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DE TWEEDE GOUDEN EEUW: 
PATER STEIN SJ. (1871-1951) 
DORIEN DALINC^ 

Sinds Bastiaan Willinks De Tweede Gouden Eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor 
natuurwetenschappen 18/0-1940 in 1998 verscheen, is het begrip 'Tweede Gouden Eeuw' 
niet meer weg te denken uit de Nederlandse wetenschaps- en cultuurgeschiedenis.' Tot 
dusver bleef de vraag naar 'de spanwijdte' van de Tweede Gouden Eeuw onbesproken. 
Welke groepen in de Nederlandse samenleving waren betrokken bij (of verheugden zich 
in) de totstandkoming van de Tweede Gouden Eeuw, de bloeiperiode van de Nederlandse 
wetenschap rond 1900? Net zo min als de Tweede Gouden Eeuw sekseneutraal was, was 
hij confessioneel neutraal. De term 'Gouden Eeuw' impliceert zelfs dat de herleving van 
de natuurwetenschappen door iedereen in Nederland als een uitsluitend positief ver
schijnsel werd beschouwd, maar ook dat is nog maar de vraag. In dit artikel wordt de 
confessionele gekleurdheid van de Tweede Gouden Eeuw nader bekeken. De Tweede 
Gouden Eeuw werd niet door alle elementen in de samenleving gedragen, maar was een 
manifestatie van een liberaal-protestantse cultuur. 

Een historische studie naar de deelname van katholieken aan de herleving van de 
natuurwetenschappen in Nederland in de late negentiende en vroege twintigste eeuw is 
nog niet verschenen. Deze deelname was zeer beperkt: de katholieken speelden geen rol 
in de sterke herleving van de natuurwetenschappen in de jaren 1870 tot 1940 en leverden 
in het algemeen tot ver in de twintigste eeuw een geringe bijdrage aan de Nederlandse 
(natuur)wetenschap. Voor deze geringe bijdrage kunnen externe en interne verklaringen 
aangedragen worden. Een voorbeeld van een externe verklaring is de - aanvankelijk stel
selmatige en later minder geïnstitutionaliseerde - uitsluiting van katholieken van over
heidsdiensten en hoge maatschappelijke en wetenschappelijke functies in de overwegend 
protestantse Nederlandse samenleving, waarin liberaal-protestanten een groot aantal 

* Afdeling (Nieuwste) Geschiedenis, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen. Hetgeen in dit artikel 
over pater Stein wordt gezegd, is in lioge mate gebaseerd op het archief van de Vaticaanse Sterrenwacht in 
Gastel Gandolfo. Een verblijf van drie maanden in het Nederlands Instituut in Rome (NIR) in 2000 stelde mij 
in de gelegenheid dit archiefmateriaal te be.studeren. Mijn dank gaat daarom uit naar de staf van het NIR en 
met name naar Catrien Santing, die mij daar op inspirerende wijze heeft begeleid. Tevens ben ik veel dank ver
schuldigd aan pater Sabino Maffeo, die mij wegwijs maakte in het archief en mij een blik achter de schermen 
van een jezuïetenbestaan gunde. Tenslotte bedank ik Klaas van Berkel voor zijn onmisbare adviezen. 

1 B. Willink, De Tweede Gouden Eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940 
(Amsterdam 1998) 13. Zie bijvoorbeeld: K. van Berkel, 'De oude en de nieuwe universiteit. Een inleiding tot 
de Tweede Gouden Eeuw' in: Idem, Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschaps
geschiedenis (Amsterdam 1998) 149-189; M.S. Bakker e.a. ed., Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw 
(Amsterdam 2000); B. Theunissen, ',\'Hf en nog eens nut'. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronder
zoekers, 1800-1900 (Hilversum 2000) en A. Maas, 'Tachtigers in de wetenschap. Een nieuwe kijk op het ont
staan van de "Tweede Gouden Eeuw" in de Nederlandse natuurwetenschap'. Tijdschrift voor geschiedenis 114 
(2001) 354-376-
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domeinen van het maatschappelijk leven monopoliseerden.^ Een belangrijke interne ver
klaring is de wantrouwige en afwijzende houding van de katholieken ten aanzien van de 
moderne wetenschap en de openbare universiteiten en scholen, de Hogere Burger School 
in het bijzonder. Deze houding was het gevolg van bepaalde vooronderstellingen over de 
premissen en het programma van de moderne wetenschap, over de liberale en liberaal-
protestantse beoefenaren van de moderne wetenschap en over de gevolgen voor geloof en 
samenleving van deze, volgens de katholieken, 'valse wetenschap'.-̂  De katholieken vormden 
daarbij overigens lang niet altijd één front. Er bestonden verschillen tussen katholieken 
in het noorden en het zuiden van het land, tussen priesters en leken, tussen de verschillende 
orden, enzovoort. Men kan zich zelfs voorstellen dat een groot deel der katholieken zich 
helemaal niet interesseerde voor de herleving van de natuurwetenschappen en de gevolgen 
daarvan voor het katholieke geloof Het katholieke verzet ertegen werd geleid door pries
ters, theologen, wijsgeren en leken met een hoge maatschappelijke of wetenschappelijke 
functie, ofte wel de geschoolde bovenlaag der katholieken. Ik wil hier een bescheiden bij
drage leveren aan de bespreking van het tekort der katholieken in de wetenschap, omdat 
een onderzoek naar de gebrekkige participatie van katholieken in de Tweede Gouden 
Eeuw niet alleen ons inzicht in het fenomeen Tweede Gouden Eeuw en het reilen en zeilen 
van de Nederlandse wetenschapsbeoefening rond de eeuwwisseling verdiept, maar ook 
een nieuw licht op de wetenschappelijke emancipatie der katholieken in Nederland 
werpt. 

Om te zien hoe de wetenschapsbeoefening van Nederlandse katholieken tijdens de 
Tweede Gouden Eeuw in zijn werk ging, kan het verhelderend werken heel concreet de 
carrière van een Nederlandse katholieke natuurwetenschapper onder de loep te nemen, 
namelijk de astronoom pater Stein S.J. (1871-1951). Stein studeerde en promoveerde aan 
de Universiteit van Leiden, waar veel pioniers van de Tweede Gouden Eeuw als hoog
leraar te vinden waren. Onder hen bevonden zich de natuurkundige Lorentz, één van 
Steins docenten, en de sterrenkundige Van de Sande Bakhuyzen, Steins promotor. Na zijn 
promotie in 1901 was Stein werkzaam aan de Leidse Sterrenwacht en het St. Willibrord-
Gymnasium in Katwijk aan de Rijn. In 1906 werd hij benoemd tot assistent-directeur van 
de Vaticaanse Sterrenwacht (of Specola Vaticana) in Rome, waarvan hij in 1910 naar 
Nederland terugkeerde om les te geven aan het St. Ignatiuscollege in Amsterdam. Naast 

2 Uitsluiting is één van de redenen voor het zeer geringe aantal benoemingen van katholieke hoogleraren aan 
de openbare universiteiten. In de negentiende eeuw benoemde de universiteit van Leiden drie katholieke 
hoogleraren en die van Utrecht één. In Groningen en Amsterdam gebeurde dat pas in de twintigste eeuw. 
Geen van hen was echter hoogleraar in de natuurwetenschappen. De eerste katholieke hoogleraar in de 
natuurwetenschappen, de natuurkundige VV.H. Keesom, werd pas in 1923 in Leiden benoemd. 

