen. De kabi-
netswisseling leek de plannen ontdaan te hebben van de acute urgentie waarmee 
Schermerhorn ze beladen had, maar Reinink hield in zijn functie van secretaris-
generaal de zaak in beweging. Op 6 september vroeg de minister van OKW de 
Akademie om advies en half oktober belde Reinink er persoonlijk achterheen. Tot 
zoveel spoed gemaand reageerde het Algemeen Bestuur van de Akademie op 1 
november met een beknopte instemming ‘echter’, ‘maar’ en ‘nochtans’. Voorzitter 
Meijers vreesde uitholling van de taak van de Akademie en stelde voor dat de 
Akademie meer invloed zou krijgen in de benoeming van bestuursleden van de 
nieuwe organisatie en dat haar bureau in het Trippenhuis gevestigd zou worden: 

‘Het algemeen bestuur zou daarbij nochtans uitdrukkelijk op den voorgrond willen stellen, 
dat hiermede niet beoogd wordt een supervisie van- of inmenging in de werkzaamheden 
der nieuwe organisatie door de Akademie’.37

De behandelend ambtenaar op het ministerie had weliswaar een naam op te hou-
den wat betreft onbeantwoorde brieven, maar reeds in januari 1947 haalde diens 
plaatsvervanger, J.H Bannier, het rapport tevoorschijn en legde het, na overleg met 
secretaris-generaal Reinink, met positief advies voor aan J.J. Gielen, de nieuwe 
minister van OKW.38 Gielen voelde ervoor en wilde de zaak bij wet regelen. Op 20 
januari liet hij de commissie Reinink weten dat de zaak voortaan onder zijn mi-
nisterie zou ressorteren, dat hij zich met de ontwikkelde ideeën kon verenigen, en 
suggesties inwachtte voor een wetsontwerp. Hij vroeg de commissie op te treden 
als voorlopig bestuur van de organisatie, een directeur te zoeken en besluiten voor 

37 E.M. Meijers was op dat moment voorzitter van de Afdeeling Letterkunde en algemeen voorzitter. 
M.W. Woerdeman was secretaris van de Afdeeling Natuurkunde en algemeen secretaris – en opsteller van 
de brief. Verder nam aan de vergadering deel H.R. Kruyt, ondervoorzitter van de Afdeeling Natuurkunde. 
De toon van Meijers’ bezwaren was mild en de reactie van Kruyt daarop niet afwijzend. Not AB oktober 
1946; Brief Bestuur KNAW aan Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1 november 1946. 
Archief NWO, Archief ZWO 00.200.000.20 dossier Rapport Voorbereidingscommissie. 
38 Woerdeman, secretaris van het Algemeen Bestuur, berichtte in maart 1946 dat ‘de chef der Afdeeling 
H.O.W. , Jhr. De Ranitz, het Trippenhuis heeft bezocht, waarbij hem is ter hand gesteld een opgave van nog 
niet beantwoorde brieven. Deze zijn toegelicht en op spoedige afdoening is aangedrongen’. Not AB 30-03-
1946. Gezien echter de merkbaar sturende hand en telefoon van Reinink in het geheel en de ononderbroken 
voortgang van het proces, is de waarde die zowel ikzelf als Kersten toekennen aan Banniers vondst van het 
dossier bij De Ranitz’ afwezigheid overdreven. Vgl. interview met Bannier in Alberts, Blij & Nuis, Zij mogen 
uiteraard (n. 7), 104-109; Kersten, Een organisatie van en voor onderzoekers (n. 7), 19; Alberts, Jaren van 
berekening (n. 8), 149.
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te bereiden over te toekenning van subsidies voor 1947.39 Hiermee was op slag de 
organisatie van onderzoek doorgezet. Het voorlopig bestuur van de ‘Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, i.o.’ kwam voor het eerst bijeen op 6 
februari 1947. Het verlenen van subsidie aan onderzoek in georganiseerd verband, 
inclusief die reeds opgerichte stichtingen, was hiermee in feite gesanctioneerd. 
‘Georganiseerd’ betekende op overheidsniveau dat er een organisatie, namelijk 
ZWO i.o., was. Dat het onderzoek ook op middenniveau en detailniveau georga-

39 De uitwerking van de brief met betrekking tot de begrotingen van Mathematisch Centrum en FOM, de 
benoeming van een directeur en de relatie tot de Akademie – met een gedetailleerde verwerking de brief van 
1 november– laat zien dat Bannier niet zomaar een brief had gevonden, maar het gehele dossier grondig had 
verwerkt. Brief Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J.J. Gielen aan Commissie ter Voorbe-
reiding van de Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nederland, H.J. Reinink, 20 januari 1947. 
Archief NWO, Archief ZWO 00.200.000.20 dossier Voorbereiding 1945-1947. Cf. Kersten Een organisatie 
van en voor onderzoekers (n. 7), 19.

B.A. van Groningen nam het stokje van Meijers over als 
criticaster van het wetsontwerp voor de oprichting van 
ZWO. Foto uit 1958 bij het jubileum van de KNAW
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niseerd was, namelijk dat het in toenemende mate in instituten zou plaatsvinden 
en dat onderzoek vaker teamwork zou zijn, volgde hieruit niet noodzakelijk, maar 
hing er in de praktijk wel mee samen. Hoe de wet ook precies mocht gaan luiden, 
de Nederlandse overheid had het stimuleren van georganiseerd onderzoek reeds 
ingezet. 

Het ontwerp voor de wet werd in de zomer van 1947 voorgelegd aan universitei-
ten, hogescholen, de ministeries van Financiën en Economische Zaken en ook 
aan de KNAW. Voor 1 oktober zou de Akademie de minister moeten adviseren. 
De Afdeeling Natuurkunde en de Afdeeling Letterkunde gingen er beide mee aan 
de slag. De Afdeeling Natuurkunde, die haar reorganisatiecommissie nog had in 
de personen van B. Brouwer, L.E.J. Brouwer, J.M. Burgers, G. Holst, A.J. Kluyver, 
J.H. Oort, P.E. Verkade en H.R. Kruyt, kwam op 11 oktober tot een vrij positief 
oordeel. De Afdeeling Letterkunde had op 9 september 1947 een commissie in-
gesteld bestaande uit E.M. Meijers, F. de Vries, H.J. Pos, G. van der Leeuw, B.A. 
van Groningen en W.J.M. van Eysinga. Meijers had op voorhand, nog voor er een 
commissie was, als voorzitter van de Afdeeling Letterkunde het voortouw geno-
men met een ongemeen fel afwijzend concept-advies. Zijn mildheid van een jaar 
tevoren was geheel verdwenen. Het nieuwe orgaan zou slechts een ‘financieel niet 
te verantwoorden doublure van de Akademie’ zijn. Hij legde de statuten van de 
Akademie en de artikelen van het wetsontwerp naast elkaar en concludeerde: 

‘Niemand, die deze artikelen naast elkaar leest, kan ontkennen, dan aan de centrale organi-
satie en aan de Akademie volkomen dezelfde taak is toegedacht’.40

Er volgden vele versies van de concept-adviezen, in alle zou de tekstvergelijking 
met deze conclusie gehandhaafd blijven. Meijers verzette zich bovendien tegen het 
idee, zoals hij dat in het wetsontwerp las, dat alle onderzoek voortaan research zou 
moeten zijn en dat alle onderzoek naar het model van experimenteel onderzoek 
zou worden beoordeeld. De eerste versie eindigde in een woeste uithaal: 

‘De toenemende industrialisatie en de experimentele wetenschappen, die haar steunen, heb-
ben tot nu toe vooral de vernietigende krachten in de maatschappij doen toenemen. Zo 
de wetenschap nog iets vermag, dan zal de redding van de geesteswetenschappen moeten 
komen’.41

Meijers schrapte weliswaar deze slotpassage in de tweede versie die hij rondstuurde, 

40 Deze en volgende citaten uit Dossier Wetensontwerp ZWO Archief KNAW 845-5.
41 Ibidem. 
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maar commissielid G. van der Leeuw –in het voorgaande nog minister van OKW 
en nu in de positie van KNAW-lid en lid van de reorganisatiecommissie van de 
Afdeeling Letterkunde– moet geroken hebben wat er had gestaan. De kwalificatie 
doublure achtte hij onjuist en onbillijk. En zelfs na het schrappen van deze uithaal, 
was het overblijvende slot in Van der Leeuws ogen nog steeds een tirade:

‘De naastelkanderstelling van de doeleinden resp. van de Akademie en van de ontworpen 
commissie moge philologisch verantwoord zijn, zakelijk is zij dit zeker niet. Het ontwerp 
van wet is geboren uit de overweging, dat geen volk langer een behoorlijk bestaan kan 
vinden, dat niet uit al zijn macht en zo efficiënt mogelijk zich wijdt aan het wetenschap-
pelijk onderzoek. [...] Dat de Akademie in haar huidige samenstelling en werkwijze niet 
het lichaam is, dat deze taak in de eerste plaats ter hand kan nemen, behoef ik hier niet te 
betogen, daar het overduidelijk blijkt, zowel uit het voorstel van de Afdeling Natuurkunde 
als van het concept-advies van de Afdeling Letterkunde dienaangaande [ ... ] Een feit is 
dat de Afdeling Natuurkunde de enig mogelijke conclusie heeft getrokken uit de bezwaren 
tegen voorliggend ontwerp, nl. een algehele reorganisatie der Akademie. [...] En ten slotte 
moet ik nog in verzet komen tegen de slottirade van het concept-advies. Ik weet zeker, dat 
bij de voorbereiding van het ontwerp terdege is gedacht aan de geesteswetenschappen. En 
er is geen enkele aanleiding om te vooronderstellen, dat het woord ‘research’ in een engen 
natuurwetenschappelijk-technischen zin zou zijn gebezigd’.42

Van der Leeuws vermaning vermocht niet Meijers tot mildere gedachten te stem-
men. Hij bleef bij zijn vergelijking en bij zijn eis dat de Raad van Bestuur van de 
nieuwe organisatie onderdeel van het bureau van de Akademie zou moeten zijn, 
zoals de Akademie immers wel meer commissies had. 

De Afdeeling Natuurkunde nam in haar eerste concept reeds passages van het 
concept van de Afdeeling Letterkunde over, maar dat was niet genoeg om de 
standpunten op één lijn te krijgen. Onontkoombaar voltrok zich het drama. De 
afdelingen praatten niet, ze stuurden elkaar brieven in formele bewoordingen. 
Akademievoorzitter Kluyver riep beide commissies bij elkaar voor een vergade-
ring met het algemeen bestuur in een ultieme poging om tot overeenstemming te 
komen. Maar ter vergadering radicaliseerde de positie van Meijers: 

‘Nu blijkbaar de adviezen der beide Afdelingen niet tot tot overeenstemming te brengen zijn 
stelt de voorzitter nog de vraag of men wellicht voor de A-vakken een andere organisatie zou 
dienen aan te bevelen, dan voor de B-vakken’.43

42 Brief G. van der Leeuw aan de voorzitter van de Akademie, 22 september 1947, Dossier Wetsontwerp 
ZWO Archief KNAW 845-5.
43 Not AB 22-10-1947.
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De Natuurkundigen stelden vervolgens een advies op waar de visie van de Letter-
kundigen in vervat was. Het vond geen genade. In de bestuurvergadering van 
11 november 1947 deelde Meijers mee dat de Afdeling Letterkunde in principe 
wenste dat haar advies als dat van de hele Akademie verstuurd zou worden en 
anders maar een voorstel aan de minister om twee aparte organisaties in het leven 
te roepen waarbij die voor de Geesteswetenschappen onderdeel van de Akademie 
zou zijn. 

Intussen functioneerde ZWO-in-oprichting de facto reeds een jaar. P.A. Roelofsen 
was de directeur op dat moment. Informeel was er wel contact tussen Akademie 
en Ministerie. In concreto kon Roelofsen in februari van het volgend jaar, 1948, 
aan Meijers melden dat in de volgende versie van het wetsontwerp terdege reke-
ning was gehouden met de concept-adviezen van de kant van de Akademie. Hij 
waarschuwde echter ook:

‘Ik weet niet, of het U duidelijk is gevraagd, maar men verwacht hier medio maart een advies 
van de Akademie, niet van haar afdelingen. Dit omdat U schrijft, dat wij medio maart het 
advies van de afd. Letterkunde zullen hebben’.44

Roelofsen was goed geïnformeerd. Op 4 maart liet Woerdeman namens de Afdeling 
Natuurkunde aan de Afdeling Letterkunde weten dat ze zeer tevreden was met het 
nieuwe wetsontwerp. De briefwisseling had inmiddels een formele toon aange-
nomen. Nog eenmaal bestookten beide afdelingen elkaar met composities, col-
lages van gestencilde concepten, waarin zij poogden de concept-reacties van de 
ander mee te nemen en toen ging de kogel door de kerk. Op 9 april 1948 ging 
de brief met een verdeeld advies naar minister Gielen. De Afdeling Letterkunde 
hield vast aan onderschikking van ZWO aan de Akademie en omdat de Afdeling 
Natuurkunde zo ver niet wilde gaan, pleitte ze voor een aparte organisatie voor de 
geesteswetenschappen.

‘Terwijl beide Afdelingen het in dit wetsontwerp neergelegde beginsel van een meer uit-
gebreide en doelbewuste steunverlening aan het wetenschappelijk onderzoek, dat niet met 
een directe blik op mogelijke toepassingen, doch om der wille van de wetenschap zelf wordt 
ondernomen, ten zeerste toejuichen, is verschil van mening gebleken ten aanzien van de 
verhouding waarin de nieuwe organisatie tot de Akademie zal komen te staan. Ongetwijfeld 
hangt dit verschil in opvatting samen met het uiteenlopend karakter van de beoefening der 
wetenschap in de door beide Afdelingen bestreken gebieden’.45

44 Begeleidende brief, bij terugzending concept-advies Letterkunde, A.P. Roelofsen aan E.M. Meijers, 20 
februari 1948, Dossier Wetsontwerp ZWO Archief KNAW 845-5. 
45 Brief Bestuur KNAW aan Minister OKW, 9 april 1948, Dossier Wetsontwerp ZWO Archief KNAW te 
Amsterdam 845-5.
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De woede van commissievoorzitter Meijers toont zich in de collages van de opeenvolgende 
concepten voor een advies van de Afdeling Letterkunde over de oprichting van ZWO.
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Zelden zal een voorzitter van een organisatie een voor zichzelf dermate vernede-
rend advies hebben moeten schrijven, als Kluyver hier. Daar kwam een nieuwe 
organisatie voor nieuwe wetenschapsbeoefening tot stand en de Akademie miste 
niet eens de boot. Ze wist de weg naar de loopplank niet te vinden en bleef in 
tweespalt achter. De breuk die hier verschijnt, is in eerste instantie niet een onder-
breking in de historische voortgang, maar een splijting in de Akademie.

Het wonderlijke van deze geschiedenis is dat hiermee de rol van de Akademie ten 
aanzien van ZWO niet uitgespeeld was. In een brief van 18 mei 1949 haalde het 
bestuur bakzeil. De afdeling Letterkunde was weliswaar niet van opvatting ver-
anderd, zo liet het weten, maar zag in dat het geen zin had bij die principes stil te 
staan. Het Akademiebestuur droeg ongehinderd door zijn gezichtsverlies opnieuw 
een reeks van commentaren aan bij het toen voorliggende, ook al weer een jaar 
geëvolueerde, wetsontwerp en bij de memorie van toelichting.46 In oktober 1949 
werd het wetsontwerp in de Tweede Kamer aangenomen, in januari 1950 in de 
Eerste Kamer.

In de jaren vijftig herhaalde zich het hele circus nog eens met als inzet de zeggen-
schap over permanente instituten en de mogelijk oprichting van een Academische 
Raad. Meijers was met emeritaat en vond een waardig opvolger in Van Groningen.47 
ZWO had vanaf het allereerste begin te maken met aparte stichtingen, waarvan 
FOM veruit de grootste was. In de verhouding tussen beoordeling per aanvraag 
en het inmiddels verworven recht van deze instituten op een eigen budget moest 
ZWO zijn positie bevechten. De Akademie had niet alleen commissies maar ook 
haar eigen instituten, de ‘adnexa’. Het beheer en de financiering van de adnexa 
was een voortdurend probleem tussen Akademie en ministerie. In 1951 had Van 
Groningen, als bestuurslid van de Akademie op ‘audiëntie’ bij de minister, te horen 
gekregen dat deze instituten op den duur verzelfstandigd zouden moeten wor-
den. 

‘Het bleek, dat de Minister de Akademie vooral wenst te behouden als hoogste wetenschap-
pelijke instantie en niet gaarne ziet, dat zij haar status zou verzwakken door te zeer adminis-
tratief lichaam ten behoeve van allerlei adnexa te worden’.48

De verzoenende woorden van de minister verkeerden echter in hun tegendeel toen 
in 1953 bleek dat hij het beheer van deze instituten via ZWO wilde laten lopen. 

46 Brief Bestuur KNAW aan Minister OKW, 18 mei 1949, Dossier Wetsontwerp ZWO Archief KNAW te 
Amsterdam 845-5.
47 B.A. van Groningen, Leids classicus, was in 1947 teruggetreden uit het voorlopig bestuur van ZWO i.o.
48 Not AB 20-04-1951.
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Van Groningen ontstak in woede en stelde een nota op waarin niet alleen dit voor-
nemen werd bestreden maar ook geschoten werd op de achilleshiel van ZWO, 
de verhouding tot de stichtingen.49 Woerdeman ontwikkelde een voorstel om zo-
iets als een Nationale Wetenschappelijke Raad in te stellen, ressorterend onder de 
Akademie, om de permanente instituten te beheren. Dat ging echter de fysicus 
Gorter en de wiskundige Koksma veel te ver. De eerste schreef: ‘de invloed van de 
Akademie [zal] nog verder gaan tanen, indien er nu nog een derde instantie in het 
leven wordt geroepen, die zich met de bevordering van het zuiver wetenschap-
pelijk onderzoek zal gaan bezig houden’, terwijl Koksma van mening was dat ‘aan 
de tegenwoordige taak van Z.W.O. moeilijk [kan] worden getornd. De Akademie 
heeft haar kans daarvoor voorbij laten gaan’.50

Nauwelijks was deze onweersbui overgedreven of de Akademie begon met het in-
stellen van Raden voor wetenschapsgebieden om de eventuele Academische Raad 
de wind uit de zeilen te nemen. Boven de markt hing, ook vanaf 1946, de voor-
bereiding van een nieuwe wet op het hoger onderwijs. Commissievoorzitter Van 
der Pot, die in 1945 co-auteur van Van der Leeuw was geweest in het manifest De 
vernieuwing der universiteit, had uit dat manifest het corporatische denkbeeld van 
een Hooge Academische Raad boven water gehaald. Het hele werk van de com-
missie werd terzijde geschoven door de volgende minister van OKW en pas in 
1960 kwam er een nieuwe wet –met inderdaad een Academische Raad. –, maar 
het was voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen was deze 
dreiging voldoende om in actie te komen. Van Groningen, nu voorzitter, nam het 
voortouw:

‘De instelling van wetenschappelijke lichamen, zo betoogt de voorzitter [Van Groningen], 
moet gezien worden als ten nauwste samenhangend met de positie van de Akademie als 
hoogste adviescollege voor de Regering. Het lijkt dringend gewenst zich ernstig te beraden 
over een versteviging van deze positie, omdat in de practijk gebleken is, dat de Regering niet 
uitsluitend bij de Akademie te rade gaat, zelfs indien het belangrijke aangelegenheden van 
wetenschapsbeleid betreft. De heer Gorter bevestigt dat er inderdaad in Regeringskringen 
een neiging bestaat om commissies ad hoc te vormen in plaats van advies bij de Akademie in 
te winnen, omdat, zo betoogt men, er zeer weinig zaken zijn die uitsluitend de wetenschap 
als zodanig betreffen’.51

49 Kersten, Een organisatie van en voor onderzoekers (n. 7), 64-69.
50 Not AB 04-11-1953, resp 14-10-1954. Gorter en Koksma waren bestuurder van FOM, resp. Mathema-
tisch Centrum.
51 Not AB 12-11-1956.
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Naast de reeds bestaande Raad voor Geografie (1928), ging de Akademie nu ook 
over tot instellen van een Sociaal-Wetenschappelijke Raad (1958), een Biologische 
Raad (1959) en een Medische Raad (1961). Op dat punt werd ze door minister 
Cals teruggefloten: er moesten eerst maar eens commissies komen voor dergelijke 
taken. 

Het was niet voortdurend strijd. Wellicht typerend voor het Nederlandse con-
sensusklimaat was dat op initiatief van ZWO-directeur Bannier de besturen van 
ZWO, TNO en KNAW vanaf 1951 geregeld overleg met elkaar hadden. Toch heeft 
het tot in de jaren zestig geduurd, tot na de instelling van de Raad van Advies voor 
Wetenschapsbeleid, eer de Akademie in haar verhouding tot Den Haag weer bij 
zinnen kwam. Daar waar ze nu eens wel echt in het geweer had moeten komen, 
waar haar positie als hoogste adviescollege werkelijk omzeild werd, namelijk bij 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft zij echter nauwelijks 
gereageerd.

De Breuk

Het volgen van de wetenschapsbeoefening dwars door de oorlog heen heeft opge-
leverd, dat er een breuk zichtbaar wordt. Dankzij de blik op continuïteit konden 
we waarnemen dat zich onverwacht in het huis van de Akademie een nieuwe visie 
op wetenschapsbeoefening realiseerde in de onder ongelukkig gesternte geboren 
Werkgemeenschap voor Wetenschappelijke Organisaties in Nederland. Waar die 
trend zich doorzette, gebeurde dat elders op een manier en in een setting waar de 
Akademie als instelling geen moment grip op heeft gekregen. Waar haar leden 
probeerden grip te krijgen op de ontwikkeling, leidde dat tot een splijting binnen 
de Akademie. Ze heeft niet de boot gemist, ze was met iets anders bezig, ze was 
iets anders.

De akademie stond voor iets anders dan die nieuwe visie op wetenschapsbe-
oefening. Akademie en ZWO waren instellingen van wetenschapsbeoefening, als 
instellingen uitdrukking van een bepaalde verstandhouding tussen maatschappij 
en wetenschap. De titel van Pannekoeks nota uit 1945 drukte dit treffend uit. De 
verhouding tussen wetenschap en samenleving was verschillend voor en na 1945 
en daarin nu, met al mijn voorliefde voor continuïteit, zie ik een breuk, zo moet 
ik toegeven. De Akademie gaf uitdrukking aan een genootschappelijke cultuur. 
Weliswaar was die cultuur niet verdwenen, maar ze was niet meer de dominante 
cultuur. Precies in die zin was de klacht van de Akademie dat ze bij koninklijk 
bezoek aan Amsterdam in 1951 gewoon tussen de verenigingen was geplaatst te-
recht; alleen het was niet iets om over te klagen. Als pure constatering was het cor-
rect. Cohen in 1937, met zijn voorstel om in avondlezingen het publiek duidelijk 
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te maken dat haar belang werd gediend, en Meijers in 1946, met zijn succesvolle 
initiatief tot het organiseren van Akademiedagen, reageerden terecht op de ver-
schuivende verhouding, maar hun antwoord ging niet ver genoeg. Voorlichting, 
van Akademie naar samenleving, is immers eenzijdig en thematiseert de verhou-
ding zelf niet.

ZWO was uitdrukking van een nieuwe verstandhouding tussen maatschappij 
en wetenschap, het was een verstandhouding die gekenmerkt werd door reusach-
tige investeringen en blind vertrouwen, een combinatie van geld en autonomie. 
Het was de verstandhouding die big science mogelijk maakte en tegelijk de sa-
menleving een ongekende verwetenschappelijking bood. Deze verstandhouding, 
hechter dan ooit, heeft in wezen maar kort geduurd, namelijk tot in de jaren ze-
ventig de samenleving begon te knagen aan de autonomie, en de stimulering van 
wetenschap werd vervangen door een wetenschapsbeleid. Dit innige pact heeft de 
Amerikaanse historicus Smith het compact tussen maatschappij en wetenschap 
genoemd.52 Die term neem ik graag over.

De verschuiving in verstandhouding tussen wetenschap en samenleving stond 
natuurlijk niet op zichzelf. Ze hing direct samen met een nieuwe visie op weten-
schapsbeoefening, zoals die in de jaren dertig onder woorden was gebracht door 
bezorgde wetenschapsbeoefenaren. Ze hing ook samen met een nieuwe praktijk 
van het beoefenen en beschrijven van wetenschap. De Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek, stond niet los van georganiseerdheid van het doen 
van onderzoek en niet los van organiseren van research in teamwork.53 Het was 
niet een noodzakelijk gegeven, maar het hoeft ook niet te verbazen dat een or-
ganisatie als ZWO in het voordeel werkte van georganiseerd onderzoek. In dit 
opzicht had Meijers met zijn wanhopige tirades groot gelijk. De wetenschaps-
beoefening veranderde, en inderdaad, in de richting van research. Die research 
werd een ‘national resource’ en dat verschijnsel riep inderdaad om reflectie, zoals 
Mannheim, Burgers, Van der Leeuw en vele anderen hadden aangegeven. Alleen 
Meijers of Van Groningen konden daar vanuit hun visie niets aan veranderen; dat 
verklaart wellicht iets van hun wanhoop en felheid. Door de manier waarop zij 
die verschijnselen, die zij terecht constateerden, onder woorden brachten en door 
de positie van waaruit zij dat deden, namelijk binnen de Akademie, ontnamen 
zij zichzelf het zicht op de reflectie waar hun collega’s toe opriepen. De kracht 
van hun acties sloeg dan ook vooral terug op hun standplaats, de Akademie, en 
veroorzaakte daar een splijting. Pannekoek gaf in 1945 in zijn Nota een treffende 

52 Bruce L.R. Smith, ‘The United States: The Formation and Breakdown of the Postwar Government-
Science Compact’, in: Etel Solingen (ed), Scientists and the State (Ann Arbor 1994), 33-62.
53 Met betrekking tot de samenhang tussen de veranderingen op verschillende niveaus vgl. Alberts, Jaren 
van berekening (n. 8), 401-413.
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analyse van de relatie tussen wetenschap en samenleving. Pas in historisch per-
spectief, echter, zijn we in staat ook het gelijk van Meijers’ opmerkingen te zien, en 
meer nog, zijn wanhoop. 

In zijn essay Regels voor het mensenpark karakteriseert de filosoof Sloterdijk de 
eerdere verhouding tussen maatschappij en wetenschap als de cultuur van gelet-
terdheid, de cultuur van het humanisme, in de zin van cultuur van de humaniora.54 
In deze cultuur was, in zijn visie, het Verlichtingsideaal rond 1800 verstard tot een 
programma, een programma van burgerlijk humanisme. Het toonbeeld van de 
natie, het paradigma zo U wilt, is in zijn ogen het literair genootschap. Mijnhardt 
heeft in veel groter detail en met oneindig veel meer nuance dan Sloterdijk be-
schreven hoe in Nederland de verstandhouding tussen maatschappij en weten-
schap de genootschappelijke was en hoe de Akademie daarvan de uitdrukking 
was.55 Deze verhouding was niet verdwenen in 1945, de Akademie niet opgeheven, 
maar haar positie was gerelativeerd. De voorbeeldpositie kwam nu toe aan ZWO 
en haar instituten, die uitdrukking waren van het compact. Wat aan het begin van 
dit verhaal dus de schijn had van kinderachtige distinctiedrang, met ambtskos-
tuum en brieven over de plaats bij de ontvangst, dat kunnen we nu herkennen 
als betekenisvolle uitdrukkingen van een verschuivende plaats; uiting van verzet 
tegen relativering. In het tijdperk van het compact tussen samenleving en weten-
schap, werd de Akademie van toonbeeld tot vereniging tussen de verenigingen. 
De plek waar ze zich ook tijdens de bezettingsjaren even had verscholen in de 
WWON, was daarvan onbedoeld een voorbode. Dat noem ik een breuk.

En dat huis? De voorlichting en popularisering waar Cohen en Meijers op uit 
waren, had misschien volstaan in genootschappelijke tijden, maar in de veran-
derende verhoudingen niet meer. Nodig was veeleer het element dat Pannekoek 
daaraan toevoegde, publieke verantwoording. Het feest van de onderlinge ont-
moeting, waar Kloeke op uit was, volstond evenmin. Misschien hadden Meijers en 
Van Groningen er bij het haardvuur wat gelegenheid tot reflectie gevonden. Van 
Groningen en Gorter beklaagden zich erover dat men in Den Haag liever commis-
sies instelde, dan de Akademie om raad te vragen. In plaats van te rade te gaan in 
het huis der wijzen, winkelde de samenleving in het warenhuis van deskundigen. 
Dat was het nieuwe huis der wetenschap. 

54 Peter Sloterdijk, Regels voor het mensenpark (Amsterdam 2000).
55 Wijnand W. Mijnhardt, ‘De Akademie in het culturele landschap rond 1900’, in: K. Van Berkel (red.), 
De Akademie en de Tweede Gouden Eeuw (Amsterdam 2004); Joost Kloek & Wĳnand Mĳnhardt, 1800: 
blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001).
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Natuurwetenschap in Nederland  
tussen 1930 en 1960

H.G. van Bueren

Deze beschouwing is niet zozeer bedoeld als een historische studie als wel als 
een terugblik op een periode van de beoefening van de natuurwetenschappen in 
Nederland waaraan de schrijver actief heeft deelgenomen en waar hij in het al-
gemeen goede herinneringen aan bewaart – hoewel gevoelens van weemoed en 

teleurstelling evenmin ontbreken. Met andere woorden, dit is een persoonlijk relaas 
over eigen ervaringen.

Die Strömung der Zeit verlangsamt im Gravitationsfeld  
der vergessenen Dinge 

W.G. Sebald

De jaren voor de oorlog

In de jaren dertig van de vorige eeuw logeerde ik als schoolkind ’s winters geregeld 
enkele weken bij mijn oom en tante in Leiden. Mijn oom, gepensioneerd school-
meester, was een SDAP-er van het oude stempel, tevens amateurkunstschilder en 
dirigent van een bekend kinderzangkoor, kortom een rassocialist. Elke avond wan-
neer het weer het toeliet, voerde hij, gekleed in lange jas, schildershoed en pijp, mij 
door de straten en stegen en langs de grachten van de oude Leidse binnenstad. 
Hij vertelde sappige, en soms ook droevige, verhalen uit zijn ‘activisten’-tijd. We 
kochten tabak ergens achter de Burcht en, op mijn speciaal verzoek, namen we 
dan de terugweg door de Nieuwsteeg, opdat ik een blik vol ontzag kon werpen 
op de ronde uitbouw van het Kamerlingh Onnes-laboratorium. Met wat geluk 
kon ik iets waarnemen van de ingewikkelde apparatuur, indertijd voornamelijk 
glazen buizen en grote ronde meters, en soms zelfs een schim ontwaren van de 
nog laat bezige onderzoeker en -ster.1 Thuisgekomen werd mij dan uitgelegd wie 
Kamerlingh Onnes was en hoe afkeurenswaardig zijn politieke opvattingen, maar 
ook hoe belangrijk de wetenschap in Leiden door hoog en laag werd gevonden 

1 Ik heb hen beiden later bij Philips ontmoet; zij waren intussen met elkaar getrouwd.
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– zij het niet zo belangrijk als de politiek. Het was in die tijd dat ik besloot, koste 
wat kost, later natuurkunde in Leiden te gaan studeren – en me van politiek nim-
mer iets aan te trekken. 

Niet veel ‘gewone’ kinderen, zoals ik er een was, zullen in die vooroorlogse jaren 
zozeer getroffen zijn door de loutere aanblik van een wetenschappelijke instelling, 
dat zij die ervaring als richtlijn voor hun toekomst hebben genomen. Studeren was 
nog een tamelijk elitaire aangelegenheid, voorbehouden aan jongeren van gegoe-
den huize. Een universitaire studie werd door het gros van de bevolking gezien als 
een privilege waarvoor zodanige psychologische hinderpalen dienden te worden 
overwonnen alsook financiële offers moesten worden gebracht, dat het idee eraan 
te beginnen niet eens opkwam. Als uit een eindexamenklas HBS – op zichzelf al 
een privilege – van twintig leerlingen er twee gingen studeren, meestal in bèta-
richtingen, was het veel. Nederland kende circa honderd HBS-en. Uit een eind-
examenklas gymnasium ging al wel de helft naar de universiteit, maar die klassen 
waren veel kleiner. In 1930 studeerden te Utrecht in totaal ca. 500 studenten aan 
de ‘natuurfilosofische’ faculteit; in 1960 waren dat er rond 1.800. Thans (2003) 
staan er in Utrecht in totaal ongeveer 4.000 studenten ingeschreven voor de over-
eenkomstige studierichtingen. Per klas van geslaagde eindexamenkandidaten gin-
gen er vijf in 1930, tien in 1960 en tegenwoordig vijf-en-twintig studeren. Na de 
Tweede Wereldoorlog was het dus geen uitzondering meer om na ‘voorbereidend 
hoger’ onderwijs aan een instelling van ‘hoger’ onderwijs te gaan studeren.2

De sfeer waarin de beoefening der natuurwetenschappen aan de universiteit aan 
het einde van het interbellum plaatsvond is uitstekend geschetst door Casimir in 
Het toeval van de werkelijkheid.3 De hoogleraren, dikwijls wat eigenaardige types, 
waren met weinigen en drukten daardoor een sterk persoonlijk stempel op hun 
laboratorium of collegezaal. Het studieplan was strikt, de universiteitsgids dun, de 
regels streng, maar de studie mocht willekeurig lang duren. Hiërarchie en traditie 
waren bepalende factoren, zowel in de collegezaal als in het studentenleven. Iets 
van de sfeer van Piet Paaltjens was nog wel herkenbaar. Niettemin wierpen grote 
veranderingen hun schaduw vooruit. Na de eerste natuurwetenschappelijke om-
wenteling in de zeventiende eeuw, veroorzaakt doordat de inzichten van Galilei 
en Newton de eeuwenoude aristoteliaanse traditie hadden verdreven, maakten 
de natuurwetenschappen in het eerste kwart van de twintigste eeuw opnieuw een 
omwenteling mee. Het fysische wereldbeeld werd indringend gewijzigd als gevolg 

2 Ontleend aan: H.W. van der Dunk e.a. Tussen ivoren toren en grootbedrijf. De Utrechtse universiteit 1936-
1986 (Maarssen 1986). 
3 H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde (Amsterdam 1983). 
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van Einsteins relativiteitstheorie, de quantummechanica van Bohr, Schrödinger, 
Heisenberg en Dirac, en de opkomst van de kosmologie als volwaardig onder-
deel van de astronomie. Deze drie ontwikkelingen waren mogelijk gemaakt, 
enerzijds door de al even revolutionaire vernieuwing van de wiskunde die in de 
voorafgaande eeuw was begonnen, anderzijds door de snelle opkomst van nieuwe 
waarneemtechnieken. Tevens was sinds het einde van de negentiende eeuw een 
nieuw soort, op technische toepassing gericht, natuurwetenschappelijk onderzoek 
in opkomst. Het bedrijfsleven vroeg om speciaal opgeleide ‘ingenieurs’ om deze 
toegepaste research in zijn eigen bedrijfslaboratoria te verrichten; de Technische 
Hogeschool in Delft leidde sinds 1928 natuurkundig ingenieurs op. Zo was ook de 
academische opleiding in de bètawetenschappen halverwege de twintigste eeuw 
dringend aan modernisering toe. Die bleef niet uit, al werd haar vorm niet lou-
ter door intrinsieke wetenschappelijke factoren bepaald. De technische, sociale en 
politieke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog hadden minstens zoveel invloed.

Bij de aanvang van de hier beschouwde periode, 1930-1960, was van dit alles aan 
de vaderlandse universiteiten nog weinig te merken. Vóór de oorlog leken de 
maatschappelijke problemen de bestaande wetenschappelijke gemeenschap koud 
te laten of haar slechts theoretisch te interesseren. In elitaire zelfgenoegzaamheid 
gaven de hoogleraren hun colleges en verrichtten al dan niet belangrijk ‘funda-
menteel’ onderzoek. Zij lieten zich terzijde staan door een gering aantal zwaar 
onderbetaalde, en soms ook ernstig ondergewaardeerde, assistenten en een nog 
kleiner aantal technische hulpkrachten – die soms over fabelachtige capaciteiten 
beschikten. Het natuurwetenschappelijk onderwijs bouwde voort op het negen-
tiende-eeuwse onderzoek van Nobelprijswinnaars als Van ’t Hoff, J.D. van der 
Waals, Kamerlingh Onnes, Lorentz en was van hoog niveau. Van overheidsinvloed 
was nauwelijks sprake; als er al ‘beleid’ was, dan werd dit door vooraanstaande 
onderzoekers persoonlijk geïnitieerd, in het bijzonder ter bevordering van de 
toegepaste natuurwetenschap. Zo was in 1930 de Nederlandse Organisatie voor 
‘Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek’ (TNO) opgericht, mede op initi-
atief van de Utrechtse hoogleraren Went (biologie) en Kruyt (chemie). Dat in 1914 
de basis werd gelegd voor het Philips Natuurkundig Laboratorium was een initi-
atief van de industrieel Gerard Philips. Het slaagde door de voortreffelijke inzet 
van zijn eerste directeur Holst, een van die eerdergenoemde ‘assistenten’, die niet 
tevreden was met een ondergeschikte positie aan de Leidse universiteit, nadat hij 
daar als promovendus van Kamerlingh Onnes rond 1910 de supergeleiding mede 
had ontdekt.
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De oorlogsjaren

In de door Hitler bezette landen kwam van wetenschappelijk onderzoek weinig 
terecht – in diens eigen land trouwens evenmin. Er werd in ons land, waar en 
indien de omstandigheden dat toelieten, incidenteel wel belangrijk voorbereidend 
werk gedaan. Een bekend voorbeeld is het theoretisch onderzoek, gesuggereerd 
door de astronoom Oort en verricht door zijn toenmalige medewerker Van de 
Hulst, dat aan de kort voor de oorlog op toeren gekomen radioastronomie de status 
van zelfstandige discipline zou geven, door het bestaan van een radiospectraallijn 
te voorspellen en zelfs de sterkte daarvan te berekenen. Deze voorspelling, die 
spoedig na de oorlog door Purcell in Amerika en enige weken later in eigen land 
en in Australië door observatie zou worden bevestigd, heeft een wereld van nieuw 
kosmologisch inzicht in de structuur van ons melkwegstelsel en in de evolutie van 
het heelal als geheel, bewerkstelligd. Op vergelijkbare wijze werden belangrijke 

Plattegrond van het (oude) Kamerlingh Onnes-Laboratorium aan de Nieuwsteeg te Leiden in 
1932. In de ZW-hoek links onder bevindt zich de ‘demonstratiekamer met dreunvrijen peiler’ 
met de gebogen buitenmuur (38) die in de tekst wordt genoemd.
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toekomstige onderzoekprogramma’s in andere vakken voorbereid. Maar om nu te 
zeggen dat de bezetting van ons land een de wetenschap bevorderende, want rust 
tot nadenken gevende, factor zou zijn geweest, dat gaat wat ver. Integendeel, de 
21-cm radiospectraallijn zou door Van de Hulst in die dagen, ook als hij niet in de 
Utrechtse sterrenwacht was ondergedoken, zeker zijn voorspeld. De inspanningen 
van Oort zelf om in ons land de radioastronomie, en vele andere astronomische 
innovaties, van de grond te tillen hebben zeker vertraging ondervonden door de 
oorlog. Wel is het zo dat Oort vanuit diens onderduikadres talloze projecten heeft 
kunnen voorbereiden, die na de bevrijding snel konden worden verwezenlijkt, zo-
als het voor radiosterrenkundige doeleinden plaatsen van oude Duitse radarspie-
gels op het PTT-station Nederhorst den Berg en op de Dwingelose heide. Daarbij 
was het van groot gewicht dat hij ondersteund werd door zijn vriend Bannier uit 
ambtelijk Den Haag en door collega-astronomen waaronder enige medeleden van 
de Akademie. Men zou hier van een netwerk avant-la-lettre kunnen spreken, met 
geheime basis op de Veluwe.