3 Zie voor een uitgebreide bespreking van de beeldvorming van Nederlandse katholieken over de moderne 
wetenschap en de liberale en liberaal-protestant.se cultuur bijvoorbeeld: l.G. Hegeman, 'Darwin en onze 
voorouders. Nederlandse reacties op de evolutieleer 1860-1875: een terreinverkenning', Bijdragen en medede
lingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 85 (1970) afl. 3, 261-314 en J.G. Hegeman, 'Darwin en onze 
voorouders. Nederlandse reacties op de evolutieleer van 1860-1875. Een terreinverkenning' in: H.A.M. 
Snelders en K. van Berkel ed.. Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de weten
schapsgeschiedenis (Den Haag 1981) 212-246; H.A.M. Snelders, 'De houding van Nederlandse rooms-katho
lieken tegenover de natuurwetenschappen in de tweede helft van de negentiende eeuw', in: K. van Berkel 
ed., 'Geloof en natuurwetenschap in Nederland', Gewina. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, 
natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 17 (1994) 97-111; R.A.M. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in 
de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997) Hoofdstuk 22 en H. te Velde, 'Herenstijl en 
burgerzin. Nederlandse burgerlijke cultuur in de negentiende eeuw' in: R..'\.M. Aerts en H. te Velde ed., De 
stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaj de middeleeuwen (Kampen 1998) 157-185, m.n. 
157-159-
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Pater Stein. Portret afkomstig uit het archief van de Vaticaanse 
Sterrenwacht. 

zijn aanstelling als docent bleef Stein zich toeleggen op wetenschappelijk onderzoek, 
publiceerde hij enkele theoretisch-astronomische werken en was hij enige tijd redacteur 
van het weer- en sterrenkundig tijdschrift Hemel en dampkring. In 1930 vertrok Stein 
opnieuw naar Rome, ditmaal als directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht, die in 1933 
onder zijn leiding werd verplaatst naar het pauselijk zomerpaleis in Gastel Gandolfo'' en 
een reorganisatie onderging, waarbij de beste astronomische instrumenten werden 
aangeschaft en een astrofysisch laboratorium aan de sterrenwacht werd verbonden. Stein 
verrichtte tot op hoge leeftijd zelf wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelde zich daar
naast tot historicus van de sterrenkunde. Hij bleef tot aan zijn dood in 1951 directeur van 
de Vaticaanse Sterrenwacht. De perioden van Steins werkzame leven in Rome en Gastel 
Gandolfo spelen in het bestek van dit artikel een ondergeschikte rol, omdat ze niet 
wezenlijk van invloed zijn op zijn functioneren als katholieke wetenschapper in de 
Nederlandse, door liberaal-protestanten gedomineerde samenleving. 

Er zijn twee redenen om Steins carrière als 'casestudy' binnen een onderzoek naar de 
wetenschapsbeoefening van Nederlandse katholieken tijdens de Tweede Gouden Eeuw te 
nemen. Stein was een jezuïet en nam daarmee - gezien binnen de context van de Tweede 
Gouden Eeuw - een bijzondere positie in de katholieke wereld in. De jezuïetenorde kent 
een lange traditie van wetenschappelijke belangstelling en -arbeid en was lange tijd het 
middelpunt van katholieke wetenschapsbeoefening. Na de wederoprichting van de orde 
in 1814 hebben de jezuïeten hun oude voorliefde voor de natuurwetenschappen en de 
natuurfilosofie weer opgepakt en die tot op heden gekoesterd. Ook in de tijd van Steins 
wetenschappelijke loopbaan, de eerste helft van de twintigste eeuw, stonden de jezuïeten 
aan de top van de katholieke natuurwetenschappelijke ladder; met name de astronomie 
stond bij hen in hoog aanzien. Als jezuïet behoorde Stein niet alleen tot een katholieke 
orde met een lange en respectabele wetenschappelijke traditie, maar was hij tevens, door 
zijn witgeboorde zwarte rok, meteen herkenbaar als katholiek; hij profileerde zich als 

4 Gastel Gandolfo is een hooggelegen plaatsje zo'n vijfentwintig kilometer ten zuidoosten van Rome. De 
Specola Vaticana verhuisde hierheen, omdat de toenemende verlichting in Rome de nachtelijke observaties 
bemoeiliikte. 
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katholiek. Niet-katholieke collega-wetenschappers konden niet om zijn ambtskledij en 
dus om zijn katholiek-zijn heen, hetgeen mogelijkerwijze confronterend kan zijn geweest 
en tot stellingname gedwongen kan hebben. 

Voorts is Stein zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam geweest en heeft hij 
daardoor ervaringen opgedaan met uiteenlopende wetenschappelijke milieus. Van 1906 
tot 1910 kon hij in Rome zijn horizon verbreden en vergelijkingsmateriaal opdoen, wat 
ertoe geleid kan hebben dat hij zich na terugkomst beter bewust was van de liberaal-pro
testantse signatuur van de Nederlandse wetenschap. Italië was immers het land bij uitstek 
waar de wetenschap niet door protestanten werd gedomineerd. Als directeur van de 
Specola Vaticana, een vooraanstaand wetenschappelijk instituut binnen het Vaticaan dat 
ook internationaal gerespecteerd werd, bekleedde Stein binnen de katholieke weten
schapsbeoefening een functie met aanzien, die hem ook in de niet-katholieke internatio
nale wetenschappelijke gemeenschap bekendheid gaf. Dit schept - hoewel het om 
verschillende perioden gaat - de mogelijkheid Steins positie binnen de Nederlandse 
astronomie te relateren aan zijn positie binnen de katholieke natuurwetenschap en de 
internationale astronomie, waardoor deze gemakkelijker en grondiger op waarde geschat 
kan worden. Binnen het katholicisme fungeerde Stein als boegbeeld van katholieke 
wetenschap; dat hij in internationale kring een astronoom van zekere betekenis was, 
blijkt onder meer uit zijn lidmaatschap van een aantal internationale astronomische ver
enigingen en uit de buitenlandse onderscheidingen die hij ontving. 

Studie en promotie, 1894-1901 
Johannes Wilhelmus Jacobus Antonius Stein werd op 27 februari 1871 in Grave geboren 
als zoon van Johannes Hendricus Stein en Alphonsa Maria Waltera Boerkamp.' Zijn 
vader was leraar in Grave. Stein bracht het grootste gedeelte van zijn jeugd door in 
Maastricht, waar hij het stedelijk gymnasium doorliep. Reeds op jonge leeftijd wilde 
Stein toetreden tot de jezuïetenorde, hetgeen na de dood van zijn beide ouders niet langer 
haalbaar leek, omdat hij als oudste zoon voor zijn jongere broers en zussen moest zorgen. 
Gelukkig voor Stein namen verwanten en vrienden van zijn familie de zorg voor de rest 

5 De biografische gegevens over Stein zijn gebaseerd op de volgende publicaties en archieven: G. .\betti, 'I 
settantacinque anni del P. Stein', L'osservatore roinano, 7 maart 1946; J. van der Bilt, 'Het astronomische 
werk van Dr, I. Stein S.J.', Hemel en dampkring 28 (1930) 336-342; M. Farrell F.C-I., 'Stein, Johan Willem 
lakob Antoon S.I.', Dictionary of scientific biography 12; 'lohan W.I.A. Stein', Annuario della Pontificia 
Accademia delle Scienze 1 (1936-1937) 804-809; 1. lunkes S.j., 'Il padre Giovanni Stein S.j.', L'osservatore 
romano, 4 januari 1952; ]. lunkes S-]., 'Stein, loannes Wilhelmus lacobus Antonius', Enciclopedia Cattolica 
XI (1953); A-I- Kluwer, 'lohan W.I.A. Stein S-I-', Verslag van de gewone vergaderingen der afdeling natuurkun
de van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gehouden in 1952 61 (.\msterdam 1952) 5-6; 
J- de Kort S.I-, 'Giovanni Stein S.I. (1871-1951)', Memorie delle Societd Astronomica Italiana 23 (1952) 243-245; 
J. de Kort S.J., 'In memoriam father lohan Stein S.J., 1871-1951', Ricerche astronomiche. Specola Astronomica 
Vaticana 2 (1952) nr. 16, 371-374; I. de Kort S.I-, 'Stein, lohannes Wilhelmus laconbus .Antonius', Biografisch 
Woordenboek van Nederland III (Den Haag 1989) 568-569; S- Maffeo S.J., In the service of nine popes: 100 
years of the Vatican Observatory (Engelse vertaling: Rome 1991) m.n. 77 en 144-145; C.G. Paluzzi, 'R Giovan
ni Guglielmo Stein', ƒ corsi superiori di studi Romani sotto il patronato del governatorato di Roma (Rome 
1943) 260; A. Pannekoek, 'Levensbericht van lohan W.j..^. Stein', Jaarboek der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen 1951-1952 (Amsterdam 1952) 207-210; Reesinck, 'Johan VV.J.A. Stein', De katho
lieke encyclopaedic 22 (1938) 127-128; Archief Specola Vaticana Gastel Gandolfo. Bovengenoemde auteurs 
hebben elkaar in hun biografische schetsen en necrologieën van Stein veelvuldig overgeschreven. Variërend 
in uitgebreidheid en afgezien van enkele details bevatten deze artikelen in hoofdzaak dezelfde informatie 
over Stein. Ondanks het feit dat dit niet met zekerheid vastgesteld kan worden, lijken de artikelen van pater 
I. de Kort S.J., die van 1947 tot 1951 onder Stein aan de Specola Vaticana werkte, de bron te zijn waar andere 
auteurs zich op baseren. 
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van het gezin op zich, zodat hij zijn roeping kon volgen. Op 26 september 1888, vlak na 
de dood van zijn ouders, trad Stein in het noviciaat van de jezuïetenorde, hetgeen een 
periode van intellectuele en geestelijke vorming van ongeveer vijftien jaar inluidde. 

Stein sloot zijn studie van de filosofie aan het college van Oudenbosch in 1894 af en 
begon daarna aan de studie wiskunde en natuurwetenschappen aan de universiteit van 
Leiden. Omdat deze studie bij de katholieken én bij de jezuïeten ondervertegenwoordigd 
was, lag het voor de hand dat de orde haar leden met exacte aanleg wiskunde en natuur
wetenschappen liet studeren. Er was namelijk een groot tekort aan gegradueerden voor 
het geven van (exact) onderwijs aan de jezuïetencolleges. Na zijn kandidaatsexamen spe
cialiseerde Stein zich in de astronomie; de astronomie stond bij de jezuïetenorde in hoog 
aanzien en de Sociëteit leidde wereldwijd een groot aantal observatoria. Er bestonden 
voor jezuïeten dus goede onderzoeksmogelijkheden voor de astronomie en bovendien 
moest de toestroom van nieuw personeel naar deze sterrenwachten constant blijven. 

Reeds in 1898 debuteerde Stein als astronoom met een artikel over de berekening van 
de baanelementen van de pas ontdekte 424ste planetoïde. In hetzelfde jaar bezocht hij de 
sterrenwacht van Harvard (Cambridge, Massachusetts) en Georgetown Observatory 
(Washington D.C.) om zich in de praktijk van de astronomie te oefenen. Georgetown 
Observatory was de sterrenwacht van een jezuïetencollege en werd door jezuïeten geleid; 
op dat moment door de Oostenrijker J.G. Hagen S.J., met wie Stein gedurende een groot 
deel van zijn sterrenkundige loopbaan sterk verbonden zou blijven. Op 20 mei 1901 
promoveerde Stein cum laude bij H.G. van de Sande Bakhuyzen in Leiden op het proef
schrift Beobachtungen zur Bestimmung der Breitenvariation in Leiden nach der Horrebow-
Methode angestellt von Juni 1899 bis Juli 1900. Een doctoraat in de wis- en sterrenkunde 
was voor een katholiek rond de eeuwwisseling een uitzonderlijk iets; een belofte voor een 
mooie wetenschappelijke loopbaan! Hoe het ook zij, uit het feit dat Stein aan een open
bare universiteit studeerde en {cum laude) promoveerde, kunnen we afleiden dat het voor 
katholieken niet onmogelijk was binnen de liberaal-protestantse academische wereld 
(van Leiden) gewaardeerd te worden.* Daarbij moet wel worden aangetekend dat Stein 
slechts te maken kreeg met een klein gezelschap van hoogleraren en misschien juist die 
hoogleraren 'koos' van wie hij wist dat ze met katholieken door één deur konden en wil
den. Hagen, die sinds 1906 directeur van de Specola Vaticana was, merkte in 1925 op dat 
Van de Sande Bakhuyzen' één van de weinige protestanten geweest was 'die neutral oder 
freundlich gegen Rom sind'.* Bakhuyzen had kennelijk de reputatie een protestant met 
een tolerante en vriendelijke houding tegenover het katholicisme te zijn en het is niet 
ondenkbaar dat Stein om die reden bij hem gepromoveerd is. De grote natuurkundige 
H.A. Lorentz, met wie Stein tijdens zijn studie kennismaakte, had waarschijnlijk ook 
geen moeite met katholieken, want hij noemde Stein één van zijn beste leerlingen.^ 

Steins proefschrift was het resultaat van de opdracht een eerste afgesloten onderzoek te 
verrichten met de nieuwe Leidse zenittelescoop, waarmee een onderzoeker grote nauw
keurigheid kon bereiken bij het meten van variaties in geografische breedten, die door 
schommelingen van de aardas worden veroorzaakt. Naast het bepalen van geografische 

6 In ieder geval als student en promovendus; een benoeming aan een openbare instelling van wetenschappe
lijk onderwijs of onderzoek is een hele andere zaak. 

7 Van de Sande Bakhuyzen was in 1923 overleden. 
8 l.G. Hagen aan I.W.J.A. Stein, Rome 14 maart 1925, Archief Specola Vaticana Gastel Gandolfo, Lettere di P-

Hagen a P. Stein. 
9 De Kort (n. 5), 'Stein, Johannes Wilhelmus lacobus .Antonius', 568. 
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breedten, gebaseerd op ongeveer zestienhonderd waarnemingen van tachtig geselecteerde 
sterren, was het onderzoek van Stein er met name op gericht de Leidse zenittelescoop 
verder te ontwikkelen en daarmee de mogelijkheden tot nauwkeurig meten in de astro
nomie te verbeteren.'" 

Ondanks het feit dat het onderzoek met de zenittelescoop zijn nut voor de ontwikke
ling van nieuwe meetmethoden in de astronomie heeft bewezen, was het een tamelijk 
'klassiek' onderzoek. Het paste geheel in de Leidse traditie, die rond 1900 niet meer zo 
enerverend was, omdat de gebroeders Bakhuyzen - de oudste, H.G. van de Sande 
Bakhuyzen, was directeur van de Leidse Sterrenwacht - uiterst conservatief waren en wei
nig waardering konden opbrengen voor verbeteringen of vernieuwingen in de astrono
mie. Dit beklemmende klimaat aan de Leidse Sterrenwacht in het begin van de twintigste 
eeuw is door de astronoom A. Pannekoek, die er in die tijd een vaste aanstelling als 
observator had, treffend geschetst: 

In dit milieu, waar alles leefde in de traditie van twintig en dertig jaar vroeger, waar altijd maar einde

loos gerekend werd en nooit iets afkwam, waar de nieuwe wegen van de sterrenkunde nauwelijks 

gewaardeerd werden, moest alle enthousiasme gaandeweg verkillen (...). Daar in Leiden ben ik zover 

gebracht, dat ik mij volkomen onbekwaam voor astronoom ben gaan voelen." 

Al voor zijn promotie was Stein begonnen met het geven van lessen in de wis- en natuur
kunde aan het St. Willibrord-Gymnasium in Katwijk aan de Rijn, destijds de belangrijk
ste onderwijsinstelling van de Nederlandse jezuïeten.'- Hij ging daarmee door tot hij in 
1906 naar de Vaticaanse Sterrenwacht in Rome vertrok. Steins assistentschap onder 
Hagen liep op een desillusie uit. Hagen werkte graag alleen en was vrij star in zijn denk
beelden, waardoor Stein weinig kansen werden geboden zijn talenten te ontplooien en 
zich in de praktische en theoretische astronomie te ontwikkelen. Na verloop van tijd 
ervoer Stein zijn aanwezigheid in de Specola Vaticana als overbodig en verzocht hij de 
provinciaal van de Nederlandse provincie van de Sociëteit van Jezus om terugplaatsing 
naar Nederland.'^ Deze omstandigheid had echter, zo lijkt het, geen serieuze gevolgen 
voor de verstandhouding tussen Hagen en Stein. Ook na 1910 onderhielden zij nauw con
tact door middel van een intensieve briefwisseling en een jarenlange samenwerking aan 
een groot aantal wetenschappelijke projecten en publicaties. Hagen stierf in 1930; Stein 
volgde hem op als directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht. 

Docent en astronoom, 1910-1930 
Na zijn terugkomst in Nederland werd Stein opnieuw docent, dit keer aan het St. 
Ignatiuscollege in Amsterdam. Aan deze katholieke school voor voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs gaf hij les in de wis- en natuurkunde, de zoölogie, de botanie en de 
kosmografic. Tijdens zijn twintig jaar durend leraarschap probeerde Stein steeds zijn 
onderwijskundige verplichtingen te combineren met zijn wetenschappelijke ambities. Hij 

10 G. van Herk, H. Kleibrink en W. Bijleveld, De Leidse Sterrewacht. Vier eeuwen wacht bij dag en nacht 
(Zwolle 1983) 53. 

11 A- Pannekoek, Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen 
(Amsterdam 1976) 236-237. 

12 De Kort (n. 5), 'In memoriam father Johan Stein S.J.', 372-
13 I. Vogels aan Stein, Den Haag 6 februari 1910, Archief Specola Vaticana, Cassetto 8; J- Junkes, 'P. Stein in 

Rom', Archief Specola Vaticana, P. Stein: Necrologi-
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is daar goed in geslaagd, want deze periode mag zowel vanuit zuiver wetenschappelijk als 
populair-wetenschappelijk oogpunt als de meest vruchtbare van zijn carrière beschouwd 
worden. Desalniettemin zal het leraarschap zijn ambities en prestaties als astronoom 
zeker belemmerd hebben, simpelweg omdat hij weinig tijd overhield en niet over zulke 
goede voorzieningen kon beschikken als wanneer hij tijdens deze 'beste jaren van zijn 
leven' beroepsastronoom was geweest. 