Een basis te vormen voor dergelijke netwerken en een betrouwbare kern te blij-
ven voor wetenschap en het gezonde verstand te midden van de waanzin van de 
oorlog en de politiek, dat waren in feite de belangrijkste, zij het passieve, rollen die 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in die dagen 
had te spelen en ook wel speelde. Tot meer actieve betrokkenheid, bijvoorbeeld 
bij het verzet en de dagelijkse problemen van vervolging en onderdrukking van 
geleerden, bleek zij als organisatie niet geneigd en ook niet toegerust te zijn. Het 
is wel jammer dat in plaats van op formele interne beslommeringen, de aandacht 

Würzburg-spiegel met diameter 7,5 m van de Duitse 
Wehrmacht, kort na de oorlog enige tijd gebruikt voor radio-
astronomische waarnemingen van de zon in ons land.
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van bestuur en leden in die dagen niet meer op mogelijke gezaghebbende inter-
venties naar de toenmalige overheden was gericht. Van zulke interventies zijn er 
slechts enkele gepleegd.

Of men in die jaren ondanks de belemmeringen van allerlei aard die de bezet-
tingstijd voor studenten en docenten met zich meebracht, toch daadwerkelijk we-
tenschappelijk werk van waarde kon verrichten, hing in hoge mate af van de om-
standigheden waarin de onderzoeker moest leven. Voor de twee bovengenoemde 
astronomen waren die condities bezwaarlijk. De toestand vereiste moed en op-
offering, maar een zeker contact met de wetenschap bleef bewaard en onmid-
dellijk levensgevaar was er niet. Anderen waren in dat opzicht minder gelukkig. 
Joodse collega’s werden weggevoerd, vooraanstaande geleerden als de astronoom 
Minnaert werden gegijzeld. Vooral onder de studenten waren er velen die het heel 
moeilijk kregen, vooral wanneer ze terecht kwamen in een maatschappelijke om-
geving die weinig begrip toonde voor hun studie. Velen moesten onderduiken om 
uit handen van de Duitsers te blijven. Sommigen gingen in het verzet, anderen 
werden gedwongen in Duitsland te gaan werken, weer anderen vonden een ‘veilig’ 
beroep. Velen van hen keerden na de oorlog de universiteit de rug toe; zij hadden 
een ander levenspad ingeslagen waarin voor schoolbanken geen plaats meer was. 
Anderen hadden het geluk om, geholpen door collega’s en chefs ter plaatse en 
‘goede’ docenten en ondergrondse studentenorganisaties in den lande, op eigen 

Zonnefysica in 1940. Prof. Minnaert (rechts) en Dr. Houtgast) bij de zonnespectrograaf op het 
dak van de Sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht.
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houtje hun studie enigermate te kunnen voortzetten, zodat zij na de bevrijding 
snel konden afstuderen. In Eindhoven werd in 1944 door Casimir en een aantal 
medewerkers van het Philips ‘Nat. Lab’ de ‘Tijdelijke Akademie’ in het leven ge-
roepen om hen die in het zuiden van ons land woonden bij die studie te helpen. 
Zelf was ik korte tijd in kamp Vught geraakt, maar had ik daarna het geluk om met 
een aantal andere jonge studenten bij Philips tewerk gesteld te kunnen worden in 
een technische functie. Ik kon daar zelfs mijn studie enigermate voortzetten. 

Hierbij werd ik, zoals veel van mijn lotgenoten, enerzijds geholpen door een 
‘anonieme dictaatcentrale’ die geleid werd door enkele ondergedoken studenten, 
die (Utrechtse) collegedictaten vermenigvuldigden en over het gehele land uit-
wisselden, en anderzijds door de stille medewerking van een aantal, meest ou-
dere, hoogleraren die bereid waren de studenten die dat wilden bij hen thuis te 
ontvangen om hen daar ‘in het geheim’ tentamen af te nemen. Zo’n tentamen bij 
mijn bejaarde wiskundeprofessor Barrau, in zijn huiskamer waar zijn vrouw bij 
het raam zat te haken en zo nu en dan voor thee zorgde, waarbij zij me opbeurend 
toeknikte, zal steeds in mijn geheugen blijven. Bij mijn vertrek ging de hoogleraar 
eerst naar buiten om te zien of de straat vrij was van Duits of ander gespuis.... en 
dan ik spoedde mij door de stille straten naar een vriendin bij wie ik zou blijven 
eten tot het geschikte ogenblik gekomen was om de terugreis te aanvaarden. Na de 
bevrijding waren dankzij zulke hulp voor ons ‘Philipsstudenten’ nog maar enkele 

De vroegere Willem-II sigarenfabriek te ’s Hertogenbosch, waarin gedurende de oorlog het 
Fysisch-Chemisch Radiobuizenlaboratorium van Philips was ondergebracht.
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maanden nodig om het kandidaatsexamen te kunnen afleggen, waarbij ook hielp 
dat een practicum niet meer werd vereist, want die ervaring hadden we in fabriek 
of laboratorium wel in voldoende mate opgedaan vond men in de toen nog o zo 
lege practicumzalen. 

Het merendeel van de studenten en een groot deel van de overige universitaire 
bevolking kon echter in de bezettingstijd om praktische redenen maar weinig stu-
deren en nog minder wetenschappelijk presteren. De ambiance was er gewoon 
niet naar: communicatie ontbrak, literatuur was onbereikbaar, en jij en je familie 
moesten warm en in leven worden gehouden onder soms benarde omstandighe-
den. Aan het denken over nieuwe mogelijkheden stonden in die jaren geen wetten 
in de weg, wel praktische bezwaren. Alles leek toen de moeite waard om te over-
denken, juist omdat niets mocht of kon! Maar om er uitvoering aan te geven, dat 
was andere koek.

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de bezetting louter nadelige invloe-
den en gevolgen heeft gehad op de academische activiteiten en prestaties in ons 
land. Deze gevolgen hebben zich nog lang nadien doen gevoelen. Erger nog, de 
bezetting heeft voor niet weinigen het einde betekend van een wetenschappelijke 
carrière waaraan zij nog nauwelijks waren begonnen. In feite zijn twee jaargangen 
studenten praktisch volledig voor een wetenschappelijke of aanverwante functie 
verloren gegaan en hadden de in dienst gebleven docenten vrijwel alle contact met 
het buitenland verloren. Het is daardoor niet verbazend dat in de eerste vijf jaren 
na de bevrijding de wetenschappelijke prestaties van ons land bescheiden bleven. 
Pas in de vijftiger jaren begon Nederland weer mee te spelen in de internationale 
natuurwetenschappelijke wereld

Studeren een taak

Toen ons land werd bezet, waren aan de vier Rijksuniversiteiten, de Vrije 
Universiteit en de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Technische Hogeschool 
te Delft – de zeven voornaamste plekken waar academisch onderwijs in de na-
tuurwetenschappen werd gegeven – ca. 2.000 studenten in die natuurwetenschap-
pen ingeschreven. Na de bevrijding kwam hiervan maar een klein percentage 
terug om alsnog af te studeren en het duurde enkele jaren voordat de univer-
siteiten weer enigszins ‘normaal’ bevolkt waren. In die eerste naoorlogse jaren 
konden de teruggekeerde en de nieuw aangekomen studenten profiteren van de 
euforische atmosfeer, die zich uitte in een nauw contact tussen de docenten en 
hun studenten. Grenzen tussen diverse studentenorganisaties bestonden in die 
jaren nauwelijks, men streefde zelfs korte tijd naar één gezelligheidsvereniging 
per instelling. Academische kunstcentra ontstonden, naast mensa’s en sportclubs. 
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Serieuze onderwijsexperimenten die tijdens de oorlog waren bedacht, werden 
ter discussie gesteld en beproefd. Veel blijvende gevolgen heeft dit niet gehad; na 
enkele jaren leek alles weer bij het oude...... Maar dat was slechts schijn. De groei 
van het aantal studenten zou zich voortzetten en nieuwe studierichtingen zouden 
ontstaan. De academische opleiding zou van een privilege een must worden, van 
een individuele bezigheid een massaal en sociaal gebeuren, van een vermaak een 
taak.

Industrie

Het naoorlogse begin was chaotisch. Daar voornamelijk betreffende de natuur-
wetenschappen de overheid niet goed wist wat met de universiteiten te beginnen, 
hielp hier vooreerst het bedrijfsleven een beetje om de gewenste modernisering 
op gang te brengen. Het verwachtte daar overigens zelf van te profiteren, door-
dat sneller meer goed opgeleide jonge onderzoekers en stafleden ter beschikking 
van de industrie zouden komen. Industriële steun aan de verarmde universiteiten 
bestond in de eerste decennia uit uitbesteding van onderzoek, het beschikbaar 
stellen van praktische kennis en instrumentele hulp. Soms werden medewerkers 
gedeeltelijk voor academische onderwijstaken vrijgesteld als ‘buitengewone hoog-
leraren’. 

Dit na de bevrijding ingestelde systeem bleek van grote betekenis te zijn, in het 
bijzonder voor de ontwikkeling van het universitair natuurwetenschappelijk on-
derzoek waar men de aansluiting met de sprongsgewijze modernisering van dat 
vakgebied in het buitenland gedurende de oorlog volledig had verloren. Vanuit de 
grote researchlaboratoria zoals die van Shell en Philips werden na de bevrijding 
gedurende een jaar of vijftien ervaren onderzoekers voor bijvoorbeeld een dag 
per week ter beschikking van met name de Technische Hogescholen (zoals die 
toen heetten) gesteld. Zij werden voor een periode van drie jaar benoemd (welke 
periode verlengd kon worden) om colleges te geven en eventueel een werkgroep te 
leiden. Zo werd schrijver dezes in Delft benoemd tot buitengewoon hoogleraar in 
de vaste-stof-fysica en tegelijkertijd mededirecteur van het toen kortgeleden opge-
richte Reactor Instituut Delft, waardoor ik o.a. in aanraking kwam met de wereld 
van de kernenergie. De industriële onderzoekinstellingen suggereerden voorts 
‘moderne’ onderzoekthema’s aan de, soms wat ouderwets ingestelde, ‘gewone’ 
hoogleraren. Kortom, er ontstond een niet-commerciële maar wel voor beide par-
tijen gunstige onderlinge samenwerking tussen universiteit en industrie, die in de 
loop der jaren geleidelijk kon worden vervangen door een meer natuurlijke, op 
onderwijs c.q. productie gebaseerde taakverdeling. 
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Voor de betrokken buitengewone hoogleraren was de nieuwe taak meestal een 
interessante ervaring. Vaak leidde zij op den duur tot óf een volledig hoogleraar-
schap aan de een of andere universiteit, dan wel tot een geheel nieuw beroepspa-
troon, vaak op het gebied van beleid of management, waaraan in die naoorlogse 
jaren inderdaad veel behoefte bestond. De Nederlandse universitaire wereld is aan 
het bedrijfsleven voor de naoorlogse daadwerkelijke steun veel dank verschuldigd, 
terwijl omgekeerd de bedrijven voorzien werden van afstudeerders die begrip 
hadden voor toegepaste research, waarop voor de oorlog door de toen heersende 
elite nogal eens was neergekeken.

Overheid

De overheid zelf beperkte zich vooreerst tot het herstellen van de onmiddellijke 
schade aan de onderwijsinstituten en het geleidelijk op redelijk peil brengen van de 
voorziening met docenten en assistenten. Daarnaast spande zij zich in om aanslui-
ting van het vaderlandse onderzoek aan de internationale vooruitgang organisato-
risch mogelijk te maken. Zij bevorderde de oprichting van plaatselijke hoogwaar-
dige faciliteiten, in het bijzonder voor kernfysisch en kernenergetisch onderzoek, 
als thuisbases voor die internationale samenwerking, zoals het Amsterdamse cy-
clotron en het Reactorcentrum te Petten. Zij ondersteunde actief de oprichting van 
landelijk coördinerende wetenschappelijke organisaties zoals het Mathematisch 
Centrum, de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), de Stichting 
Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON), de Nederlandse Organisatie voor 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de Stichting Radiostraling van 
Zon en Melkweg (met later de eerste Europese vestiging van een grote radiote-
lescoop in Dwingelo) en, wat later, de Akademiecommissie voor Geofysica en 
Ruimte Onderzoek (GROC) voor het ruimteonderzoek. Voorts maakte de over-
heid het mogelijk dat Nederland van de aanvang af als volwaardig partner kon 
deelnemen aan een aantal internationale natuurwetenschappelijke projecten zoals 
CERN, COSPAR, ESO en EMBO. 

Bij de voorbereiding van al deze vernieuwende en coördinerende activiteiten 
was in ons land steeds min of meer als kern dezelfde kleine groep wetenschappers 
uit diverse disciplines betrokken. Veelal waren zij lid van dezelfde genootschap-
pen, waaronder de KNAW. Wij noemen hier slechts enkele namen: Kruyt, Vening 
Meinesz, J.H. de Boer, Casimir, Overbeek. Bij de uitvoering speelden vooral ZWO, 
met Bannier als directeur, en aanvankelijk een beperkte ambtelijke staf van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O. en W.) onder leiding van minis-
ter Van der Leeuw en de secretaris-generaal Rutten en, later, de directeur-generaal 
Wetenschappelijk Onderzoek Piekaar, een belangrijke rol. 
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Aanzienlijke steun kwam er uit het buitenland. Europese wetenschappers uit de 
bezette landen ontvingen in die naoorlogse jaren reisbeurzen, fellowships, gastdo-
centschappen en dergelijke van diverse instanties en wetenschappelijke instellingen 
in de Verenigde Staten. Private bedrijven zowel als publieke onderzoekinstellingen 
in de Verenigde Staten voorzagen in die eerste naoorlogse jaren de zo jammerlijk 
achterop gekomen Europese onderzoekers gul en bereidwillig van actuele kennis 
en gegevens. Daardoor was binnen vijf jaar de achterstand grotendeels ingelopen 
en nog vijf jaar later zelfs omgezet in een concurrerende positie op verschillende 
wetenschapsgebieden.4

4 Dit geldt niet voor de kernenergie met al haar wetenschappelijke, economische maar vooral ook militaire 
connotaties. Veel van de nucleaire kennis bleef lang of is tot op heden ‘classified’. De daarmee samenhan-
gende complicaties en politieke consequenties laten we in dit artikel geheel buiten beschouwing.

Fig. 5. Vier ‘founding fathers’ van het na-oorlogse Nederlandse wetenschapsbeleid: Van links 
naar rechts en boven tot onder: H.R. Kruyt, voorzitter TNO; F.A. Vening Meinesz, een der 
grondleggers van ZWO; J.H. Bannier, lange tijd directeur ZWO; A.J. Piekaar, al even lang 
directeur-generaal voor de Wetenschappen.
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De jaren van herstel

Naoorlogse emoties bepaalden tot 1950 goeddeels het wetenschappelijke kli-
maat. De zuivering en diverse politieke strapatsen van de toenmalige regerin-
gen, onzekerheid omtrent de terugkeer van collega’s, twijfel over het aanknopen 
van nieuwe banden, de spectaculaire vooruitgang van de natuurwetenschap en 
de communicatietechniek gedurende de oorlog met name in Amerika, de schok 
van de atoombom; dit alles verwarde in die jaren de intellectuele beeldvorming. 
Onderzoeksmiddelen, voor zover niet naar Duitsland weggevoerd, waren sterk 
verouderd – evenals talrijke docenten trouwens. Op de jongeren, toen toch al wei-
nig op studie ingesteld, werd grote druk uitgeoefend om zich in militaire avontu-
ren te storten en aan de politionele acties in Indonesië deel te nemen. Bij zoveel 
storende factoren mocht men van die eerste jaren ook niet veel verwachten. Niet 
dat het toen niet gezellig was: nog nooit was de wetenschap zo onderhoudend en 
spannend geweest. Zowel aan de universiteiten als in de industriële laboratoria 
en instellingen heerste een ongekend enthousiasme. Vele buitenlandse geleerden 
kwamen na lange tijd weer naar ons land en vertelden over hun wonderbaarlijke 
onderzoekingen. Nederlandse geleerden kwamen terug uit het buitenland vol van 
ideeën en plannen. Hoogleraren, staf en studenten werkten eendrachtig samen 
om hun universiteit weer op poten te zetten. Degenen onder ons die toen studeer-
den zullen die rommelige en opwindende tijd niet snel vergeten, zeker niet als 
zij, zoals de schrijver en de (toen weinig) andere aankomende sterrenkundigen, 
door hun beroemde hoogleraren (Minnaert, Oort) in staat werden gesteld met 
de al even beroemde buitenlandse gasten die langs kwamen persoonlijk kennis te 
maken, en als student aan de eerste naoorlogse internationale conferenties deel te 
nemen. In die dagen werd de wetenschappelijke bases gelegd voor de oprichting 
van internationale natuurwetenschappelijke organisaties en faciliteiten als CERN, 
die later van zulk eminent belang zouden blijken voor de snelle expansie van de 
natuurwetenschappen in Europa. Bij de voorbereidingen speelden Nederlandse 
onderzoekers een zeer vooraanstaande rol, evenals zij al eerder hadden gedaan bij 
de oprichting van de vele scientific unions die na de Eerste Wereldoorlog tot stand 
kwamen. Er was geen ander Europees land met naar verhouding zóveel internati-
onale voorzitters!

Akademie

Hoewel veel van haar leden in diverse besturen en commissies belangrijke functies 
vervulden, bezag de Koninklijke Akademie als geheel de toenmalige situatie, en in 
het bijzonder de oprichting van ZWO, met enige argwaan, net zoals de universitaire 
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besturen dat deden. Men vreesde dat door de bemoeienissen van ZWO de zelfstan-
digheid der wetenschapsorganen en universiteiten zou worden bedreigd. De KNAW 
slaagde er niet in een eenstemmig advies over het ontwerp van wet van ZWO uit te 
brengen: de Afdeling Natuurkunde bleef aandringen op interne reorganisatie van de 
Akademie teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe ontwikkelingen ter-
wijl de Afdeling Letterkunde haar idee van een gesplitste organisatie ZWO niet wilde 
opgeven. Het gevolg was dat de Akademie minder invloed kreeg op de benoeming 
van de bestuursleden van ZWO en andere nieuwe organisaties dan oorspronkelijk 
werd gehoopt, en ook was bedoeld. Bij de hierop volgende spectaculaire ontwik-
keling van de natuurwetenschappen bleef zo de rol van de Akademie als hoogste 
adviesorgaan ter zake wat achter bij die van de jongere instanties.5 

Omstreeks 1950 was de funderende structuur hersteld voor hoogwaardig na-
tuurwetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en in de grote 
industriële laboratoria. De naoorlogse overgangsperiode was voorbij. Nu begon 
het werk pas echt: het leggen van een wetenschappelijke basis en zo mogelijk het 
bereiken van de internationale top. Daarbij zou zich een van de meest verrassende 
verschijnselen voordoen die de westerse wetenschapshistorie kent: een zich blik-
semsnel ontwikkelend ‘gulden tijdperk’ voor alle, maar in het bijzonder wel voor 
de natuurwetenschappen in ons land en in de overige West-Europese landen– eni-
germate naar het voorbeeld van wat er in Amerika gebeurde en gebeurd was.

De aanvang van een gulden tijdperk

De omstandigheden waaronder de Nederlandse natuurwetenschappers na het 
bovenbeschreven herstel van de status-quo hun onderzoek moesten beginnen of 
hervatten, waren op zijn minst merkwaardig te noemen. De klassieke wetenschap-
pelijke basis van het vak bleek te zijn verschaald en moest vervangen worden door 
een geheel nieuw patroon van begrippen, paradigma’s en hulpmiddelen, zowel op 
theoretisch als op experimenteel en observationeel gebied. Vooroorlogse onder-
zoekprogramma’s, voor zover nog in stand, bleken verouderd of zelfs zinloos te 
zijn geworden. Een viertal aspecten karakteriseert de overgang naar de tweede 
helft van de twintigste eeuw:

De periode van de ‘big science’ is begonnen.1. 
De ‘small science’ was er nog wel maar werd snel volledig gemoderniseerd door 2. 
de toepassing van nieuwe hulpmiddelen zoals de transistor en de chip, de laser 
en de computer.

5 Deze achterstand is naar de mening van de schrijver nog steeds niet ingehaald, hoewel enige vooruitgang 
is te bespeuren, met name bij het functioneren als onmisbare wetenschappelijke tegenkracht tegen de heden 
ten dage dominerende economische druk op aard en doeleinden van de (natuur-) wetenschapsbeoefening.
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De door de nieuwe natuurwetenschap beschreven wereld is niet langer de we-3. 
reld die door ons dagelijks kan worden waargenomen; enerzijds kan zij alleen 
via, soms reusachtige, gecompliceerde instrumenten worden bereikt, ander-
zijds zijn om haar te beschrijven en begrijpen steeds meer abstracte begrippen, 
methoden en theorieën nodig.
De grenzen tussen disciplines, fysica, chemie, biologie vervagen.4. 

De moderne wetenschap vereiste een volstrekt nieuwe en voor velen ontoeganke-
lijke benadering. Na de oorlogsjaren was het vakgebied der natuurwetenschappen 
radicaal verandert. Van tal van onderwerpen was vóór 1945 nauwelijks meer dan 
de grondslagen bestudeerd en praktische toepassingen waren er helemaal bekaaid 
van af gekomen. Het hoogtij van de natuurwetenschappen, dat na 1950 aanbrak, 
zou geen voorbijgaand verschijnsel blijken. Achteraf zien we dat het tot het einde 
van de eeuw heeft aangehouden, en in feite nog steeds niet ‘verzadigd’ is, hoewel 
het zwaartepunt steeds meer lijkt te verschuiven van de fundamentele naar de toe-
gepaste natuurwetenschap. Het ‘artistieke’ enthousiasme van toen, met de daarbij 
behorende oprechte wil tot samenwerking en vrije uitwisseling, schijnt evenwel te 
hebben plaats gemaakt voor felle competitie, met de daaraan verbonden strijd om 
prijzen, roem en zakelijk profijt.

Talrijke machtige experimentele en observationele hulpmiddelen kwamen dank 
zij de nieuwe ontdekkingen ter beschikking van vele onderzoekers. Het voor-
heen zo vertrouwde en aanbevolen ‘zelfbouwen’ was er na de oorlog al spoedig 
niet meer bij, want nieuw opgerichte gespecialiseerde bedrijven leverden sneller 
en daardoor goedkoper de ingewikkelde en gevoelige apparatuur die de nieuwe 
wetenschap steeds harder nodig had. De onderzoeker zag zich na 1950 gesteld 
voor een overvloed van fascinerende uitdagingen door de nieuwe natuurweten-
schap, nieuwe vraagstellingen en nieuwe hulpmiddelen. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat de belangstelling voor de studie van die wetenschap snel toenam. 
Dit groeiende enthousiasme is kenmerkend voor de tweede helft van de twintigste 
eeuw in de gehele westerse wereld. Zowel universitaire als industriële onderzoek-
centra hebben ervan geprofiteerd. Naast de gerenommeerde universiteiten, zoals 
in het buitenland Harvard, MIT, Cambridge, Manchester, en in Nederland die van 
Groningen, Leiden, Utrecht en Amsterdam, bezaten ook multinationale bedrijven 
als ‘General Electric’ en ‘A.T. and T.’ / ‘Bell Laboratories’ in Amerika, ‘Bayer’ en 
‘Siemens’ in Duitsland, diverse Franse industrieën en bij ons onder andere ‘Philips 
Nat. Lab’ en ‘Shell’, grote laboratoria voor zowel fundamenteel als toegepast on-
derzoek. De interactie tussen al deze, soms zeer verschillend geaarde instellingen 
was in den beginne bijna zonder uitzondering ‘collegiaal’, wat terugkijkend mis-
schien wat merkwaardig aandoet maar in de praktijk voortreffelijk heeft gewerkt. 
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Natuurlijk bestond er stevige concurrentie, maar in het algemeen heerste tussen de 
onderzoekers van verschillende herkomst en werkkring een grote mate van open-
heid en uitwisseling van ideeën. Men had elkaar nodig en kon elkanders ideeën in 
eigen kring gebruiken. In de jaren vijftig ontstond wereldwijd een klimaat van ‘vrij 
en spontaan’ natuurwetenschappelijk onderzoek dat waarschijnlijk in deze vorm 
niet spoedig meer zal terugkeren. 
De groei van de belangstelling voor een wetenschappelijke studie beperkte zich niet 
tot de natuurwetenschappen. Vergeleken met 1940 waren er in 1960 in Nederland 
tweemaal zoveel studenten: gemiddeld 4.000 per universiteit of Technische 
Hogeschool. Daarbij was een compleet ambtenarenapparaat ontstaan om de stu-
denten in hun bestaan en studie en het universiteitsbestuur in zijn beleids- en 
beheerstaken te ondersteunen. Het aantal universitaire medewerkers, wetenschap-
pelijke en anderszins, was in de periode van 1945 tot 1960 gestegen van enkele 
honderden tot meer dan duizend per universiteit, d.w.z. tot ruim één medewerker 
per vier studenten! De benodigde financiële middelen, waarover in die beginjaren 
de overheid een betrekkelijk ruime beurs voerde, stegen met een factor vier. Van 
scholen werden de universiteiten bedrijven met duizenden personeelsleden, een 
begroting van miljoenen guldens en een budget dat niet langer zoals voorheen 
door een paar heren en een enkele dame van goede komaf in hun vrije tijd kon 
worden beheerd.

Het is bijzonder jammer te moeten constateren dat in het begin van de jaren vijftig 
het aantal posities beschikbaar voor toonaangevende wetenschappelijke onder-
zoekers aan de universiteiten verhoudingsgewijs veel langzamer steeg dan het ge-
middelde aantal medewerkerplaatsen. De positie van ‘hoogleraar’ of ‘lector’ bleef 
moeilijk bereikbaar. Het waren rangen waarin men koninklijk benoemd moest 
worden: als ‘kroondocent’. Hierdoor waren in die jaren de vooruitzichten van 
jonge afgestudeerden op een academische carrière gering. Ook werden de ingrij-
pende vernieuwingen in het (natuur-) wetenschappelijke denken slechts langzaam 
en niet altijd even deskundig door de aanwezige docenten doorgegeven. Voor de 
hoogleraren werd het steeds moeilijker om hun wetenschappelijke plichten te 
combineren met de toenemende bestuurstaken, terwijl oudere kroondocenten 
juist in die taken ‘vluchtten’. Er dreigde in de zestiger jaren dus ondanks de goed-
willende overheidsmaatregelen een verstopping te ontstaan in het doorgeven van 
wetenschappelijke kennis. De vooroorlogse, min of meer onschendbare hoogle-
raar op zijn onaantastbare leerstoel was een verouderend verschijnsel geworden, 
dat belemmerend werkte op de naoorlogse intellectuele expansie.
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Researchklimaat

Een drietal ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit zorgden voor een 
tactische, aan de toenmalige maatschappij aangepaste oplossing voor dit gevoelig 
liggende vraagstuk van dreigende verstopping in het doorgeven van wetenschap-
pelijke kennis. In de Nederlandse context waren het met name de eerdergenoemde 
ambtenaren van O. en W. en ‘Mr. ZWO’ (Bannier), die deze ontwikkelingen in 
gang zetten. Zij wisten zich daarbij in het veld gesteund door vooraanstaande 
hoogleraren, waaronder diverse Akademieleden, zoals de Commissie Casimir 
die pleitte voor verbetering van het ‘natuurwetenschappelijk researchklimaat’. 
Allereerst werd het verouderde academische rangenstelsel aangepast. Er kwamen 
meer posities voor kroondocenten en het autoritaire, persoonsgebonden systeem 
van leerstoelen maakte grotendeels plaats voor een stelsel van ‘instituten’, elk met 
een instituutsraad als wetenschappelijk bestuur. Deze raad bestond uit de hoog-
leraren en andere seniormedewerkers en een directeur voor de dagelijkse leiding. 
De laatste deed zelf weinig of niets meer aan wetenschap of onderwijs, maar had 
gewoonlijk wel een toepasselijke academische achtergrond. De hoogleraren kre-
gen niet alleen meer tijd voor onderzoek en onderwijs, zij zouden voortaan samen 
met de instituutsraad het instituutsprogramma bepalen. De latere gevolgen van 
deze voorloper van de ‘democratisering’ van de universiteiten zouden met name 
na 1960 zichtbaar worden en niet altijd even gunstig uitpakken.

Een tweede belangrijke stap was de instelling van de rang van buitengewoon hoog-
leraar, al eerder genoemd als een soort noodmaatregel, maar nu geformaliseerd. 
De benoeming gold meestal voor één dag per week, en was voor een beperkte pe-
riode, meestal drie jaar. Zij was bestemd voor een deskundige uit het bedrijfsleven 
of de overheidsdienst die bereid en in staat was, naast zijn of haar hoofdbetrekking 
elders, over speciale onderwerpen te doceren of onderzoek te leiden aan een uni-
versiteit, zonder daarbij de taken en verplichtingen opgelegd te krijgen die gewone 
hoogleraren moesten vervullen. Dit systeem waaraan met name het bedrijfsleven 
veel medewerking verleende, heeft er zeer toe bijgedragen dat rond 1960 de cur-
ricula en onderzoekprogramma’s van de Nederlandse universiteiten weer up-to-
date waren.

De derde vernieuwende factor, met name voor de bevordering van het naoor-
logse onderzoek, was het optreden van ZWO bij het nemen van allerlei initiatie-
ven, als verstrekker van beurzen, prijzen en toelagen, en, last but not least, als 
(mede-)oprichter en -financier van een aantal wetenschappelijke stichtingen. Het 
bestaan van deze stichtingen, soepel geleid door seniorwetenschappers, deskundig 
gefinancierd en werkend in voortdurend contact met vergelijkbare buitenlandse 
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instellingen, is voor de ontwikkeling van de Nederlandse natuurwetenschap van 
het allergrootste gewicht gebleken. Een belangrijke activiteit van ZWO was voorts 
het bemiddelen bij de uitvoering van de reeds eerder genoemde ‘grote projecten’ 
in binnen- en buitenland. 

ZWO werkte ook voor de geesteswetenschappen en was niet de enige instantie in 
het stimuleren van onderzoek. We noemen hier met name de KNAW, die al sinds 
1900 enige (medisch-biologische) instituten beheerde en in 1957 liefst drie (later 
samengevoegde) ecologische instituten oprichtte. TNO was na de oorlog onder het 
ministerie van Economische Zaken gesteld en omvatte reeds spoedig een aantal 
technologische laboratoria met formeel niet zozeer een wetenschappelijke als wel 
een industriële doelstelling. Dit ministerie was ook verantwoordelijk voor het in 
1962 opgerichte Reactor Centrum Nederland (RCN, sinds 1976 Energieonderzoek 
Centrum Nederland, ECN), als onderdeel van de toenmalige Nederlandse kern-
energieactiviteit en voor de (toen vijf ) landelijke Grote Technologische Instituten 
(GTI’s), bedoeld om diverse takken van de Nederlandse industrie te steunen. 
Ondanks allerlei pogingen sinds de oorlog is de eenheid in de institutenwereld 
nog steeds niet volledig tot stand gebracht. Ook bleken helaas verscheidene takken 
van research-verlangende industrie in ons land niet in staat te overleven, zoals de 
nucleaire industrie en later de scheepsbouw. De GTI’s hebben ondanks dat in op-
dracht veel belangrijk natuurwetenschappelijk-technisch onderzoek verricht en, 
waar er een of twee zijn verdwenen, de andere doen dit nog steeds.

Het resultaat van alle ijver was dat ons land rond 1960 de beschikking had over 
een groot aantal uitstekende onderzoekinstituten op natuurwetenschappelijk ge-
bied. Naast de ca. 40 onder de aegis van ZWO, TNO, KNAW en het ministerie van 
Economische Zaken (EZ) bezat het toen een stuk of twintig universitaire laborato-
ria die weer redelijk op peil waren gekomen, en liefst vier grote en een aantal klei-
nere industriële laboratoria van wereldniveau. De bevolking van al deze instituten 
was sterk aan het verjongen, en de internationale contacten, na de oorlog eerst wat 
eenzijdig, waren evenwichtig geworden. 

En toen?

De ingrijpende inhoudelijke en structurele wijzigingen in het universitaire bestel, 
kenmerkend voor het begin van de jaren zestig, werden niet door iedereen vol-
doende geacht, met name niet door de studentenbevolking. Geheel anders samen-
gesteld dan voor de oorlog, liet zij zich in binnen- en buitenland opzwepen tot de 
studentenrevolutie van 1968, die met zijn radicale politieke opvattingen en orga-
nisatorische gevolgen veel structurele schade zou gaan toebrengen aan het fraaie 
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beeld dat wij zojuist schetsten. Bovendien kwam een braindrain van zowel jonge, 
als van senioronderzoekers naar de Angelsaksische landen op gang. 

Door dit alles kon de Nederlandse wetenschap zijn unieke toppositie niet al te 
lang behouden, hoewel decennia lang de vaderlandse natuurwetenschap in hoog 
internationaal aanzien zou blijven staan en op haar beoefenaren de indruk zou 
blijven maken dat zij in een nieuwe ‘gouden eeuw’ leefden. Pas vrij recent dreigt 
– wederom ten gevolge van veranderende politieke inzichten, ditmaal over het 
‘economisch nut’ van wetenschappelijk onderzoek – het Nederlandse wetenschap-
pelijke niveau langzaam te gaan terugvallen tot het Europese gemiddelde. Of het 
ook werkelijk zover zal dalen dienen wij af te wachten; er is nog hoop.

In dit verband is het leerzaam een grote geleerde van een eeuw voor 1960 te cite-
ren: Justus von Liebig, de Duitse chemicus met grote toegepaste belangstelling. In 
1860 sprak hij voor de Bayerische Akademie de volgende woorden:

Der Grundsatz der Nützlichkeit, die nach Zwecken fragt,
ist der offene Feind der Wissenschaft, die nach Gründen sucht.

Deze discussie kan met een simpele conclusie en een dringende wens worden be-
sloten. Ons land is er na de Tweede Wereldoorlog in minder dan vijftien jaar in 
geslaagd opnieuw een toppositie in de natuurwetenschap te bereiken, en die tot in 
het begin van de eenentwintigste eeuw redelijk te behouden. Daarop kan men als 
klein en zwaar door die oorlog getroffen land trots zijn. Moge deze positie ook in 
de toekomst gehandhaafd blijven!

Fig. 6. H.G. van Bueren, foto Werry Crone
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Fig. 6. H.G. van Bueren, foto Werry Crone

De sociologie in buiten- en binnenland:  
1930-1960

L. Laeyendecker

Inleiding

Wie kijkt naar wat er zich tijdens de oorlogsjaren in de Nederlandse sociologie af-
speelde, stelt vast dat er haast onverstoorbaar doorgewerkt werd in de traditie die 
al voor de oorlogsjaren was ontstaan. Opzienbarende verschuivingen deden zich 
niet voor. Die kwamen pas na de oorlog, vooral onder invloed van buitenlandse 
ontwikkelingen op sociologisch terrein die wel door de oorlog en wat daaraan 
voorafging in gang waren gezet. De oorlog deed zich in de Nederlandse sociologie 
dus eigenlijk pas langs een omweg gelden. Daarom is het voor een goed begrip van 
de lotgevallen ervan noodzakelijk, eerst de gang van zaken in het ‘buitenland’ te 
bezien.1

Dat kan alleen schetsmatig gebeuren, met opoffering van interessante deelaspec-
ten en nuances. In grote lijnen gezien komen de ontwikkelingen op het volgende 
neer. Voor 1930 waren er alleen zwak geïnstitutionaliseerde nationale tradities die 
tamelijk geïsoleerd ten opzichte van elkaar stonden. Dit patroon werd onder in-
vloed van de oorlog doorbroken, mede als gevolg van de migratiebewegingen die 
door de oorlog in gang waren gezet. Er ontstond een internationale sociologie met 
een overheersend Amerikaans karakter. Al was de overeenstemming zeker niet al-
gemeen, tegen het eind van de jaren vijftig en zeker in het daaropvolgende decen-
nium werd die betrekkelijke eenheid weer doorbroken ten gunste van een nieuwe 
theoretische diversiteit. Ook daarvoor was het zaad in de oorlogsjaren gezaaid. 

Hoewel binnen de sociologie bij voorkeur gedacht wordt in termen van boven-
individuele processen moet hier toch aan enkele befaamde sociologen een centrale 
rol in deze ontwikkelingen worden toegekend. Hun persoonlijke lotgevallen ma-
ken duidelijk van hoeveel belang het was dat sommigen van hen op de juiste tijd 

1 Dat begrip moet uiteraard niet te eng worden opgevat. Het refereert aan een constellatie van sociale 
en politieke factoren die uitliepen op de eigenlijke Tweede Wereldoorlog dan wel samenhingen met de 
nawerking ervan.
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en op de juiste plaats werkzaam waren, al waren de boven-individuele omstandig-
heden natuurlijk ook van belang. Aan enkele van hen zal hier dan ook wat meer 
aandacht worden besteed.

De opbouw van deze bijdrage is als volgt: (1): Allereerst wordt de situatie in 
enkele grote landen aan het begin van de jaren dertig geschetst. (2): Daarna wordt 
ingegaan op de migratie van sociologen naar de Verenigde Staten van Amerika die 
volgde op de Duitse ontwikkelingen in diezelfde periode en de gevolgen daarvan 
voor de Amerikaanse sociologie. (3): Na de oorlog vond een omgekeerde bewe-
ging plaats, waardoor een veranderde Amerikaanse sociologie in Europa werd ge-
importeerd. (4): De relatieve hegemonie daarvan werd aan het eind van de jaren 
vijftig doorbroken toen reeds aanwezige alternatieven aan de oppervlakte kwamen 
en dragers vonden die daarvoor gevoelig waren. (5): In het laatste deel wordt uit-
voeriger ingegaan op de ontwikkelingen in Nederland.2

1. De situatie rond de jaren dertig en wat er aan voorafging

Voor de jaren dertig geldt de lapidaire uitspaak van Friedrich Tenbruck: 

‘Es gab keine Soziologie, und es kann für jene Zeit auch keine Geschichte der Soziologie 
geben, so wie es eine Geschichte der Physik gibt. Gewiss kann man die Entwicklung der 
älteren Soziologie nicht ohne ständigen Blick auf jene internationalen Ideen, Übernahmen 
und Herausforderungen verstehen, in deren Feld die Nationen ihre jeweilige Soziologie 
bildeten oder behaupteten. Aber man darf schon zweifeln, ob es über allgemeinste Ziele 
und Fragen hinaus einen gemeinsamen Fundus von Konzepten und Problemen, geschweige 
denn von Theorien gegeben hat, und in jedem Fall war es zu klein, um eine internationale 
Fachgemeinschaft zu begründen’.3

Er waren dus alleen nationale tradities en de sterkte, duurzaamheid en invloed 
daarvan hingen in hoge mate af van de mate waarin institutionalisering, ruwweg 
omschreven als de vestiging en stabilisering van het sociologisch bedrijf, mogelijk 
was gebleken. Daarop waren (en zijn) diverse factoren van invloed en hoewel het 
nog steeds omstreden is welke de invloedrijkste waren, worden de volgende in het 
algemeen van belang geacht. Allereerst de beschikbaarheid van een heldere voor-
stelling van wat het vak eigenlijk inhoudt, te weten een min of meer uitgewerkte 

2 Aangezien dit artikel, de neerslag van een studiedag, niet alleen voor sociologen geschreven is maar 
voor een bredere kring van geïnteresseerden, zijn hier en daar gegevens opgenomen die tot de elementaire 
onderdelen van een geschiedenis van de sociologie behoren. 
3 F. Tenbruck, ‘Deutsche Soziologie im internationalen Kontext. Ihre Ideengeschichte und ihr Gesell-
schaftsbezug’, in: G. Lüschen (Hgb,) Deutsche Soziologie seit 1945, Sonderheft Kölner Zeitschrift für Soziolo-
gie und Sozialpsychologie (hierna verder aangehaald als KZSS) 21 (1979), 71-107, i.h.b. 77. 
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omschrijving van het object van onderzoek en de daarbij passende onderzoeksme-
thode. In de tweede plaats de aanwezigheid van sociologen met uitstraling. Men 
behoeft niet onmiddellijk aan charismatische figuren te denken, maar inhoudelijk 
gezag, inventiviteit en organisatorisch vermogen zijn nodig om goede leerlingen 
om zich heen te verzamelen en in een concurrerend universitair bestel vaste voet 
te krijgen. In de derde plaats de mogelijkheid een breed gevoelde lacune in het dis-
ciplinaire bestel te kunnen opvullen. In de vierde plaats de afwezigheid van verzet 
van aangrenzende disciplines die beducht zijn voor inbreuken op het eigen terrein. 
In het geval van de sociologie kon dat vooral komen van de geschiedwetenschap 
en de statistiek. Een vijfde factor lag in de omringende cultuur, of preciezer, in de 
gevoeligheid voor de problemen waarvoor de nieuwe discipline een oplossing leek 
te bieden. Tenslotte moesten afgestudeerden op titel van hun verworven specifieke 
bekwaamheid een redelijke mogelijkheid hebben aan de slag te komen.

De mate waarin deze condities vervuld waren, verschilden van land tot land met 
alle gevolgen van dien voor de ontwikkelingskansen van de sociologie. Voordat 
we dit voor enkele belangrijke Europese landen nagaan, is het wenselijk op twee 
mogelijke misverstanden te wijzen. Het eerste houdt in dat de nationale tradities 
intern een eenheid zouden vormen. Dat was zelden het geval. Soms was er zelfs 
sprake van hevige concurrentie tussen verschillende richtingen om de dominante 
positie. Het tweede behelst de gedachte dat nationale tradities per definitie nati-
onalistisch zijn. Ook daarvan was in de betreffende periode weinig sprake, al zou 
de geringe interesse voor buitenlandse publicaties wel eens die indruk kunnen 
wekken. Maar daarvoor kunnen ook andere redenen worden aangevoerd, zoals de 
geringe bereidheid zich open te stellen voor andere theoretische perspectieven.

1.1 Nationale tradities in enkele Europese landen

Wat nu de nationale tradities in Europa betreft, was de situatie rond de jaren der-
tig niet erg rooskleurig. Dat mag bevreemding wekken omdat er in de zogeheten 
klassieke periode van de sociologie in Frankrijk en Duitsland twee sociologen van 
uitzonderlijk formaat werkzaam waren geweest, respectievelijk Emile Durkheim 
en Max Weber. Geen van de andere Europese landen kon op sociologen van zulke 
kwaliteit bogen, evenmin als Amerika. Zij worden ook nu nog intensief bestu-
deerd en benut. Maar rond 1930 waren zij er niet meer; beiden overleden betrek-
kelijk jong, respectievelijk in 1917 en 1920 en na hen zag de situatie er anders uit, 
het opvallendst in Frankrijk.

Daar had Emile Durkheim tegen het eind van de negentiende eeuw de weg ge-
effend voor het succes van de ‘durkheimiaanse’ sociologie. Hij wist een heldere 
voorstelling te ontwikkelen van het eigen object van de sociologie en een daarbij 
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passende methode. Het object bestond uit de sociale feiten – wetten, gebruiken, 
instituties, en dergelijke – die extern zijn aan mensen en dwang op hen uitoefe-
nen. De daarvoor geëigende methode was positivistisch: de sociale feiten moes-
ten ‘als dingen’ behandeld moeten worden. Deze principes paste hij consequent 
toe op een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s als de maatschappelijke 
arbeidsverdeling, zelfmoorden en religie. Er was dus een herkenbaar en hanteer-
baar theoretisch en methodisch perspectief. Zelf was hij een man met een sterke 
uitstraling, geliefd maar ook gevreesd onder zijn leerlingen die hij tot een hecht 
verbonden groep wist te maken. Ook was hij een goed organisator. Hij richtte een 
tijdschrift op, L’Année Sociologique, slaagde erin dat door hoge kwalitatieve maat-
staven toonaangevend te maken en gebruikte het om zijn ideeën uit te dragen en 
stevige kritiek te oefenen op concurrerende ideeën. Bovendien fungeerde het als 
samenbindende factor voor zijn leerlingen. Durkheim verkreeg in leidinggevende 
kringen groot prestige door zijn ideeën over de noodzaak en mogelijkheid van een 
wetenschappelijke fundering van de moraal. Die sloegen aan in een maatschappij 
waarin de grondslagen van de moraal onzeker waren geworden.4 Daar kwam nog 
bij dat hij religieus agnost was en republikeins gezind en daardoor goed paste bij 
het opinieklimaat. Van eventuele tegenstanders van de sociologie had hij daarom 
weinig te duchten. Dat alles had hem in 1887 reeds een leerstoel in de pedagogie 
opgeleverd en in 1906 eenzelfde zetel aan de Sorbonne, waar in 1911 de term so-
ciologie in zijn leeropdracht verscheen. 

Er waren tezelfdertijd in Frankrijk nog twee andere sociologische richtingen, 
geïnaugureerd door René Worms en Gabriel Tarde. De eerste had weliswaar ook 
een eigen tijdschrift, de Revue internationale de sociologie, maar slaagde er niet in 
enige eenheid onder zijn medewerkers tot stand te brengen. En hoewel Tarde in 
zijn tijd groot aanzien genoot, lukte het hem ook niet vaste voet te krijgen in het 
sociologische landschap omdat hij ondanks zijn verdiensten een eenling bleef.5 In 
de jaren twintig was de Franse sociologie identiek met de durkheimiaanse. Bijna 
alle leerboeken droegen zijn signatuur. De ‘school van Durkheim’ is in Europa het 
voorbeeld van een geslaagde institutionalisering.6

Des te opvallender is het, dat het gehele gebouw na zijn plotselinge dood in 1917 
vrij snel in ernstige mate begon te verzwakken. In die zin tenminste dat er geen 
creatieve impulsen meer zichtbaar werden en zich geen sociologen van formaat 

4 Een belangrijk symptoom daarvan was de morele crisis rond de ten onrechte veroordeelde Joodse of-
ficier Dreyfus, voor wiens rehabilitatie Durkheim zich sterk inzette. Zie ook E. Durkheim, Over moraliteit 
(Meppel/Amsterdam 1977).
5 R.L. Geiger, ‘Die Institutionalisierung soziologischer Paradigmen: Drei Beispiele aus der Frühzeit der 
französische Soziologie’, in: W. Lepenies (Hgb.), Geschichte der Soziologie 2 (1981), 137-156.
6 Zie uitvoeriger: T.N. Clark, ‘The Durkheimians and the University’, in: idem, Prophets and Patrons. The 
French University and the Emergence of Social Sciences (Cambridge Mass. 1973). 
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meer aandienden. Zijn beroemdste leerling en neef Marcel Mauss had zich op de 
etnologie gericht en ook andere leerlingen hadden zich buiten de eigenlijke socio-
logie begeven. Van de groten had alleen Maurice Halbwachs zich bij de sociologie 
gehouden, maar die doceerde in Straatsburg en kreeg geen enkele promovendus. 
Voor een promotie bleef men namelijk niet in de provincie maar ging naar Parijs. 
Dat maakte voortzetting van Durkheims rijke traditie erg moeilijk. De stagnatie 
werkte lang door; in 1952 waren er pas vier leerstoelen in de sociologie.

Ook in Engeland was de situatie niet rooskleurig. Daar kan men eigenlijk nau-
welijks van een klassieke periode spreken. Wel was er een traditie van empirisch 
sociaal onderzoek die tot het einde van de achttiende eeuw terugging en in de 
negentiende eeuw met kracht werd voortgezet. Dat onderzoek was gericht op 
maatschappelijke problemen, vooral de levenssituatie van de armen.7 Maar het 
had weinig theoretische diepgang en speelde zich vooral buiten de universitei-
ten af. Deze brachten zelf geen sociologen voort die in belang met Durkheim en 
Weber te vergelijken waren. In Londen doceerde Leonard Hobhouse van 1907 tot 
1927 sociologie; hij had ongetwijfeld enige invloed, maar hield te lang vast aan het 
steeds meer onder kritiek komende klassieke evolutionisme om school te maken 
waarvoor hij trouwens ook de man niet was. Dat gold in zekere zin ook voor zijn 
opvolger Morris Ginsberg, die weliswaar terughoudender was ten aanzien van het 
evolutionisme maar evenmin een groot organisator en stimulator was.8 De kracht 
van de Engelse sociale wetenschap lag in de culturele antropologie met mensen als 
Alfred Radcliff Brown en Bronislaw Malinowski.9 Maar de sociologie ‘languished 
in obscurity’.10

In Duitsland had de klassieke periode grote namen opgeleverd. Behalve Max 
Weber was er Georg Simmel en hun werk wordt tot op de dag van vandaag inten-
sief gebruikt. Maar hun invloed vertoonde een ander, veel diffuser patroon, dan 
dat van Durkheim in Frankrijk. Weber was van 1897 tot 1918 door ziekte niet voor 
een functie aan de universiteit beschikbaar maar hij publiceerde regelmatig, was 
nauw betrokken bij het belangrijke Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 
en in 1909 medeoprichter van de Deutsche Gesellschaft für Soziologie die hij echter 
in 1912 weer verliet op grond van een fundamenteel verschil van mening over het 
thema van de waardevrijheid. Hij verzamelde ook geen leerlingen om zich heen en 
stierf betrekkelijk jong in 1920. De mate van invloed die hij op de Duitse sociologie 

7 Onder anderen: Ch. Booth, A Survey of London Life and Labour (1889) en het 17-delige werk Life and 
Labour of the People of London (1891-1903).
8 Herbert Spencer, een overtuigd evolutionist en grondlegger van het sociaal-darwinisme, was al in 1903 
gestorven. Zijn invloed deed zich rond de eeuwwisseling vooral in de Verenigde Staten gelden hetgeen eer-
der een ideologische dan een wetenschappelijke reden had. 
9 A. Kuper, Anthropologists and Anthropology. The British School 1922-1972  (Harmondsworth 1975).
10 H. Stuart Hughes, Sea Change. The Migration of Social Thought 1930-1965  (New York etc. 1975), 39.



92 De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960

had, is omstreden. Door sommige historici van de sociologie wordt hij als een 
buitenstaander beschouwd11, of als iemand wiens ideeën op enige uitzonderingen 
na nauwelijks doorwerkten.12 Anderen doen dergelijke uitspraken op grond van 
citatiescores af als (negatieve) legendevorming.13 Alleen deze discussie maakt al 
duidelijk dat de situatie op dit punt grondig verschilde van die in Frankrijk.

Voor de invloed van Georg Simmel die twee jaar vóór Weber overleed, geldt iets 
dergelijks. Hij was een Jood en bracht het in Duitsland aanvankelijk niet verder 
dan een privaatdocentschap. Pas later kreeg hij een buitengewoon hoogleraarschap 
en de laatste vier jaar van zijn leven bekleedde hij een ordinariaat in de filosofie in 
Strasbourg. Hij is wel een academische buitenstaander genoemd, hetgeen ook te 
maken had met zijn dwarse opvattingen en kritische instelling.14 Zijn voordrach-
ten aan de Universiteit van Berlijn trokken overigens grote aantallen toehoorders, 
voor een groot deel buitenlanders. Maar van iemand in zijn positie viel voor de 
opbouw van een sociologisch bestel niet veel te verwachten.

Deze en latere sociologen hadden ook flink wat tegenstand te verduren van be-
oefenaren van andere disciplines zoals filosofen, historici, statistici en economen. 
Het vak vond moeizaam erkenning. Er waren weinigen die de sociologie als een 
aparte, empirisch gefundeerde discipline zagen.15 Dat was misschien mede een 
gevolg van het feit dat bij de beoefenaren ervan een grote theoretische interesse 
bestond; ‘geisteswissenschaftliche’ invloeden deden zich sterk gelden. 

Maar na de dood van de grote klassieke sociologen verliep het met de sociologie 
in Duitsland toch anders dan in Frankrijk. Dat hing samen met het feit dat de so-
ciologie er veel minder ‘in één hand’ was. Er waren in de jaren twintig weliswaar 
geen overheersende figuren maar nog wel een aantal respectabele sociologen, zoals 
Ferdinand Tönnies, Max Webers broer Alfred, Werner Sombart, Alfred Vierkandt 
en ook de iets jongere Leopold von Wiese die tot na de Tweede Wereldoorlog 
een rol zou spelen in de organisatie van de Duitse sociologie. Daar kwam bij dat 
zij aan verschillende belangrijke universitaire centra werkzaam waren, waaronder 

11 Fr. Jonas, Geschichte der Soziologie II (Reinbek 1976), 182.
12 E. Shils, ‘Geschichte der Soziologie: Tradition, Ökologie und Institutionalisierung’, in: T. Parsons, E. 
Shils & F. Lazarsfeld, Soziologie-autobiografisch (Stuttgart 1975), 97.
13 H. Fogt, ‘Max Weber und die deutsche Soziologie der Weimarer Republik: Aussenseiter oder Grün-
dervater?’, in: M.R. Lepsius (Hgb.), Soziologie in Deutschland und Österreich 1918-1945, Sonderheft KZSS 
23 (1981), 245-272.
14 L.A. Coser, Georg Simmel (Englewood Cliffs N.J. 1965).
15 ‘Am Anfang der Weimarer Republik besass die Soziologie kein klares Selbstverständnis, und nur weni-
ge verstanden sie als eine empirisch fundierte Einzelwissenschaft. Vorherrschend war die Idee einer vagen 
‘soziologischen Perspektive’ die die bestehenden Wissenschaften durchdringen und ergänzen sollte. Die 
akademische Soziologen waren nach Ausbildung und Karriere in die bestehenden Disziplinen eingebunden’. 
(M. Rainer Lepsius, ‘Die Soziologie der Zwischenkriegszeit. Entwicklungstendensen und Beurteilungskrite-
rien’, in: Lepsius, Soziologie in Deutschland und Österreich (n. 13), 7-23, i.h.b. 11).
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vooral Berlijn, Frankfurt, Heidelberg, Keulen en Leipzig. Daardoor was de Duitse 
sociologie minder kwetsbaar dan de Franse. Overigens bestond er tussen hen ook 
weinig overeenstemming over theorie en methode. 

Zij ontving voorts sterke impulsen van buiten de universiteiten. Na de 
Eerste Wereldoorlog nam het vormingswerk een hoge vlucht. De zogenaamde 
Volksbildungs bewegung kreeg gestalte in verschillende instituten: volkshoge-
scholen, scholen voor arbeid, scholen voor sociale arbeid en voor politiek. Op 
die terreinen konden afgestudeerden ook interessant emplooi vinden terwijl de 
sociologie daarmee ook een praktische toepassing kreeg die weer terugwerkte op 
het onderwijs aan de universiteit. Dat kwam onder meer omdat mensen die op die 
terreinen werkzaam waren geweest, zoals Theodor Geiger, later een belangrijke 
academische functie kregen.16

Kort na de Eerste Wereldoorlog werden er ook nog twee belangrijke onderzoeks-
instituten ten doop gehouden. In Frankfurt ontstond in 1923 uit een privé-initiatief 
het Institut für Sozialforschung en in Keulen in 1919 op initiatief van de toenmalige 
burgemeester Konrad Adenauer het Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften.17 
Vermeldenswaard is dat dit laatste drie afdelingen had, respectievelijk gebaseerd 
op een christelijke, socialistische en humanistische levensvisie.18 Het instituut in 
Frankfurt werkte geheel vanuit een marxistische inspiratie. 

In 1924 nam de Deutsche Gesellschaft für Soziologie het initiatief zich expliciet op 
het thema van de institutionalisering van de sociologie te richten en streefde er in 
dat verband naar de sociologie tot een zelfstandig examenvak te maken. Bovendien 
betrad rond de jaren dertig een nieuwe generatie sociologen het toneel, waaronder 
Hans Freyer, Max Horkheimer, Theodor Geiger en de Hongaarse emigrant Karl 
Mannheim. Mensen van grote intellectuele kwaliteit die zonder meer in staat wa-
ren de sociologie verder te ontwikkelen. 

Daarom concludeert Lepsius dat tegen het einde van de Weimar republiek de 
Duitse sociologie zowel wat betreft de theorievorming als het empirisch onderzoek 
en de mate van institutionalisering een ‘levendige en brede ontwikkeling’ vertoon-
de.19 Met deze mening stelde hij zich overigens lijnrecht op tegen Helmuth Schelsky, 
die van oordeel was dat ‘die Thematik unserer Soziologie zu dieser Zeit selbst am 
Ende war; die Melodien waren durchgespielt, die Fronten im Erstarren und die 
Wissenschaft hatte kaum noch neue Entwicklungskräfte in sich selbst’. Hij voerde 
daarvoor als argumenten aan dat sinds 1930 geen boek van enig belang meer was 

16 Ibidem, 17.
17 R. Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. Geschichte, Theoretische Entwicklung, politische Bedeutung 
(München 1988).
18 H. von Alemann, ‘Leopold von Wiese und das Forschungsinsttut für Sozialwissenschaften in Köln 1919 
bis 1934’, in: KZSS 28 (1976) 649-673. 
19 Lepsius, ‘Die Soziologie der Zwischenkriegszeit’ (n. 15), 17.
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verschenen, geen van de emigranten hun eigen werk elders gewoon voortzetten en 
vrijwel niemand na terugkeer het werk daar opnam waar hij het had laten liggen.20 
Die discussie moet hier echter buiten beschouwing blijven. Hoe het ook zij, de 
Nazi’s rekenden vanaf 1933 af met alle illusies die de jongere sociologen wellicht 
hadden gekoesterd hetgeen het voorlopige einde betekende van de Duitse socio-
logie: tweederde van de sociologische staven werd tussen 1933 en 1938 ontslagen. 
Een aantal leidende sociologen nam, zoals gezegd de wijk naar het buitenland, 
met name de Verenigde Staten. Wat zij daar aantroffen dient nu eerst beknopt 
beschreven te worden.21 

1.2 De sociologie in de Verenigde Staten

In Amerika was de situatie voor de sociologie heel anders. Ook die had een klassieke 
periode die aan het eind van de negentiende eeuw begon. Zij had een voorgeschie-
denis in de Social Science Movement, die zich op sociale hervormingen richtte en 
daarbij gebruik wilde maken van wetenschappelijke kennis die het mogelijk moest 
maken de wetten van het samenleven te achterhalen én te gebruiken. Daaruit ont-
stond in de jaren zestig van die eeuw de American Social Science Association. Deze 
bestond uit mensen van verschillende disciplinaire huize die concrete hervor-
mingsidealen en wetenschappelijke interesses probeerden te verzoenen. Veertig 
jaar later viel de vereniging uiteen in aparte organisaties voor sociologie, geschie-
denis en economie aan de ene kant en voor sociaal werk, strafrecht en ethiek aan 
de andere kant. De American Sociological Society was er een van. Daarin bleef de 
aandacht voor sociale hervorming bestaan en dit praktische, op maatschappelijke 
problemen gerichte karakter zou de Amerikaanse sociologie lang behouden.

De sociologie kreeg al vroeg voet aan de grond in de universitaire wereld. In 1875 
werd de eerste cursus sociologie gegeven in Yale en in 1892 waren er sociologie-oplei-
dingen aan tenminste zestien onderwijsinstellingen, waaronder Chicago, Michigan 
en Columbia. In 1909 waren er ruim tachtig colleges en universiteiten met een afde-
ling voor sociologie.22 De snelle verbreiding en institutionalisering van de sociologie 
in Amerika werd mede mogelijk gemaakt door de organisatorische structuur van de 
universiteiten. Daar hadden niet de leerstoelbekleders het voor het zeggen als het 
ging om de acceptatie van nieuwe disciplines of de beschikbaarstelling van geld en 

20 H. Schelsky, Ortsbestimmung der deutschen Soziologie (Düsseldorf-Köln 1967), 37.
21 Ik laat Italië hier buiten beschouwing. Hoewel Vilfredo Pareto, een tijdgenoot van Weber en Durkheim, 
belangrijk werk heeft geleverd, haalt zijn invloed het niet bij de beide anderen. Na zijn dood bleef er niet veel 
van over. Van Gaetano Mosca’s werk evenmin en van Robert Michels alleen diens Soziologie des Parteiwe-
sens, een terecht klassiek geworden studie maar wel een op beperkt terrein. 
22 F.H. Matthews, Quest for an American Sociology: Robert park and the Chicago School (Montreal-Lon-
don 1977), 9.
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personeel, zoals in Europa veelal het geval was, maar de faculteit (Department), die 
veelal flexibeler en opener was en over meer ‘plaatsen’ beschikte. 

De belangrijkste stuwende kracht in de ontwikkelingen was het departement so-
ciologie in Chicago, opgericht door Albion Small met medewerking van William 
Thomas. De laatste zou een grote naam verwerven maar het departement werd pas 
echt beroemd en invloedrijk door Robert Park, het bekendste lid van de tweede 
generatie sociologen aldaar. Het eerste Amerikaanse sociologische tijdschrift, The 
American Journal of Sociology, was door Small in het leven geroepen en Park en zijn 
collega Ernest Burgess schreven het eerste handboek, Introduction to the Science of 
Sociology. Park was uit de journalistiek afkomstig en had een grote belangstelling 
voor sociale problemen. Hij legde in het onderwijs een zwaar accent op onderzoek 
en richtte zich wat de onderzoeksmethoden betreft niet zozeer op enquêtes ter 
verkrijging van grote hoeveelheden gegevens als wel op observatie en participatie. 
Omdat het onderzoek vooral gericht was op allerlei sociale problemen, kwamen er 
van verschillende kanten ook fondsen beschikbaar. Dat leidde tot een bloeiend on-
derzoeksbedrijf waarvan de theoretische basis echter te wensen overliet. Chicago 
voorzag vele andere universiteiten van hoogleraren sociologie, zodat deze empiri-
sche gerichtheid ook aan andere opleidingen werd overgedragen, of, wellicht juis-
ter geformuleerd, de daar reeds aanwezige empirische tendenties versterkte. Want 
over het algemeen domineerde in Amerika de empirische gerichtheid ten koste 
van de theoretische verdieping; men stond er zelfs wat afwijzend tegenover. 

Illustratief is in dit verband het verhaal van een Duitse emigrant, Rudolf Heberle, 
aan wie Robert en Helen Lynd gevraagd hadden het manuscript te lezen van hun 
later befaamde (community)studie Middletown. Robert Lynd zou zich overigens 
kort daarna zeer verdienstelijk maken voor Duitse sociologische immigranten. 
‘Nach meiner Meinung gefragt’ schrijft Heberle, ‘gab ich zu verstehen dass eine 
theoretische Einrichtung und Vertiefung, etwa durch Bezugnahme auf Tönnies’ 
bekanntes Werk (Gemeinschaft und Gesellschaft [L]) oder auf Weber, dem Buch 
gut tun würde. Das war das Ende meiner Beziehung zu Helen und Robert Lynd’.23 
Die aversie van theorie gold overigens niet voor elke Amerikaanse socioloog en 
werd in de jaren dertig ook minder algemeen toen het zwaartepunt van de socio-
logiebeoefening geleidelijk naar Columbia en Harvard verschoof en Chicago zijn 
dominante positie verloor. Daar kwamen varianten van sociologisch theoretiseren 
tot ontwikkeling die naderhand grote, ook internationale invloed zouden krij-
gen. Dat kwam mede doordat inmiddels de contacten tussen Amerika en Europa, 
vooral als gevolg van de migratiebewegingen veel intensiever geworden dan ze 
waren. 

23 Rudolf Heberle, ‘Soziologische Lehr- und Wanderjahre’, in: KZSS 28 (1976) 197-211, i.h.b. 203.
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1.3 Onderlinge contacten

Het bestaan van nationale tradities sloot onderlinge contacten, uitwisseling en 
verwerking van elkaars ideeën in principe natuurlijk niet uit. Maar zij waren in 
feite beperkt, althans wat verwerking aangaat. Dat is toch enigszins verrassend, 
want rond de eeuwwisseling vertrokken relatief veel Amerikanen naar Europa, 
met name naar Duitsland, om daar sociologie te studeren. Tussen 1880 en 1890 
studeerden er meer Amerikanen, waaronder later invloedrijke figuren als Small 
en Park, aan Duitse universiteiten dan in de gehele eerste helft van de twintigste 
eeuw. En omstreeks 1900 bracht meer dan 12% van de Amerikaanse docenten in 
de sociologie en sociale wetenschappen een deel van hun studietijd aan Duitse 
universiteiten door.24 

Dat had natuurlijk wel gevolgen, maar minder en in ieder geval anders dan 
men nu zou verwachten. Park studeerde bij Simmel en nam een aantal teksten 
van Simmel op in zijn invloedrijke Introduction. Hoeveel invloed dat heeft gehad, 
valt niet goed vast te stellen, wel dat het drie decennia duurde voordat er een boek 
aan Simmel werd gewijd.25 In 1931 schreef een zeer gerespecteerd socioloog in 
een recensie van een boek over de Duitse sociologie ‘dat Simmel nooit een ‘sys-
teem van de sociologie’ had gepresenteerd en dat Weber iemand was die onvol-
tooid werk had nagelaten, dat misschien voor de sociale wetenschappen in het 
algemeen, maar niet voor de sociologie als zelfstandige discipline enige winst kon 
opleveren’.26

In het algemeen maakten de Amerikanen weinig gebruik van Europees werk 
en voor zover ze dat deden, is hun selectie in onze ogen verrassend te noemen. 
Dankzij onderzoek uit die tijd beschikken we over interessante gegevens daar-
over. Slechts een minderheid van daarbij ondervraagde sociologen had in eigen 
publicaties Europese sociologen geciteerd. Een op de drie citaten betrof de Engelse 
evolutionist en sociaal-darwinist Herbert Spencer, een op de vijf Simmel of Tarde, 
een op de tien Durkheim, Hobhouse en Comte. Weber en Tönnies kwamen hele-
maal niet voor. In Amerikaanse handboeken werd aan Amerikanen van de tweede 
garnituur de voorrang gegeven boven belangrijke Europeanen. Daarvan kregen de 
hierboven reeds genoemden, kregen enige aandacht, alsmede Marx maar Weber, 
Tönnies en Pareto bleven buiten beeld. De verwerking van het Europese erfgoed 

24 D.E. Sutherland, ‘Wer rezipiert heute die europäische Soziologie? Bemerkungen über die Beziehungen 
zwischer europäischer und amerikanischer Soziologie’, in: W. Lepenies (Hgb.) Geschichte der Soziologie 4 
(1981), 262-297, i.h.b. 268.
25 Zie daarvoor D. Levine u.a., ‘Simmels Einfluss auf die amerikanischen Soziologie’, in: W. Lepenies 
(Hgb.), Geschichte der Soziologie 4 (1981), 32-81.
26 Wirth, geciteerd in Sutherland, ‘Wer rezipiert heute die europäische Soziologie?’ (n. 24), 269.



 De sociologie in buiten- en binnenland: 1930-1960 97

was In de USA dus maar beperkt én selectief.27 De herontdekking van de Europese 
klassieken zou pas in de jaren dertig plaatsvinden.

In omgekeerde richting was er evenmin sprake van een groot verlangen kennis 
te nemen van wat er aan de overkant van de oceaan gebeurde. Voor zover ik nu 
zien kan, is dat ook geen thema van systematisch onderzoek geweest. Er zijn op 
het eerste gezicht weinig redenen, te veronderstellen dat de Europese belangstel-
ling voor Amerikaanse prestaties groot is geweest. De Amerikanen kwamen im-
mers zelf in groten getale naar Europa om hun sociologisch licht op te steken. Dat 
zou in de jaren dertig en zeker na de Tweede Wereldoorlog anders worden. 

Ook tussen de Europese landen waren er niet veel effectieve contacten; contac-
ten dus die gevolgen hadden voor het eigen denken. Men nam ongetwijfeld kennis 
van elkaars werk. Tenbruck durft zelfs te stellen dat ‘die Sozialwissenschaftler da-
mals wohl einen besseren Überblick über die einschlägige Spezialliteratur (hatten) 
als heute’. Zo studeerde Durkheim in Duitsland, Simmel kreeg inspiratie uit Engels 
en Frans werk, tijdschriften hielden buitenlandse publicaties in het oog en Duitse 
sociologen waren met Franse en Engelse vakgenoten bekend:  

‘Eben deshalb ist es verwunderlich, dass die Verbindungen, Anstösse und Rezeptionen nir-
gends dauernde Erfolge zeitigten […] Was immer dabei rezipiert und absorbiert wurde, 
ordnete sich am Ende in die mächtigeren Ströme nationale Traditionen ein, obschon diese 
zu keiner Zeit irgendwo unumstritten waren’.28 

Het meest sprekende voorbeeld is overigens dat de twee grootste sociologen uit 
de klassieke periode, Durkheim en Weber, nooit naar elkaar verwezen hebben, 
hoewel zij wel degelijk op de hoogte waren van elkaars werk. Een overtuigende 
verklaring voor dat feit is nog niet gevonden.29 Hoe het verder gegaan zou zijn als 
er geen oorlog was gekomen, valt moeilijk te zeggen en het heeft weinig zin daar-
over te speculeren. Feit is dat door de oorlog het sociologisch landschap grondig 
veranderd werd.

 

27 Levine, ‘Simmels Einfluss’ (n. 25), 32; Sutherland, ‘Wer rezipiert heute die europäische Soziologie?’ (n. 
24), 269-270.

28 Tenbruck, ‘Deutsche Soziologie im internationalen Kontext’ (n. 3), 76-77.
29 E.A.Tiryakian, ‘A Problem for the Sociology of Knowledge. The Mutual Awareness of Emile Durkheim 

and Max Weber’, in: Archives européennes de sociologie 7 (1966) 330-336.
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2. Oorlog en migratie

2.1 Enkele feiten over de migratie

De machtsgreep van de Nazi’s had dramatische gevolgen voor de sociologen in 
Duitsland en niet alleen daar.30 Met enige jaren vertraging werd ook Oostenrijk 
getroffen evenals de Duitssprekende (Joodse en/of socialistische) intelligentsia uit 
Tsjecho-Slowakije. Aan dit fenomeen is in de afgelopen decennia veel aandacht 
besteed.31 Het kan hier onmogelijk behandeld worden op een manier die recht 
doet aan de ermee verbonden tragiek. Tragiek, omdat een flink aantal sociolo-
gen weliswaar uitweek naar de Verenigde Staten, daar nieuwe uitdagingen vond 
en voor een deel als gerenommeerde wetenschappers kon terugkeren maar velen 
hebben het op hun vakgebied in ieder geval niet gered en misschien ook in an-
dere opzichten niet. En ook de succesvollen hebben, zo blijkt uit hun verhalen, 
moeilijke verwerkingsprocessen moeten doormaken: taalproblemen, vinden van 
arbeid, opbouw van een nieuwe identiteit, statusverlies, keuzen tussen vasthouden 
aan de eigen cultuur of aanpassing aan de omgeving, en dergelijke. Problemen die 
tegenwoordig door hun massaliteit grote aandacht krijgen maar toen hoofdzake-
lijk individueel verwerkt moesten worden. Maar dat alles is hier niet aan de orde. 
Het gaat hier alleen om trends in en gevolgen voor de sociologie.32

Ook vóór 1933 hadden enkele mensen de bui al zien hangen; die waren naar 
Amerika uitgeweken. Maar het overgrote deel werd slachtoffer van de machts-
greep van de Nazi’s. In de universitaire afdelingen voor Wirtschafts- und Sozial-

30 Het waren natuurlijk niet alleen sociologen. Eigenlijk kwam het gehele spectrum van disciplines in 
beweging. De ideeënhistoricus H. Stuart Hughes kenschetst zelfs ‘the migration to the United States of Eu-
ropean intellectuals fleeing fascist tyranny’ als ‘the most important cultural event – or series of events – of 
the second quarter of the twentieth century’. Stuart Hughes, Sea Change (n. 10), 1. 
31 Onder anderen door: R. König, ‘Die Situation der emigrierten deutschen Soziologen in Europa’, in: 
W. Lepenies (Hgb.), Geschichte der Soziologie 4 (1981), 115-158; S. Riemer, ‘Die Emigration der deutschen 
Soziologen nach den Vereinigten Staaten’, KZSS 11(1959) 100-112; W. Sprondel, ‘Erzwungene Diffusion. Die 
‘University in Exile’ und Aspekte ihrer Wirkung’, in: W. Lepenies (Hgb.), Geschichte der Soziologie 4 (1981), 
176-201; M. Rainer Lepsius, ‘Die sozialwissenschaftliche Emigration und ihre Folgen’, in: Lepsius, Soziologie 
in Deutschland und Österreich (n. 13), 461-500 en de daar vermelde literatuur. Het gaat daarbij niet alleen 
om overzichten, trends en gevolgen maar ook om ervaringsverhalen van toonaangevende geëmigreerden, 
zoals Rudolf Heberle, Theodor Adorno, Kurt Wolff, Bendix, R. König en Paul Lazarsfeld. Zie achtereenvol-
gens: Heberle, ‘Soziologische Lehr- und Wanderjahre’ (n. 23); Theodor Adorno, ‘Wissenschaftliche Erfah-
rungen in Amerika’, in: W. Lepenies (Hgb.), Geschichte der Soziologie 1 (Frankfurt/M 1981), 299-336; N. 
Stehr, ‘Wie ich zur Soziologie kam und wo ich bin: Ein Gespräch mit Kurt Wolff. Aufgezeichnet von Prof. 
Dr. N. Stehr’, in: Lepsius (n. 13), 324-347; R. Bendix, ‘Wie ich zu einem amerikanischen Soziologe wurde’, in: 
Lepsius (n. 13), 347-368; R. König, Leben im Widerspruch. Versuch einer intellektuellen Autobiographie (We-
nen 1980); P.F. Lazarsfeld, ‘Eine Episode in der Geschichte der empirischen Sozialforschung’, in: T. Parsons, 
E. Shils, P.F. Lazarsfeld, Soziologie autobiografisch (Stuttgart 1975), 147-225 en idem, ‘Ein Gespräch mit Paul 
F. Lazarsfeld. Herausgegeben und übersetzt von Nico Stehr’, KZSS 28 (1976) 796-807.
32 Voor de volgende gegevens baseer ik mij vooral op König, ‘Die Situation der emigrierten deutschen 
Soziologen in Europa’ (n. 31) en Lepsius, ‘Die sozialwissenschaftliche Emigration und ihre Folgen’ (n. 31). 
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wissenschaften verdwenen ongeveer 234 personen van hun post. Dat is 8% van de 
3120 emigranten maar 47% van degenen die op dat gebied werkzaam waren.33 Van 
de ‘haupt- und nebenamtliche Lehrer der Soziologie’ werd zelfs tweederde van de 
universiteiten en hogescholen verdreven. Een groot deel ervan was van Joodse af-
komst34, maar er waren er ook velen met een socialistische overtuiging, al dan niet 
afkomstig uit de arbeidersbeweging. De kritiek der Nazi’s was niet alleen op zulke 
mensen gericht; de sociologie stond in het algemeen bij hen slecht aangeschreven. 
Zij zou een ‘undeutsch’ verschijnsel zijn, als positivistische wetenschap niet passen 
in het Duitse geestesklimaat en haar inspiratie ontlenen aan waarden, die toen als 
‘Humanitätsduselei’ werden aangeduid. Veel sociologen trokken de gerechtvaar-
digde conclusie dat er in zo’n land voor hen geen plaats meer was.35

De vijf belangrijkste sociologie-opleidingen, in Berlijn, Frankfurt, Heidelberg, 
Keulen en Leipzig werden grotendeels ontmanteld.36 Bij gebrek aan personeel en 
opleidingen vonden ook de nieuwe impulsen die zich rond de jaren dertig had-
den afgetekend, geen voedingsbodem meer. Dat had uiteraard ook ingrijpende 
gevolgen voor wat er nog aan sociale wetenschap restte: de ontwikkeling van het 
empirisch onderzoek werd afgebroken, marxistische gezichtspunten verdwenen 
evenals de macrosociologische structuuranalyse van het kapitalisme. Men keerde 
terug naar het ‘Volk’, als belangrijkste sociologische categorie en daarmee naar 
de romantiek en naar grote aandacht voor de voorindustriële samenleving. Maar 
deze gevolgen, hoe ingrijpend ook, moeten hier verder buiten beschouwing blij-
ven. Voor de ontwikkeling van het vak zijn de gevolgen voor de sociologie in de 
immigratielanden belangrijker.37 

Eigenlijk kan men beter in enkelvoud spreken. want hoewel de Verenigde Staten 
meestal niet het eerste vestigingsdoel was van de emigranten, kwamen de meesten 
er uiteindelijk wel terecht omdat velen ook uit hun eerder gekozen gastland moesten 
uitwijken toen Duitsland Europa bezette. Een enkeling kwam in Zwitserland terecht 
en bleef daar, anderen gingen eerst naar Frankrijk en Engeland maar de meeste daar-
van gingen later toch naar Amerika. Hun aanwezigheid in Engeland had niet veel 

33 König, Leben im Widerspruch (n. 31), 118.
34 Tweederde van alle migranten waren van Joodse afkomst; een even groot (gedeeltelijk overlappend) 
aantal werd gevormd door Duitsers en Oostenrijkers. Vgl. Stuart Hughes, Sea Change (n. 10), 2.
35 König, Leben im Widerspruch (n. 31), 116.
36 M. Rainer Lepsius, ‘Die Entwicklung der Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 bis 1967’, in: 
Sonderheft KZSS 21 (1979), 26-27.
37 Zie voor de periode 1933-1945 in Duitsland: O. Rammstedt, Deutsche Soziologie 1933-1945 
(Frankfurt/M 1986).
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gevolgen voor de sociologie aldaar en in Frankrijk was dat nog minder het geval.38 
Daarom is het gerechtvaardigd alleen de situatie in Amerika te bezien.