In deze periode schreef Stein één van zijn belangrijkste theoretisch-astronomische wer
ken, Die Veriinderlichen Sterne, Band 2. Mathematisch-physikalischer Teil (1924), het tweede 
deel van het encyclopedische standaardwerk van Hagen. Stein, inmiddels deskundige op 
het gebied van de theorie van de veranderlijke sterren, deed onderzoek naar deze sterren 
vanuit het oogpunt van de hemelmechanica en de theoretische natuurkunde en probeer
de de variaties in de lichtsterkte van veranderlijke sterren te verklaren. Die Veriinderlichen 
Sterne kan beschouwd worden als een klassiek standaardwerk voor specialisten. Daar
naast publiceerde Stein artikelen over andere astronomische vraagstukken, zoals de proef 
van Michelson, de oostelijke afwijking van vallende lichamen, de invloed van de aswente
ling van de aarde op de snelheid van het licht, kosmische wolken en de verspreiding van 
dubbelsterren in de ruimte. In 1926 en 1928 verschenen van zijn hand twee catalogi van 
dubbelsterren. Omdat Stein veel contact met Hagen onderhield en hij vanaf 1920 als 
honorair-astronoom opnieuw aan de Specola Vaticana verbonden was, verscheen het 
merendeel van deze artikelen in de publicaties van de Vaticaanse Sterrenwacht. 

Naast de zuivere astronomie interesseerde Stein zich in hoge mate voor de geschiedenis 
van de natuurwetenschappen en de culturele problemen van zijn tijd. Hij zette zijn 
gedachten hierover uiteen in artikelen van historische en algemeen culturele aard, die 
hoofdzakelijk in het jezuïetentijdschrift Studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en 
letteren verschenen; het waren er ongeveer 50 in totaal. Steins historische studies over de 
relatie van het katholicisme tot de natuurwetenschappen waren voornamelijk apologetisch 
van aard, maar hadden geen polemisch karakter. Van oudsher bestonden er legenden die 
door tegenstanders van de katholieke kerk werden gebruikt als 'bewijsmateriaal' voor de 
vermeende vijandige gezindheid van de katholieke kerk ten aanzien van de wetenschap. 
Stein toonde aan dat een aantal van die legenden op onwaarheden en misverstanden 
berustte. Zijn historische artikelen hadden tevens tot doel de katholieken bewust te 
maken van hun eigen wetenschappelijke erfgoed. 

Tenslotte was Stein zeer actief in het astronomische verenigingsleven in Nederland. Hij 
was lid van de Nederlandse Astronomenclub en van de Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde. Aan het maandblad van laatstgenoemde vereniging. Hemel en 
dampkring, verschafte Stein samenvattingen van belangrijke recente astronomische 
publicaties. Daarnaast kon Hemel en dampkring op ongeveer 106 kleinere en grotere bij
dragen van populair-astronomische aard van zijn eigen hand rekenen, met name in de 
periode van 1922 tot 1930, toen Stein astronomisch redacteur van het tijdschrift was. 

De positie van Stein binnen de Nederlandse astronomie 
Wat voor rol speelde Stein in de Nederlandse astronomische verenigingen en wat zegt dat 
over de mate waarin hij in de kring van grotendeels niet-katholieke astronomen werd 
opgenomen? Hoe werden zijn zuiver astronomische werken in Nederland beoordeeld en 
geapprecieerd? 

102 



De Tweede Gouden Eeuw: Pater Stein S.J. (1871-1951) 

Stein was van 1910 tot 1930 geen beroepsastronoom, maar kon in Amsterdam wel waar
nemingen verrichten, omdat het St. Ignatiuscollege over een eigen 'sterrentoren' beschikte. 
Tot zijn teleurstelling hield Stein naast zijn leraarschap echter weinig tijd over voor de 
wetenschap. In 1912 deed hij zelfs een poging een observatorplek aan de Leidse Sterren
wacht te bemachtigen, maar slaagde daar niet in. Hij schreef Hagen; 

Von der Observator-Stelle an der Leidener Sternwarte ist keine Rede mehr; auf meine Vorschlage 
antwortete Bakhuyzen, der Observator soil bereit sein an jeder Stunde des Tages und der nacht zu be-
obachten. Dass lasst sich natürlich mit regelmassigen Schulstunden nicht vereinbaren.'-* 

De Nederlandse provincie van de Sociëteit van Jezus zag zich genoodzaakt al haar 
geschikte krachten voor het onderwijs in te zetten. In 1920 diende Stein nog een verzoek 
in om voor de voltooiing van Die Verdnderlichen Sterne over meer vrije tijd te kunnen 
beschikken, maar er was niemand om Stein te vervangen. 'Es bleibt mir nichts übrig als 
alle freie Zeit auf die Arbeit zu verwenden', liet hij Hagen weten." Ondanks zijn tijdge
brek deed Stein er alles aan om op de hoogte te blijven van de nationale en internationale 
stand van onderzoek in de astronomie. Hij las de Astronomische Nachrichten, de Monthly 
Notices en het Astrophysical Journal^^, volgens Stein de drie beste uitgaven op astronomisch 
gebied, en abonneerde zich op een twintigtal natuur- en scheikundige tijdschriften. Hij 
bezocht daarnaast regelmatig lezingen van astronomen en natuurkundigen; in 1911 was 
hij bijvoorbeeld aanwezig bij een lezing van Lorentz voor natuurkundeleraren in het 
Teylers Museum in Haarlem.'^ 

Een andere geschikte manier om bij het natuurwetenschappelijk leven in Nederland 
betrokken te blijven, vormden lidmaatschappen van astronomische verenigingen. Meteen 
bij de oprichting in 1918 was Stein lid geworden van de Nederlandse Astronomenclub 
(NAC). De vereniging voorzag in een brede behoefte: aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog speelden meerdere Nederlandse astronomen - zoals de Utrechtse hoogle
raar A.A. Nijland, A. Pannekoek, die in 1918 in Amsterdam tot lector werd benoemd en W. 
de Sitter, die in datzelfde jaar directeur van de Leidse Sterrenwacht werd - onafhankelijk 
van elkaar met de gedachte een vereniging van professionele astronomen op te richten. 
Het waren de sterrenkundigen J.E. de Vos van Steenwijk, LH. Nort en W.J.A. Schouten 
die op 5 oktober 1918 in Utrecht een constituerende vergadering bijeenriepen. Nog vijf 
andere astronomen gaven daar acte de presence: Nijland, J. van der Bilt, J. Fetlaar, T. van 
der Linden en Stein. Nijland was de enige hoogleraar in het gezelschap. Van de aange
schreven astronomen die niet kwamen opdagen, had bijna iedereen laten weten wél grote 
belangstelling te hebben. Bijgevolg werd besloten tot oprichting van een Nederlandse 
astronomische vereniging. De Sitter was de tweede hoogleraar die lid werd; Pannekoek, 
die in 1925 tot hoogleraar benoemd werd, trad ook toe. Vanaf 1919 mocht de club tevens 
de beroemde Groningse hoogleraar J.C. Kapteyn tot zijn leden rekenen.'" 

14 Stein aan Hagen, .'\msterdam 12 mei 1912, Archief Specola Vaticana, P. Stein a P. Hagen. Het gaat hier om 
E.F- van de Sande Bakhuyzen, die zijn broer H.G- van de Sande Bakhuyzen in 1908 als directeur van de 
Leidse Sterrenwacht was opgevolgd. 

15 Stein aan Hagen, Amsterdam 20 oktober 1920, Archief Specola Vaticana, P. Stein a P. Hagen. 
16 Deze periodieken werden uitgegeven door respectievelijk de Deutsche Akademie der Wissenschaften in 

Berlijn en later de .\stronomische Gesellschaft (1823-), de Royal A,stronomical Society in Londen (1827-) en 
de American Astronomical Society in Chicago (1895-). Stein publiceerde zelf ook een aantal keer in deze 
tijdschriften. 

17 Stein aan Hagen, Amsterdam 18 november 1911, Archief Specola Vaticana, P. Stein a P. Hagen. 
18 I. Stein, 'De Nederland,sche Astronomen-Club 5 oct. 1918 - 5 oef. 1928. Voordracht, gehouden bij de viering 
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De Nederlandse Astronomenclub kwam onder normale omstandigheden drie maal per 
jaar bijeen, afwisselend in de sterrenwacht of het academiegebouw in Leiden, de sterren
wacht of het fysisch laboratorium in Utrecht en het St. Ignatiuscollege in Amsterdam, 
waar Stein werkte. Tijdens de bijeenkomsten werden één of meer voordrachten over 
lopend onderzoek gehouden en huishoudelijke zaken besproken. Van de voordrachten 
werd door de secretaris van de NAC verslag gedaan in Hemel en dampkring, het orgaan 
van een reeds bestaande vereniging van amateur-sterrenkundigen en -weerkundigen. De 
NAC begon met twintig leden in 1918 en telde er in 1928 al vierenveertig. In 1922 trad de 
Nederlandse Astronomenclub toe tot de International Astronomical Union; de vereni
ging trad daarin op als het nationale comité van Nederland en werd als zodanig door de 
Nederlandse regering erkend.'^ 

Opmerkelijk aan het lidmaatschap van Stein is dat de Nederlandse Astronomenclub 
was bedoeld als ontmoetingsplaats voor professionele astronomen. De Vos van Steenwijk 
schreef Nijland op 18 september 1918 over de doelstelling van de vereniging die hij voor 
ogen had: 

Door ondergeteekende is, te zamen met de Heeren Nort en Schouten, het plan opgevat een vereeni-

ging voor stellair-astronomie op te richten, welke zich ten doel zou stellen nader contact te brengen 

onder de jongere generatie der Nederlandsche astronomen door eenige keeren per jaar bijeen te 

komen en over elkanders werk en plannen besprekingen te houden en overleg te plegen. Daar wij van 

oordeel zijn, dat zoodanige bijeenkomsten des te meer succes zullen hebben naarmate zij tot een klei

ner kring beperkt blijven, stelden we ons voor, aanvankelijk onzen oproep slechts aan die beroepsas

tronomen te verzenden, die zich ook thans nog actief met astronomische onderzoekingen bezig 

houden.'" 

Hoewel de NAC zich niet tot de stellaire astronomie zou beperken, werden bij de oprich
ting wel aan de andere intenties van De Vos van Steenwijk vastgehouden. Stein ontving 
een uitnodiging voor de constituerende vergadering en werd klaarblijkelijk beschouwd 
als een volwaardige collega die zich nog actief met astronomische onderzoekingen bezig
hield. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de initiatiefnemers van de NAC Steins 
activiteiten van een zeker belang voor de club achtten. De voorwaarden voor toetreding 
tot de NAC werden na verloop van tijd wel versoepeld^': 'beroepsastronoom' werd gelijk
gesteld aan doctor en soms zelfs doctorandus in de sterrenkunde. In 1926 werd Stein ver
kozen tot secretaris-penningmeester en in 1929 zelfs tot voorzitter van de Nederlandse 
Astronomenclub'-, hetgeen beschouwd mag worden als een blijk van waardering voor 
zijn bijdrage aan de Nederlandse astronomie in het algemeen en aan de NAC, het forum 
van Nederlandse astronomen, in het bijzonder. Bestuursleden werden in principe voor 
drie jaar gekozen; Stein moest het voorzitterschap vanwege zijn benoeming in Rome in 
1930 daarom voortijdig beëindigen. 

Naast de Nederlandse Astronomenclub was Stein lid van de Vereniging voor Weer- en 
Sterrenkunde (V\VS), die in 1901 was opgericht. In tegenstelling tot de NAC was de VWS 

van het tweede lustrum der Club, op 6 October 1928, in het Physisch Laboratorium te Utrecht', Hemel en 
dampkring26 (1928) 15-29, m.n. 15-18. 

19 Stein (n. 18), 'De Nederlandsche .^stronomen-Club', 18, 21-22 en 25-26. 
20 Ibid., 16. 
21 Dit geschiedde vooral onder druk van Nijland. In Utrecht waren de banden tussen beroepsastronomen en 

amateurs altijd al sterker geweest dan in Leiden. Nijland zal bijgevolg een ruimer toelatingsbeleid hebben 
voorgestaan dan De Vos van Steenwijk. Omdat Nijland de hoogleraar was, gaf zijn stem uiteindelijk de 
doorslag. 
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een vereniging van amateur-meteorologen en -astronomen, waar professionele astrono
men zich in de regel weinig mee bemoeiden. De NAC publiceerde wel de verslagen van 
zijn bijeenkomsten in het tijdschrift van de VWS, Hemel en dampkring. De Vereniging 
voor Weer- en Sterrenkunde was een ontmoetingsplaats voor amateur-astronomen, 
'hobbyisten' en een klein aantal - aanvankelijk voornamelijk Utrechtse - beroepsastrono
men. De vereniging hield een aantal keer per jaar een bijeenkomst waarop vraagstukken 
van astronomische en meteorologische aard besproken werden, maar draaide vooral op 
haar tijdschrift en plaatselijke afdelingen. 

Stein werd in 1918 lid van de VWS en van de Amsterdamse Weer- en Sterrenkundige 
Kring (een plaatselijke afdeling van de VKMS). In beide speelde Stein een prominente rol, 
niet alleen als bestuurslid, maar ook als leider van astronomische waarnemingen. Zijn 
belangrijkste bijdrage aan de vereniging leverde Stein van 1922 tot 1930 als astronomisch 
redacteur van Hemel en dampkring, de ruggengraat van de vereniging.'-' Hij reorganiseerde 
het tijdschrift en dat leidde tot een hogere kwaliteit en een grotere lezerskring. Er ver
scheen bovendien bijna geen nummer dat geen bijdrage van zijn hand bevatte; in 1930 
waren dat er in totaal al 106. Stein deed ook regelmatig een beroep op collega-astrono
men om bijdragen te leveren over lopend onderzoek, zodat de lezers van Hemel en 
dampkring op de hoogte zouden blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de astro
nomie. Reeds vanaf 1910 gebruikte hij het tijdschrift van de VWS om het werk van Hagen 
en de Specola Vaticana in Nederland bekendheid te geven. 

In 1929 werd Stein verkozen tot voorzitter van de Amsterdamse kring, waarvoor hij 
indirect al veel had betekend, omdat de sterrentoren van het St. Ignatiuscollege als enige 
'sterrenwacht' in Amsterdam de astronomische waarnemingen mogelijk maakte. Wat de 
leden van de Amsterdamse kring en de VWS misschien wel het meeste in Stein waar
deerden, was de wijze waarop hij hen altijd te woord stond: vriendelijk, geduldig en op 
didactisch verantwoorde wijze. Als doctor in de sterrenkunde en vanwege zijn ervaring 
met het verrichten van wetenschappelijk astronomisch onderzoek was Stein één van de 
kundigste leden van de vereniging, waardoor hij als vanzelf werd gebombardeerd tot 
'vraagbaak'. Zelfs nadat Stein naar Gastel Gandolfo was verhuisd bleven Nederlandse 
amateur-astronomen hem regelmatig om advies over een of ander astronomisch vraag
stuk vragen̂ "* en hij was nooit te beroerd daarop te antwoorden. Ook Steins voordrachten 
in de Amsterdamse kring en zijn structurerende rol bij de gevoerde discussies werden 
hogelijk geapprecieerd. Dankzij zijn kundigheid en ervaring en zijn bereidheid anderen 
in de voordelen daarvan te laten delen, behoort Stein tot de personen die het meeste aan 
de bloei van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde hebben bijgedragen. Dat vond -
bij het afscheid in 1930 - zijn erkenning in Steins benoeming tot eerste erelid van de VWS 
en erevoorzitter van de Amsterdamse kring.-' 

Zonder dat er direct een causaal verband met het vertrek van Stein aangewezen kan 
worden, geraakte de VWS na 1930 in een crisis, die was te danken aan 'een zwak bestuur 
en veel gekonkel', wat erin resulteerde dat de Utrechtse sterrenkundige J. van der Bilt, die 
Stein was opgevolgd, in 1932 zijn functie als redacteur neerlegde. Maar na de sanering van 

22 Van der Bilt (n. 5), 'Het astronomische werk van Dr. J. Stein S.J.', 342-
23 M. Pinkhof, 'Bij het vertrek van Dr. Stein', Hemel en dampkring 28 (1930) 321-322, m.n. 322-
24 Zie bijvoorbeeld: I.M. Wanders aan Stein, Utrecht 9 mei 1934, Archief Specola Vaticana, Lettere Varie; L. 

Huizing aan Stein, Zuidwolde 25 september 1945, Archief Specola Vaticana, Cassetto 4; W.A.M- Dekkers aan 
Stein, Tilburg 22 april 1946, .\rchief Specola Vaticana, Lettere Varie. 