De emigratie was vooral een individuele aangelegenheid: men vertrok als enke-
ling en moest als enkeling een nieuw bestaan opbouwen. De enige uitzondering 
was het Institut für Sozialforschung uit Frankfurt, dat via Genève, Parijs en Londen 
zich tenslotte in de (nabijheid van) Columbia University vestigde. De leden er-
van bleven bij elkaar of in ieder geval sterk op elkaar betrokken, hoewel dat zeker 
niet zonder spanningen verliep. Daardoor kon de oorspronkelijke inspiratie en de 
identiteit behouden blijven. Na de oorlog bleven sommige leden in Amerika maar 
het instituut keerde met de belangrijkste auteurs terug naar Frankfurt.39

De anderen moesten als individuele immigranten hun weg vinden, waarbij zij 
overigens wel hulp kregen van Amerikaanse sociologen, voor zover die over de 
middelen daartoe beschikten. Ook de universitaire instellingen toonden zich wel 
bereid immigranten in hun docentenkorpsen op te nemen. Dat waren, behalve 
Columbia, Berkeley, Los Angeles, Brandeis, Yale, Harvard en de universiteiten van 
Chicago, waaronder de katholieke Loyola University, om hier de belangrijkste te 
noemen.40 

Het opvallendste welkomstgebaar betrof de oprichting van de University in 
Exile ten behoeve van geïmmigreerde docenten, niet alleen sociologen, aan de 
New School for Social Research in New York. Het initiatief daartoe werd genomen 
door de zoon van een Deense immigrant, Alvin Johnson, toentertijd directeur 
van de New School. Zijn motief was ‘to rescue for science the scholarship that 
Germany had discarded’.41 Reeds op 13 oktober 1933 werden de eerste colleges ge-
geven, in het Engels aan Amerikaanse studenten. Een jaar later werd de University 
omgedoopt tot Graduate Faculty of the New School. Er waren niet alleen Duitsers 
werkzaam, maar die vormden wel de grootste groep.42 Later nam Johnson ook het 

38 Een uitzondering moet gemaakt worden voor Karl Mannheim, die aan de London School of Econo-
mics doceerde en door studenten bijzonder werd gewaardeerd. De relaties tussen hem en de Engelse soci-
ologie waren echter ongemakkelijk en hij verwierf geen ordinariaat in de sociologie, wel een in Education 
aan de University of London (1945). Hij overleed echter al in 1947 (zie: H.E.S. Woldring, Karl Mannheim. 
The Development of his Thought (Assen / Maastricht 1986), 38-67). Norbert Elias moest tot 1954 wachten 
op een benoeming als lecturer in Leicester. Zijn invloed deed zich eigenlijk pas later gelden. Zie uitvoerig: 
J. Goudsblom, ‘Responses to Norbert Elias’s Work in England, Germany, the Netherlands and France’, in: 
P. Gleichmann, J. Goudsblom & H. Korte (eds), Human Figurations. Essays for Norbert Elias (Amsterdam 
1977), 37-98. 
39 Dat alles is indringend beschreven door Wiggershaus, Die Frankfurter Schule (n. 17). Zie ook de bio-
grafie van Adorno: S. Müller-Dohm, Adorno. Eine Biographie (Frankfurt/M 2003).
40 Enkele namen: Paul Lazarsfeld (zie paragraaf 2.3), Leo Strauss, Joachim Wach, Bert Hoselitz, Hans Zei-
sel en Peter Blau in Columbia; Leo Löwenthal en Reinhard Bendix in Berkeley; Lewis Coser en Kurt Wolff 
in Brandeis; Karl Deutsch in Yale en Harvard.
41 Geciteerd bij Benita Luckmann, ‘Eine deutsche Universität im Exil: Die ‘Graduate Faculty’ der ‘New 
School for Social Research’. in: Lepsius, Soziologie in Deutschland und Österreich (n. 31), 427-441, i.h.b. 428. 
Zie behalve Benita Luckmann’s bijdrage ook die van Sprondel, ‘Erzwungene Diffusion (n. 31).
42 Onder anderen: Emil Lederer, Hans Speier, Albert Salomon, Carl Mayer en Alfred Schütz.
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initiatief tot de École Libre des Hautes Études die echter onafhankelijk bleef van 
de New School.43

Binnen deze kaders konden de immigranten hun talenten inzetten en zij deden 
dat met toewijding. In de periode 1933 tot 1945 verscheen een groot aantal werken 
die vrijwel stuk voor stuk de tand des tijds hebben doorstaan en waarvan een groot 
deel betrekking heeft op het thema van het totalitarisme.44 Het motief daartoe be-
hoeft uiteraard geen toelichting. In hun geheel vormden zij de reactie van sociale 
wetenschappers op het nationaal socialisme.

Dat hun werk en inzet ook erkenning vond moge bijvoorbeeld blijken uit het 
feit dat vier immigranten president zijn geweest van de American Sociological 
Association (voorheen de American Sociological Society), namelijk Reinhard 
Bendix, Peter Blau, Lewis Coser en Paul Lazarsfeld. Maar hier gaat het toch vooral 
om de betekenis die de immigranten hebben gehad voor de ontwikkeling van de 
sociologie. Daarover handelt de volgende paragraaf.

2.2 De invloed van de immigranten op de ontwikkeling van de sociologie 

Het is begrijpelijk, ligt zelfs enigszins voor de hand dat ‘in den vreemde’ de aan-
dacht voor het eigen erfgoed toeneemt en de wens ontstaat dat ook bekend te 
maken. Dat was eigenlijk ook een van de eerste dingen die sommige immigranten 
ter hand namen: de vertaling van Duitse klassieken, met name Weber en Simmel. 
Weber was zo goed als onbekend en de receptie van Simmel, die al vroeg in de 
Verenigde Staten was geïntroduceerd, was beperkt gebleven. Door middel van 
dergelijke vertalingen en de door immigranten gegeven colleges werden theoreti-
sche perspectieven verspreid die tot dan toe betrekkelijk weinig aandacht hadden 
gekregen, te weten de vergelijkende en de historiserende sociologie zowel als de 
fenomenologische.

Zoals eerder opgemerkt was de Amerikaanse sociologie betrekkelijk theorie-
arm en was er zelfs sprake van aversie tegen theorie, zodat door deze, voorname-
lijk Duitse impulsen de dominantie van een theorie-arm empirisme enigermate 
kon worden doorbroken. Dat was overigens niet alleen de verdienste van de im-
migranten, wel van de Europese sociologie, zoals die althans door enkele roem-
ruchte Amerikaanse vertegenwoordigers als Talcott Parsons en Robert Merton in 
de jaren dertig was geabsorbeerd.

43 Onder anderen: Alexander Koyré, Claude Lévi-Strauss, Jacques Maritain en Georges Gurvitch.
44 Onder anderen: Theodor W. Adorno et al, The Authoritarian Personality (1950); Max Horkheimer en 
Theodor Adorno, Dialektik der Aufklärung (1949); Erich Fromm, Escape from Freedom (1940); Friedrich 
von Hayek, The Road to Serfdom (1944); Emile Lederer, State of the Masses: The Treat of the Classless Society 
(1940); Franz Neumann, Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism (1942); Ludwig von 
Mises, Omnipotent Government. The Rise of the Total State and Total War (1944). 
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Talcott Parsons had in de jaren twintig enige tijd in Europa doorgebracht. In 
Londen had hij kennis gemaakt met het werk van Hobhouse en daarna had hij 
zich in Heidelberg uitvoeriger verdiept in de Europese klassieken, met name 
Weber, Durkheim en Pareto alsmede de econoom Alfred Marshall. Op basis daar-
van ontwikkelde hij de grondstructuur van zijn theoretische opvattingen, die later 
werd neergelegd in The Structure of Social Action (1937). Dat boek was het begin 
van een lange reeks publicaties over het zogeheten structureel-functionalisme. 
Voor wat nog volgen zal, is het belangrijk op te merken dat begrippen als consen-
sus (over waarden), integratie en stabiliteit daarin een sleutelrol vervullen. Omdat 
Parsons een theorie over de maatschappij als geheel voorstond, werd het resultaat 
aangeduid als Grand Theory. Een dergelijke onderneming stond haaks op het em-
pirisme dat in de USA in het begin van de jaren dertig gebruikelijk was geworden. 
Dat is wellicht een van de factoren geweest waarom Parsons, hoewel vanaf 1927 
aan Harvard werkzaam, daar pas in 1939 een vaste aanstelling kreeg. Daarna nam 
zijn invloed echter sterk toe. Voordat de immigranten dus het Amerikaanse toneel 
betraden was er dus al een ontwikkeling ingezet in de richting van theorievor-
ming.

Het probleem was echter dat de parsoniaanse theorie het de socioloog die em-
pirisch onderzoek wilde doen, niet echt gemakkelijk maakte. Er is door heel wat 
critici de spot gedreven met het abstracte en idiosyncratische jargon en de ver 
boven de alledaagse realiteit zwevende begrippenkaders die door Parsons werden 
ontwikkeld. Of die kritiek helemaal terecht was, is hier niet aan de orde, maar vast 
staat wel dat er weinig impulsen voor empirisch onderzoek vanuit gingen.

Het is aan zijn leerling Robert Merton te danken dat de theorievorming hanteer-
baarder werd. Evenals Parsons was hij sterk geïnteresseerd in de Europese sociolo-
gie. Maar hij keek daar met andere ogen naar dan Parsons. Deze ging in hoge mate 
selectief te werk en las voornamelijk publicaties die vruchtbaar konden zijn voor 
zijn theoretische bedoelingen: de bouw van een alomvattende theorie. Merton 
‘seems to have been determined to inventory the whole storehouse of Europan 
sociological thought and to select a much wider array of ideas from a much wider 
variety of sources’ en dat leverde een grondige kennis van de Europese sociologie 
op.45

Hij voelde echter niet veel voor de alomvattende theoretische kaders waarop 
Parsons het patent had en was ook niet tevreden met het theorie-arme verzamelen 
van feiten. Hij zocht een middenpositie en vond dat in ‘theories of the middle 
range’ die aan de ene kant niet hogelijk abstract waren maar aan de andere kant 
wel generaliseringen over delen of aspecten van de werkelijkheid toelieten. Met 

45 L.A. Coser, ‘Merton’s Uses of the European Sociological Tradition’, in: idem (ed.), The Idea of Social 
Structure. Papers in Honor of Robert K. Merton (New York etc. 1975), 85-102, i.h.b. 88.
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behulp van dergelijke bescheiden theorieën kon men dan langzamerhand ‘opstij-
gen’ naar theorieën van meer omvattende aard. Een dergelijke visie was voor on-
derzoekers veel inspirerender dan de vaak hersenbrekende schema’s van Parsons. 
Het gaf hun handvatten voor ‘theoriegeladen’ onderzoek. Dat stimuleerde de the-
oretische interesse bij de Amerikaanse sociologen en gaf hem een belangrijke po-
sitie in het Amerikaanse sociologische bedrijf. Daarbij moet vermeld worden dat 
Merton dan wellicht geen structureel-functionalist genoemd mag worden maar 
wel als vooraanstaand vertegenwoordiger van de functionele methode de geschie-
denis is ingegaan.

Wie Mertons bibliografie beziet, merkt echter dat zijn publicaties in de jaren 
dertig – vrijwel allemaal artikelen – toch vooral theoretisch van aard zijn.46 Zijn 
enige, overigens briljante boek uit die periode is Science, Technology and Society 
in Seventeenth Century England (1938) en daarin wordt uiterst effectief en op ele-
gante wijze gebruik gemaakt van empirische gegevens uit allerlei bronnen, zowel 
historische als eigentijdse, maar het behoort niet tot het type onderzoeksstudie 
waarin op grote schaal gegevens verzameld en verwerkt worden.

Geleidelijk ontstond er een combinatie van theorie en onderzoek, die naderhand 
wijd verbreid zou worden, maar het is de vraag of die tot stand zou zijn gekomen 
als Merton in Columbia niet was gaan samenwerken met Paul Lazarsfeld, de uit 
Wenen afkomstige onderzoeker. Die samenwerking is van enorme invloed geweest 
op de Amerikaanse sociologie, zoals die na de oorlog zou worden geëxporteerd.

Bij wijze van samenvatting tot nu toe, zij het al te summier en ongenuanceerd, 
kan gezegd worden dat de Amerikaanse sociologie in de jaren dertig gekenmerkt 
werd door een theorie-arm empirisme. De Amerikaanse sociologen kenden de 
Europese theoretische traditie wel maar die werd in hun werk niet geïntegreerd. 
Pas in de jaren dertig ontstonden er enkele belangrijke theoretische publicaties 
van Amerikanen die zich daarvoor grotendeels op Europees erfgoed baseerden. In 
dezelfde periode verschenen Europese immigranten op het toneel die dat erfgoed 
door vertalingen beter bekend maakten, in hun onderwijs en publicaties wisten 
te verbreiden en daardoor ook het Amerikaanse klimaat ontvankelijker maakten 
voor sociologische theorievorming. De veelbelovende combinatie van theorie en 
onderzoek die later grote invloed wist te verwerven, was eveneens een vrucht van 
Amerikaans-Europese samenwerking, in de personen van Merton en Lazarsfeld. 
Aan hen valt af te lezen hoe belangrijk binnen structuren en processen de rol van 
individuele personen kan zijn, als zij maar op de juiste tijd en plaats ten tonele ver-
schijnen. In de volgende paragraaf ga ik voornamelijk op de rol van de immigrant 
Lazarsfeld in.

46 Voor Mertons bibliografie, zie: Coser, The Idea of Social Structure (n. 45). 
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2.3 De betekenis van Paul Lazarsfeld

Paul Lazarsfeld was een Oostenrijker van afkomst. Hij studeerde zowel ‘Staats-
wissenschaften’, waarin recht domineerde maar economie en politieke theorie ook 
ruime aandacht kregen, als wiskunde, waarin hij uiteindelijk promoveerde. Al in 
zijn studententijd was hij socialist, preciezer geformuleerd austromarxist. In die vi-
sie werd groot belang gehecht aan kennisverwerving omtrent de maatschappelijke 
situatie, als een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering ervan. Dat vond ook 
Lazarsfeld en hij ging zich bekwamen in de statistiek, daartoe mede gestimuleerd 
door Karl en Charlotte Bühler die begin jaren twintig een psychologisch instituut 
in Wenen openden. Lazarsfeld nam deel aan hun seminars en kreeg na enige tijd 
het verzoek een cursus statistiek te geven. Lazarsfeld en zijn collega’s waren zeer ge-
interesseerd in het empirisch sociaal onderzoek, waarvoor zij de inspiratie uit het 
buitenland moesten halen. Zij oriënteerden zich daarvoor op Engeland (het werk 
van Booth) en op Amerika. Dat alles liep uit op de oprichting van een onderzoeks-
instituut dat ‘die Grossmutter aller späteren Sozialforschungsinstitute werden soll-
te’.47 Het had grote moeite financieel te overleven – van de universiteit, waar ook 
nog geen sociologie gedoceerd werd, waren geen fondsen te verwachten – en moest 
het hebben van opdracht-, i.c. marktonderzoek , en daarvan hadden weinigen iets 
gehoord, laat staan begrepen. Het boekte pas enig succes toen een van de klanten 
meldde dat zijn verkoopcijfers met 27% waren gestegen. Zij onderzochten van al-
les: ‘Butter und Speck, Kaffee und Milch, Bier und Essig, Kleiderbügel, Suppe und 
Malz, Schuhe und Wäschereien, Kunstseide und Wolle, und sicher vieles andere’.48 
Later zou blijken dat deze activiteiten bij Lazarsfeld de overtuiging hadden doen 
postvatten dat het geen verschil maakt of men nu verkoopmogelijkheden van zeep 
of de kansen voor de verbreiding van een politieke ideologie onderzoekt.49 Aan het 
eind van deze reeks stond een media-onderzoek, waarschijnlijk het eerste onder-
zoek van radioluisteraars dat er ooit gehouden was. 

Van groot belang was een ander onderzoek dat als een klassieker geldt, Die 
Arbeitslosen von Marienthal. Het werd in 1930 opgezet en het resultaat trok de 
aandacht van de Rockefeller stichting die Lazarsfeld een stipendium aanbood 
waardoor hij in september 1933 in de Verenigde Staten belandde. Het liep af in 
september 1935 maar inmiddels was in Oostenrijk de socialistische partij verbo-
den en was er een ‘soort Italiaans fascisme’ ingevoerd, waarop Lazarsfeld besloot in 
Amerika te blijven.50 Door bemiddeling van Robert Lynd kreeg hij een functie als 

47 H. Zeisel, ‘Paul Lazarsfeld und das Wien der Zwanziger Jahre’, in: Lepsius, Soziologie in Deutschland 
und Österreich (n. 13), 395-403, i.h.b. 399.
48 Ibidem 400.
49 Lazarsfeld, ‘Eine Episode in der Geschichte der empirischen Sozialforschung’ (n. 31), 155.
50 Ibidem, 152.
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inspecteur van de arbeidsvoorziening voor jeugdigen aan een overheidsinstelling 
in New Jersey, die gevestigd was aan de universiteit van Newark. In 1936 werd aan 
die universiteit een onderzoeksinstituut opgericht waarvan hij de leiding kreeg en 
dat was opgezet naar het model van het Weense instituut. Het ging snel met zijn 
carrière. In 1937 startte de Rockefeller stichting een groot onderzoeksproject, het 
Radio Research Project, dat het effect van radio op de samenleving tot onderwerp 
had. Lazarsfeld werd directeur van dit nieuwe instituut voor radio-onderzoek dat 
in 1939 naar Columbia verplaatst werd. Daar kwam in 1940 een full professorship 
beschikbaar, maar de faculteit kon het niet eens worden over de bezetting daar-
van. Uiteindelijk werd de functie verdeeld tussen Lazarsfeld en Merton. Het eerste 
jaar hadden zij geen onderling contact.51 Volgens Lazarsfeld was ‘The notion of an 
organized research project so new’ voor Merton ‘– and probably to the majority 
of our colleagues – that he put it in quotationmarks’.52 Merton werd echter bij het 
radioproject betrokken en zo groeide de samenwerking tussen beiden. De naam 
van het onderzoeksinstituut werd later veranderd in Bureau for Applied Social 
Research. Dit zou een belangrijke plaats in de sociologie gaan innemen. Het duo 
Merton-Lazarsfeld vormde ‘in den fünfziger und sechziger Jahren wahrscheinlich 
die dominierende Kraft der amerikanischen Soziologie’; het heeft vele vooraan-
staande sociologen opgeleid.53

In dergelijke ontwikkelingen gaat het niet alleen om de capaciteiten van de 
‘juiste man’. Die stonden buiten kijf. Lazarsfeld was een begaafd en creatief on-
derzoeker die buitengewoon veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
methodologie, een van de grondleggers was van de mathematische sociologie en 
een drijvende kracht achter het markt- en opinieonderzoek.54 Bovendien was hij 
een krachtige, dynamische persoonlijkheid en een goed organisator. Maar ook 
dergelijke figuren moeten een beetje de wind mee hebben en die woei in het derde 
decennium en in de oorlog duidelijk uit de goede hoek.

Zo was onder de invloed van het hervormingsprogramma van Roosevelt, de 
New Deal, de behoefte gegroeid aan empirisch onderzoek. Daarvoor kwamen 
ook ruime fondsen beschikbaar, niet alleen van de overheid maar ook van pri-
vate stichtingen die sociale hervormingen in hun vaandel hadden geschreven. Het 
overheidsbeleid kreeg een wetenschappelijk karakter. Voor een werkelijk verlichte 
politiek, moesten er met behulp van de sociale wetenschap alternatieve oplossingen 

51 Hoe dat wel tot stand kwam, verhaalt Lazarsfeld in zijn bijdrage aan het vriendenboek voor Merton 
(P.F. Lazarsfeld, ‘Working with Merton’, in: L.A. Coser (ed.), The Idea of Social Structure. Papers in Honor of 
Robert K. Merton (New York etc. 1975), 35-66.
52 Ibidem, 36.
53 J.S. Coleman, ‘Paul F. Lazarsfeld: Inhalt und Wirkung seines Werkes’, in: Lepsius, Soziologie in Deutsch-
land und Österreich (n. 31), 404-413, i.h.b. 406.
54 Ibidem, 405-407.
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gezocht worden voor gesignaleerde problemen waaruit weloverwogen gekozen 
kon worden. Dat werd als een technische taak ingeschat en bleef voorbehouden 
aan elites.55 Het was de tijd waarin de policy sciences tot ontwikkeling kwamen. 
Zij brachten het risico met zich mee van een te sterke (ideologische) binding van 
de wetenschapsbeoefenaren aan het beleid. Dat zou later door sommigen ook aan 
Lazarsfeld verweten worden (zie paragraaf 4.1)

Een andere gunstige impuls voor grootschalig kwantitatief onderzoek was gele-
gen in het krijgsbedrijf van de oorlog. In 1941 richtte het Amerikaanse Ministerie 
van Oorlog een afdeling voor sociologisch onderzoek op dat een hele reeks onder-
zoekingen naar allerlei aspecten van het leger lanceerde. Meer dan een half mil-
joen soldaten werden ondervraagd. Het leverde een enorme hoeveelheid materiaal 
op, op basis waarvan in 1949 een tweedelig werk, The American Soldier verscheen. 
In dat klimaat kon Lazarsfeld met zijn opvattingen en zijn instituut goed functio-
neren.56 

Dat was des te meer het geval omdat de mening postvatte dat dit soort onder-
zoek de beleidsmakers meer handvatten bood dan het traditionele empirische 
onderzoek in de stijl van de Chicagoschool. Dat was voornamelijk observerend 
en beschrijvend en daardoor moeilijk generaliseerbaar; dit onderzoek nieuwe stijl 
bood de mogelijkheid ontwikkelingen naar de toekomst door te trekken en het 
beleid op wetenschappelijk-realistische verwachtingen af te stemmen.

Mede door de kwaliteit van het verrichte onderzoek verwierf het voldoende 
prestige om een essentieel onderdeel van de sociologieprogramma’s aan de uni-
versiteiten te worden. Daarmee deed ook het commerciële onderzoek intrede aan 
de instellingen voor hoger onderwijs.

In het derde en vierde decennium werd de Amerikaanse sociologie dus op an-
dere leest geschoeid. Twee aspecten zijn daarbij van centraal belang. Op de eerste 
plaats de systematische inzet van grootschalige en steeds geraffineerder methoden 
voor onderzoek naar maatschappelijke problemen van allerlei aard. Op de tweede 
plaats de sterk gestegen aandacht en waardering voor theorievorming, mede 
als noodzakelijk onderdeel van serieus onderzoek. Daarbij ging het dan vooral 
om het type theorie dat door Parsons en Merton op basis van Europese tradities 
ontwikkeld was, bekend was geworden als functionalistische sociologie en een 

55 M. Pollak, ‘Paul F. Lazarsfeld – Gründer eines multinationalen Wissenschaftskonzerns’, in: W. Lepenies 
(Hgb.), Geschichte der Soziologie 3 (1981), 157-203, i.h.b. 165.
56 Voor een interessant commentaar op dit soort onderzoekingen: R. Dahrendorf, Die angewandte Auf-
klärung (Frankfurt/M-Hamburg 1968), 138.
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overheersende plaats in het sociologische bedrijf verkregen had.57 Dit Europees-
Amerikaanse product lag na de oorlog klaar voor export naar Europa. 

3. Naar een internationale sociologie

Die export was succesvol hetgeen te danken was aan het feit dat er zowel van push- 
als van pullfactoren sprake was. De eerste lagen uiteraard in Amerika en beston-
den voornamelijk in de wens de bevrijde wereld zodanig te hulp te komen dat 
deze voortaan op wetenschappelijk rationele wijze haar problemen zou kunnen 
aanpakken. Zoals er een Marshallplan kwam om de economie op poten te zetten, 
was er ook zoiets als een intellectueel Marshallplan.58 Daarin speelde Lazarsfeld 
opnieuw een belangrijke rol. De pullfactoren waren gelegen in de behoefte aan 
opvulling van een geestelijk vacuüm, voornamelijk maar niet uitsluitend in 
Duitsland. Tezamen leidden deze factoren tot de aanvaarding en dominantie van 
de Amerikaanse sociologie in Europa. Wat vóór de Tweede Wereldoorlog niet mo-
gelijk was gebleken, de doorbreking van de nationale tradities, werd nu dankzij de 
oorlog gerealiseerd.59

3.1 Een intellectueel Marshallplan

De pushfactoren hadden primair een politiek karakter. Wellicht wat toegespitst 
geformuleerd: de export van de Amerikaanse sociologie kreeg een plaats in de veel 
bredere intentie Europa te hulp te komen bij het op orde brengen van haar sociale 
organisatie én te versterken tegenover de dreiging van het wereldcommunisme. Bij 
de uitvoering van het desbetreffende beleid speelden particuliere stichtingen, met 
name de Rockefeller Foundation en de Ford Foundation, door hun ondersteuning 
van de sociale wetenschappen een belangrijke rol. Hun intentie is door Pollak tref-
zeker onder woorden gebracht.60 Alleen de sociale wetenschappen: 

57 Tegen het eind van de hier besproken periode, namelijk in 1959, sprak de toenmalige president van de 
American Sociological Association, Kingsley Davis, in zijn Presidential Address van de The Myth of Func-
tional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology (1967). De methode was sociologie tout 
court. De datering is interessant want in de jaren zestig zou die universaliteitsclaim grondig ondergraven 
worden. (Zie: K. Davis, ‘The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropol-
ogy’, in: N.J. Demerath III & R.A. Peterson (eds), System, Change and Conflict (New York / London 1967), 
379-402).
58 Pollak, ‘Paul F. Lazarsfeld’ (n. 55), 188.
59 Zij verdwenen weliswaar niet geheel, maar de tendens naar een internationale sociologie zette zich 
zeer sterk door. Vgl. C.J. Lammers,  ‘Sociology of Organizations around the Globe. Similarities and Differ-
ences Between American, British, French, German and Dutch Brands’, in: Organization Studies 11 (1990) 
179-205. 
60 Een aantal van de hier vermelde feitelijke gegevens is aan zijn artikel ontleend.
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‘vermögen die ‘ideologischen’ Traditionen der Europäer und die Globalperspektiven durch 
rationalen Vorgehensweisen zu ersetzen und auf diesem Wege der Hinwendung zum 
Pragmatismus und der Erkundung von Kompromissmöglichkeiten zwischen wiederstre-
benden sozialen Kräften Nachdruck zu verleihen, was auf lange Sicht daran beitragen sollte, 
die politischen Systeme Europas, die man für autoritär und allzu hierarchisch im Aufbau 
hielt, den Amerikanischen ‘Ideal’ anzunähern’.61 

Hij vermeldt bovendien dat een dergelijk plan al in de jaren twintig geopperd 
was. Toen al werd daartoe in Parijs een dependance van de Rockefeller Foundation 
met een budget van 30.000 dollar geopend. Maar na de oorlog was het de Ford 
Foundation die bij dat streven in de voorhoede stond. Deze stichting financierde 
niet alleen projecten maar hielp ook onderzoeksinstituten opbouwen. 

Uit verscheidene documenten van de Ford Foundation blijkt dat zij zich uit-
drukkelijk de ‘upgrading’ van de Europese sociale wetenschappen ten doel stelde 
die ‘noch nicht zu der kritischen Masse geführt haben, die in den USA in den 
zwanziger, dreißiger Jahren vorhanden gewesen ist’. Bovendien wilde zij de wor-
ding van een internationale vakgemeenschap stimuleren en de uniformering van 
begrippen en technieken bevorderen ‘und so die nationalen Unterschiede in der 
Produktion der Sozialwissenschaften zum Verschwinden bringen’.62 

In deze opzet speelde Lazarsfeld een centrale rol. Hij was sinds 1951 wetenschap-
pelijk adviseur van de Ford Foundation en als zodanig onder andere betrokken bij 
de vestiging van een instituut voor sociale wetenschappen in Wenen en bij uitwis-
selingsprogramma’s met Polen en Joegoslavië, niet toevallig landen op de frontlijn 
tussen de communistische wereld en het vrije Westen. Maar hij controleerde ook 
vrijwel alle projecten, via het Bureau of Applied Social Research. 

Bovendien propageerde hij tot in de jaren zeventig bij allerlei gelegenheden met 
onvermoeibare ijver de Amerikaanse sociologie. In 1948 hielp hij de Noorse re-
gering bij de opbouw van een instituut voor sociaal onderzoek. In 1958 was hij de 
eerste westerse hoogleraar die college gaf in Warschau, waar hij bovendien een 
Unesco-conferentie over technieken van opinieonderzoek presideerde. In 1962 en 
1963 was hij werkzaam aan de Sorbonne. Hij schreef het hoofdstuk over sociolo-
gie in de officiële encyclopedie van de UNESCO en ook bij de OECD gold hij als 
expert en inspiratiebron. Hij was, kortom, de onvermoeide propagandist van een 
mede door hem tot opbloei en aanzien gekomen Amerikaanse sociologie en hij 
genoot meer dan voldoende prestige om zijn boodschap ook aanvaard te krijgen. 

Die boodschap had overigens ook wel schaduwzijden. Hij stak zijn voorkeu-
ren voor een sociologie waarin verzameling van de kwantitatieve data en hun 

61 Pollak, ‘Paul F. Lazarsfeld’ (n. 55), 188.
62 Ibidem, 190.
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bewerking centraal stond, niet onder stoelen of banken. Zijn samenwerking met 
Merton had hem gevoelig gemaakt voor conceptuele en theoretische vraagstuk-
ken maar de abstracte theorie in de stijl van Parsons lag buiten zijn belangstel-
ling. Hij stond betrekkelijk afwijzend tegenover macrosociologisch onderzoek 
dat betrekking had op vergelijking van samenlevingen of historisch sociologisch 
onderzoek; dat stond naar zijn mening bloot aan het risico van obscurantisme. In 
zijn publicaties neigde hij er bovendien toe de Europese bijdrage aan de ontwik-
kelingen in de sociologie te onderschatten. En hij was niet erg gevoelig voor de 
al veel eerder gemaakte opmerking, dat zijn opvattingen over het sociologisch 
bedrijf het gevaar liepen van dienstbaarheid aan gegeven machten en belangen. 
Ik kom daar straks nog op terug.

Zoals in de jaren dertig en veertig zijn activiteiten en ontplooiing begunstigd wa-
ren door de maatschappelijke omstandigheden, zo was dat ook in deze periode het 
geval. Het door de oorlog verwoeste en in verwarring gebrachte Europa was meer 
dan bereid naar een boodschap te luisteren die helpen kon een nieuwe richting in 
te slaan. Dat gold uiteraard in eerste instantie Duitsland waar de desoriëntatie het 
sterkst was, maar ook andere landen bleken een vruchtbare voedingsbodem voor 
zo’n boodschap te vormen.

3.2 Ontvankelijkheid in Europa

Duitsland was na de Tweede Wereldoorlog sterk gedesorganiseerd. Men was er 
zich van bewust dat de politieke en sociale wetenschappen bij de opbouw van een 
nieuwe maatschappij goede diensten konden bewijzen, maar met name de jon-
gere generatie wilde daarvoor niet terugvallen op de tradities van vóór 1933, laat 
staan op wat de in Duitsland achtergebleven sociologen en politicologen hadden 
gepresteerd. Daarop viel niet te vertrouwen; de oude tradities waren niet resistent 
gebleken en de tussen 1933 en 1945 ontwikkelde inzichten konden so wie so niet 
deugen. De jongeren zagen naar iets anders uit en wat lag meer voor de hand dan 
de blik te richten op een sociologie die gestalte had gekregen in het vrije en demo-
cratische Amerika; bovendien een land dat op de weg naar de moderniteit het verst 
was voortgeschreden en als zodanig een voorbeeld was voor de ‘oude wereld’.

Die moderniteit impliceerde een krachtig geloof in de nauwe samenhang tussen 
wetenschap en vooruitgang. De wetenschap was het belangrijkste instrument voor 
het bereiken van het doel: een goed geordende, vrije en democratische samenle-
ving. Concreet betekende dit dat men kennis van de samenleving diende te ver-
werven om die strategisch te kunnen inzetten voor de opbouw daarvan. Daartoe 
was een geduldige en systematische werkwijze nodig, zodat er – via hypothese-
vorming en toetsing – betrouwbare kennis kon worden verkregen. Dat alles ging 
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gepaard met een sterk geloof in maakbaarheid van de samenleving. 
Dergelijke opvattingen lagen ook ten grondslag aan de sociologie die de 

Amerikanen bij hun intrede in Europa meebrachten. De glans van de superieure 
overwinnaar straalde er bovendien op af. In de perceptie van de jonge generatie 
was deze sociologie geheel anders dan het soort sociologie dat in Duitsland in 
de eerste decennia van de eeuw vorm had gekregen. Zij was nieuw en bovenal 
veelbelovend. Het was dus niet verbazingwekkend dat de doelbewust en systema-
tisch uitgedragen Amerikaanse sociologie, met haar empirisch-methodologische 
karakter, zo snel en met overtuiging aanvaard werd. Zij leek het juiste antwoord te 
zijn op een sterk levende vraag, een perfect instrument voor de doelstellingen die 
men voor ogen had.

Iets dergelijks gebeurde ook in Frankrijk. Hoewel dat land er minder rampza-
lig aan toe was dan Duitsland, wendde het zich met overgave tot de nieuwe so-
ciologie, daarbij de belangrijke theoretische en empirische grondslagen van haar 
eigen sociologische traditie miskennend. Ook daar werd ‘het beeld opgeroepen 
van Amerika als belichaming van de cultuur en de wetenschap van de toekomst’.63 
Pierre Bourdieu, wellicht de belangrijkste Franse socioloog van de laatste decen-
nia, was daar toen nogal cynisch over. Naar zijn mening dankten ‘de methoden 
en technieken van de Amerikaanse sociologie hun aanzien voor een groot deel 
aan het feit dat men die nauwelijks kende en, wat nog belangrijker is, ook slecht 
begreep’.64 

Deze populariteit bracht ook met zich mee, dat er een nieuwe beweging op gang 
kwam in een richting, tegengesteld aan die in het begin van de twintigste eeuw: nu 
gingen de Europeanen naar Amerika om een grondige doop in de Amerikaanse 
sociologie te ondergaan. En wellicht ook om andere redenen. Zo denkt althans 
Bourdieu: 

‘Een reis naar de Verenigde Staten levert nu het prestige op, dat men zich voorheen door 
een pelgrimsreis naar het Zwarte Woud [voor een bezoek aan Heidegger, L] verwierf, en een 
verblijf in Harvard of aan Columbia University is nu de initiatieritus die vroeger ondergaan 
werd door een bezoek aan het Husserl-archief in Leuven’.65

Hij wees ook nog op een andere factor. ‘De Franse samenleving en in het bijzonder 
de economische expansie vormden de voedingsbodem bij uitstek voor een socio-
logie die, naar het leek, erop aanstuurde een toegepaste wetenschap te worden’. 

63 P. Bourdieu & J-C. Passeron, ‘Soziologie und Philosophie in Frankreich seit 1945: Tod und Wiederauf-
stehung einer Philosophie ohne Subjekt’, in: W. Lepenies (Hgb.), Geschichte der Soziologie 3 (1981), 496-551, 
i.h.b. 517.
64 Ibidem, 515.
65 Ibidem.
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Ook in Frankrijk ging het dus om de instrumentele betekenis van de sociologie, 
voor doelstellingen die misschien wat minder ambitieus waren dan in Duitsland, 
maar daar wel veel mee te maken hadden. In de moderne samenleving vormt de 
economie immers motor en oriëntatiepunt. Andere landen zaten op dezelfde lijn, 
ook Nederland, zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien.

Naast deze instrumentele oriëntatie had de Amerikaanse sociologie nog een an-
dere oriëntatie die samenhing met het perspectief van het structureel-functiona-
lisme. In pregnante vorm was dat het werk van Parsons, in mildere – en naar veler 
mening minder ideologisch geladen – vorm het werk van Merton. Bij Parsons 
speelden, zoals hierboven al werd opgemerkt, begrippen als consensus, integratie 
en stabiliteit een centrale rol. Deze vormden als het ware de bril waardoor naar de 
werkelijkheid gekeken werd. Een en ander leende zich daarom gemakkelijk voor 
de ideologische rechtvaardiging van het streven naar een maatschappij van rust 
en orde. Dat streven was er zeker. Na de ruïneuze oorlogsjaren was er meer dan 
ooit behoefte aan stabiliteit en samenhang en bepaald niet aan conflicten over fun-
damenteel verschillende waarden en overtuigingen omtrent de opbouw van de 
samenleving. Vandaar dat ook deze oriëntatie van de Amerikaanse sociologie snel 
en gemakkelijk werd geaccepteerd. Een theoretisch kader, min of meer gekleurd 
door een algemeen aanvaarde ideologie, gekoppeld aan bruikbare onderzoeks-
methoden en een perspectief op geduldige vergaring van kennis ten behoeve van 
een maakbare samenleving, dat alles vormde een aantrekkelijk pakket voor het 
Europa van kort na de Tweede Wereldoorlog. Dat pakket was het belangrijkste 
dat de Amerikaanse sociologie toen te bieden had. Het had in Amerika de markt 
al veroverd, dat gebeurde nu in Europa. Daarmee leek de totstandkoming van één 
internationale sociologie voltooid, maar het zou anders lopen.66

4. Naar een nieuw pluralisme

Gezien de verschillende wortels van de sociologie, bijvoorbeeld in de Cartesiaanse 
en de geesteswetenschappelijke traditie, en de uiteenlopende doelstellingen die 
vanouds aan de sociologie waren toegeschreven, viel het niet te verwachten dat die 
opvallende eensgezindheid lang onomstreden zou blijven. Dat gebeurde dan ook 
niet. Gedurende de oorlog en het eerste decennium daarna werd de basis gelegd 
voor het verzet tegen de dominant wordende richting. 

In dat verzet zijn drie thema’s goed herkenbaar. Deze beïnvloeden elkaar we-
derzijds maar kunnen toch apart worden beschreven. Het eerste betreft de 

66 Zie Lammers.‘Sociology of Organizations around the Globe’ (n. 59).
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instrumentaliteit van het sociologisch onderzoek. Moet de socioloog zich kritisch 
afvragen voor welke belangen hij zich inzet of kan, enigszins toegespitst geformu-
leerd, zijn werk dienstbaar zijn aan de meestbiedende? Die vraag kan worden ge-
steld met betrekking tot specifieke (groeps)belangen maar ook kan gevraagd wor-
den of de sociologie zich kritisch moet verhouden ten aanzien van de bestaande 
samenleving dan wel zich eraan accommoderen ofwel neutraal moet functioneren 
binnen de gegeven omstandigheden.

Het tweede thema heeft betrekking op wijze waarop het object van de sociologie 
wordt opgevat en dus op de wijze waarop dat methodisch benaderd wordt. Moeten, 
zoals Durkheim stelde, de sociale feiten behandeld worden als dingen – geteld en 
gemeten – of gezien worden als belichaming van zin, die alleen via een ‘verste-
hende’, interpretatieve of fenomenologische methode kan worden blootgelegd?67

Het derde thema behelst de vraag welke theoretische ‘modellen’ het meest recht 
doen aan de aard van de sociale werkelijkheid. Anders geformuleerd is dat de 
vraag naar de ideologische geladenheid van een theorie, of een theoretisch model 
en de daaraan verbonden blinde vlekken. Alle drie de thema’s hebben aanleiding 
gegeven tot de ontwikkeling van ‘concurrerende’ richtingen binnen de sociologie.

4.1 Kritiek op de instrumentaliteit

Lazarsfeld had zijn sociologische onderzoekservaring opgedaan in het markton-
derzoek en was later in Amerika zeer succesvol gebleken bij de acceptatie en vesti-
ging van het marktonderzoek aan de universiteiten. Daarbij moet het begrip markt 
niet al te economisch worden opgevat; het ging niet alleen om de verkoop van was-
poeder en andere producten, zoals in Oostenrijk het geval was maar ook om de 
verkoop van bijvoorbeeld politieke of radiopresentaties. Geleidelijk had Lazarsfeld 
zich volledig geconcentreerd op de verfijning van allerlei onderzoeksmethodie-
ken, vele met een baanbrekend karakter. Dat borg het helemaal niet denkbeeldige 
risico in zich, het criterium voor een ‘wetenschappelijk onberispelijke’ sociologie 
te zoeken in de kwaliteit van de methoden. Op welke probleemstelling deze dan 
worden toegepast, werd van minder belang geacht.

 Die ontwikkeling stond haaks op een ander aspect van Lazarsfelds afkomst, 
namelijk zijn austro-marxistische overtuiging. Hij had zich in zijn jeugd sterk in-
gezet voor socialistische idealen en menigeen vroeg zich dan ook af, welk spoor 
die in zijn werk hadden nagelaten. Kort voor zijn dood ging hij in een interview 
daarop nog in. Zijn antwoord luidde toen: ‘Von neun bis siebzehn Uhr organisiere 

67 De gebruikte terminologie wisselt. Van een strikt fenomenologische methode, zoals die in de filosofie 
ontwikkeld werd, is in de sociologie niet of nauwelijks sprake maar de term fenomenologisch wordt wel als 
een algemeen etiket gebruikt voor niet-posivistische richtingen. 
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ich empirische Sozialforschung und nach siebzehn Uhr politisiere ich’.68 Dat ant-
woord illustreert precies waarom het hier gaat: deze twee activiteiten hadden naar 
zijn opvatting niets met elkaar uit te staan. Hij kon er niet goed tegen als hem der-
gelijke vragen gesteld werden. Dat deed bijvoorbeeld zijn mentor en vriend Robert 
Lynd die in 1939 een boek gepubliceerd had met de betekenisvolle titel Knowledge 
for What? en Lazarsfeld ooit in een publieke bijeenkomst vriendelijk gevraagd had 
waar zijn geweten was.69 Ook C. Wright Mills, die het verstond een geheel eigen 
koers te varen, had hem eens tegengeworpen: ‘waarom werkt Lazarsfeld eigenlijk 
voor het True Story Magazine? Geen enkele hoogleraar, van welke overtuiging ook, 
zou dat doen’. Waarop Lazarsfeld had geantwoord: ‘Ik begrijp niet waarover Mills 
zich beklaagt. Zij zijn zeer vrijgevig met hun onderzoeksgelden en staan mij toe de 
vragen te stellen, die ik wil stellen’.70 Klaarblijkelijk liet hij geheel buiten beschou-
wing dat het behalve op de vragen – daarin is trouwens heel wat verscheidenheid 
mogelijk – ook op de analyse, selectie en presentatie van antwoorden aankomt. 
Daarin ligt namelijk heel wat ruimte voor politieke connotaties, ideologische ge-
ladenheid of het streven de opdrachtgevers niet met onwelgevallige gegevens te 
confronteren.

In deze imponerende figuur wordt als het ware exemplarisch de spanning zicht-
baar tussen een puur instrumentele sociologie en de morele betrokkenheid op be-
langrijke maatschappelijke problemen. Die spanning valt ook niet gemakkelijk op 
te lossen. Dat bleek bijvoorbeeld toen Lazarsfeld Theodor Adorno uitnodigde een 
leidende functie op zich te nemen in de afdeling Muziek van het Radio Research 
Project. 

Adorno was tot zijn emigratie werkzaam geweest in het Institut für Sozialforschung 
in Frankfurt en via Engeland later in de Verenigde Staten terecht gekomen. Hij was 
filosoof, musicus en componist en bekwaamde zich inmiddels ook in de sociolo-
gie. Evenals de andere leden van het instituut was hij een niet-dogmatisch neo-
marxist, die sterk geporteerd was voor een ‘kritische Theorie der Gesellschaft’. In 
zijn onderzoek wilde hij dan ook steeds de verschijnselen begrijpen vanuit hun in-
bedding in het grote maatschappelijk geheel. Hij was zeker geen tegenstander van 
empirisch onderzoek, achtte dat zelfs noodzakelijk maar was er vast van overtuigd 
dat dit ingekaderd diende te zijn in een totaalvisie op de samenleving.

Het was dus eigenlijk verbazingwekkend dat Adorno uitgenodigd werd.71 Maar 
op de een of andere manier hoopte Lazarsfeld, zoals hij in zijn biografische notities 

68 Lazarsfeld, ‘Ein Gespräch’ (n. 31), 799.
69 ibidem.
70 Pollak, ‘Paul F. Lazarsfeld’ (n. 55), 183.
71 Het is niet uitgesloten dat Lazarsfeld aan Horkheimer een wederdienst wilde bewijzen. Deze zocht 
werk voor de pas in Amerika aangekomen Adorno en in het Institut Für Sozialforschung nog geen emplooi 
voor hem had. Horkheimer had Lazarsfeld geholpen bij diens vestiging in Newark. 
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schreef ‘eine Konvergenz von europäischer Theorie und empirischer Empirie 
herbei (zu) führen’. Maar: ‘der tatsächliche Verlauf der Dinge wich von diesen 
Erwartungen erheblich ab’.72 Dat was mild uitgedrukt: een biograaf van Adorno 
spreekt van ‘nervenaufreibende Konflikte’;73 het is hier echter niet de plaats op 
details in te gaan.74 Adorno erkent dat persoonlijke geaardheden een rol hebben 
gespeeld maar ‘die Schwierigkeiten sind gewiss auch (curs. A.) objektiver Art. 
Sie gründen in der Inhomogenität des Wissenschaftsgebildes Soziologie. Kein 
Kontinuum besteht zwischen kritischen Theoremen und den naturwissenschaftli-
chen empirischen Verfahrungsarten. Beides hat divergente historische Ursprunge 
und ist nur mit äusserster Gewalttätigkeit zu integrieren’.75

Die onverzoenbaarheid was al in 1937 gesignaleerd door de leider van het Institut 
für Sozialforschung, Max Horkheimer, in een fundamenteel artikel Traditionelle 
und kritische Theorie en een decennium later nog eens uitgewerkt in Zur Kritik der 
instrumentellen Vernunft.76 Ook in de tijd tussen beide publicaties was door het in-
stituut ijverig aan zijn erfgoed gebouwd. In Amerika ontstonden ook de beroemde 
Dialektik der Aufklärung van Horkheimer en Adorno en de maatschappijkritische 
mini-essays Minima Moralia van Adorno.77 Maar de daarin neergelegde ideeën 
bleven in Amerika toch marginaal, mede door het feit dat het instituut zich tame-
lijk afstandelijk opstelde teneinde de eigen identiteit beter te kunnen handhaven.

Na de oorlog echter kreeg het instituut echter een wijdere respons toen het naar 
Frankfurt terugkeerde en in de jaren vijftig een steeds belangrijker positie in het 
sociologisch veld ging innemen. Dat was nadat het klimaat in Duitsland, zoals 
beschreven, was gaan veranderen. De Amerikaanse sociologie had de ‘geisteswis-
senschaftliche’ richting in de marginaliteit gedrongen maar dat begon verzet op 
te roepen, en niet alleen uit de laatstgenoemde hoek. Op grond van het recente 
verleden realiseerde men zich dat het ‘juiste’ gebruik van kennis niet vanzelfspre-
kend is. Tegelijk begon het prestige van de Verenigde Staten wat te tanen als ge-
volg van de strijd om de burgerrechten en de oorlog in Vietnam. Dat verzwakte 
het draagvlak van de ‘positivistische’ sociologie en bood kansen aan de kritische 
theorie. De belangrijkste indicatie voor de verschuivende verhoudingen was wel-
licht het debat tussen Adorno en Karl Popper dat in 1962 door de Deutsche Gesell-
schaft für Soziologie werd georganiseerd. Dat vormde de aftrap voor de zogeheten 

72 Lazarsfeld, ‘Eine Episode in der Geschichte der empirischen Sozialforschung’ (n. 31), 200.
73 Müller-Dohm, Adorno (n. 39), 389. 
74 Zie daarvoor Adorno (n. 31) en Lazarsfeld zelf (n. 31), alsmede Müller-Dohm Adorno (n. 39), 375-
388.
75 Adorno, ‘Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika’ (n. 31), 310.
76 In 1946 in Amerika verschenen onder de titel The Eclipse of Reason.
77 Overigens werd er ook aan empirisch onderzoek gedaan met als succesnummer The Authoritarian 
Personality, waaraan behalve Adorno ook enkele Amerikanen hadden meegewerkt.
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Positivismusstreit die in de jaren zestig in diverse landen, ook in Nederland, werd 
gevoerd.78 Zij werd in de openbaarheid uitgedragen door studenten die de belang-
rijkste documenten van de beide partijen waarschijnlijk niet of nauwelijks gelezen 
hadden maar zich wel expliciet de vraag naar de rol van de wetenschap in de sa-
menleving stelden. In die jaren brak door wat in de voorafgaande jaren in relatieve 
afzondering was voorbereid.

4.2 Kritiek op de methode

Iets dergelijks geldt voor een andere verschuiving die bijdroeg aan het latere plu-
ralisme. Ook daarvan was de ontwikkeling door de migratie gestimuleerd. Zij had 
echter een langere incubatietijd en trad eigenlijk pas in de jaren zestig aan de op-
pervlakte. Zij betrof de interpretatieve of fenomenologische sociologie. Waar de 
positivistische sociologie het object van de buitenkant benadert en alleen uiterlijk 
waarneembare gedragingen registreert, richt de interpretatieve sociologie zich op 
de zin- of betekeniscomponent van het handelen en de sociale feiten. Voor het 
‘vatten’ daarvan is een ‘verstehende’ methode noodzakelijk. 

Een van de wortels van deze richting lag in Duitsland, uiteraard bij de feno-
menologen Max Scheler en Edmund Husserl, eind negentiende, begin twintigste 
eeuw, maar ook bij de sociologen Simmel en Weber. Een andere was te vinden in 
de klassieke periode van de Amerikaanse traditie. Nog afgezien van de vroege, 
overigens beperkte receptie van Simmel, waren er sociologen als Charles Cooley 
met diens beroemde uitspraak dat de mens zichzelf leert zien door de ogen van de 
ander (looking-glass self) en vooral George Mead die op het centrale belang wees 
van het interpretatieve moment tussen die aspecten van gedrag waarop positivis-
ten zich concentreerden, namelijk prikkel en reactie. Een van Meads leerlingen, 
Herbert Blumer muntte voor deze richting de term ‘symbolisch interactionisme’: 
mensen interacteren via symbolen waarvan de betekenis moet worden geïnterpre-
teerd. De Chicagoschool boette in de jaren dertig sterk aan invloed in zodat ook de 
export van dergelijke ideeën stagneerde. Pas in de jaren vijftig en zestig kregen ze 
wat meer aandacht. Die werd mede gestimuleerd door de (gevolgen van) de komst 
van de Oostenrijker Alfred Schütz naar Amerika in 1938.79

Deze had al in Europa ideeën van Husserl gecombineerd met die van Weber 
en kreeg door zijn migratie de kans om zijn werk in Amerika bekend te maken 
Hij kreeg een plaats aan de New School of Social Research waar hij in beperkte 

78 Gedocumenteerd in: Th. W. Adorno, u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (Neuwied-
Berlin 1969). 
79 H. Wagner, ‘Die Soziologie der Lebenswelt: Umriss einer intellektuellen Biographie von Alfred Schütz’, 
in: Lepsius, Soziologie in Deutschland und Österreich (n. 31), 379-394. 
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mate colleges gaf. Zijn werk bleef daartoe niet beperkt want hij stichtte ook de 
Phenomenological Society en het tijdschrift Philosophy and Phenomenological 
Research. Omvangrijk is zijn werk niet maar veel van zijn publicaties hadden wel 
een zeer fundamenteel karakter. Ze werden echter in uiteenlopende en voor de so-
ciologie soms marginale tijdschriften gepubliceerd, hetgeen de doorwerking niet 
ten goede kwam. Pas in de jaren zestig werden ze gebundeld. 

In de jaren veertig en vijftig kreeg hij dan ook weinig aandacht van de Amerikaanse 
sociologen. Maar onder zijn leerlingen telde hij wel mensen die aan het eind van 
de jaren vijftig en in de jaren zestig krachtig van zich zouden doen horen. Tot de 
belangrijkste leerlingen behoorden Harold Garfinkel die de ethnomethodologie80 
ten doop hield en het bekende duo Peter Berger en Thomas Luckmann die het 
dichtst bij de ideeën van Schütz bleven en wier werk in brede kring is verbreid.81 
Daarnaast kreeg het symbolisch interactionisme meer gehoor, mede omdat de kri-
tiek op het dominante structureel-functionalisme sterker werd en er intensiever 
over alternatieve benaderingen werd nagedacht.

Deze en verwante opvattingen kregen in de jaren zestig momentum, zowel aan 
universiteiten als in organisaties van sociologen. Dankzij een bestuursrevolutie 
in de American Sociological Association midden jaren zestig kwam er daarbinnen 
meer openheid hetgeen met zich meebracht dat bijvoorbeeld de ethnomethodo-
logie, die kritisch, om niet te zeggen met wantrouwen werd bezien, ook binnen de 
congressen veel meer ruimte kreeg dan voorheen.82

Daar kwam bij dat studenten, met name die aan de Westkust, zich aangetrokken 
begonnen te voelen door een benadering van de sociale werkelijkheid die niet bij 
de buitenkant bleef staan. Zij waren ontevreden met de positivistische benadering 
en kregen belangstelling voor zingevingsvragen en de aard van hun ‘Lebenswelt’. 
Hoewel die ontevredenheid aan de ene kant leidde tot radicaal-kritische opvattin-
gen, manifesteerde zich aan de andere kant een wending naar binnen, een zoek-
tocht naar spirituele verdieping.83 Naar mijn weten is niet systematisch onderzocht 
of deze zoektocht verband houdt met de beschreven ontwikkelingen in de sociolo-
gie maar de hypothese is zeker gerechtvaardigd dat de genoemde tendenties in het 

80 Waarin alle vanzelfsprekend geachte houdingen en gedragingen geproblematiseerd worden.
81 Met name The Social Construction of Reality (1966).
82 In een onderzoek midden jaren zeventig onder 480 aanhangers van de fenomenologisch-sociologische 
richting bleek dat bijna 30% ethnomethodoloog was, 50% een bredere, maar schütziaanse richting aanhing 
en 12% zich tot het symbolisch interactionisme rekende. Vgl. H. Wagner, ‘Der Einfluss der deutschen Phä-
nomenologie auf die amerikanischen Soziologie’, in: W. Lepenies (Hgb.), Geschichte der Soziologie 1981, 4, 
202-236, i.h.b. 225.
83 Midden jaren zestig brak ook een ‘nieuw religieus bewustzijn’ door waarin zich onvrede met de mo-
derniteit manifesteerde. Vgl. R.N. Bellah, ‘New Religious Consciousness and the Crisis in Modernity’, in: 
Ch.Y. Glock & R.N. Bellah (eds), The New Religious Consciousness (Berkeley / Los Angeles / London 1976), 
333-352.
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nieuwe culturele klimaat een gunstige voedingsbodem hebben geschapen voor de 
verbreiding van concurrerende richtingen.84

4.3 Kritiek op het dominante theoretisch model

Zoals eerder werd opgemerkt vormen consensus, integratie en stabiliteit sleutel-
begrippen in het structureel-functionalisme, met name in de vorm die Parsons 
daaraan gaf. Daarin ontbreekt een belangrijk begrip dat refereert aan een maar al 
te algemeen verschijnsel: het conflict. Dat wordt uiteraard niet genegeerd, maar 
toch – wat kort door de bocht geformuleerd – beschouwd als iets dat er eigenlijk 
niet zou behoren te zijn.

Dat is merkwaardig, omdat in de vroeg-klassieke periode het conflict een ruim 
bemeten plaats kreeg.85 Zowel in het marxisme (klassenstrijd) als in het soci-
aal-darwinisme (strijd om het bestaan, recht van de sterkste) vormt het conflict 
zelfs een sleutelbegrip voor het begrijpen van maatschappelijke ontwikkelingen. 
In meer recente termen: in beide richtingen was een zogenaamd conflictmodel 
van de samenleving herkenbaar. Ook Simmel had in 1908 een belangrijke en nog 
steeds relevante bijdrage aan de sociologische analyse van conflicten geleverd, al 
nam het conflict bij hem niet zo’n centrale plaats in als bij de bovengenoemde stro-
mingen.86 Maar tussen 1920 en 1950 was er een laagconjunctuur in het sociologi-
sche conflictdenken. Weliswaar konden conflicten niet ontkend worden, maar de 
wortels ervan werden eerder in de menselijke psyche gezocht dan in maatschap-
pelijke omstandigheden. In de sociologie viel met de opkomst van het structureel-
functionalisme het accent primair op het probleem van de orde en kreeg het con-
flict een negatieve connotatie. 

In de jaren vijftig herleefde de belangstelling. Daarop zijn de maatschappe-
lijke omstandigheden van grote invloed geweest. In 1957 verscheen een Unesco-
bundel, The Nature of Conflict met als ondertitel Studies on the Sociological Aspects 
of International Tensions. De bewapeningswedloop en de koude oorlog wezen uit 
dat er met het eind van de Tweede Wereldoorlog geen eind gekomen was aan de 
tegenstellingen in de wereld. Daarnaast waren ontwikkelingen in de Derde Wereld 
van belang, met name de onafhankelijkheidsbewegingen en tevoren hadden ook 
fascisme en racisme duidelijk gemaakt dat een maatschappij een kruitvat van 
structurele tegenstellingen kan zijn.

84 De ‘culturele revolutie’ zoals die periode genoemd werd, heeft hieromtrent wel veel publicaties opge-
leverd.
85 Voor een overzicht: L. Laeyendecker, ‘Conflictsociologie’, in: L. Rademaker & H. Bergman (red.), Soci-
ologische stromingen (Utrecht / Antwerpen 1977), 55-87. 
86 Met zijn opstel Der Streit.
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De aandacht voor conflicten groeide in Europa en Amerika in ongeveer dezelfde 
periode maar het is misschien symptomatisch dat de eerste Amerikaanse studie 
in die tijd van de hand van een immigrant was. Lewis Coser formuleerde in The 
Functions of Social Conflict (1956) zestien hypotheses over het conflict op basis 
van Simmels uiteenzettingen. Hij bleef dicht bij het structureel-functionalisme, 
hetgeen alleen al uit de titel blijkt. Het boek trok grote aandacht maar radicaler 
en invloedrijker waren de studies van de Duitser Ralf Dahrendorf die een frontale 
aanval opende op de grondstellingen van het parsoniaanse denken.87 Zijn werk 
vond ook buiten het sociologisch vakgebied brede weerklank. In de tien jaar die 
volgden op beide publicaties kwam er een hausse aan uitspraken over de vraag of 
men in termen van een consensus- dan wel een conflictmodel van de samenleving 
moest denken. 

Kortom: door de genoemde ontwikkelingen had de sociologie begin jaren zestig 
weer een pluralistisch karakter gekregen, al was dat van andere aard dan de natio-
nale verscheidenheid van vóór 1930. De verschillen in de nu internationale socio-
logie betreffen theoretische en methodologische uitgangspunten en de scheidslij-
nen lopen dwars door de verschillende landen heen. Toen in 1962 het befaamde 
werk verscheen van Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, waarin 
deze het paragdigmabegrip gebruikte om de wetenschapsontwikkeling te verhel-
deren, werd er binnen de sociologenwereld snel en dankbaar gebruik van gemaakt 
om de sociologie tot polyparadigmatische wetenschap te verklaren.88 Die karakte-
risering heeft tot nu toe zijn geldigheid behouden.

87 Zie vooral R. Dahrendorf, ‘Struktur und Funktion. Talcott Parsons und die Entwicklung der soziolo-
gischen Theorie’ (1954) en idem, ‘Pfade aus Utopia. Zu einer Neuorientierung der soziologischen Analyse’ 
(1957), in: R. Dahrendorf, Gesellschaft und Freiheit (München 1961), 49-84 en 85-111. 
88 Volgens Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962) zou in de natuurwetenschappen 
de ontwikkeling verlopen via revolutionaire omslagen van het ene paradigma in het andere, waarbij hij on-
der paradigma de gehele constellatie van geloofsovertuigingen, waarden, technieken, en dergelijke verstaat, 
die de leden van een bepaalde wetenschappelijke gemeenschap met elkaar delen. In perioden van ‘normale’ 
wetenschap wordt binnen het kader van een paradigma gewerkt, totdat dit teveel onoplosbare problemen 
genereert en een ander paradigma zich aandient dat die problemen wel aankan. Disciplines waarin meer 
paradigma’s tegelijkertijd figureren, noemde Kuhn in eerste instantie preparadigmatische wetenschappen, 
hetgeen impliceert dat er binnen één discipline eigenlijk maar een paradigma tegelijkertijd mag bestaan. Dat 
is een omstreden standpunt. Het is mogelijk dat in bepaalde disciplines, waaronder de sociologie, de aard 
van het object het hanteren van meer paradigma’s onvermijdelijk maakt. Zo’n discipline heet dan polypara-
digmatisch (ook wel: multiparadigmatisch). Binnen de sociologie zijn vele pogingen gedaan tot een sluiten-
de indeling van de paradigma’s te komen door die te zien als onderscheiden antwoorden op fundamentele 
problemen. (cf. L. Laeyendecker, ‘Problemen betreffende hedendaagse pluriformiteit in de sociologie’, in: L. 
Rademaker (red.), Hoofdfiguren uit de sociologie 2, (Utrecht / Antwerpen 1974), 238-268 en idem, Sociale 
verandering. Problemen en theorieën (Meppel / Amsterdam 1984), 63-67).
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5. Hoe ging het in Nederland?

5.1 De periode van voor de Tweede Wereldoorlog

De geschiedenis van de Nederlandse sociologie is reeds enkele malen uitvoerig be-
schreven.89 Een van de auteurs, Van Doorn stelt dat het nationale provincialisme 
dat de sociologie in het buitenland kenmerkte, voor het Nederland van na de Eerste 
Wereldoorlog in verdubbelde mate gold.90 Dat is door Bovenkerk en Brunt bestre-
den op grond van het feit dat de namen van sommige Duitse sociologen een zeer 
bekende klank hadden en dat er van ‘werkelijke uitwisseling en beïnvloeding’ sprake 
was.91 Helaas geven zij weinig feiten waaruit dat laatste zou blijken. Duitsers wa-
ren tenslotte ook in Chicago goed bekend. In dit verband is het oordeel van een 
tijdgenoot van belang. ‘Met het werk van sociologen als Weber, Vierkandt, Simmel, 
Tönnies en Von Wiese waren enkelen bekend en met sommigen der Duitse sociolo-
gen bestonden persoonlijke relaties. Men kan echter niet zeggen dat er bij de toen-
maals publicerende Nederlanders al een sterke interesse bestond voor de meer the-
oretische geschriften uit het Duitse taalgebied [die vormden de hoofdmoot, L], een 
enkele uitzondering daargelaten. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat 
figuren als Max Weber en Simmel pas na de oorlog en dan in Amerikaanse vertalin-
gen beter bekend zijn geworden’.92 

 Van Doorn lijkt zijn uitspraak vooral te baseren op het feit dat ‘binnen onze gren-
zen een nieuwe, aan de sociologie verwante wetenschap [ontstaat], met een nieuwe 
naam getooid, die als centripetale kracht het magnetisch veld van de Nederlandse 
sociale wetenschappen gaat beheersen: de sociografie’.93 Deze was geïnaugureerd 
door Sebald Steinmetz die daaronder verstond ‘de studie der volken in hunne bij-
zonderheid, hunne verscheidenheid; haar descriptief deel bepaalt zich tot de waar-
neming en beschrijving der feiten, haar theoretisch deel tracht in deze feiten re-
gelmatigheden te ontdekken’.94 De relatie van deze richting met de (internationale) 
sociologie was zwak. Van Doorn ziet haar zelfs als een barrière voor de ontwikkeling 
van de sociologie.

89 J.A.A. van Doorn, Beeld en betekenis van de Nederlandse sociologie (Utrecht 1964); J.E. Ellemers, ‘De 
Nederlandse sociologie en de Amsterdamse sociografie in de jaren dertig. Een voorbeeld van onvolledige 
institutionalisering’, in: F. Bovenkerk e.a. (red.), Toen en thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en 
nu (Baarn 1978), 36-47; F. van Heek, ‘Omzien naar het sociografisch intermezzo’, in: idem, 15-26; S. Hofstra, 
‘Sociologie in de jaren dertig en later’, in: idem, 27-35 en M. Gastelaars, Een geregeld leven: sociologie en 
sociale politiek in Nederland 1925-1968 (Amsterdam 1985). 
90 Van Doorn, Beeld en betekenis (n. 89), 35.
91 F. Bovenkerk & L. Brunt, ‘De sociografieën van Chicago en Amsterdam in de jaren ’20 en ’30’, in: F. 
Bovenkerk e.a. (red.), Toen en thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu, Baarn 1978, 68-78, 
i.h.b. 77.
92 Hofstra, ‘Sociologie in de jaren dertig en later’ (n. 89), 29.
93 Van Doorn, Beeld en betekenis (n. 89), 35-36.
94 Geciteerd bij Hofstra, ‘Sociologie in de jaren dertig en later’ (n. 89), 28.
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Het was deze sociografie die in de jaren dertig en tot na de Tweede Wereldoorlog 
het beeld van de Nederlandse sociale wetenschap zou bepalen en dan ook de ge-
stalte was van de Nederlandse nationale traditie. Die dominantie was te danken 
een het feit dat Steinmetz een zeer inspirerende en charismatische figuur was, die 
als hoogleraar in de sociale geografie en etnologie van 1908 tot 1933 in Amsterdam 
veel latere hoogleraren opleidde. Hij had echter ook zijn beperkingen: de zeer 
sterke nadruk op empirisch onderzoek ging samen met een zekere afkeer van the-
orievorming.95 

Daarnaast was er Willem Bonger, vanaf 1922 de enige hoogleraar in de sociolo-
gie. Hij compenseerde het gebrek aan sociologische theorievorming niet; zijn be-
langstelling ging vooral naar de criminologie uit. Pas in 1940 zou Pieter Bouman 
een op Weber gestoelde inleiding in de sociologie publiceren.96 De sterk empiri-
sche oriëntatie ging wel samen met een grote belangstelling voor maatschappe-
lijke problemen; Bonger en Steinmetz bewogen zich met gemak in het publieke 
debat. Dankzij het werk van Steinmetz’ opvolger Ter Veen, zou er nog voor de 
Tweede Wereldoorlog een wending komen naar een beleidsgeoriënteerde socio-
grafie en sociologie. In 1936 werd de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de 
Drooggelegde Zuiderzeepolders opgericht, en in 1940 ontstond het Instituut voor 
Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (Isonevo).97

Men zou kunnen zeggen dat de Nederlandse sociale wetenschap van voor de 
Tweede Wereldoorlog, althans wat de ‘Amsterdamse School’ van Steinmetz be-
trof, wel enige gelijkenis vertoonde met de Chicagoschool. Niet uit navolging ove-
rigens, want er was betrekkelijk weinig uitwisseling met Amerika. Voorzover er 
internationale contacten waren, golden die Duitsland waar enkele latere hoogle-
raren gestudeerd hadden en er waren in de jaren dertig hier te lande ook enkele 
Duitse immigranten werkzaam, zoals de weinig bekende rechtssocioloog Hugo 
Sinzheimer en de vooraanstaande Helmuth Plessner, die tot 1939 in Groningen 
doceerde en de Duitse sociologie door en door kende. Hij was echter eerder fi-
losoof en wijsgerig antropoloog. Voorts werden hier enkele Duitse sociologische 
publicaties uitgegeven.98 

De institutionalisering van de sociologie was niet sterk, er waren bijvoorbeeld 
geen programmatische geschriften, maar er waren wel begunstigende factoren. Er 

95 Dat verhinderde niet dat evolutionistische en sociaal-darwinistische opvattingen in zijn werk duidelijk 
herkenbaar waren.
96 Een ‘theoretische uitzondering’ is Hofstra’s publicatie over kennissociologie. Vgl. S. Hofstra, De sociale 
aspecten van kennis en wetenschap (Amsterdam 1937).
97 In de jaren dertig verschenen er vele monografieëen over steden en groepen, die vooral een beschrij-
vend karakter hadden. Een uitvoerige bibliografie van de Nederlandse sociografie en sociologie in deze jaren 
is te vinden in Van Doorn, Beeld en betekenis (n. 89), 171-215.
98 Onder andere Mannheims Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus (1935).
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was een tijdschrift, Mens en Maatschappij, maar dat herbergde allerlei disciplines 
waarvan de sociologie er slechts een was. Sinds 1936 bestond er een sociologische 
vereniging maar daarin waren naast enkele sociologen ook beoefenaars van an-
dere disciplines vertegenwoordigd. Ook waren er twee krachtige leidersfiguren, 
maar geen van beiden profileerde zich als socioloog. Eigenlijk kwam de sociologie 
pas na de oorlog goed tot ontwikkeling.

5.2 Snelle ontplooiing

Het is opmerkelijk dat in de diverse bijdragen over de geschiedenis van de 
Nederlandse sociologie aan de oorlogsjaren vrijwel geen woord wordt gewijd. Dat 
is ook wel begrijpelijk want deze maakten eigenlijk geen verschil voor de gang 
van zaken in de Nederlandse vakbeoefening. Nieuwe ontwikkelingen deden zich 
niet voor. Er werd onderzocht en gestudeerd binnen de kaders die voor de oorlog 
waren ontstaan. 

Maar al vrij kort na de oorlog veranderde het beeld. In 1948 werd de Faculteit 
der Politieke en Sociale Wetenschappen opgericht, in de wandeling de PSF gehe-
ten.99 Daarin kregen politicologie en sociologie een centrale plaats.100 Deze kwam 
naast de oude opleiding in de sociografie te staan, die nog vele jaren bleef bestaan. 
Maar daarbij bleef het niet. In de eerste vijf jaar na de oorlog werd aan elke uni-
versiteit en hogeschool, behalve die in Delft, een sociologische leerstoel opgericht. 
Het academisch statuut van 1950 bepaalde dat de sociologie het kernvak werd 
voor de opleiding tot socioloog. De leerstoelen werden voor het overgrote deel 
bezet door leerlingen van Steinmetz – onder anderen Ferdinand van Heek, Evert 
Hofstee, Sjoerd Hofstra, Arie den Hollander en Jacob Kruijt – en bij hen was, on-
danks hun afkomst, een verschuiving naar de sociologie merkbaar, minstens in die 
zin dat er meer aandacht kwam voor theorievorming.

Voor de rest gebeurde er eigenlijk wat ook in andere Europese landen gebeurde, 
namelijk dat de Amerikaanse sociologie vaste voet aan de grond kreeg in de op-
leidingen.101 Dat kwam duidelijk tot uiting in een nieuw opgericht tijdschrift, de 
Sociologische Gids (sinds 1953). De sterke aandacht voor onderzoek, zoals dat door 
de Merton-Lazarsfeld school met kracht werd gepropageerd, sloot goed aan bij 

99 Van Doorn, Beeld en betekenis (n. 89), 45 ziet die oprichting als een ‘uitvloeisel van de radicalisering, 
die elke oorlog met zich meebrengt’.
100 Zie: J. Goudsblom, P. de Rooy & J. Wieten, In de zevende. De eerste hoogleraren aan de politiek-sociale 
faculteit in Amsterdam (Amsterdam 1998); P.J. Knegtmans & H. Keman, ‘De wording van de ‘zevende’ en de 
politicologie in Nederland. Een som van misverstanden’, in: Anne Gevers (red.), Uit de zevende. Vijftig jaar 
politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1998). 
101 Het is opmerkelijk dat Bovenkerk en Brunt (‘De sociografieën van Chicago en Amsterdam’ (n. 91), 
74) vrijwel dezelfde opmerking maken als Bourdieu (cf. 3.2): ‘een bezoek aan de Verenigde Staten wordt dan 
voor veel sociologische carrièremakers een vast punt op het programma’. 
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de nationale traditie waarin altijd al de nadruk op onderzoek was gelegd.102 De 
belangstelling voor theorie bleef bescheiden hoewel tot in de jaren zestig zeer veel 
studenten met de Merton-bijbel, Social Theory and Social Structure werden groot-
gebracht. Men hield het in Nederland graag overzichtelijk, van theoretische bouw-
werken in de stijl van Parsons moest en moet men niet erg veel hebben. ‘Theories 
of the middle-range’ waren meer dan voldoende. Ook bleef de sociologie een sterk 
beleidsgericht karakter houden. Er is herhaaldelijk op gewezen dat nergens in de 
wereld het aantal afgestudeerde sociologen dat werkzaam is in het beleid, zo hoog 
is als in Nederland. 

Het structureel-functionalisme werd dus, evenals elders, de dominante rich-
ting.103 Die paste niet alleen goed in de beleidsoriëntatie van de Nederlandse so-
ciologie maar ook in de Nederlandse cultuur, aldus Den Hollander: ‘wij hebben 
geen belangstelling getoond voor verschijnselen als revolutie, onderdrukking, ge-
weld, discriminatie, rassenconflicten…’.104  Daaraan kan worden toegevoegd, dat in 
Nederland eenzelfde soort factoren bij de oriëntatie op Amerika als in Duitsland 
gespeeld zullen hebben, zij het wellicht minder intensief. En ook is het denkbaar 
dat anti-Duitse gevoelens de blik naar het Westen hebben doen richten.  