25 Pinkhof (n. 23), 'Bij het vertrek van Dr. Stein', 321-322. 
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het bestuur keerde Van der Bilt in 1933 als voorzitter terug en sprak nadien meerdere 
malen over de bloei van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Het jaar daarop nam 
hij het initiatief tot oprichting van een Utrechtse afdeling.-* De VWS telde in 1941 450 
leden en 11 afdelingen, terwijl aan de oprichting van een 12e werd gewerkt. De band met 
de V\\'S bleef tot Steins dood hecht; in 1951 werd hij nog betrokken bij de voorbereidin
gen voor het halve eeuwfeest van de vereniging. Het feest vond in september 1951 plaats, 
maar Stein kon het niet bijwonen omdat hij pas een buikoperatie had moeten ondergaan. 

Wat Stein voor de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde én voor de Nederlandse 
Astronomenclub (en daarmee in zekere zin voor de gehele Nederlandse astronomie) 
heeft betekend, komt het beste tot uitdrukking in de woorden van redactiesecretaris M. 
Pinkhof in het speciale nummer van Hemel en datnpkring ter gelegenheid van het 
afscheid van Stein: 

Voor den nieuwen directeur zelf beteekent deze benoeming niet alleen een eervolle onderscheiding, 

maar ook een terugkeer tot het terrein, waar hij op zijn plaats is: dat der onbeperkte beoefening van de 

wetenschap (...). 

Voor de Vaticaansche Sterrenwacht beteekent zij de komst van een voortreffelijk opvolger van een 

voortreffelijk voorganger; ook een geiukwensch waard! 

Maar voor de vakastronomen en amateurs in Nederland beteekent het vertrek van Dr. Stein een groot 

verlies. Hij heeft een belangrijk en gunstigen invloed gehad op de verschillende vormen van samen

werking der astronomen en daardoor die samenwerking vruchtbaarder helpen maken. Dit geldt niet 

alleen voor de Nederlandsche Astronomenclub, wier voorzitter hij was, maar ook voor de Ned. Ver. 

voor Weer- en Sterrenkunde, waar hij zijn krachten als geleerde en als uitstekend popularisator vooral 

heeft gegeven aan 'Hemel en Dampkring' (...)-'' 

Stein onderhield zijn meest intensieve contacten, zowel op wetenschappelijk als persoon
lijk vlak, met de Leidse en Utrechtse astronomen. Wanneer hij de kans kreeg, bracht 
Stein graag een bezoekje aan de hem zo vertrouwde Leidse Sterrenwacht. Hij ontmoette 
daar J. Voute, E.F. van de Sande Bakhuyzen - de broer van zijn oude promotor - en later 
de prominente sterrenkundigen De Sitter en J.H. Oort.'** De Utrechtse astronomen Van 
der Bilt en M.G.J. Minnaert had Stein - naast hun lidmaatschap van de NAC - goed leren 
kennen doordat zij net als hij een belangrijke rol in de Vereniging voor Weer- en 
Sterrenkunde speelden. Ook na Steins vertrek naar Rome werden zijn banden met enkele 
Nederlandse astronomen, met name de astronomen die hij in verenigingsverband had 
leren kennen, niet verbroken. Oort, Pannekoek, Van der Bilt, Minnaert en Nijland hiel
den hem door middel van een briefwisseling op de hoogte van de verwikkelingen binnen 
de Astronomenclub en de Nederlandse astronomie en de stand van zaken aan hun 
sterrenwachten. De Leidse astronoom Oort fungeerde min of meer als tussenpersoon 
voor Stein en de NAC. Hij bleef Stein gedurende enkele jaren kopieën sturen van de ver
slagen van de NAC en las tevens brieven van Stein voor op de bijeenkomsten van de ver
eniging.'^ De briefwisseling van Oort en Stein wekt de indruk dat ze een bijzondere band 

26 J. van der Bilt aan Stein, Baarn ? 1941, .Archief Specola Vaticana, Cassetto 8; Van der Bilt aan Stein, Baarn 4 
januari 1951, Archief Specola Vaticana, Cassetto 8. 

27 Pinkhof (n. 23), 'Bij het vertrek van Dr- Stein', 322. 
28 Stein aan Hagen, Amsterdam 15 december 1912, Archief Specola Vaticana, P Stein a P. Hagen-
29 I-H. Oort aan Stein, Katwijk aan zee 11 mei 1932, Archief Specola Vaticana, Cassetto 6; Oort aan Stein, 

Leiden 1 oktober 1934, Archief Specola Vaticana, Cassetto 6; Oort aan Stein, Leiden 11 september 1935, 
Archief Specola Vaticana, Cassetto 6. 
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hadden; hun contact verwaterde gedurende Steins twintigjarig verblijf in Gastel Gandolfo 
nauwelijks. Tijdens zijn spaarzame bezoekjes aan Nederland bezocht Stein altijd een aan
tal van zijn collega's. In Gastel Gandolfo kreeg hij, naast buitenlandse astronomen en 
Nederlandse amateur-astronomen, in 1951 bezoek van Oort, die op doorreis was naar 
Caïro, waar hij een maand college zou geven en een observatorium zou bezoeken. Stein 
heeft het plan gehad de laatste jaren van zijn leven in Nederland door te brengen, want 
Van der Bilt schreef hem in 1947 dat hij het heel gezellig zou vinden als Stein - op dat 
moment 'stellig de oudste actieve directeur ener Sterrewacht' - inderdaad zijn laatste 
levensjaren in het vaderland zou komen slijten.'" Dat is er niet meer van gekomen. 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat Stein met veel van zijn collega-astronomen 
bevriend raakte, een actieve rol in het sterrenkundig verenigingsleven speelde en ook na zijn 
vertrek naar Rome bij het astronomisch leven in Nederland betrokken werd gehouden. 
Maar hoe werden zijn publicaties in Nederland beoordeeld? Vanuit zuiver astronomisch 
oogpunt zijn Die Veriinderlichen Sterne (1924) en de twee dubbelstercatalogi (1926 en 
1928) Steins belangrijkste werken uit de periode van 1910 tot 1930. Er is echter nog een 
publicatie die veel aan Steins naamsbekendheid in Nederland heeft bijgedragen. In 1910, 
vlak vóór zijn terugkeer naar Nederland, voltooide Stein zijn Franse vertaling en bewer
king van de in vergetelheid geraakte Groningse dissertatie van H. Kamerlingh Onnes (1879). 
In zijn proefschrift, dat oorspronkelijk in het Nederlands was verschenen, behandelde 
Kamerlingh Onnes de klassieke experimenten die hij had uitgevoerd om de aswenteling van 
de aarde te bewijzen. Omdat Hagen rond 1910 nieuwe bewijzen probeerde te vinden voor de 
rotatie van de aarde, had het Stein een goed idee geleken de dissertatie van Kamerlingh 
Onnes te vertalen en diens bevindingen daarmee voor een internationaal publiek toegan
kelijk te maken. 

Ik vermoed dat Steins speciale belangstelling voor de dissertatie van Kamerlingh Onnes 
nog een reden had. De geschiedenis van de katholieke reactie op het heliocentrische stelsel 
van Copernicus was nogal ongelukkig. Rond het midden van de negentiende eeuw waren 
door de proeven van Foucault de eerste directe bewijzen voor de draaiing van de aarde 
geleverd. Kamerlingh Onnes bouwde daar in zijn dissertatie op voort. De katholieke kerk 
had zich altijd verscholen achter de bewering dat er geen directe bewijzen waren. Zowel 
Hagen als Stein achtten het van belang dat het vraagstuk van katholieke zijde werd 
behandeld en dat de bewijzen voor de rotatie van de aarde werden erkend. 

Stein deed meer dan alleen vertalen. Hij droeg een voor een deel nieuwe en originele 
opzet van het probleem aan, die ten opzichte van de opzet van Kamerlingh Onnes aan 
overzichtelijkheid won. Het resultaat vond zijn beslag in het artikel 'La rotation de la 
terre: les preuves de M. Kamerlingh Onnes' (1910), dat als appendix verscheen bij Hagens 
'La rotation de la terre, ses preuves mécaniques anciennes et nouvelles' in de serie 
Pubblicazioni della Specola Astronomica Vaticana. 