Die voorkeur zou spoedig worden ondergraven door nieuwe ontwikkelingen, 
waarin zich de in het voorgaande hoofdstuk gesignaleerde kritische tendenties be-
gonnen te manifesteren. In 1959 richtte Thoenes zich in een kritisch artikel in de 
Sociologische Gids tegen ‘enige vooronderstellingen achter de gangbare versie van 
de middle-range theorie’. Met name de Lazarsfeld-epigoon Hans Zetterberg werd 
op de korrel genomen. Het leverde korte tijd een interessante discussie op maar 
de doorwerking van de Positivismusstreit zou pas aan het eind van de jaren zestig 
zichtbaar worden. Hoe deze de studentenrevolutie inspireerde, hoeft hier niet te 
worden verhaald. In 1960 verscheen de eerste dissertatie over het sociale conflict 
(door Thurlings), kort daarna gevolgd door die van De Moor (1961), nadat Den 
Hollander (1954) er al enkele jaren eerder aandacht voor had gevraagd.105 En pas 

102 Dat vond ook een interessante uitdrukking in de oprichting van ‘verzuilde’ onderzoeksinstituten. het 
Sociologisch Instituut voor de Nederlandse Hervormde Kerk (1945); het Katholiek Sociaal Kerkelijk Insti-
tuut (1946) en het Gereformeerd Sociologisch Instituut (1954). Ook bij de kerken leefde de gedachte dat 
sociologisch onderzoek goede diensten zou kunnen bewijzen voor de vormgeving aan kerkelijk beleid. Al-
leen het Kaski bestaat nog. Een inhoudelijk door de christelijke levensbeschouwing gekleurde sociologie is 
echter in Nederland niet van de grond gekomen. 
103 Voor een nogal sterk aangezette visie daarop: Gastelaars, Een geregeld leven (n. 89).
104 A.J.N. den Hollander, ‘De Nederlandse Sociologische Vereniging: 1936-1961. Rede uitgesproken op 
de algemene ledenvergadering van 30 december 1961’, in: 25 jaar Nederlandse Sociologische Vereniging (As-
sen 1964), 16-32, i.h.b. 20.
105 J.M.G. Thurlings, Het sociale conflict. Van psychologische naar sociologische benadering, (Nijmegen 
1960); R.A. de Moor, De verklaring van het conflict. Een onderzoek naar de uitgangspunten van de sociologi-
sche theorie (Assen 1961); A.N.J. den Hollander, ‘Cultuurconflict als sociologisch begrip en als verschijnsel’, 
in: Sociologisch Jaarboek 8 (1954) 5-35.
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in de jaren zeventig kreeg de fenomenologische richting enige voet aan de grond. 
Met dit alles voegde Nederland zich in het internationale patroon, hoogstens, zo-
als niet ongebruikelijk, met enige vertraging. 

Bij wijze van Post Scriptum

De belangstelling van de voorbereidingscommissie voor de studiedag waarop deze 
bijdrage werd gepresenteerd, ging uit naar de rol die de KNAW gespeeld heeft in 
de Nederlandse wetenschap rond de Tweede Wereldoorlog. Ik kan niet oordelen 
over haar activiteiten ‘achter de schermen’. Maar haar interesse voor de aanwezig-
heid van sociologie in haar midden kan, tot op zekere hoogte, afgemeten worden 
aan het tijdstip waarop de eerste beoefenaar ervan in haar gelederen verschijnt. 
Daarop lettend, kan worden vastgesteld dat Steinmetz noch Bonger noch Ter Veen 
lid waren. 

Vervolgens kan geconstateerd worden dat de benoeming van de eerste socioloog 
in 1950 viel. Hofstra was de gelukkige, maar die gold eigenlijk ook als etnoloog. 
In 1951 volgde Hofstee en in 1953 Kruijt. Pas twaalf jaar later kwam Van Heek 
binnen, in 1969 gevolgd door Van Doorn en de socioloog/antropoloog Locher. 
Beperkt men zich tot deze gegevens, dan kan in ieder geval worden geconcludeerd 
dat de vertegenwoordiging van de sociologie in de Akademie door haar niet als 
urgent ervaren werd. 

Is zij desondanks van belang geweest voor de sociologie? Fungeerde zij als maat-
staf en richtlijn? Als kritische instantie of als stimulerende organisatie? Daarvan 
zou dan iets moeten blijken uit vermeldingen of zijdelingse opmerkingen over 
iets dat de KNAW had gezegd of gedaan in publicaties van sociologen. Die dek-
ken uiteraard niet het gehele terrein van sociologische activiteiten maar kunnen 

Pas in de jaren vijftig werden sociologen opgenomen in de Akademie, Sjoerd Hofstra in 1950, 
Evert Hofstee in 1951 en Jacob Kruijt in 1953
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wel een indicatie vormen voor opmerkzaamheid van de kant de sociologen voor 
KNAW-activiteiten. Zij zijn er niet. Preciezer en voorzichtiger: ik ben ze nooit te-
gengekomen. Dat zegt niet alles maar toch wel dit: van een levendige wederzijdse 
belangstelling was geen sprake. 
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Wytze Gerbens Hellinga als naoorlogs  
vernieuwer van de geesteswetenschappen

Herman Pleij

Taalkunde met een nieuw gezicht 

Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985), begonnen in 1946 als hoogleraar Nederlandse 
Taalkunde aan de toenmalige Gemeente-Universiteit van Amsterdam, kan goed als 
exponent dienen van de vernieuwingen in de geesteswetenschappen na de Tweede 
Wereldoorlog. Van huis uit neerlandicus, met tevens een onderwijsbevoegdheid in 
de geschiedenis, ontwikkelde hij zich al snel tot tekstwetenschapper, die gedurende 
enkele decennia vrijwel geen enkele discipline in de alfasfeer ongemoeid liet. Zelf 
noemde hij zich het liefst (neo)filoloog, totdat hij deze betiteling inruilde voor die 
van (analytisch) bibliograaf en incunabulist. Maar in feite is hij altijd de filoloog 
gebleven, welke rol hem van meet af aan het meest vertrouwd was en die als van-
zelf ook naar de bestudering van de vroegste typografie voerde. De filoloog stelde 
zich immers ten doel om teksten in hun meest oorspronkelijke vorm te bestuderen 
evenals de wederwaardigheden tijdens hun transport in gesproken, geschreven en 
gedrukte vorm, en tevens om ze te interpreteren op grond van betekenisverlenin-
gen in de tijd van ontstaan en in die van latere bronnen.1

Als leerling van de Amsterdamse taalkundige A. Verdenius aanvaardde hij zijn 
leerstoel met weinig wetenschappelijk verleden (slechts een proefschrift uit 1938), 
maar wel meteen met het nodige prestige. Hij had een verzetsverleden, verkeerde 
in literaire kringen, schreef ook zelf en was bovendien opgetreden als uitgever van 

1 Beknopte biografische schetsen, met veel verwijzingen naar zijn werk: W. van Anrooij, ‘Met het oog op 
de dichter: Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985)’, in: W. van Anrooij e.a. (red.), Der vaderen boek. Beoe-
fenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor F. van Oostrom (Amsterdam 2003), 
221-234; G.R.W. Dibbets, ‘Hellinga, Wytze’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, III (1989), 244-
246; S. Dresden, ‘Herdenking van Wytze Hellinga (20 december 1908-16 maart 1985), in: Jaarboek van de 
Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde (1986), 178-184; H. de la Fontaine Verwey, ‘Wytze Hellinga 
1908-1985’, in: Quaerendo 15(1985), 165-178; E. Braches, ‘Foreword’, in: A.R.A. Croiset van Uchelen (red.), 
Hellinga. Festschrift / Feestbundel / Mélanges (Amsterdam 1980), X-XVI. Verder maak ik gebruik van mijn 
eigen herinneringen, zoveel mogelijk geverifieerd bij medestudenten en docenten van destijds; deze herin-
neringen gaan terug op twee studiejaren (1961/2 en 1962/3) toen ik als beginnend student enige colleges bij 
hem volgde en een enkele ontmoeting daarna; in de noten vermeld ik ‘Oral history’ als ik substantieel uit 
zulke herinneringen van mijzelf en anderen put.
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een clandestiene pers tijdens de bezetting. Maar als onderzoeker, slechts met lichte 
ervaring in het voortgezet onderwijs in Nederlands en Geschiedenis, kon hij niet 
anders dan een beginneling heten, ook en juist in de taalkunde – zijn weliswaar 
bewonderde proefschrift behandelde nogal marginale problematiek rond klank 
– en uitspraakproblemen van de moedertaal in de zeventiende eeuw. Toen men 
hem dan ook op grond van die vooral elders opgebouwde reputatie tevens colle-
ges Algemene Taalwetenschap wilde laten geven, protesteerde de gerenommeerde 
linguïst A.W. de Groot zonder enig voorbehoud: ‘De algemene taalwetenschap is 
beslist niet zijn vak’.2

Inmiddels was Hellinga al meteen vliegend van start gegaan met zijn principieel 
tekstgerichte benaderingen, zonder enig ontzag voor traditionele disciplinegrenzen. 
Ook naar periode weigerde hij zich te specialiseren, want hij beschouwde de hele 
moedertaalontwikkeling vanaf de Middeleeuwen tot aan zijn eigen tijd als zijn werk-
terrein – alleen voor de klassieke oudheid toonde hij een diepe eerbied die hem op 
afstand hield, vooral omdat hij moest leven met een door hemzelf betreurd gebrek 
aan meer dan rudimentaire kennis van het Latijn. Niettemin maakte hij op zeer uit-
eenlopende gebieden gedurfde en zeker ook provocerende openingen, doorgaans in 
het kader van grootscheepse, veeljarige projecten die door hemzelf met het nodige 
aplomb werden opgezet en aangekondigd. Dat gebeurde op congressen en in lezin-
gen, met een spin-off van talrijke artikelen van beperkte omvang, beide in zowel 
geleerde kringen als meer literaire en algemeen culturele omgevingen.3

Kenmerkend voor zowel die publicaties als de lezingen zijn de geniale of door 
hemzelf als geniaal gepresenteerde vondsten en visies, die in elk geval de bestaande 
vaktradities per implicatie of heel openlijk uitdaagden en niet zelden ridiculi-
seerden, zo niet schoffeerden. In menige discipline moest het geheel anders, liet 
Hellinga aan de hand van een enkel voorbeeld weten, om daarna steevast een im-
mens project aan te kondigen dat de bedoelde heroriëntering zou gaan realiseren.

Daar is over het algemeen weinig van terechtgekomen. Althans, in de zin die 
hem voor ogen stond. Hellinga blijft de man van de veelbelovende artikeltjes en 
de grootscheepse strandingen nadien. Pas in het kader van de boekwetenschap, en 
vooral in dat van de incunabelkunde die zich op de vroegste typografie richt (voor 
1501), verschenen er indrukwekkende handboeken, repertoria en catalogi, maar 
daarin had zijn latere echtgenote Lotte Hellinga-Querido minstens een even groot 
aandeel.4 Daardoor is Hellinga een grote onbekende gebleven in de naoorlogse 
wetenschapsgeschiedenis, terwijl hij het potentieel had – niet helemaal met de pen 

2 W. van den Berg, ‘Voskuil en de universiteit’, in: Literatuur 20(2003), nr. 6, 38-40.
3 De onder noot 1 genoemde overzichten geven daarvan een goede indruk; zie verder de digitale versie 
van de Bibliografie van de Nederlandse Taal – en Literatuurwetenschap (BNTL). 
4 Reeds in 1980 verstrekt vooral Braches, ‘Foreword’ (n. 1) daarin het nodige inzicht.
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– van een Huizinga, ook en juist als cultuurhistoricus. Die overtrof hij zeker met 
de talrijke vernieuwingen, die zijn brutale openingen op den duur in taal, letteren 
en geschiedenis hebben bewerkstelligd.

Toch zijn de getuigenissen daarvan moeilijk op te sporen. Ze leven vooral voort 
in collegedictaten en een ‘oral history’ die nog steeds voortwoedt onder vakgenoten, 
leerlingen en oud-studenten in het algemeen. Daarbij speelt ook mee dat zijn blazoen 
besmeurd raakte door de talrijke, hoog oplopende conflicten, die zijn manier van op-
treden leek te vereisen. Binnen en buiten de collegezaal betrok hij voortdurend princi-
pieel wetenschappelijke stellingen, die hij tot het uiterste wenste te verdedigen. In die 
strijd konden studenten en medewerkers meedogenloos worden opgeofferd, immers 
de zaak van de wetenschap ging altijd voor. Hij is in zulke hoedanigheden zelfs te her-
kennen in een romanpersonage, ontworpen door zijn oud-leerling J.J. Voskuil. Deze 
presenteert in zijn eerste roman Bij nader inzien (1963) een weinig sympathiek portret 
van de hoogleraar Springvloed als een arrogante, met veel geleerdheid schermende 
docent die zijn studenten prikkelt tot voortdurende tegenspraak, maar daarbij slecht 
tegen zijn verlies kan. Voskuil bevestigde zelf in een interview dat hij hiermee Hellinga 
op het oog had, maar achteraf de hardheid van het portret enigszins betreurde. Diens 
colleges waren toch, moest hij toegeven, een uitstekende ‘opleiding in denken’.5

Waarmee trad Hellinga dan allemaal naar buiten? Zijn beginselvaste demonstraties 
en provocaties beslaan thans het terrein van meer dan tien leerstoelen. Zo presenteert 

5 Van den Berg, ‘Voskuil’ (n. 2); J.J. Voskuil, Bij nader inzien, 2 delen, (Amsterdam 1963), 921-932.

Wytze Gerbens Hellinga aan het begin van zijn 
carrière
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hij zich in publicaties als deelnemer en deskundige (een enkele keer in spé) in het veld 
van de fonologie, dialectgeografie, uitspraakleer, sociale taalkunde, taalkundige stilis-
tiek, doventaal, close reading, creolisering in de West, semiotiek, filologie, historische 
tekstinterpretatie, codicologie, analytische bibliografie, teksteditie, incunabulistiek, ty-
penleer. Daar zat de al aangegeven lijn in van een centrale gerichtheid op teksten en 
hun transport, een als zodanig niet te benoemen discipline die hij later nog moeizaam 
probeerde te vangen in de leerstoelomschrijving ‘Nederlandse Taalkunde, in het bij-
zonder de geschiedenis van de Nederlandse taal en de filologische hulpwetenschap-
pen’.6

In de latere omschrijvingen van zijn vak en leerstoelen komt de (neo)filologie 
steeds prominenter in beeld. Triomfantelijk stelde hij bij herhaling vast, dat hij 
het oudste vak aan de Amsterdamse universiteit bedreef en eigenlijk dat van alle 
universiteiten ooit. Vossius en Barlaeus waren in 1632 immers in hun hoedanig-
heid als filoloog aangesteld aan het Athenaeum Illustre, waarmee de theologie als 
traditionele basisdiscipline werd genegeerd. En terecht, vond Hellinga, want was 
de theologie niet volkomen afhankelijk van de interpretatie van de bijbel en het 
vaststellen van de meest oorspronkelijke lezing daarvan? Met recht mocht de filo-
logie de moeder van alle wetenschappen heten. En het was aan hem om te demon-
streren hoe deze vervolgens elk vak diende te beheersen.7

Met dergelijke legitimaties bleef hij vrijelijk over alle vakgrenzen heen springen, 
die hij in eerste instantie zijn medewerkers en studenten voorhield. Slechts zeer 
geleidelijk zouden de allerbesten onder hen zich tot neofiloloog kunnen ontwik-
kelen – eerst had men jarenlang het handwerk te beoefenen binnen de meest ob-
scure deelspecialismen. Velen moesten dan ook afvallen, tot aan hoogst bekwame 
medewerkers met vaste aanstellingen toe. Slechts voor een enkele was ten slotte 
de vrijplaats van de ware wetenschap te bereiken, die als geleerdenparadijs to-
taal ontzondigde en dus tot alles uitnodigde – en daar resideerde hij al sinds zijn 
benoeming tot hoogleraar, in het gezelschap van enkele uitverkoren leerlingen 
en een doodenkele door hem bewonderde collega zoals de boekhistorica Marie 

6 Op de titelpagina van een brochure Historische Taalkunde en de taak van de Neofiloloog van september 
1968, bestemd voor studenten Nederlandse Taal – en Letterkunde aan de Amsterdamse universiteit; in dit 
gestencilde werk van zo’n 35 bladzijden staat overigens ‘(…) en de fiologische hulpwetenschappen’ (cursive-
ring van mij, HP); deze vertikking moet Hellinga tot grote woede gebracht hebben, ook en juist omdat opzet 
niet uitgesloten is – dan is de aanval uit eigen gelederen wel erg subtiel, omdat a) de kern van zijn eigen vak 
hier meteen gedemonstreerd werd (onwillekeurige fout dan wel bewuste ingreep bij teksttransport), en b) de 
(quasi) – vertikking verwijst naar de bijbelse ‘fiolen der toorn’: Hellinga had zich anno 1968 al een enorme 
reputatie in opvliegendheid en woede weten te verwerven; in dit licht moet dan ook de op de binnenflap 
van de kartonnen omslag later met knarsende ironie aangebrachte notitie begrepen worden: ‘Een van mijn 
medewerkers is zo vriendelijk geweest dit stuk tijdens mijn afwezigheid te typen. Ik betuig hiervoor mijn 
hartelijke dank. Enkele onregelmatigheden die de lezer misschien zal opmerken, komen dus geheel voor mijn 
rekening. W.H.’ (cursivering van mij, HP)
7 De in noot 6 genoemde brochure, p. 1 (voorwoord); verder ‘Oral history’.
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Kronenberg en de keltologe Maartje Draak.
Deze streng hiërarchische opvatting over scholing in wetenschapsbeoefening 

bepaalde ook de samenstelling van zijn staf. Krachtens hun positie daarin waren 
de leden gespecialiseerde goden in opleiding, met alle kans om halverwege de hel-
lingen van de Parnassus – soms al eerder – uit te glijden of pootje gelicht te wor-
den. Onder hen bevonden zich een archiefdeskundige, een historicus, een kunst-
historicus, een Frisist, diverse neolatinisten, een dialectoloog en specialisten in de 
sociale taalkunde en het Zuid-Afrikaans. Maar vooralsnog bleef hij de enige die 
verbanden kon en mocht leggen. En aangezien die steeds weer hoogst verrassend 
uitpakten, hielden zijn claims op wat ware (tekst)wetenschap was en hoe weinigen 
werkelijk aan de eisen daarvan konden voldoen, langdurig stand. 

Zo komt hij in 1956 met een boekje over Rembrandts Nachtwacht, waar-
mee zowel kunst – als literatuurhistorici nog steeds weinig raad weten, om het 
daarom maar te negeren. Ten onrechte. Bezig in die tijd met Vondels Gysbreght 
van Aemstel (gespeeld vanaf 1638) waarvan hij een ultieme editie met commen-
taar wil bezorgen – lang na zijn dood in aanzienlijk bescheidener maar realis-
tischer vorm op de markt gebracht door zijn oud-leerling Mieke Smits-Veldt 
– stuit hij op rekeningen van contemporaine opvoeringen in de Amsterdamse 
Stadsschouwburg. Daarin worden ook personen betaald die kennelijk tot de fi-
guratie behoorden, want ze zijn niet terug te vinden onder de spelende persona-
ges. Hellinga komt dan tot de brutale veronderstelling, dat deze te herkennen zijn 
op de Nachtwacht van 1642. En hij concludeert, dat Rembrandt bij de realisering 
van de opdracht om een schuttersgezelschap te schilderen de openingsscène van 
de Gysbreht van Aemstel voor ogen had. Kennelijk is het zo moeilijk om zich los 
te maken van deze even intrigerende als dwingend gebrachte suggestie, links en 
rechts omkleed met (quasi?-)argumenten en nog veel meer gegevens uit de con-
temporaine literatuur en beeldende kunst, dat substantiële weerleggingen even-
zeer uitbleven als instemmende geluiden.8

Meer methodoloog dan theoreticus

Bij dat alles manifesteerde Hellinga zich steeds als uitgesproken methodoloog, niet 
of nauwelijks als theoreticus. Zijn reflectie stond in dienst van het veldwerk, hij 
wilde altijd met het materiaal in handen aan de slag. Maar over de juiste stappen 
daarbij placht hij eindeloos uit te weiden aan de hand van een enkel voorbeeld. 

8 W.Gs. Hellinga, Rembrandt fecit 1642. De Nachtwacht / Gysbrecht van Aemstel (Amsterdam 1956); J. van 
den Vondel (Ed. M.B. Smits-Veldt), Gysbreght van Aemstel (Amsterdam 1994). Mieke Smits-Veldt maakt in 
het voorwoord haar schatplichtigheid aan Hellinga’s materiaal en inzichten duidelijk, en draagt haar editie 
dan ook aan hem op.
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Deze houding valt van meet af aan in zijn carrière te herkennen. Het aanvanke-
lijk taalkundige onderzoek leidde al snel naar pragmatische toepassingen en het 
meten van de effecten daarvan. Zo ontstond zijn belangstelling voor doventaal en 
taalstoornissen van pathologische aard, en ook de creoliseringsverschijnselen in 
het taalgebruik van de toenmalige koloniën in de West. Maar die houding nam hij 
evenzeer aan bij de benadering van literaire teksten uit heden en verleden. Toen hij 
aan het begin van de jaren vijftig werkte aan een even principieel als omstandig en 
in feite onmogelijk totaalcommentaar op de Middelnederlandse Reynaert, organi-
seerde hij een fietstocht met gevorderde studenten. Op het spoor van Reynaert en 
de auteur Jacob van Maerlant (die moest van de tekst geweten hebben) werden de 
vermoedelijke geboortestreek van de laatste bij Brugge bezocht, een middeleeuwse 
schuur bij Lissewege en de ruïnes van de abdij Ter Doest. Alleen door de con-
frontatie met deze toepasselijk geachte ‘lieux-de-mémoire’ kon men zich werkelijk 
leren verplaatsen in de wereld van de Reynaert, een absolute voorwaarde om een 
adequate interpretatie tot stand te brengen.9

Zijn in wezen pragmatische opstelling, hoe vol van reflectie ook, verhinderde 
hem de theoretische vernieuwingen binnen de moderne linguïstiek naar waarde te 
schatten. Dat gold met name voor de generatieve taalkunde van Noam Chomsky, 
die de wereld veroverde maar aan de Amsterdamse universiteit op subversieve 
wijze moest worden ingevoerd. De jonge Taalkundestaf, alleen aangetrokken 
om onderwijs te geven in de zojuist gestarte universitaire MO-opleiding – door 
Hellinga met diepe afschuw begroet als kweekschool voor tweederangs neerlandici 
-, profiteerde van zijn gebrek aan belangstelling door heimelijk en aan de hand van 
gekopieerde studieboeken deze revolutie in de taalkunde te onderwijzen. Maar de 
reguliere doctoraalstudenten was enige scholing hierin volstrekt ontzegd. Mede 
hierom staat Hellinga uitgerekend in de taalkunde, het vak waarin hij werd aan-
gesteld, niet bekend als baanbrekend wetenschapper of anderszins verdienstelijk 
onderzoeker.10

De ongedurigheid straalde in elk opzicht van hem af. Aanvankelijk maakte het 
telkens weer opzetten en aanbieden van weidse onderzoeksprojecten diepe in-
druk. Zelfs het steeds weer mislukken daarvan bezorgde hem een zeker aanzien. 
Kennelijk stelde Hellinga zeer hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving, en wilde 
hij alleen met de uiterste perfectie genoegen nemen. In ieder geval werd daarmee 
het prestige van het onderzoek in de letteren sterk vergroot. Hellinga plaatste de 
strijd voor erkenning van de wetenschappelijkheid van het academische letteren-
bedrijf hoog in zijn vaandel. Om daarin meteen succes te boeken was het zaak niet 
alleen de methoden, maar ook de organisatie van de natuurwetenschappen over 

9 Braches, ‘Foreword’ (n. 1) XI.
10 ‘Oral history’.
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te nemen. Projecten van langere duur waaraan onderzoekers met uiteenlopende 
specialismen deelnamen, assistenten en heel nadrukkelijk ook uitverkoren stu-
denten waren nauwelijks bekend in de geesteswetenschappen. Onderzoek deed 
men op strikt individuele basis, bij voorkeur thuis in de eigen werkkamer. Men 
hoefde daarvoor niet speciaal aan een universiteit verbonden te zijn, veel leraren 
toonden zich in hun vrije tijd ook opmerkelijk actief. Daardoor was de dissertatie 
niet zozeer een proeve van bekwaamheid aan het begin van een wetenschappelijke 
carrière, maar veeleer de bekroning van een levenswerk, in het verlengde van of 
met uitzicht op een welverdiend pensioen.

Die situatie heeft Hellinga geprofessionaliseerd naar het model van de bêta-we-
tenschappen. Maar zelf bracht hij allerminst het geduld op om na de opwindingen 
rond de eerste verkenningen van het te ondernemen onderzoek koelbloedig de 
opgezette strategie uit te voeren. Liever zocht hij steeds weer de nieuwe opwin-
ding van een volgend project. Zo zijn er onderzoeksprojecten geweest rond de 
Reynaert, het Oera Linda boek, Vondels Gysbreght van Aemstel, het oude bezit van 
de Haarlemse Stadsbibliotheek, een bronnenboek van Surinaamse talen, Laurens 
Janszoon Coster, de uitgave van de volledige werken van Hooft en nog veel meer 
– alle niet voltooid. Alleen een enkel deelaspect werd hier en daar door een oud-
leerling en latere vakgenoot nog naar buiten gebracht. 

Maar al zijn de beloofde eindresultaten nimmer gehaald, toch liet hij hier-
mee leerzame ervaringen na met betrekking tot de ambities, organisatie en uit-
voering van geesteswetenschappelijk onderzoek waarmee latere generaties hun 
voordeel gedaan hebben. Zo werd duidelijk dat maandenlange investeringen in 
teamverband in het minutieus beschrijven van elk watervlekje in middeleeuwse 
handschriften en oude drukken niet opwogen tegen de te verwachten resultaten 
daarvan en bovendien buitengewoon demotiverend werkten bij beginnende on-
derzoekers. Met zulke exercities probeerde Hellinga de wetenschappelijkheid van 
het historische onderzoek te demonstreren aan een principiële aandacht voor de 
materie door zulke gedetailleerde beschrijvingen. Maar echte natuurkunde wou 
het toch nooit worden, ook omdat meer precieze vraagstellingen ontbraken, waar-
door de eindeloze observaties nogal in de lucht bleven hangen. Ten slotte droeg 
het gevoel, dat de bedenker van dit groots en meeslepend bedoelde geheel allang 
weer met iets anders bezig was, evenmin bij tot een enthousiaste voortzetting. Wat 
rest is een horde schoenendozen en mappen vol langzaam uitdovende processen-
verbaal van handschriften en oude drukken.

En telkens doemde weer de kater op, dat het toch zo fraai begonnen was met 
die paar aanstekelijke voorbeelden van de meester zelf, vol didactisch theater uit-
gespeeld in afgeladen collegezalen en te midden van exclusieve werkgroepen, nog 
eens uitdagend gebracht op congressen en ten slotte triomfantelijk verwoord in 
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een vaktijdschrift of een literaire periodiek als Maatstaf – destijds bijzonder onge-
bruikelijk voor de verspreiding van het academisch vertoog. Maar daarna waren 
de voorbeelden op. En nieuwe waren er langs systematische weg niet of nauwelijks 
te vinden. Hellinga’s wetenschapsbeleid deed denken aan Klondike op herhaling. 
Zelf vond hij als eerste op spectaculaire wijze substantieel goud. Maar de door hem 
verleide gelukzoekers konden zich nadien eindeloos afbeulen met de waterzeef, 
zonder ooit iets van diezelfde substantie te vinden die hij zomaar had weten op te 
rapen.

Niettemin was het echt goud waarmee hij geregeld kwam aanzetten. Bovendien 
leverde dat hele theater een veel minder zichtbare winst op, die achteraf van veel 
groter gewicht mag heten. Er werd diepgaand geëxperimenteerd met onderzoeks-
vragen, problematiseringen en het systematisch vinden van antwoorden, terwijl 
men tegelijkertijd fundamenteel leerde nadenken over het wezen van taalgebruik 
in heden en verleden. Dat ging volgens Hellinga het best als er per college een 
paar konijnen uit de hoed getoverd werden. Plechtig betrad hij een al lang tevo-
ren volgelopen collegezaal. Samen met hem kwam zijn staf binnen, die vervolgens 
plaatsnam op de eerste rij. Mompelend scharrelde Hellinga dan wat rond op het 
podium, als een verstrooid geleerde die aarzelde hoe te beginnen – geen beter me-
thode om een volle zaal tot zwijgen en besliste aandacht te krijgen. Wat er daarna 
kwam, was altijd verrassend, alleen al doordat het niets met de aangekondigde titel 
van het college te maken leek te hebben.

Zo tekende hij eens – nog mompelend – een omgekeerde A op het bord, in 
een enorme hanenpoot. Het college begon dan met de vraag aan de stafleden op 
de eerste rij, stuk voor stuk, of zij onder woorden konden brengen wat zij zagen. 
Hoewel iedereen in de zaal onvermijdelijk dacht aan een omgekeerde A, leek een 
dergelijke reactie te simpel. Bijgevolg gaven de geleerde docenten en daarna nog 
een enkele student desgevraagd de meest gecompliceerde antwoorden, in de trant 
van ‘indeterminabel taalteken’, ‘geïnverseerde kapitaal’ en dergelijke. Deze om-
schrijvingen werden daarna op uitgesproken lijzige wijze door Hellinga herhaald, 
wat menig respondent al het schaamrood op de kaken bezorgde. En dan begon hij 
na deze geanimeerde afzet over de rug van de zaal zelf: waarom zegt niemand dat 
hij of zij gewoon een omgekeerde A ziet? Tegelijkertijd wist iedereen dat bij een 
dergelijk antwoord de reactie bestaan zou hebben uit een snerend ‘Hoe komt u 
dáár nu bij?’ of ‘Hoe weet u zo zeker dat u niet op uw kop staat?’ en zelfs ‘Zag u mij 
soms op mijn handen binnenkomen?’

Maar wat, hoe dan ook, uiteindelijk volgde was een briljant college over te-
kenleer, later in de wereld bekend als semiotiek. Aan de hand van enkele nieuwe 
voorbeelden werd duidelijk gemaakt dat context en situatie – sleutelbegrippen in 
Hellinga’s vocabulair – bepalend waren voor het taalverkeer. Op grond daarvan 
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gaven de gearriveerde en aankomende geleerden in de collegezaal ook van die 
gekke antwoorden, lichtte hij minzaam toe. Nog als middeleeuwers dachten we dat 
wetenschap louter observeren was op basis van tijdloze waarheden, en omgekeerd 
dat verschijnselen uit het hic et nunc dienden op te gaan in fenomenale generalise-
ringen, niet anders dan het middeleeuwse geloof in de universalia dat pas gebro-
ken werd door ‘ketterse’ geleerden als William Ockham en Roger Bacon. 

Deze met naam genoemde nominalisten uit de Middeleeuwen waren onze on-
middellijke erflaters. Net als zij moesten we leren het ding op zich te observeren, 
dat zich in dit geval van de omgekeerde A aanbood als een vermoedelijk teken op 
de vermoedelijke wijze van een vermoedelijke taal, en dat nog alleen onder alfa-
beten in de Westerse wereld die zich in een situatie van zekere taalreflectie hadden 
begeven – ‘op de wijze van’ was het kernwoord in alles wat Hellinga onthulde. 
Daarna volgde een nadere demonstratie van de beslissende werking van situatie en 
context. Zou hij de omgekeerde A te Delft aan de universiteit op het bord tekenen, 
dan antwoordden staf en studenten daar ongetwijfeld met ‘een wig’, ‘bruggesteun’ 
of iets anders uit hun vak. We knikten ijverig en schreven alles op. Maar u knikt 
te vroeg, sneed Hellinga ook dit tevreden begrip weer af, want alles hangt weer 
af van de wijze waarop mijn college daar is aangekondigd. Ben ik te gast als taal-
kundige uit Amsterdam, dan word ik bekogeld met omgekeerde A’s als antwoord, 
want één verschil is er natuurlijk wel met Amsterdamse studenten: die bèta’s daar 
zijn een stuk nuchterder. Daarna varieerde hij eindeloos zowel context als situatie, 
om steeds weer nieuwe reacties te suggereren op zijn omgekeerde A. De mooiste 
was een antwoord uit een illusoire vergadering van de ledenraad van de ANWB: 
weggewaaide tent.

Je leerde er wel van denken, niet alleen over taal en communicatie maar ook 
over wetenschapsbeoefening in het algemeen. En steeds kregen we op de meest 
onverwachte momenten nieuwe voorbeelden en andere casuïstiek. Wilt u straks 
in de pauze nog een tweede kopje koffie, dan vraagt u wellicht aan de juffrouw 
in de kantine of nu nog een kopje mag. Verwacht u dan dat ze over de toonbank 
naar u uitreikt op de wijze van een poes? En waarom eigenlijk niet? En wat moet 
u doen om haar toch aan het spinnen te krijgen? Of bent u al de enige die een 
kopje krijgt, terwijl de anderen het moeten stellen met gewoon koffie? De seksuele 
revolutie moest nog aanbreken, dus we vermaakten ons uitstekend met de kanti-
nejuffrouw die door sommigen ook daadwerkelijk aan deze proeven onderworpen 
werd. Een keer verliet hij plotseling de collegezaal – op het bericht van een urgent 
bezoek – met de opdracht aan de zaal om zoveel mogelijk situaties en contexten 
te bedenken die ‘hij zit weer’ in een waaier aan betekenissen uiteen deed spatten. 
Hele toneelstukken werden opgevoerd in de gevangenis, op het voetbalveld en 
in de schouwburg. Zelf kwam hij natuurlijk met een mogelijkheid aanzetten die 
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niemand bedacht had, beter gezegd, nooit had kunnen bedenken.
In een tijd, begin jaren zestig – maar zulke colleges gaf hij ook al tien jaar eerder 

-, waarin het standaardonderwijs aan de universiteit bestond uit hoorcolleges met 
een strikt eenrichtingsverkeer, voornamelijk gericht op feitenkennis en de latere 
reproductie daarvan op een tentamen, waren zulke uitdagingen in dezelfde za-
len zeldzaam opwindend. Men had het gevoel dat ter plekke de wereld openge-
broken werd en vooral dat zoiets het beste kon geschieden aan de hand van een 
versregel uit de Reynaert. In die zin is er een even ongewild als onmiskenbaar 
verband tussen wat Hellinga aan gewichtigheid rond de oudere Nederlandse let-
terkunde postuleerde en wat de kort daarop in het geweer tredende studenten in 
het kader van hun revolutie wensten te proclameren. Want hielden zij niet vol, 
dat men de wereld kon en moest veranderen door de bestudering van diezelfde 
teksten? Hellinga gruwde van die studenten aan de macht, distantieerde zich be-
slist van elke door hen afgedwongen reorganisatie van onderwijs en onderzoek, 
en wenste zich volstrekt niet te realiseren dat hij zelf in feite zulke hervormingen 
had uitgelokt. Evenmin toevallig werd het studentenprotest gesteund door enkele 
voormalige leden van zijn staf. Dat kwam zeker niet in de eerste plaats voort uit 
verzet tegen de totalitaire structuren die Hellinga voorstond en belichaamde, maar 
veeleer uit de vernieuwingen in het onderzoek en het onderwijs die hij al jarenlang 
in praktijk bracht en het zware gewicht, dat hij daarbij aan de bestudering van de 
geesteswetenschappen had weten te verlenen.

Taalgebruik was betrekkelijk. ‘Parijs’ verwees in de jaren vijftig voor de meeste 
mensen in Nederland niet zozeer naar de hoofdstad van Frankrijk, maar veel meer 
naar een droomoord vol pikanterieën waar men zich op huwelijksreis graag heen 
spoedde. Hoorde men bijgevolg ‘Parijs’, dan liep als het ware het water in de mond. 
Tegelijkertijd dwong zijn sterke hang naar harde wetenschap en dus de tastbare 
materie steeds meer in de richting in van de tekstdragers en hun producenten. Bij 
het opschrijven in een handschrift dan wel het zetten in een drukkerij gebeurde er 
van alles met de aangeleverde tekst, zowel per abuis als met opzet. Daarom diende 
dat transport van de tekst zorgvuldig bestudeerd te worden aan de hand van de 
eigenaardigheden van het bewaarde materiaal, opdat men de oorspronkelijke in-
tenties van de auteur en de latere al dan niet gewilde wijzigingen daarin met de 
grootste gedetailleerdheid kon vaststellen.11

11 ‘Oral history’; vergelijk de biografische overzichten in noot 1; Hellinga’s talent om mislukkingen te 
verkopen als teken van kwaliteit wordt bevestigd door Kraak; zijn gebruiksmogelijkheid van ‘hij zit weer’ 
begreep ik toen meteen al niet, behalve dan dat het een soort jargon kon zijn uit een specifieke wereld van 
vakspecialisten: vaktaal dus. Zie: A. Kraak, ‘Hellinga, een poëzielezer als taalkundige’, in: K. Fens e.a. (red.), 
Op eigen gronden. Opstellen aangeboden aan J.J. Oversteegen (Utrecht 1989), 29-42, i.h.b. 37.
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Neofilologie versus literatuurwetenschap

Een aantrekkelijk répoussoir om zijn standpunten en visies bij de interpretatie en 
editie van zowel oudere als eigentijdse literaire teksten nader te profileren, bleek de 
courante literatuurwetenschap te zijn. Door die keer op keer te denigreren en alle 
aanspraak op wetenschappelijkheid te ontzeggen slaagde hij er niet alleen in zijn 
eigen aanpak prikkelend te afficheren, maar ook studenten te intrigeren en vooral 
te motiveren dit schamele tijdverdrijf van de zogenaamde literatuurhistorici te 
ontmaskeren. Dit volk verzuimde de teksten grondig te lezen, die de aanleiding 
gaven tot hun bezigheden. In plaats daarvan verloren ze zich in biografisme en het 
aanwijzen van stromingen en genres, zonder een behoorlijk benul te hebben van 
wat in de betrokken teksten nu precies bedoeld werd en gelezen of beluisterd kon 
worden: ‘Nog altijd praten onze literairhistorici niet over de teksten, maar over de 
teksten héén’.12

Veelzeggend is ook de aangevoerde argumentatie bij het ontraden van de door 
hem bewonderde Marie Kronenberg haar ruime boekenschat in 1968 zomaar 
aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek te schenken. Notarieel zou moeten 
worden vastgelegd waar de boeken geplaatst gingen worden. Immers, voor men 
het wist zou de collectie op een ‘immense zaal’ komen te staan, ‘waar honderden 
jongelui de boeken letterlijk verslijten bij de voorbereiding van een of ander letter-
kundig tentamen’. Graag zou hij een deel van haar boeken in zijn gespecialiseerde 
stafbibliotheek opnemen, door hem persoonlijk opgebouwd. Die was uitsluitend 
toegankelijk voor een paar gerenommeerde medewerkers (vijf à zes) en tevens 
enkele studenten in de kandidaatsfase van de studie ‘die blijk geven dat zij ge-
schikt zijn voor de studie die filologie en boekwetenschap verbindt’. Op een nieuw 
werkadres in de stad – Hellinga verwijderde zich ook fysiek steeds verder van de 
Neerlandistiek – omschreef hij de medebewoners van het grachtenpand als ‘een 
belastingconsulent, een financieel adviseur en een consul van een of ander Zuid-
Amerikaans staatje met één bezoeker in het jaar. Dat zijn betere bewoners dan 
letterkundigen!’13 

Maar dat is niet meer dan de buitenkant van zijn afkeer van de pretenties van de 
academische literatuurstudie. Voorop stond dat hij wilde laten zien hoe het dan wel 
moest: lezen en interpreteren op de vierkante millimeter, gestuurd door situatie en 
context, en geschraagd door kennis van de wereld waarvoor de tekst bestemd was 
en waarin deze een eerste receptie vond. Pas wanneer de met filologie en taalkun-
dige stilistiek blootgelegde betekenissen aan de literaire tekst onttrokken waren, 

12 ‘Oral history’; A. van Duinkerken en W.Gs Hellinga, ‘Lezen en laten lezen, een briefwisseling’, in: Maat-
staf 5 (1957), 41-62, i.h.b. 61.
13 Van Anrooij, ‘Met het oog op de dichter’ (n. 1), 230-231; ‘oral history’.
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kon de literatuurhistoricus desgewenst in actie komen. Maar eerst moesten al die 
teksten die deze generaliserend wilde behandelen deugdelijk geëditeerd en geïn-
terpreteerd zijn door de filoloog. En ook al bleek die niet eens tijdens een men-
senleven met de Reynaert of de Gysbreght van Aemstel klaar te kunnen komen, de 
literatuurhistoricus moest toch maar rustig afwachten.