Of Stein voor het bewerken van de dissertatie van tevoren toestemming aan Kamerlingh 
Onnes heeft gevraagd, is mij niet bekend. Wel stuurde hij Kamerlingh Onnes vóór de druk 
een exemplaar van het artikel, waarop hij een dankbrief vol lof terugkreeg. Kamerlingh 
Onnes schreef onder meer: 

Wilt mijn hartelijken dank aanvaarden voor de toezending van het werk, waarin gij den hoofdinhoud 

van mijn dissertatie op zowel gelukkige als oorspronkelijke wijze hebt neergelegd. Door dit werk hebt 

30 Van der Bilt aan Stein, Baarn 2 juni 1948, Archief Specola Vaticana, Cassetto 8. 
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gij een lang gekoesterde wensch van mij vervuld nl. de door mij verkregen uitkomsten meer bekend te 

doen worden, dan het eerst is geweest. Ten zeerste bekoort mij daarbij de wijze waarop gij tot de ken

nis van het vraagstuk zelf door deze bewerking eene belangrijke bijdrage hebt geleverd (...) Het wer

ken aan mijn dissertatie heeft mij ook jaren geboeid. Het geheel der daarbij opgemerkte 

verschijnselen, al kunnen zij dan ook uit reeds bekende oorzaken worden verklaard, heb ik lief gekre

gen. Het is dus een bijzonder genot voor mij die met zooveel talent en genialiteit in een nieuw verband 

voorgedragen te zien.-" 

Met toestemming van KamerHngh Onnes werd deze brief in Franse vertaling bij de wer
ken van Hagen en Stein in de Pubblicazioni van de Specola Vaticana afgedrukt, om aan te 
tonen dat Kamerlingh Onnes de bewerking van zijn dissertatie en de daarbij aangewen
de, vaak nieuwe methoden goedkeurde (niet in de laatste plaats omdat het ging om een 
'katholieke bewerking').-" Kamerlingh Onnes begreep dat heel goed: 'En waar er twijfel 
over kan bestaan of ik met uw werk instem, daar is zulk een, buiten vermoeden van zulk 
een twijfel geschreven brief zeker de beste weerlegging'." Eerder had Stein al tien exem
plaren van zijn artikel aan hoogleraren aan openbare universiteiten, onder wie Lorentz, 
gestuurd.^'' Ook Lorentz maakte zijn mening over 'Les preuves de M. Kamerlingh Onnes' 
in een brief aan Stein kenbaar: 

Ik dank U zeer voor de vriendelijke toezending van Uw stuk over de aswenteling der aarde, waarmee 

gij mij veel genoegen hebt gedaan. Het is een prachtig werk en het verheugt mij zeer dat gij door het te 

verrichten, de onderzoekingen van Prof. Onnes meer algemeen toegankelijk hebt gemaakt.^' 

Dat zowel Kamerlingh Onnes als Lorentz, twee kopstukken van het natuurwetenschappelij
ke leven, zich lovend over de publicatie van Stein uitlieten, zegt toch wat over de kwaliteit 
van het werk. 'Les preuves de M. Kamerlingh Onnes' werd dan ook positief ontvangen en 
heeft in niet onbelangrijke mate bijgedragen aan de vestiging van Steins naam in 
Nederlandse natuurwetenschappelijke kringen. 

Steins werk over veranderlijke sterren werd in het algemeen eveneens positief beoor
deeld, niet omdat het een baanbrekend werk was, maar omdat Stein de verschillende 
theorieën over veranderlijke sterren op een overzichtelijke manier bij elkaar had gebracht 
en geanalyseerd. De kritiek van Pannekoek, die op een onderzoek naar de veranderlijke 
ster Algol gepromoveerd was en altijd sterk in veranderlijke sterren geïnteresseerd bleef, 
is typerend voor het algemene oordeel over Die Verdnderlichen Sterne: 

Mag ik je wel mijn besten dank uitspreken voor de toezending van je werk over de veranderl. sterren? 

Het is wel een groot opgezet werk, om over alle theoretische kwesties en verklaringswijzen, die zoo talloos 

uitgedacht zijn, een goed kritisch overzicht te geven; en steeds het juiste midden te houden tusschen al te 

gedetailleerd elk detailonderzoek te vermelden en al te beknopt al de belangrijke theorieën te kort te 

doen, is ongetwijfeld bij zooiets heel moeilijk. Over 't geheel komt het mij voor bijzonder geslaagd te 

zijn en de studie van veel oudere werken aan de bron zelf overbodig te maken. De voltooiing is wel een 

geiukwensch waard.-"' 

31 H. Kamerhngh Onnes aan Stein, Leiden 28 juli 1911, Archief Specola Vaticana, Kamerlingh Onnes a P. Stein, 
1911. 

32 Hagen aan Stein, Rome 1 augustus 1911, Archief Specola Vaticana, Lettere di P. Hagen a P. Stein. 
33 Kamerlingh Onnes aan Stein, Leiden ? 1911, Archief Specola Vaticana, Kamerlingh Onnes a P. Stein, 1911. 
34 Stein aan Hagen, -Amsterdam 17 augustus 1911, Archief Specola Vaticana, P. Stein a P. Hagen-
35 H.A. Lorentz aan Stein, Leiden 15 augustus 1911, Archief Specola Vaticana, Cassetto 4. 
36 A. Pannekoek aan Stein, Amsterdam 26 december 1924, Archief Specola Vaticana, Cassetto 6. 
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Die Veranderlichen Sterne werd in de eerste plaats beschouwd als een overzichtswerk dat 
verder onderzoek naar veranderlijke sterren vereenvoudigde. Het boek was dienstbaar 
aan de stellaire astronomie, maar leverde weinig of geen nieuwe gezichtspunten op. Voor 
de dubbelstercatalogi geldt eigenlijk hetzelfde. Stein bracht in de catalogi alle dubbelsterren 
uit de aan de Specola Vaticana toevertrouwde zone van de internationale fotografische 
hemelkaart, de Carte du Ciel, bijeen en gaf een theoretische onderbouwing voor het 
fenomeen dubbelster, gebaseerd op reeds bestaande theorieën. Ook de dubbelstercatalogi 
kunnen worden beschouwd als overzichtswerken of naslagwerken, als hulpinstrumenten 
bij vernieuwend onderzoek. 

Bovenstaande is in zekere zin karakteristiek voor het werk van Stein. Ofschoon hij in 
zijn bewerking van Kamerlingh Onnes' dissertatie op verdienstelijke wijze nieuwe 
methoden had aangewend om de draaiing van de aarde te bewijzen, was de belangrijkste 
betekenis van het artikel dat de onderzoekingen van Kamerlingh Onnes onder vakgenoten 
meer bekendheid kregen. Er is geen reden om aan de kwaliteit van Steins astronomische 
studies te twijfelen, maar toch waren ze relatief onbekend en van relatief klein belang. De 
oorzaak daarvan moet gezocht worden in de astronomische thema's en methoden die 
Stein koos. Debet daaraan is mijns inziens voor een deel de grote invloed van pater 
Hagen op Steins wetenschappelijke vorming en op het verdere verloop van zijn loopbaan. 
Doordat Hagen en Stein aan veel projecten samenwerkten en Stein als honorair-astro
noom aan de Specola Vaticana verbonden bleef, werkte Stein tot 1930 in de praktijk vaak 
'onder' Hagen. Hagen was jaren ouder, van nature zelfverzekerd en bij vlagen zelfs domi
nant. In zijn briefivisseling met Stein komt hij over als iemand die eraan gewend was zijn 
zin te krijgen of door te drijven. Stein daarentegen was vrij meegaand en onzeker en ver
trouwde sterk op het oordeel van Hagen. De geschiedenis van de totstandkoming van Die 
Verdnderlichen Sterne bewijst dat Stein onvoldoende overtuigd was van eigen kunnen en 
voortdurend bevestiging van Hagen nodig had. Het was een ware lijdensweg en het had 
weinig gescheeld of het werk was nooit verschenen. Meer dan tien jaar werkte Stein aan 
Die Veranderlichen Sterne en toch beschouwde hij Tiet resultaat van zijn arbeid als een 
'indigesta moles'.-''' Hagen bleef tot zijn dood Steins leidsman bij het kiezen van onder
zoeksprogramma's; hij had een sterke voorkeur voor grootschalige 'encyclopedische' pro
jecten en brede onderzoekslijnen. Zelfs als directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht viel 
het Stein zwaar op eigen houtje nieuwe onderzoekslijnen uit te stippelen. De Specola 
Vaticana bleef zich onder leiding van Stein nog jarenlang toeleggen op de projecten die 
Hagen had opgestart. De Atlas Stellarum Variabilium, een atlas van alle bekende veran
derlijke sterren, is daar een goed voorbeeld van. 

Stein had, vanuit het oogpunt van vernieuwingszin, ook geen geluk met zijn andere 
leermeester. Zijn promotor Van de Sande Bakhuyzen stond bekend als conservatief en 
weinig gevoelig voor vernieuwingen en verbeteringen in de astronomie. Hij beperkte zich 
tot methoden en studieobjecten uit de 'klassieke astronomie' en trok Stein daarin mee. 
Stein had zelf echter ook geen hoog ontwikkeld zintuig voor vernieuwend werk, want bij 
mijn weten had hij geen bezwaren tegen het werk dat hem door Bakhuyzen werd opge
dragen of later door Hagen werd aanbevolen en hij toonde weinig initiatief. Collega
astronoom en vriend Pannekoek schrok er niet voor terug Stein erop te wijzen dat het 
misschien niet verstandig was Hagen in alles te volgen. Hij zag vermoedelijk parallellen 
met zijn eigen ervaringen aan de Leidse Sterrenwacht, waar hij bijna was weggekwijnd. 