Maar hoe ging interpreteren dan volgens de taalkundige of filologische me-
thode? Al in zijn oratie De Neerlandicus als taalkundige uit 1946 introduceerde hij 
de taalkundige benadering van de literaire tekst, later gepreciseerd als tekstinter-
pretatie op basis van taalkundige stilistiek. Heel onverwacht behandelde hij toen 
een paar versregels van de dichter Leopold, later eindeloos uitgesponnen in col-
leges en werkgroepen tot in de jaren zestig. Het ging om het gedicht met de ope-
ningsregel ‘Om mijn oud woonhuis peppels staan’. Hellinga wist werkelijk uren te 
vullen met gedraai rond deze woorden. Wat gebeurt er in het gedicht (en met u) 
als er gedrukt stond ‘(…) staan peppels’? Of ‘Peppels staan (…)’?14

De openingsregel van een gedicht van Hendrik de Vries gaf aanleiding tot oe-
verloze problematiseringen van intentie en receptie. Het ging om de onvergetelijke 
regel ‘Het weerlicht ver, maar ik hoor geen donder’. Kon De Vries hier een dubbel-
zinnige plaisanterie bedoelen? Maar hoe lag in zijn tijd en milieu dan het gebruik 
van het woord ‘donder’ in de zin van een hoop herrie. Of beter nog, kon De Vries 
deze uitdrukking die nu eigenlijk alleen in een negatievorm voorkwam – geen 
donder – mede bedoeld hebben? En hoe kon je daar achter komen? Of was het 
eerder kenmerkend voor latere receptie om hier zo’n dubbelzinnigheid te lezen? 
En was dat laatste niet wat literatuurhistorici steeds deden? Die maakten immers 
de tekst op grond van een vermeende, tijdloze esthetiek los van zijn eigen tijd, 
om er aldus een boventijdelijke betekenis aan te hechten die in feite weinig meer 
was dan een projectie van hun eigen tijdgebonden opvattingen over wat schone 
literatuur hoorde te zijn. Sprak die houding al niet uit de benamingen van de reek-
sen tekstedities, waarin zij hun teksten voorzien van povere woordverklaringen 
publiceerden? Inderdaad kon men moeilijk ontkennen dat benamingen als Van 
Alle Tijden, Klassieke Galerij, Letterkundig Pantheon en Nederlandse Klassieken 
elke tijdgebondenheid ontkenden of eerder beschouwden als een smet op de te 
vereeuwigen literaire tekst, die daarvan door middel van woordverklaringen zo 
snel mogelijk bevrijd moest worden. En zo ontstond dan de toeschrijving van een 
flauw grapje aan Hendrik de Vries, dat gedicteerd werd door dit kortzichtige a-
historisme.15

14 T. Anbeek, ‘De betekenis van Merlyn’, in: Nederlandse Letterkunde 6 (2001), 1-12, i.h.b. 7-8; vergelijk 
Kraak, ‘Hellinga’ (n. 11); ‘oral history’.
15 H. de Vries, Keur uit vroegere verzen, 1916-1946 (Amsterdam 1962), 128.
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Met de werkgroep ‘Stilistiek op linguïstische basis’ – een van zijn eerste projec-
ten – werden voornamelijk literaire teksten aangepakt. Daarmee speelde hij in op 
de ergocentrische literatuurbenadering, die rond de Tweede Wereldoorlog wel de-
gelijk in het literatuurwetenschappelijk onderzoek school had gemaakt, al maakte 
Hellinga nauwelijks melding van deze herkomst uit de zo geminachte hoek. Hierbij 
was ook een aantal Zuid-Afrikaanse onderzoekers actief betrokken, van wie uit-
eindelijk de meest indrukwekkende prestaties kwamen in de vorm van dissertaties 
en bovenal een op deze benaderingswijze gebaseerd tijdschrift, Standpunte (vanaf 
1951). Op afstand is het tijdschrift Merlyn (vanaf 1962) evenzeer schatplichtig aan 
Hellinga’s fervente tekstinterpretatie op basis van de tekst alleen, ook bevorderd 
door zijn oud-leerling Jaap Oversteegen als lid van de driekoppige redactie.16

Nog meer dan literatuurwetenschappers in het algemeen waren historisch let-
terkundigen in het bijzonder de gebeten hond. Ze miskenden het historische ka-
rakter van hun teksten en schoten ten enenmale tekort in het verzorgen van wat 
Hellinga ‘de commentaar’ noemde, een extensieve interpretatie op het niveau van 
woord, woordgroep, versregel of zin. Breed haalde hij uit op congressen met on-
weerstaanbare casuïstiek om zijn standpunt toe te lichten, dat een benadering ‘op 
de wijze van een traditionele literatuurkunde’ niet anders dan tot het ergerlijkste 
wanbegrip moest leiden. Als de raaf Tieceleyn in de Reynaert Bruun, Ysengryn 
en Tybeert informeert over de stand van zaken rond Reynaerts proces typeert hij 
de vos als ‘meester-bottelier’ aan het hof. En een teksteditie geeft dan als enige 
annotatie de woordverklaring ‘opperschenker’. Maar daarmee is helemaal niets 
verklaard, het eigenlijk interpretatiewerk moet dan nog beginnen. En in het kader 
van een omstandige verkenning van situatie en context, waarbij het gebruik van 
deze typering ook op andere plaatsen aan een dergelijke benadering onderworpen 
wordt, voert Hellinga luisteraar en later lezer dermate geraffineerd aan de hand 
mee, dat deze de indruk krijgt zelf de juiste interpretatie net voor Hellinga gevon-
den te hebben, waarvan deze dan kort daarop als het ware de bevestiging geeft. 
Reynaert heeft de koning een zwamverhaal op de mouw gespeld en deze is daar 
ingetrapt. En de raaf verpakt zijn verslag in de beeldspraak, dat de koning alles 
geslikt heeft wat Reynaert wist uit te schenken. Daarna laat Hellinga nog zien dat 
ook elders in de tekst zulke horecabeeldspraak gebruikt wordt, steeds in de zin van 
‘iemand een kool stoven’.17

Kort gezegd kwam het erop neer, dat de ergocentrische benadering van de li-
teraire tekst – later beter bekend als ‘close reading’ – evenzeer voor een tekst uit 
het verleden hoorde te gelden. Alleen diende er dan veel meer aandacht uit te 

16 Anbeek, ‘De betekenis van Merlyn’ (n. 14); Kraak, ‘Hellinga’ (n. 11).
17 W. Gs. Hellinga, ‘De commentaar’, in: Handelingen van het Vierentwintigste Nederlands Filologencongres 
(1956), 109-127.
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gaan naar de denk – en leefwereld van de bedoelde consumenten, waarmee het 
taalaanbod verbonden moest worden. Bij een moderne tekst representeerde men 
zelf die wereld, zodat daar geen speciale arbeid vereist was. Verder was het bij een 
historische tekst wel zaak, dat de oriëntatie op de toenmalige wereld verliep aan de 
hand van de vragen, die de tekst zelf stelde. Bezig met een aantal teksten van Hooft 
en Vondel gaf hem dat de volgende wensdromen in, die hij in ieder geval op zijn 
colleges presenteerde als een vrijwel te realiseren streven waarin men onvoorwaar-
delijk diende te geloven: 

Je weet dat ik met een document en een anecdote tracht terug te keren naar een bruiloft in 
1627 of als onzichtbare gast aan te zitten met de familie Hooft op ’t Hoge Huis te Muiden 
in 1636. – Je weet dat ik niets liever wil dan weer twee jaar later op zondagmiddag de derde 
Januari 1638, mee wandelen met de Amsterdammers naar de nieuwe Schouwburg, om er de 
eerste opvoering te zien van de ‘Gysbreght van Aemstel’. 

Daarna vertelt hij, allemaal in een gepubliceerde briefwisseling met de literatuur-
historicus Anton van Duinkerken, dat hij zijn commentaar op de Reynaert telkens 
weer uitstelt ‘omdat ik me nog altijd niet voldoende thuis voel daarginds op de 
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markt te Gent, tussen jan en alleman, in het laatst van de twaalfde eeuw’. Maar hij 
is daar inmiddels wel geweest want ‘op die markt hebben we meegelachen en mee-
gesist en meegehoond om al wat er gebeurde met Reynaert de Vos’.18

Op alle niveaus bracht Hellinga in de jaren vijftig zijn sterke overtuigingen met 
betrekking tot de analyse van taalgebruik naar buiten. Deze polemische briefwis-
seling verscheen in het literaire tijdschrift Maatstaf, zijn vakgenoten overblufte 
hij in wetenschappelijke tijdschriften met meer programmatische uitspraken, die 
het karakter van goddelijke opdrachten leken te dragen. Hij zou en hij moest zijn 
roeping onder brede lagen van de geleerde en artistieke bevolking telkens weer 
erin hameren: 

(…) er wordt verwacht, dat wij er principieel naar streven, het taalaanbod en daarom dus het 
feitenaanbod door middel van taalvormen in een gegeven context opnieuw te doen plaats 
vinden vanuit de geestesstructuur en binnen de cultuur en beschaving waardoor de com-
municatie in zulk een geval oorspronkelijk werd bepaald.19

Opvallend is weer hoezeer hij telkens het academisch bedrijf in de letteren een 
wetenschappelijk aanzien wil geven. Daartoe kijkt hij steeds naar de natuurwe-
tenschappen. Daar kan men proeven nemen en deze vervolgens herhalen als test 
onder dezelfde of variabele omstandigheden. In wezen stelt Hellinga dergelijke 
procedures nu ook voor bij de tekstinterpretatie als hij hier spreekt over ‘opnieuw 
te doen plaats vinden’ – de geesteswetenschappen kunnen ook en wel degelijk de 
proef op de som nemen!

Maar na zulke strikt wetenschappelijk bedoelde exercities stichtte hij weer de 
grootste verwarring met zijn warme pleidooien voor de fantasie. Deze was een on-
ontbeerlijk instrument voor de onderzoeker, daarmee moest men de grenzen zoe-
ken en verkennen van de mogelijkheden die er voor de interpretatie bestonden. 
Daarvoor was moed nodig, want het herhaaldelijk maken van fouten bleek daarbij 
onvermijdelijk. Maar dat was de tol die men had te betalen voor de vooruitgang 
van de wetenschap, die er niet bij gebaat kon zijn dat men met de pantoffels aan 
achter de kachel bleef zitten. Hellinga verdedigde zich hiermee in diezelfde pole-
miek met Van Duinkerken die hem op een aantal fouten betrapt had, en wel zo dat 
hij van die fouten deugden wist te maken als signalen van vooruitgang.20

Zijn beginselen demonstreerde hij graag aan de Gysbreght van Aemstel, onveran-
derlijk beginnend bij een ‘letterkundige’ die een foute, misleidende of overbodige 
annotatie had gegeven bij een woord of versregel. ‘Brengt herwaert mijn geweer’, 

18 Van Duinkerken en Hellinga, ‘Lezen en laten lezen’ (n. 12), 52.
19 W. Gs. Hellinga, ‘De commentaar’ (n. 17) 119: vet van hem. 
20 Van Duinkerken en Hellinga, ‘Lezen en laten lezen’ (n. 12), 54, 56-57.
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roept Gysbreght naar zijn dienaars. Hij is vrijwel verslagen en zojuist zijn stadsslot 
binnengevlucht. Daar treft hij zijn familie en getrouwen, met wie hij in dispuut 
raakt over de verder te volgen tactiek in de eigenlijk al verloren situatie. Badeloch, 
zijn vrouw, krijgt van hem het bevel om te vluchten, maar ze weigert pertinent en 
wil met hem strijdend ten onder gaan. Dan roept Gysbreght om zijn ‘wapenrus-
ting’, zeggen de literatuurhistorici in hun edities, en verder niets. Op die manier 
reduceerden ze de uitgave van zo’n tekst uit het verleden tot een leerboekje voor 
zeventiende-eeuws Nederlands, de tekst wordt er op dit punt allerminst duidelijk 
van.

Wat was de situatie? Men kon zich toch moeilijk voorstellen dat Gysbreght, net 
binnengevlucht, geheel zonder wapens staat nu de vijand hem en zijn gelieven 
elk moment kan overweldigen. Uit de context blijkt dat hij op zijn minst nog zijn 
zwaard draagt, want in het hevige dispuut met zijn vrouw roept deze uit dat ze 
liever gedood wil worden dan op de vlucht te moeten: ‘En ruck, het is mijn wil, dit 
lemmer uit der scheede, / En stoot het door dees borst, en doop het in dit bloed’. 
Dat moet het zwaard zijn dat haar man draagt. Later blijkt dat hij binnen ook nog 
zijn harnas aan had, al even begrijpelijk. Maar wat wil Gybreght met ‘geweer’ dan 
aangereikt krijgen? Kennelijk de rest, zijn helm en schild die hij even had afgelegd, 
want anders was het moeilijk praten en disputeren. Daaruit vloeide weer de vraag 
voort of men al dan niet met een helm op kon praten. En dat hing niet alleen af 
van het soort helm, maar evenzeer van de heersende conventies en het eventu-
eel doorbreken daarvan door de oorlogssituatie. Nadrukkelijk moest men bij de 
behandeling van dergelijke vragen waken voor de historische voorsprong, die de 
onderzoeker in het heden had. Anders gezegd, in een aantal opzichten wisten wij 
nu meer dan iemand in de tijd zelf. De vraag kon dus niet zijn hoe een edelman 
er rond 1300 uitzag – de Gysbreght van Aemstel speelt in die tijd -, maar hoe men 
te Amsterdam anno 1638 vond dat een edelman er toen uitzag of eruit hoorde te 
zien.21

Hervormer van de geesteswetenschappen

Hellinga’s soms rigide hang naar verwetenschappelijking van de alfavakken dreef 
hem steeds directer naar het teksttransport en de daarbij behorende concrete 
materie. Inmiddels had hij in veelvoud vastgesteld hoezeer teksten mishandeld 
konden zijn bij hun publicatie in handschrift of druk – ook door de auteur zelf – 
en hoezeer die fouten en varianten de interpretatie niet alleen frustreerden maar 
ook vooruit bleken te helpen. Daartoe moest hij zo precies mogelijk weten welke 

21 Vondel (n. 8), r. 1770, r. 1738-1739, r. 1774; ‘oral history’.
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materialen een kopiist in de Middeleeuwen gebruikte, hoe een codex werd samen-
gesteld, op welke wijzen het overschrijven kon geschieden en nog veel meer, wat 
allemaal ook gold voor de zetter en de drukker in de vroegste ateliers. Daarmee 
introduceerde hij in de jaren vijftig nieuwe (hulp)wetenschappen, die vooral door 
zijn initiële toedoen konden uitgroeien tot volwaardige disciplines zoals de codi-
cologie, analytische bibliografie, boekwetenschap en incunabulistiek, als zodanig 
niet meer speciaal verbonden met de Neerlandistiek of de tekstinterpretatie.22

Daar is het wel in hoge mate begonnen, vrijwel uitsluitend door Hellinga’s vu-
rige streven de analyse van teksten tot volwaardige wetenschap te doen uitgroeien. 
Daartoe toonde hij zich al heel vroeg bewust van de fundamentele betekenis van 
het teksttransport en zijn materiële basis. Het plan om in een groots project de 
verzamelde werken van P.C. Hooft uit te geven werd in 1947 naar buiten gebracht. 
En bij die gelegenheid onderstreepte hij in een voordracht dat deze arbeid nu strikt 
wetenschappelijk zou verlopen, met primaire aandacht voor de oorspronkelijke 
tekstoverdracht. Pas daardoor kon er zicht komen op het ‘levende dichterschap’ 
van Hooft: 

Die weg moeten wij trachten te bereiken door de harde werkelijkheid van 100-malige ver-
grotingen onder de binoculaire loupe, door ultraviolet licht en infrarode opnamen, door 
analyse van inkt en papier en het bestuderen van gaatjes en krasjes en spatjes.23

Kenmerkend was zijn bezetenheid van kwantificeren. ‘Alles’ moest geobserveerd 
worden, opgeteld, gerubriceerd en in eindeloze kolommen geplaatst. Zijn docto-
raalstudenten liet hij jaar in jaar uit de oude drukken van de Haarlemse stadsbi-
bliotheek op een dergelijke manier behandelen. Hier en daar zwerven nog in de 
universitaire collecties kaartenbakken rond met fiches, die inderdaad registraties 
bevatten van al die ‘gaatjes en krasjes en spatjes’, in duizelingwekkend veelvoud. 
Ook zijn er ontelbare mappen waarin gepoogd is om deze observaties per exem-
plaar te ordenen, kennelijk in de hoop dat zich op die wijze het nodige zou afte-
kenen. 

In ieder geval zien deze oeverloze materiaalverzamelingen eruit als keiharde we-
tenschap. Maar ze hebben tot niets geleid. Elke ervaring met dergelijk onderzoek 
ontbrak en de projecten mislukten in deze zin dan ook volledig. Toch is met die 
opstelling wel degelijk de weg gewezen naar een meer principiële benadering van 
teksten, ook uit het heden, die de toekomst bleek te hebben.

Zijn uiteindelijke liefde werd de analytische bibliografie, en meer in het bij-
zonder de incunabelkunde. Daarin speelt zijn vrouw Lotte Hellinga-Querido een 

22 Zie vooral Fontaine Verwey, ‘Wytze Hellinga’ (n. 1) en Braches, ‘Foreword’ (n. 1).
23 Aangehaald bij Van Anrooij, ‘Met het oog op de dichter’ (n. 1), 226.
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belangrijke rol, zelfs zozeer dat zij allengs boven hem uitsteeg. Samen toonden ze 
zich sterk geïnspireerd door de Shakespeare-filologie, die dank zij de bibliografi-
sche belangstelling voor de genese van diens teksten een enorme stap voorwaarts 
had gemaakt. W.W. Greg en Ronald B. McKerrow werden geïntroduceerd als de 
helden van de ‘new bibliography’, die niet het accent legden op het beschrijven van 
afzonderlijke edities maar op de materiële analyse daarvan aan de hand van alle 
bewaarde exemplaren. En wat die voor de interpretatie van Shakespeare’s werk 
kon betekenen, bleek uit de prikkelende studie van J. Dover Wilson, What happens 
in Hamlet.24

Toch waren het voornamelijk Neerlandici die hierop vergast werden. Nog net 
konden zij bij monde van hem, zijn vrouw of anders zijn (voormalige) stafleden 
in de jaren zestig vernemen, waarom de pretentieuze folio-editie uit 1623 van 
Shakespeare’s verzamelde werken het foute ‘solid flesh’ had in de eerste alleen-
spraak van Hamlet, terwijl de zogenaamde ‘bad quarto’s’ van 1603 en 1605 toch 
het correcte ‘sullied flesh’ lazen. Hamlet, weliswaar de onschuld zelve, ging gebukt 
onder de doodzonde van zijn moeder en beklaagde daarom zijn verdorven vlees, 
immers als kind droeg hij naar toenmalige opvatting haar zonden met zich mee. 
Dat hij zich trots op zijn krachtige vlees zou beroemen sloeg nergens op en kon 
alleen maar ontstaan zijn uit een luisterfout, ofwel bij het opnemen van de kopij 
tijdens een voorstelling ofwel door het voorlezen aan de zetter.25

Niettemin werden de banden met de Neerlandistiek nu ook formeel verbroken 
door wederom een verandering van leerstoel en de bijbehorende verhuizing. Toch 
stond de motivatie om zich verder exclusief op het terrein van de incunabelkunde 
te bewegen niet los van de ooit begonnen aanzetten tot een omvangrijk Reynaert-
commentaar. In een spraakmakend artikel uit 1968 bewandelde hij – nu samen 
met zijn vrouw – weer de vertrouwde weg door aan de hand van een enkel sterk 
voorbeeld de betekenis van de incunabelkunde voor de Neerlandistiek te demon-
streren, evenzeer vanouds vergezeld van het uitzicht op enorme projecten en niet 
in het minst uit het veld geslagen door de inmiddels opzienbarende strandingen 
van eerdere ondernemingen op die schaal. Maar de gegeven voorbeelden bleken 
wederom onweerstaanbaar, en wel zozeer dat voor de zoveelste keer de indruk 
ontstond dat hij op een goudmijn gestoten was die overliep van eenvoudig op te 
delven schatten. 

De Reynaert is in prozavorm ook in druk verschenen. De oudste edities zijn 
van 1479 en 1485. De laatste vertoont allerlei varianten, doorgaans heel kleine, 

24 J. Dover Wilson, What happens in Hamlet (Cambridge 1962): voor het eerst verschenen in 1935.
25 W. en L. Hellinga, ‘De betekenis van de incunabelkunde voor de Neerlandistiek’, in: Dietse studies. 
Bundel aangebied aan J. du P. Scholtz (Kaapstad 1965), 52-76.; Dover Wilson, What happens in Hamlet (n. 
24), 39-44.
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ten opzichte van de oudst bekende. Maar toch is het niet zo, dat die jongere de 
oudste gevolgd heeft, waarbij dan de nodige slordigheden en waanwijsheden van 
de zetter(s) de afwijkingen zouden moeten verklaren. Om aan te tonen dat het 
niet zo was gegaan, wordt de passage aan de orde gesteld, waarin Bruun – door 
Reynaert in verleiding gebracht – uitroept dat hij alle honing zal kunnen wegstou-
wen die zich aandient. In de editie-1479 staat dan vereten (‘helemaal opeten’) en 
in die van 1485 verteren. Hoe komen zulke varianten nu tot stand, wat vertellen 
ze over de relatie tussen de beide edities en wat is de meest authentieke versie? 
De editie-1485 kan niet op die van 1479 teruggaan, want om te beginnen staat er 
niets fouts of vreemds daarin met dat vereten. Bovendien kan deze vorm moeilijk 
verlezen worden tot verteren, want het gaat dan om een paar letters en niet één 
taalteken waarop men zich verkijkt. De enige mogelijkheid is, dat er een verloren 
gegane editie-[X] van vóór 1479 moet zijn geweest die zowel door de editie-1479 
als de editie-1485 gebruikt werd. Daarin zal dan op deze plaats een zetfout gestaan 
hebben, en wel vereren, niet als gevolg van een zich in de kopij verlezende zetter, 
maar eerder in het verlengde van een distributiefout. De gebruikte typen werden 
door de jongste gezel in het drukkersatelier weer in hun vakjes gedaan – typisch 
beginnerswerk – en zo’n onervaren kracht kon zich snel vergissen bij zulke sterk 
gelijkende typen als de r en de t. 

Daardoor staat er op deze plaats onzin in de editie-[X], die vervolgens spontaan 
verbeterd wordt door de zetters van de beide nu nog bekende volgende edities, die 
uiteraard de oorspronkelijke kopij niet bij de hand hebben. De editie-1479 doet 
het toevallig goed en maakt er weer het bedoelde vereten van. Maar die van 1485 
slaat een andere weg in en ‘verschlimbessert’ tot verteren, overigens ook door maar 
één letter toe te voegen. Beide zetters gaan ervan uit dat de onzin op één letter – 
en dus één handeling – betrekking moet hebben. Alleen maakt die van 1485 de 
oorspronkelijke tekst nu definitief onherkenbaar op deze plaats, want er staat geen 
onzin meer waardoor er geen aanleiding is om een fout te vermoeden. Dankzij de 
andere bronnen was er echter toch zicht te krijgen op zulk tekstbederf, waar de 
auteur van toen geen enkele greep op kon hebben.26

Op deze manieren zaaide Hellinga voortdurend twijfel vanuit en binnen uiteen-
lopende disciplines omtrent de bestaande interpretatie – en editiemethoden. Men 
verzuimde de status van de uit te geven tekst vast te stellen, verwaarloosde het 
onderzoek naar de relatie tussen de overgeleverde bronnen, las vervolgens over 
de tekst heen en volstond met zinloze woordverklaringen zonder de wereld waar-
aan de tekst refereerde daarbij te betrekken. Wat Hellinga daar tegenover stelde 
aan methodiek aan de hand van telkens weer spectaculaire voorbeelden, maakte 

26 Van Anrooij, ‘Met het oog op de dichter’ (n. 1), 229-230; Hellinga ‘De betekenis van de incunabelkunde’ 
(n. 25), 57-62.
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onveranderlijk grote indruk. Vele van zijn voorgestelde, principieel andere bena-
deringswijzen zijn evident geworden, in het bijzonder de historische opstelling bij 
het interpreteren van oudere teksten. Daardoor is het vernieuwende daarin min-
der zichtbaar geworden, het paradoxale lot van elke succesvolle innovatie die van-
zelf is gaan spreken. Maar historisch gezien gooide hij onmiddellijk na de Tweede 
Wereldoorlog niet alleen de complete Neerlandistiek overhoop van fonologie tot 
aan de Middelnederlandse letterkunde, maar legde hij tevens de basis voor een 
menigte aan nieuwe disciplines die inmiddels een eigen bestaan leiden. Die liggen 
niet alleen in de sfeer van de boekwetenschap, maar raken ook de communicatie-
wetenschappen, semiotiek, doventaal, Zuid-Afrikaans en Fries.

Een besliste drijfveer was steeds de als bijzonder urgent gevoelde noodzaak om 
de letterenstudies wetenschappelijk aanvaardbaar te maken. Daartoe wierp hij zich 
graag op de materie, keek naar de natuurwetenschappen, ontwikkelde een hang 
naar passen en meten, en probeerde indruk te maken met een toepasselijk geacht 
jargon zoals hij zelf niet zonder zelfspot durfde vast te stellen. Op de wijze van, 
situatie en context, (taal)aanbod, lezend oog, schrijvende hand, voorwetenschappe-
lijke kennis werden trefwoorden, waarmee men als staflid of student aangaf tot het 
uitvoerend team van zijn grondige reorganisatie van de geesteswetenschappen te 
(willen) behoren. 

Veel van wat hij meer in concreto beweerde, is niet houdbaar gebleken. Ook 
dat is een teken van vruchtbare vooruitgang zoals hij die zelf zo spectaculair en-
tameerde. Graag schermde hij met (quasi – )concrete verwijzingen naar overeen-
komstige kopiistenhanden en atelierorganisaties in de vroegste drukkerijen, die bij 
nader inzien ofwel onnaspeurbaar en dus oncontroleerbaar blijken te zijn ofwel 
eenvoudig niet gesteund worden door de feiten.27 Ook zijn aangehaalde interpre-
taties van de plaatsen in de Reynaert en de Gysbreght van Aemstel getuigen al-
lerminst van hardere wetenschap dan wat voordien was vertoond. Bij het krakeel 
rond de wapenrusting kan Badeloch best verwijzen naar een ander zwaard dan dat 
van haar echtgenoot, terwijl de zetter van de Reynaert-editie van 1485 evengoed 
in één blik het vereten van 1479 kan aanzien voor verteren. Maar meer in het alge-
meen bleken de aangewezen nieuwe wegen bijzonder vruchtbaar te zijn, mits men 
ze anders leerde bewandelen dan de meester met zijn grote projecten wilde. 

Misschien is wel het belangrijkste dat hij de Neerlandistiek en de geesteswe-
tenschappen in het algemeen een nieuw en naar zijn gevoel waarlijk academisch 
voorkomen gaf. Deze overtuiging of liever ambitie klonk al door in het herhaalde-
lijk beklemtonen dat theologie als oudste universitaire discipline tekststudie was, 
eigenlijk niet anders dan filologie. Dat nieuwe aanzien wist hij in geschrifte , bij 

27 Zie bij voorbeeld de constateringen van H. Brinkman en J. Schenkel (red.), in: Het Comburgse hand-
schrift, 2 delen (Hilversum 1997), 20-27.
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lezingen en in de collegezaal bijzonder sterk over te brengen. Ook als student had 
men het tintelende gevoel met iets zeer fundamenteels bezig te zijn, waarbij men 
de wortels van het wereldraadsel kon zien blootleggen aan de hand van domme-
lende zetters en arrogante kopiisten. Of omgekeerd. De samenleving is afhankelijk 
van het vermogen om tekens te lezen en teksten te begrijpen. Hellinga liet als geen 
ander zien hoe dat het beste kon. 
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De rol der Akademie in de uitgeverij,  
tijdens en kort na de oorlog

C.D. Andriesse

Toen Casimir in 1948 een subtiel effect van het vacuüm had weten uit te rekenen, 
was hij zo verrukt geweest van zijn eigen slimheid dat het helemaal niet in hem 
opkwam iets fundamenteels aan de fysica te hebben bijgedragen. De nog onduide-
lijke consequenties en het exquise karakter van zijn berekening pasten wonderwel 
bij de Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
een tijdschrift voor fijnproevers dat slechts weinigen ter wereld lazen. Ongeveer in 
deze woorden heeft Casimir zich er naar mij toe over uitgelaten. 

Die beroemd geworden publicatie On the attraction between two perfectly con-
ducting plates1 komt onmiddellijk in mijn gedachten als de rol der Akademie in 
de wetenschappelijke uitgeverij, tijdens en kort na de oorlog, aan de orde wordt 
gesteld. Is ze exemplarisch geweest, in die o zo subtiele verhandeling over een o zo 
zwakke aantrekkingskracht die geen enkele praktische toepassing kon hebben? En 
moeten we degenen gelijk geven die beweren de Akademie zich ook toen alleen 
maar met bijzaken bezighield? Voor een antwoord op deze vragen zal het functio-
neren van de Akademie onder de loep genomen moeten worden.

Misschien is het goed om meteen te zeggen dat de geschiedenis die nu volgt 
partijdig is, en dat daarin geoordeeld wordt. Voor de leden der Akademie die daar 
aanstoot aan nemen heb ik twee verontschuldigingen. Ten eerste zijn oordelen 
in historische interpretaties niet ongebruikelijk,2 en verder lag het voor de hand 
deze bijdrage te laten aansluiten op mijn kritische analyse in Dutch Messengers – A 
History of Science Publishing 1930-1980.3

Geruime tijd voor de oorlog had de Akademie besloten de uitgave van haar publi-
caties te laten verzorgen door de N.V. ‘Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij’, 

1 H.B.G. Casimir, ‘On the attraction between two perfectly conducting plates’, Proceedings KNAW 51 
(1948) 793.
2 Zie bijvoorbeeld Ernst Kossmanns bespreking van Johan Huizinga 1872-1972, in: E.H. Kossmann, Poli-
tieke theorie en geschiedenis (Amsterdam 1987), 401.
3 Cornelis D. Andriesse, Dutch Messengers – A History of Science Publishing 1930-1980 (Leiden 2008).
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een firma die voor dit doel was opgericht en eigendom was van een krant.4 Die 
‘Noord-Hollandsche’ had toen de oorlog uitbrak een half dozijn mensen aan het 
werk, minder dan er commissarissen waren die op de gang van zaken moesten 
toezien. De Akademie had recht op drie commissarissen en benoemde de antro-
poloog Ariëns Kappers, de wiskundige Brouwer en de letterkundige Salverda de 
Grave. In theorie was G.C. de Vlugt de directeur van het bedrijf, maar in de prak-
tijk was M.D. Frank het. Kort na de oorlog werd die laatste het ook in formele zin. 
Hij was de enige daar die het uitgeversvak verstond.

Frank was in 1936, op 23-jarige leeftijd, in dienst getreden. Hij had toen leer-
jaren achter de rug bij de Parijse uitgever Gallimard en, daaraan voorafgaand, bij 
de ‘Akademische Verlagsgesellschaft’ in Leipzig, waar hij mensen had leren ken-
nen die na hun vlucht uit nazi-Duitsland een grote rol in de internationale uit-
geverij zijn gaan spelen.5 Met deze achtergrond lag het voor de hand dat hij De 
Vlugt bijna meteen voorstelde niet alleen ‘exploitant van gesubsidieerd drukwerk’ 
te zijn, maar ook zelf wetenschappelijke werken te gaan uitgeven.6 Hij deed dit 
voorstel in 1937. In een memorandum, dat door de commissarissen, dus ook door 
enkele Akademieleden, besproken werd, bepleitte hij een specialisatie in exact-
wetenschappelijke richting, met boeken in de Duitse of Engelse taal.7 Daar zat 
de omzet, zoals hij in Leipzig had gezien. Maar de Vlugt wilde geen risico. Hij 
liet Frank weten dat zoiets pas mogelijk zou zijn als de boeken uit winst van de 

4 In 1931 wilde de Akademie af van de rompslomp bij het uitgeven van haar publicaties: propaganda, 
verkoop, administratie, voorraadbeheer, etc. Daarom verzocht ze de drukkerij ‘Holland’, een dochteronder-
neming van het antirevolutionaire dagblad De Standaard waarmee ze al een contract had, om deze zaken 
over te nemen. Voor dit doel werd op 13 augustus 1931 ten overstaan van notaris Mr G. Ruys te Amsterdam 
de N.V. ‘Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij’ opgericht, met als comparanten G.C. de Vlugt (direc-
teur van de krant en van de drukkerij, tevens zoon van de Amsterdamse burgemeester) en W. Verheggen 
(procuratiehouder), met een kapitaal van 5.000 gulden, waarvan geplaatst 1.500 en gestort 10%. Meer was 
niet nodig, want de Akademie betaalde alle kosten. De Vlugt en Verheggen droegen de aandelen die ze bij 
de oprichting in bezit gekregen hadden direct over aan de drukkerij, en dus aan de krant. Eind 1940, toen 
de aanstelling van de Deutschfreundliche Max Blokzijl als toezichthouder van De Standaard onvermijdelijk 
geworden was, gaf dat een probleem. Het lukte De Vlugt echter de ‘Noord-Hollandsche’ aandelen van de 
krant over te nemen, door ze te ruilen tegen feitelijk waardeloze papieren, waardoor de uitgeverij in zijn 
handen kwam en de Duitsers er niet rechtstreeks invloed op konden uitoefenen. Wel moest M.D. Frank, 
die in 1939 adjunct-directeur geworden was (hij was in 1936 aangesteld), deze functie neerleggen omdat 
hij een halfjood was.  
5 Te noemen zijn Walter Jolowizc, eigenaar van de ‘Akademische Verlagsgesellschaft’, diens zwager Kurt 
Jacoby, een voortreffelijk acquisiteur, en voorts Julius Podolanski, Erich Proskauer en Paul Rosbaud, zeer 
begaafde en deels ook avontuurlijke redacteuren. Ze vormden de gist in ‘Academic Press’ en ‘Interscience’, 
nieuwe uitgeverijen in New York, en in de schepping van ‘Pergamon Press’ in Engeland.
6 Citaat uit een bandopname van een gesprek van Han Kruyswijk en Pieter Bolman met Menkes Daniël 
Frank op 20 november 1985.
7 Nagelaten papieren van M.D. Frank (in 1995 te Heemstede).
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‘Noord-Hollandsche’ gefinancierd konden worden. En er was geen winst.8

Nu is het vreemde dat ook van de Akademie weinig steun viel te verwachten. 
Weliswaar had die eind jaren ’30 zelf plannen om boekreeksen uit te geven, maar 
die plannen gingen in een andere richting. Zo zou er een vierdelig werk over een 
expeditie van de geoloog Brouwer naar Indië komen, en was er al een contract 
getekend voor de uitgave van een twaalfdelige geschiedenis van de Nederlandse 
rechtsbeschrijving – ‘zo’n Erasmus-affaire’.9 De geringe marktwaarde van zulke 
reeksen speelde kennelijk geen rol. Toen Frank ten slotte voor zijn plan bij Casimir 
te rade ging en een afspraak op het Natuurkundig Laboratorium van Philips in 
Eindhoven had gemaakt, was het mei 1940.

8 De ‘Noord-Hollandsche’ gaf in de jaren dertig naast de werken van de Akademie enkele dissertaties en 
de Enkhuizer Almanak uit, terwijl een stuk of wat op eigen risico uitgegeven boeken (o.a. over hyacinthen en 
Russische emigranten) nauwelijks hun geld opbrachten. Pas in de jaren veertig slaagde ze erin met ‘vreemde’ 
uitgaven winst te maken. De serie leerboekjes voor het middenstandsonderwijs bleek een bestseller, met 
meer dan honderdduizend exemplaren per titel.
9 Toespeling op de Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, een nieuwe teksteditie van Erasmus’ wer-
ken (onder redactie van J.H. Waszink, L.E. Halkin, C. Reedijk en C.M. Bruehl), waarvan het eerste deel pas 
in 1969 kon verschijnen, 22 jaar nadat Frank de Akademie aan haar voornemen had herinnerd en 27 jaar 
nadat K.A. Meissinger uit München  geschetst had hoe zo’n nieuwe editie eruit zou moeten zien (midden 
in de oorlog dus). Citaat uit een bandopname van een gesprek van Han Kruyswijk en Pieter Bolman met 
Menkes Daniël Frank op 20 november 1985.

M.D. Frank was de hoofdpersoon in de 
ontwikkeling van de uitgeverij
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De oorlog zette een streep door alle internationale publicatieplannen. De Gleich-
schaltung van Nederland die de Duitse bezettingsmacht nastreefde, en de daar-
mee samenhangende Endlösung, tastten de akademische vrijheid aan en kregen 
een barbaars karakter. De Akademie, direct van haar koninklijke ‘K’ ontdaan, 
kwam in 1942 aan de beurt. Het begon ermee dat J. van Dam, secretaris-gene-
raal op het gelijkgeschakelde departement van OWK (Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming), weigerde de verkiezing van de historicus Huizinga tot 
voorzitter van de Afdeling Letterkunde goed te keuren.10 Wat volgde was erger.

Terwijl de inwoners van Amsterdam in augustus van dat jaar getuige waren 
van grootschalige jodendeportaties, kreeg de Akademie op lompe wijze, via een 
opdracht aan de uitgeverij, te horen dat een artikel van de zoöloog B. Stiasny 
niet gedrukt mocht worden, omdat hij jood was, en voorlopig ook niet een 

10 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 6 (‘s Gravenhage 1975), 
565-noot.

M.E. ’t Hart, administrateur van het bureau van de Akademie was in de praktijk de gespreks-
partner van de Noordhollandsche Uitgeversmaatschappij. Foto uit 1958 toen ’t Hart een ko-
ninklijke onderscheiding opgespeld kreeg door minister Cals.
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mededeling van de jurist P. Scholten, terwijl alvast werd aangekondigd dat be-
zwaar gemaakt zou worden tegen uitgaven in het Engels.11 Dit laatste raakte met 
name de uitgave van de Proceedings, die al sinds 1898 in het Engels waren.12 Het 
Algemeen Bestuur, dat het verbod besprak, meende dat het weinig anders kon 
doen dan Van Dam eraan te herinneren dat hij nadrukkelijk had toegezegd geen 
censuur op de uitgaven van de Akademie te zullen uitoefenen. Het alternatief 
om alle activiteiten op te schorten was de meerderheid te gortig.13 De uitgave van 
de Proceedings werd dus gestopt, en niet alleen die. Door het ingrijpen van de 
bezetter werd de gebruikelijke stroom publicaties van de ‘Noord-Hollandsche’ in 
het najaar van 1942 meer dan gehalveerd.14

Het werd rustig op het kantoor van de uitgeverij. Dit bevond zich aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal, op nummer 68/70, met in het souterrain de rotatie-
pers van de drukkerij waar alles mee begonnen was.15 Frank heeft er een beeld 
van opgeroepen: ‘We hadden daar twee zolders, die liepen van de Nieuwezijds 
naar de Spuistraat, 15 meter diep, en op de bovenste zolder stonden aan weers-
zijden rekken tot aan het dak. Daar lagen de Proceedings en al die overdrukjes, 
in een omslag met, achterop, een lijst van de andere overdrukjes. Dus je had 
daar 300 vierkante meter, eigenlijk zou je het in kubiek moeten zeggen, en daar 
lagen die overdrukjes. Dan kreeg je een order van één los overdrukje van 80 cent, 
waarvan je 80% moest afdragen aan de Akademie. Op een gegeven moment heb-
ben we gezegd: We verdommen het verder, dat gedoe met die overdrukjes.’16

Een ander kneuterig oorlogsbeeld is te vinden in de uitnodiging voor een lunch 
op 15 februari 1944 ten huize van De Vlugt in Naarden. Op die dag bestond de 
uitgeverij namelijk 12½ jaar. De directeur wenste dit feit met zijn contactper-
soon bij de Akademie, de administrateur M.E. ’t Hart, te vieren en bood hem 
aan dat ‘zijn medewerker Frank’ hem op de tram naar Naarden zou begeleiden. 
Het Bestuur van de Akademie besloot daar een bloemstuk van 50 gulden te doen 
bezorgen, samengesteld uit azalea’s en losse bloemen, of azalea-mollies.17  

11 Noord-Hollands Archief (NHA): Archief (K)NAW, Verslag van de vergadering van het Algemeen Be-
stuur op 19 september 1942.
12 Yola de Lusenet, ‘A century of Proceedings – A brief history’, in: L.M. Schoonhoven (ed.), Gems from a 
century of science 1898-1997 (Amsterdam 1997).
13 Zie noot 10.
14 De Fondscatalogus van de ‘Noord-Hollandsche’ uit 1949 laat zien dat in de laatste drie jaar vóór de 
oorlog 24, 31 en 23 titels werden uitgeven, in de zes jaren van 1940 tot en met 1945 respectievelijk 36, 36, 26, 
12, 11 en 13 titels, en in de eerste drie jaar na de oorlog 39, 42 en 55 titels.
15 Zie noot 4.
16 Citaat uit een bandopname van een gesprek van Han Kruyswijk en Pieter Bolman met Menkes Daniël 
Frank op 20 november 1985.
17 NHA, Archief (K)NAW, Brief van M.W. Woerdeman aan G.C. de Vlugt van 14 februari 1944, met de 
wens dat ‘er onder Uw directie nog vele werken der Akademie het licht mogen zien en tot beider tevreden-
heid geëxploiteerd mogen worden.’
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Na het verjagen van de Duitsers zag Frank zijn kans schoon en begon hij met-
een te werken aan het plan van 1937 om de uitgeverij te specialiseren in exact-
wetenschappelijke richting, met boeken – niet in de taal van de nazi’s maar al-
leen in de taal van de bevrijders, de nieuwe lingua franca.  ‘We dachten,’ zo wist 
hij zich 40 jaar later te herinneren, ‘… die naam Noord-Hollandsche op onze 
Engelse uitgaven, dat is gewoon onmogelijk, we maken er North-Holland van. 
Nou, daar is me een opstand over ontstaan bij de Akademie, dat ik er North-
Holland van maakte zonder hun toestemming te vragen …’.18 

Wie bedenkt dat de uitgeverij een zelfstandige N.V. was, kan moeilijk begrijpen 
wat tegen zo’n aanpassing viel in te brengen. Helaas is van die ‘opstand’, die laat 
in 1945 moet hebben plaatsgevonden, niets in de archieven van de Akademie 
terug te vinden. We vinden daar alleen een briefje uit januari 1946: ‘Indien gij 
[Frank] meent dat dit de verkoop kan bevorderen heeft het Bestuur geen over-
wegend bezwaar tegen de vermelding van den naam Uwer N.V. in de Engelsche 
en Nederlandsche talen’.19 De formulering ‘geen overwegend bezwaar’ spreekt 
echter boekdelen, en wijst erop dat binnen de Akademie wel degelijk bezwaren 
bestonden. Mogen we besluiten dat de symboliek van deze stap heel goed begre-
pen werd?20

Spoedig bleek dat de Akademie ook overigens voor het realiseren van zijn 
internationale plannen niets te bieden had. Frank, die mededirecteur van de uit-
geverij werd en een deel van de aandelen wist te verwerven,21 wilde desgevraagd 
toegeven dat de band met dit gezelschap een zekere bescherming bood – omdat 
de ‘North-Holland’ dan wel een fatsoenlijke firma moest zijn – maar moest zijn 
auteurs van elders halen. Luister naar die geaffecteerde stem van hem: 

‘Sybren de Groot heb ik ècht niet door de Akademie leren kennen. Casimir had ik al voor 
de oorlog in Leiden ontmoet, toen niemand nog wist dat hij een belangrijk fysicus zou 
worden, làng voordat hij lid van de Akademie werd. Waszink was in 1946 ook nog geen 
lid van de Akademie. Een man als Pos, de vroeg overleden filosoof in Amsterdam, heb ik 

18 Citaat uit een bandopname van een gesprek van Han Kruyswijk en Pieter Bolman met Menkes Daniël 
Frank op 20 november 1985.
19 NHA, Archief KNAW, Brief van M.D. Frank aan het Bestuur van 25 januari 1946 over  redenen voor het 
aannemen van de Engelse naam; het antwoord van de secretaris M.W. Woerdeman aan Frank is van 30 janu-
ari 1946. Frank schrijft dat hij al enige tijd North-Holland Publishing Company op zijn Engelse uitgaven 
vermeldt, ‘met in kleinere letter tusschen haakjes hieraan toegevoegd N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers 
Maatschappij’. Hij legt dan uit deze niet bijzonder fraaie vertaling van de eigen naam nodig te achten, ‘om-
dat de Nederlandsche naam van onze maatschappij voor een Angel-Saksisch land een nooit te onthouden 
begrip zal vormen en wij er bij de exploitatie moeilijkheden van ondervinden.’ Het cursief gedrukte zinsdeel 
staat waarschijnlijk ten onrechte in de tegenwoordige tijd en niet in de toekomende tijd.  
20 De Lusenet, ‘A century of Proceedings’ (n. 12).
21 Nagelaten papieren van M.D. Frank (in 1995 te Heemstede).
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in Haarlem leren kennen omdat wij daar in een clubje zaten. Hij kwam in 1946 bij ons en 
vroeg of wij een filosofencongres wilden uitgeven, en daar is de hele serie Studies in Logic 
uit voortgekomen’.22

   
Nog een laatste citaat: ‘Het blijft waar, dat de ‘Noord-Hollandsche’ op verzoek van 
de Akademie is ontstaan, maar dat de Akademie ooit een stimulans geweest is om 
iets op eigen risico uit te geven kun je niet zeggen. [Hoe je dat moet doen,] dat is 
nu juist mijn vak geweest!’23

Het kostte hem tien jaar om een behoorlijk winstgevende uitgeverij van de grond 
te krijgen.24 Eerst moest hij ervaren dat boeken en boekreeksen niet geweldig veel 
opbrachten, zelfs in wetenschappen die een stormachtige groei doormaakten. Niet 
boeken, maar tijdschriften met de nieuwtjes bleken de primaire media te zijn. 
Verder bleek dat de abonnementen daarop, die zoals bekend vooruit betaald moe-
ten worden, nu juist het risicokapitaal konden verschaffen dat nodig is voor groei. 
Het was dus de kunst om snel publicerende, maar niettemin goed geredigeerde 
tijdschriften op de markt te zetten waar die nog niet, of slecht, bediend was.

Welnu, met Nuclear Physics en Nuclear Instruments & Methods, de tijdschriften-
tweeling met brede internationale redacties die in de loop van de jaren vijftig begon 
te verschijnen, werd ‘North-Holland’ een wereldsucces.25 Dit succes was te dan-
ken aan de diplomatie waarmee Frank langzaam maar zeker vriendschappelijke 

22 In de volgorde waarin deze auteurs genoemd zijn: [1] S.R. de Groot, Thermodynamics of irreversible 
processes (Amsterdam: North-Holland 1951). [2] H.B.G. Casimir (met H. Brinkman, later ook met J. de 
Boer en H.G. van Bueren): redacteur van de reeks Monographs on theoretical and applied physics (Amster-
dam: North-Holland, uitgegeven sinds 1948); [3] J.H. Waszink (samen met Chr. Mohrmann, G. Quispel 
en W.C. van Unnik): redacteur van het tijdschrift Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and 
language (Amsterdam: North-Holland, uitgegeven sinds 1947). [4] H.J. Pos (samen met J. Barwise e.a.): re-
dacteur van het tijdschrift Studies in logic and the foundations of mathematics (Amsterdam: North-Holland, 
uitgegeven sinds 1951); Zie ook: Feestbundel aangeboden door vrienden en leerlingen aan Prof. Dr. H.J. Pos, 
ter gelegenheid van het bereiken van de 50 jarige leeftijd op 11 Juli 1948 (Amsterdam: North-Holland 1948) 
en E.W. Beth, H.J. Pos & J.H.A. Hollak (eds.), Proceedings of the tenth international Congress of Philosophy - 
Actes du Xme Congrès international de Philosophie (Amsterdam: North-Holland 1949). Het citaat komt uit 
een bandopname van een gesprek van Han Kruyswijk en Pieter Bolman met Menkes Daniël Frank op 20 
november 1985.
23 Citaat uit een bandopname van een gesprek van Han Kruyswijk en Pieter Bolman met Menkes Daniël 
Frank op 20 november 1985.
24 Samengevat in twee overzichtsartikelen: [1] J.K.W. van Leeuwen, ‘The decisive years for international 
science publishing in the Netherlands after the Second World War’, in: A.J. Meadows (ed.), Development 
of science publishing in Europe (Amsterdam 1980). [2] Einar H. Fredriksson, ‘The Dutch publishing scene: 
Elsevier and North-Holland’, in: E.H. Fredriksson (ed.), A century of science publishing: a collection of essays 
(Amsterdam 2001).
25 De volledige titels van de opgezette tijdschriften waren: Nuclear physics: monthly journal devoted to the 
experimental and theoretical study of atomic nuclei, nuclear fields and the fundamental aspects of cosmic radi-
ation (verscheen maandelijks vanaf 1956; in 1967 gesplitst in een A- en een B-serie) en Nuclear instruments 
and methods: a journal on accelerators, instrumentation and techniques in nuclear physics (verscheen eens in 
de twee weken vanaf 1957; sedert 1959 met de lange ondertitel). 
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relaties met scientists buiten Nederland had weten op te bouwen – met mannen die 
ertoe deden. Het netwerk van deze relaties zou zijn schaduw-akademie worden. 
Centrale figuren in de twee tijdschriftnetwerken waren Léon Rosenfeld en Kai 
Siegbahn, en hun rol in de schaduw-akademie zal hier even worden aangestipt, al 
valt ze strikt genomen buiten het kader van deze bijdrage.

Rosenfeld, een klassiek geleerde, had in de jaren dat hij in Nederland verbleef – 
hij was in 1940 hoogleraar natuurkunde in Utrecht geworden en ging daar in 1947 
weer weg – contact gezocht met Frank. Nadat die Rosenfelds oratie had gedrukt, 
hadden ze samengewerkt in de uitgave van een ambitieus boek over kernkrach-
ten.26 Helaas bleek het achterhaald toen het in 1948 verscheen, want wat er niet in 

26 Uitgaven: [1] Léon Rosenfeld, Ontwikkeling van de causaliteitsidee, Rede uitgesproken bij de aanvaar-
ding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (Amsterdam: Noord-Hollandsche Uit-
gevers Maatschappij, 1942) {cf. Léon Rosenfeld, L’évolution de l’idée de causalité, Discours inaugural prononcé 
à l’université d’Utrecht (Bruxelles 1942)}. [2] Léon Rosenfeld, Nuclear forces (Amsterdam: North-Holland, 
1948). [3] Léon Rosenfeld, Theory of electrons (Amsterdam: North-Holland, 1951). Na diens dood heeft 
Frank de man herdacht in ‘Author, editor and friend’, een van de weinige door hem gepubliceerde artikelen, 
verschenen in Nuclear Physics A223 (1974) ix.  

In 1946 wordt de overgang naar de Engelse naam van de uitgeverij zichtbaar
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stond was de elementaire schilstructuur van de kern en de verklaring daarvan, die 
juist op dat moment werden ontdekt. Van een herdruk kon dus geen sprake zijn, 
maar Rosenfelds naam werd er niet door aangetast. Als een spin bewoog hij zich 
door het web dat om het Kopenhaagse instituut van Bohr gesponnen was, alles wat 
daar voorviel vangend en een plaats toekennend. Omdat hij ook niet uit een grote 
natie voortkwam – hij was een Belg – was hij de ideale man om een internatio-
naal kernfysisch tijdschrift op te zetten en te leiden, dat naast de Physical Review 
van het Amerikaanse ‘Institute of Physics’ een kans zou maken. Bij de opzet van 
Nuclear Physics speelde trouwens ook de op gang komende Europese samenwer-
king in een grote versneller bij Genève (CERN) een rol.27 ‘We wisten niet wat we 
begonnen’ moet Frank hebben gezegd, ‘we wisten zelfs niet welke prijs we moesten 
vragen, maar toen kwamen de abonnementen binnen, de ene na de andere, iedere 

27 S.R. de Groot, ‘De Europese organisatie voor kernfysisch onderzoek (CERN)’, in: Nederlands Tijdschrift 
voor Natuurkunde 20 (1954) 307.

Studies in Logic was een van de eerste series die de zich als Engelstalig afficherende North-
Holland Publishing Company uitbracht.
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week meer, 1453 in het eerste jaar [1956] – het was hèt gat in de markt’.28

En dan het andere tijdschrift. Het was te voorzien dat de kernfysische experimen-
ten die bij Genève werden opgezet een tijdschrift zouden kunnen voeden, maar dat 
Nuclear Instruments & Methods uniek zou worden, zelfs niet bedreigd door con-
currenten uit Amerika, was niet te voorzien geweest en grotendeels te danken aan 
de kwaliteiten van Kai Siegbahn. Reeds als student had deze Zweed met zijn va-
der, een Nobelprijswinnaar, alle groten van de fysica bezocht, en zijn ontdekking 
van scherpe resonanties tussen elektronen in de kern en daarbuiten (die gevoelige  

28 P. Bolman (voormalig medewerker van ‘North-Holland’), interview in Londen op 11 september 2003.

Nuclear Instruments was een van de bladen waarmee North Holland zich een plaats op de in-
ternationale markt van wetenschappelijke tijdschriften veroverde.
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chemische analyses mogelijk maakten) had zijn eigen naam gevestigd.29 Hij zou er 
ook zèlf een Nobelprijs voor krijgen, maar Frank had hem dertig jaar daarvóór al 
gestrikt. Met hulp van Siegbahns naam en netwerk, reeds ingezet voor een werk over 
de kernspectroscopie, kon ‘North-Holland’ een tijdschrift op de markt brengen dat 
richting gaf aan de toenemende toepassing van nucleaire methoden in de chemie, de 
biologie en de geneeskunde.30 Het is echter tijd om terug te keren tot de Akademie.  

We moeten namelijk nog de rol bespreken die de Akademie in en kort na de oor-
log heeft gespeeld in een wetenschappelijk hoogst interessante uitgave, niet van de 
‘eigen’ uitgeverij maar van een andere, te weten Elsevier. Het begon ermee dat ze 
in het voorjaar van 1942 duizenden publicaties over organisch chemisch onder-
zoek aan Elsevier uitleende, ten behoeve van een encyclopedie op dit gebied.31 De 
Akademie begreep dus wat daar speelde toen het departement van OWK haar in 
het najaar, op het hoogtepunt van de jodendeportaties, om inlichtingen vroeg over 
de wetenschappelijke status van dr F. Radt en de encyclopedie waaraan hij werkte. 
Deze Fritz Radt was een jood. De directeur van Elsevier bleek het departement 
gevraagd te hebben de man van deportatie vrij te stellen omdat hij onmisbaar was. 
Na advies van de hoogleraar Kruyt te hebben ingewonnen – dus niet op eigen 
gezag, wat in een morele kwestie als deze denkbaar geweest zou zijn – schreef de 
secretaris van de Akademie het volgende aan OWK terug:

‘Het […] Encyclopædische werk voor de Organische Chemie zal inderdaad, zoowel voor 
de wetenschap als voor de industrie, in een zeer groote behoefte voorzien. […] Uit het door 
de uitgever terzake verstrekte gedeelte is gebleken, dat de redacteur zonder twijfel over de 
bijzondere, en inderdaad zeldzame begaafdheid beschikt, die voor een dergelijk werk van 
documentairen aard een eerste vereischte is. Het zou derhalve in het algemeen belang zijn, 
indien aan dr. Radt kon worden toegestaan zijn werkzaamheden aan de Encyclopædie on-
gestoord voort te zetten’.32 

29 Interview met K.M. Siegbahn in Uppsala op 14 november 2003. Frank vroeg hem in 1952 om een 
boek over kernspectroscopie. Het uit dat verzoek voortgekomen door Siegbahn geredigeerde werk Beta- 
and gamma-ray spectroscopy werd in 1955 door North-Holland uitgegeven. Tien jaar later verscheen een 
herziene en uitgebreide versie, die enige herdrukken beleefde: Alpha-, beta- and gamma-ray spectroscopy 
(Amsterdam: North-Holland, 1965; 19662; 19683; 19744).
30 Kai Siegbahn, ‘Editorial note at the event of the 500th volume of NIM-A’, in: Nuclear instruments & 
methods in physics research 500 (2003), page v-vii. 
31 NHA, Archief (K)NAW, Memorandum van 16 april 1942, waarin wordt vastgesteld dat de onderne-
ming erg groot is en M.W. Woerdeman aan H.R. Kruyt vraagt of hij met die uitlening accoord gaat.
32 NHA, Archief (K)NAW, Brief van 13 november 1942 van het departement van OK&W aan de Akade-
mie en het antwoord dat M.W. Woerdeman op 24 november gegeven heeft. Hierbij zijn ook de beide brieven 
van H.R. Kruyt van 20 november aan respectievelijk L. van Vuuren (de ‘foute’ rector magnificus in Utrecht) 
en M.W. Woerdeman van belang. 



158 De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960

Het is nodig deze tekst te citeren, omdat ze een oordeel bevat waarop de Akademie 
nog terug zou komen. Welk effect deze brief gehad heeft is niet met zekerheid vast 
te stellen. Zeker is dat Radt in het begin van 1943 onderdook.33

Laten we hier even pauzeren en vragen hoe Elsevier, op dat moment zonder 
enige ervaring in de wetenschappelijke uitgeverij, dacht te kunnen concurreren 
met Beilsteins Handbuch der organischen Chemie, een monumentale uitgave van 
Springer.34 Het antwoord is dat de visionaire Elsevier-directeur J.P. Klautz al ruim 
voor de oorlog de nederlaag van nazi-Duitsland en de overwinning van Amerika 
voorzag.35 Daarom had hij in 1937 twee gevluchte Duitse joden, sleutelfiguren in 
de ‘Beilstein’-uitgave, een baan aangeboden om een Engelse versie van dit hand-
boek op te zetten en een groepje chemici te leren hoe men zo’n werk redigeert. 
Radt was de ene en Josephy de andere. Radt zou de oorlog overleven, Josephy niet. 
Na de afrekening met de nazi’s dacht Klautz duizenden van die encyclopedieën in 
Amerika te kunnen afzetten. Hij was bereid er heel veel in te investeren.

33 Stefan Radt heeft over de geschiedenis van zijn vader Fritz onder meer het volgende verteld (interview 
in Onnen op 3 april 2003): Na een studie in de chemie en industrieel laboratoriumwerk had Friedrich Rich-
ter van Springer Verlag Fritz Radt een aanstelling in Berlijn gegeven als redacteur van de vierde druk van 
Beilsteins Handbuch der organischen Chemie, kortweg de ‘Beilstein’. Radt was van joodse afkomst en had ook 
een joodse vrouw, Jula Cohn. Na de Machtübernahme van de nazi’s kon Richter hem nog vier jaar aan het 
werk houden, evenals Edith Josephy, een andere voor de ‘Beilstein’ waardevolle joodse redacteur. Maar in 
1937 moest hij hen beiden toch ontslaan. Edith was ondernemend, in tegenstelling tot haar verlegen collega 
Fritz, en had toen al, door haar contacten met ‘Ted’ Klautz van Elsevier, een uitweg gevonden, ook voor Fritz 
en zijn gezin. Beiden emigreerden en gingen in Amsterdam aan een Engelse versie van de ‘Beilstein’ werken. 
Bij het uitbreken van de oorlog was een eerste deel klaar, en ze waren bezig aan het volgende deel toen ze – 
allebei in Bussum wonend – in de zomer van 1942 gesommeerd werden zich in ‘Asterdorp’ te vestigen, een 
kamp in een Amsterdamse buitenwijk. Edith kon zich niet voorstellen dat een overheid misdadig kon zijn 
en vertrok met haar moeder naar ‘Asterdorp’, om nooit meer terug te komen. Fritz ging niet en dook begin 
1943 onder. Hij werd daarbij geholpen door de gebroeders Roelofs, van wie er één, Bob,  aan de Engelse 
‘Beilstein’ meewerkte en tegelijk illegaal actief was. Tot en met de zomer van 1943 zat hij in diverse huizen in 
Soest, waar zijn werk (het excerperen van gegevens over organische verbindingen) naartoe gebracht werd. 
Op het bericht dat Bob Roelofs was opgepakt moest hij overhaast naar een boerderij en heeft zijn 16-jarige 
zoon zijn paperassen in een zoldering verborgen. Pas in september 1943, toen valse identiteitspapieren 
gereed gekomen waren, kon hij dichter bij Elsevier gaan wonen, op een étage aan de Valeriusstraat in Am-
sterdam, waarvan de exorbitante huur van 300 gulden per maand door Klautz werd betaald. Hier werden 
de kisten met boeken en tijdschriften bezorgd die voor het excerperen nodig waren en die bij Elsevier aan 
de Herengracht (in het SHV-gebouw) waren ingepakt. Ook toen was Radt zijn leven echter niet zeker, want 
het gerucht dat de valsheid van de identiteitspapieren ontdekt zou zijn, heeft hem nog een maand naar een 
woning aan de Prinsengracht gebracht. Fritz heeft ruim twee jaar aan de Valeriusstraat gewoond, tot decem-
ber 1945, omdat het eigen huis in Bussum in de oorlog door een explosie was beschadigd en eerst hersteld 
moest worden. Daar heeft hij tot zijn 76ste jaar aan de Engelse ‘Beilstein’ gewerkt, de laatste 16 jaar weer 
in opdracht van zijn oude baas Friedrich Richter, want toen hij in 1953 zestig jaar werd, heeft Elsevier dit 
encyclopedische project weer aan Springer-Verlag moeten overdoen.  
34 Friedrich Richter, 75 Jahre Beilsteins Handbuch der organischen Chemie (Berlin 1957). Zie ook Heinz 
Götze, Springer-Verlag, History of a scientific publishing house, part 2 (1945-1992), (Berlin 1996), 52-54. 
35 Johannes Pieter (zich ‘John’ of ‘Ted’ noemende) Klautz, In de ban van mijn eigen schaduw (fantasierijke 
autobiografie) (Huizen 1987?). Zie ook F.B. Bakels RSzn, Elsevier 100 [De geschiedenis der N.V. Uitgevers-
maatschappij Elsevier 1880-1980], onvoltooid manuscript (1987?).
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De oorlog was nog niet voorbij of hij bood vier ‘Beilstein’-redacteuren, die 
bij Springer in het verwoeste Berlijn geen emplooi meer hadden, een baan in 
Amsterdam aan. Hij kon ze heel erg goed gebruiken om tempo te krijgen in de 
productie van zijn encyclopedie – er zouden twee delen per jaar moeten verschij-
nen. Daarna verzocht hij de secretaris-generaal op het ministerie van Justitie in te 
stemmen met de immigratie van vier Duitse staatsburgers. Via het ministerie van 
OKW (dus niet langer OWK) kwam die vraag bij de Akademie terecht, die in de 
zomer van 1946 om advies gevraagd werd.36 Dit advies eindigt als volgt:

[Wetenschappelijk gezien] ‘is Elsevier’s Encyclopædie waardevol, maar ze kan Beilstein’s 
Handbuch niet vervangen. In het algemeen belang van de wetenschap dient alles gedaan te 
worden wat mogelijk is om het voor de voortzetting van Beilstein’s Handbuch nog beschik-
bare apparaat van werkkrachten zooveel mogelijk in stand te houden, temeer daar de in de 
toekomst nog te behandelen stof naar verhouding slechts gering is. Door inwilliging van 
het verzoek van Elsevier’s Publishing Company zou echter de mogelijkheid van een niet-
voortzetting van Beilstein’s Handbuch aanmerkelijk worden vergroot, terwijl het belang der 
organische chemie dringend de afsluiting van dit standaardwerk vereischt’.37

Door deze steun voor het Duitse monument dat niettemin zijn zwakke kanten 
had – het was verouderd en, wat de Akademie ook mocht denken, op geen stuk-
ken na gereed – viel het plannetje van Klautz in duigen. Als hij Springer na de 
Duitse ineenstorting wilde vóór blijven, dan zou hij elders redacteuren moeten 
ronselen.38

Zo zwaar het advies was in economisch-politieke zin, zo licht was het in we-
tenschappelijke zin. Men kan toch niet iets ouds, dat qua opzet uit de jaren twin-
tig stamde, met iets nieuws vergelijken? Toch niet iets vols vergelijken met iets 
dat eigenlijk nog vol moet lopen? Verder zit er een opvallende matiging in het 
oordeel dat de encyclopedie waardevol zou zijn, terwijl de Akademie in de oor-
log nog verklaarde dat ze in een zeer grote behoefte zou voorzien. Het doel dat met 
dit, en het vorige, advies bereikt moest worden zal wel een rol hebben gespeeld, 

36 NHA, Archief KNAW, Brieven van 22 juli 1946 (met het verzoek om advies van het ministerie van 
OKW), 24 juli (van de Akademie aan de hoogleraren J.M. Bijvoet, F. Kögl en H.R. Kruyt met het verzoek in-
formatie te geven over Elseviers encyclopedie), 27 augustus (met de reactie van Kögl en Kruyt) en 29 augus-
tus (met een ongevraagde reactie van P.E. Verkade, die zegt het met het standpunt van Kögl eens te zijn).
37 NHA, Archief KNAW, Brief van M.W. Woerdeman aan het ministerie van OKW van 3 september 
1946.
38 Dit ronselen van redacteuren was één van de eerste taken van P. Bergmans, die in 1946 bij Elsevier werd 
aangesteld om de wetenschappelijke uitgaven te managen. M.M.Y. (Yvonne) Meyer-Praxmarer heeft op 25 
maart 2003 te Abcoude verteld over het bezoek dat Piet Bergmans in 1947 bracht aan Leo Ruzicka te Zürich, 
waarbij hij de laatste dringend om jonge gepromoveerden verzocht, die aan de redactie van de encyclopedie 
wilden meewerken. Zij, Yvonne, is op zo’n verzoek ingegaan, hoewel ze haar dissertatie toen nog niet af had, 
en is toen naar Amsterdam getrokken. In 1950 waren daar een dozijn chemici met de redactie bezig. 
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maar was er nu ook echte kritiek? Om wetenschappelijk gewicht aan haar oor-
deel toe te voegen had de Akademie in haar inleiding opgemerkt dat het werk 
‘wel eens zal kunnen blijken te lijden aan een onvoldoende strakheid van de 
systematiek, die de hanteerbaarheid allerminst ten goede zal komen’.39

Het was een voorspelling waarin ze zich vast zou bijten. Voorlopig was het oordeel 
echter aan de markt. De recensies van het eerste deel, in feite deel 14 uit de voor-
ziene reeks van 20, waren lovend. Het kon al in 1946 verschijnen omdat het nog juist 
voor de oorlog gedrukt was en alleen maar gebonden hoefde te worden. Leo Ruzicka, 
een Nobelprijswinnaar, prees het uitvoerig om de toegankelijkheid en helderheid die 
door het Kékulé-symbool voor de benzeenring verkregen was, en wees er fijntjes op 
de ‘Beilstein’ nog niet aan de cyclische verbindingen toe was, ‘de belangrijkste natuur-
lijke stoffen die in de moderne industrie heel veel worden gebruikt’. Louis Fieser, die 
met zijn recensie de Amerikaanse markt bereikte, noemde het werk uitstekend omdat 
het zo up to date was, en wijs omdat het zich aan de namen had gehouden die de on-
derzoekers aan hun stoffen gegeven hadden en geen nieuwe nomenclatuur wenste te 
introduceren, waarna hij het hartelijk aanbeval.40 

De uitstekende recensies hadden echter niet tot gevolg dat het werk ook uitstekend 
verkocht. Opnieuw liep Klautz tegen de ‘Beilstein’ op, waarvan een spotgoedkope 
roofdruk de Amerikaanse markt had overspoeld en de roep om nog meer ‘Beilstein’ 
had versterkt. Na 3 jaar had hij nog maar 700 intekeningen op zijn encyclopedie, half 
zoveel als alleen al nodig was om de redactie te bekostigen, en een fractie van de mil-
joenen die er al aan waren uitgegeven. Opnieuw wendde hij zich tot de overheid om 
steun. Zo kwam het dat de Akademie in 1949 een tweede kans kreeg om een bijdrage 
te leveren aan dit – volgens het eigen advies van 1942 – voor de wetenschap noodza-
kelijke project, want in de zomer van dat jaar vroeg het ministerie van OKW haar of 
die steun gegeven zou moeten worden.

Ze had drie maanden nodig om nee te zeggen.41 Deze keer redeneerde ze dat de 
overheid geen garantie op een wetenschappelijk werk kon geven, en evenmin de 

39 NHA, Archief KNAW, Brieven van 22 juli 1946, 27 en 29 augustus 1946.
40 E. Josephy & F. Radt (eds.), Elsevier’s Encyclopædia of Organic Chemistry – Origin and general scope 
(Amsterdam 1948). Het in 1946 verschenen eerste deel is besproken door Louis F. Fieser, in: Journal of the 
American Chemical Society 70 (1948) 1294 en door L. Ruzicka in: Experientia 3 (1947) 38.
41 NHA, Archief KNAW, Advies van 27 oktober 1949 door P.E. Verkade, J.P. Wibaut en F. Kögl over het 
verzoek tot steun voor Elsevier’s Encyclopædia of Organic Chemistry. Dit 7 pagina’s tellende stuk lag ten 
grondslag aan het antwoord dat M.W. Woerdeman op 1 november namens de Akademie aan het ministerie 
van OK&W schreef. [OKW had op 18 juli om dit advies gevraagd, waarna de bovengenoemde hoogleraren 
op 21 juli door Woerdeman aan het werk werden gezet en er op 22 oktober nog eens aan werden herinnerd.] 
Het bericht van 1 november eindigt als volgt: ‘Resumerend adviseert het bestuur der Afdeling Natuurkunde 
U.E. de gevraagde overheidssteun niet te verlenen. De overheid zou daarmede – zij het indirect – belangrijke 
wetenschappelijke verplichtingen op zich nemen, waarvan misschien niet en in elk geval met moeite zou 
zijn te voldoen. Bovendien is het de vraag of overheidssteun tot het gewenste resultaat, stimulering van de 
verkoop, kan leiden’.
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garantie kon krijgen dat de encyclopedie bij een subsidie ter waarde van nog eens 
700 intekeningen quitte zou spelen. De angel van het nee stak echter opnieuw in de 
wetenschappelijke kritiek, dezelfde die drie jaar eerder naar voren was gebracht.42 Het 
staat vast dat in september of oktober met Radt, de redacteur, over die kritiek gespro-
ken is.43 Met wie Radt sprak is helaas niet meer te achterhalen, maar in de argumenten 
van de Akademie herkennen we de hand van Verkade.

De Delftse hoogleraar P.E. Verkade had de naamgeving en codering van organische 
verbindingen als hobby – na zijn pensionering zou hij een boek over de geschiede-
nis van de chemische nomenclatuur schrijven.44 Sins 1934 was hij voorzitter van de 
internationale ‘Commission on the Nomenclature of Organic Chemistry’ – het was 
traditie dat een klein taalgebied de rechter leverde die in de netelige naamskwesties de 
knoop doorhakte – en zojuist, in 1949, was hij door de IUPAC tot voorzitter gekozen 
van de ‘Commission on Codification, Ciphering, and Punch Card Techniques’.

Alleen iemand die in deze wereldjes thuis was kon weten ‘… dat door enkele ter zake 
bevoegde critici bezwaren tegen de inhoud der reeds verschenen delen te berde zijn 
gebracht die niet ongerechtvaardigd zijn te achten. Deze betreffen de […] nomencla-
tuur en vooral de vraag of […] de literatuur volledig wordt behandeld.’ En als lid van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen meende die iemand toe 
te moeten voegen: ‘Wij vrezen zeer dat door de afwezigheid van een vooropgezet en 
homogeen nomenclatuursysteem de bruikbaarheid van het handboek op den duur, 
naarmate dit vollediger zal worden, ietwat [mijn cursivering, CDA] zal tegenvallen. 
Ook om deze reden is het ons niet mogelijk tot het verlenen van overheidssteun te 
adviseren’.45

Het gaat te ver om te zeggen dat Verkade de encyclopedie de nek heeft omgedraaid. 
We zouden beter kunnen zeggen dat hij, in een poging om systematiek te redden die 
voor pragmatisme aan het wijken was46 (wat al te lezen is in Fiesers aanbeveling47), 
een bijzaak heeft opgeblazen om een hoofdzaak te verstikken. Want al nam het aantal 
exemplaren dat van de  encyclopedie verkocht kon worden eerst nog toe tot 1500, het 
was te weinig voor een lonende exploitatie. In 1953 besloot Elsevier dit grote, vernieu-
wende project aan Springer over te doen, om het te integreren in de wederopgestane 

42 NHA, Archief KNAW, Brieven van 22 juli 1946, 27 en 29 augustus 1946. 
43 Stefan Radt wist in het interview van 3 april 2003 (zie noot 33) nog hoe teneergeslagen zijn vader 
in 1949 van een gesprek op de Akademie was thuisgekomen. Bij zijn voordracht over de systematiek der 
encyclopedie volgens ringverbindingen in Londen zou hij te verlegen zijn geweest. Zoiets was hem in 1946 
op een IUPAC-congres ook al overkomen. Over die voordracht in Londen heeft Klautz geschreven dat de 
ontvangst zeer lauw was (zie noot 35).
44 H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland, deel 2 (Delft 1997), 137-140; Pieter 
Eduard Verkade, A history of the nomenclature of organic chemistry (Dordrecht 1985). 
45 NHA, Archief KNAW, Advies 27 oktober 1949. 
46 Bernadette Bensaude-Vincent, ‘Languages in Chemistry’, in: Mary Jo Nye (ed.), The Cambridge history 
of science (Cambridge 2003), chapter IX. 
47 Fieser, Journal of the American Chemical Society 70 (1948) 1294. 
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‘Beilstein’.48

Wie op deze geschiedenis van de Akademie met de ‘Noord-Hollandsche’ en Elsevier 
terugkijkt ziet alleen maar kleinheid. Een sterk naar binnen gekeerde Akademie 
heeft eigenlijk op geen enkel moment in de jaren veertig laten blijken iets te begrij-
pen van het maatschappelijke functioneren van de wetenschap en van de rol die zij 
daarin spelen kon, of spelen moest. Dit beantwoordt de vragen die we in het begin 
hadden gesteld.

48 Klautz, In de ban van mijn eigen schaduw (n. 35) en Bakels, Elsevier 100 (n. 35). 
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