37 Stein aan Hagen, Amsterdam lo januari 1920, Archief Specola Vaticana, P. Stein a P. Hagen. 

109 



Dorien Daling 

Volgens pater M. Esch S.J., die uit het Duitstalige Belgische Eupen afkomstig was, zelf 
assistent van Hagen aan Georgetown Observatory in Washington was geweest en als direc
teur van de sterrenwacht van het Ignatiuscollege in Valkenburg nog altijd meewerkte aan de 
Atlas Stellanmi Variabilium van Hagen, had Pannekoek het dubbelsterwerk - door Hagen 
aan Stein opgedrongen - 'Kuliarbeit' genoemd.'" In ieder geval liet Hagen Stein weinig 
bewegingsvrijheid en verwachtte hij dat diens zuiver astronomische werk ten allen tijde 
een verlengstuk was van het werk van de Specola Vaticana. 

Niet alleen Van de Sande Bakhuyzen en Hagen waren van invloed op de aard van het 
werk dat Stein produceerde. Belangrijker nog is dat het astronomische werk van Stein 
geheel in de lijn van de bijdragen van jezuïeten aan de natuurwetenschap lag. Op het terrein 
van de sterrenkunde observeerden de jezuïeten over het algemeen veel, deden zij weinig 
aan theorievorming en hielden zij zich verre van speculatie en de kosmologie, terwijl de 
grote veranderingen binnen de astronomie rond 1920 juist op het terrein van de kosmo
logie plaatshadden. Stein kan daarom niet beschouwd worden als representant van de 
katholiek, maar wel als vertegenwoordiger van de oude, internationale wetenschapstradi
tie van de Sociëteit van Jezus. Dat deze traditie internationaal was, blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat de wetenschappelijke bijdragen van jezuïeten in de Verenigde Staten dezelfde 
kenmerken vertoonden als het werk van Hagen en Stein. Aan het begin van de twintigste 
eeuw verenigden vijftien van de ongeveer vijfentwintig Amerikaanse jezuïetencolleges 
zich in een seismografisch netwerk van nationale omvang. De Jesuit Seismological 
Association, die in 1925 uit dit netwerk voortkwam, ontwikkelde zich in de jaren dertig 
en veertig tot één van de belangrijkste centra van seismologisch onderzoek in de 
Verenigde Staten. Dit seismografische netwerk van Amerikaanse jezuïeten richtte zich 
aanvankelijk alleen op het documenteren van aardbevingen (met als voornaamste doel 
het afdwingen van prestige en erkenning voor de jezuïetenorde), maar legde zich vanaf 
de jaren twintig tevens toe op echt seismologisch onderzoek. Ofschoon dit onderzoek 
belangrijk was en een zeker maatschappelijk nut had, was het weinig vernieuwend en niet 
vrij van restricties. Niet voor niets was de keuze van de Amerikaanse jezuïeten gevallen 
op de seismologische studie van het binnenste van de aarde, die in tegenstelling tot 
wetenschapsgebieden als de kwantummechanica en de biologie niet in aanraking kwam 
met theologisch controversiële onderwerpen."^ Het astronomische werk van Stein ver
toont zowel de sterke als de zwakke punten van 'jezuïetenwetenschap': encyclopedische, 
beschrijvende en doorgaans kwalitatief hoogwaardige wetenschap die gerespecteerd 
wordt en meetelt, maar niet spectaculair is en zich niet aan het front bevindt. 

Concrete erkenning voor zijn werk en persoon vond Stein in Nederland door twee benoe
mingen. In 1948 ontving Stein van M.W Woerdeman, de secretaris van de afdeling natuur
kunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de volgende brief: 

Ik heb de eer te Uwer kennis te b rengen , dat de Afdeling voor de W^is- en N a t u u r k u n d i g e Weten

schappen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam U in haar bui

tengewone vergadering van 24 april 1948 tot correspondent heeft verkozen en op deze verkiezing thans 

de Koninklijke goedkeuring heeft verkregen. 

38 M. Esch aan Stein, Valkenburg 5 april 1925, .'\rchief Specola Vaticana, Cassetto 2. 
39 C. Geschwind, 'Embracing science and research. Early twentieth-century Jesuits and seismology in the 

United States', Isis. An international review devoted to the history of science and its cultural influences 89 
(1998) 27-50, m.n. 32, 36, 46 en 48-49. 
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Terwijl ik U met deze benoeming mijn gelukwensen aanbied, moge ik daarbij het vertrouwen der 

Akademie uitdrukken, dat Gij, volgens Art. 15 van het Reglement, door wetenschappelijke mededelin

gen wel zult willen medewerken tot het doel der Akademie.''" 

Deze benoeming tot buitenlands correspondent van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen geschiedde op voorstel van Minnaert, Oort en Pannekoek, 
De eer viel Stein om de volgende redenen te beurt: hij had zich zeer verdienstelijk 
gemaakt voor het astronomische leven in Nederland door zijn werkzaamheid in de 
Nederlandse Astronomenclub en de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
en door zijn redacteurschap van Hemel en dampkring. Daarnaast wogen Steins stan
daardwerk Die Veranderlichen Sterne en zijn betekenisvolle arbeid - zowel materieel, 
organisatorisch en onderzoekstechnisch - voor de Vaticaanse Sterrenwacht in hun oor
deel mee. Minnaert, Oort en Pannekoek besloten hun benoemingsvoorstel van 5 maart 
1948 met de volgende woorden, 'Dr. Stein is een geziene gast op alle internationale astro
nomische congressen. Anderzijds is hij steeds de betrekkingen met Nederland blijven 
onderhouden. Het komt ons voor, dat hij zeer geschikt is om de Nederlandse wetenschap 
in het buitenland te vertegenwoordigen'.''' Als correspondent van de K.N.A.W. moest 
Stein de natuurwetenschappelijke contacten tussen Nederland en Italië trachten te bevor
deren, wat inhoudt dat hij werd beschouwd als vertegenwoordiger van de Nederlandse 
natuurwetenschap in het buitenland. Minnaert stelde het in een persoonlijke brief aan 
Stein als volgt: 'Het is een vreugde voor ons, de Nederlandse beschaving in het buiten
land zo voortreffelijk vertegenwoordigd te weten, en Uw blijvend verband met het vader
land thans nogmaals bekrachtigd te zien'.''̂  Het was een eervolle onderscheiding tot 
correspondent van de K.N.A.W. - ofschoon lager in 'rang' dan gewone leden - benoemd 
te worden en voor een katholiek nog eens extra bijzonder. 

In 1951 tenslotte werd Stein ter ere van zijn tachtigste verjaardag door koningin Juliana 
onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze hoge en eervolle 
onderscheiding duidt erop dat de wetenschappers uit Steins geboorteland hem nog steeds 
als één van de hunnen beschouwden en hem waardering voor zijn persoon en werk wilden 
betonen. De onderscheiding moet Stein persoonlijk grote voldoening hebben geschonken 
en was in zekere zin een erkenning van de 'katholieke wetenschap' in Nederland. 

In vogelvlucht: Steins visie op de Tweede Gouden Eeuw en wetenschappelijke emancipatie 
Hoewel niemand in de negentiende eeuw bewust een Tweede Gouden Eeuw gewild heeft 
- de term dient daarom voorzichtig gehanteerd te worden - kan wel gesteld worden dat 
veel laat-negentiende-eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse wetenschapsbeoefenaren in de 
eigen tijd een tijd van grote vooruitgang in de (natuur)wetenschap herkenden. Ook Stein 
gaf daar blijk van; hij bracht de bloei van de Nederlandse Astronomenclub in verband 
met de algehele bloei van de Nederlandse sterrenkunde in de jaren twintig. De bloei van 
de NAC, alsmede de oprichting van nieuwe periodieken en astronomische instituten in 
Nederland, was volgens hem niet mogelijk geweest 'indien dat decennium niet een tijdvak 
ware geweest van een ongekende ontplooiing van frissche levenskracht, een bedrijvigheid 

40 M.W. Woerdeman aan Stein, Amsterdam 10 juni 1948, Archief Specola Vaticana, Cassetto 8. 
41 M.G.J. Minnaert, LH. Oort en A. Pannekoek, Memorandum betreffende Dr. J-W-J.A. Stein S.J., Utrecht 5 

maart 1948, Rijksarchief Noord-Holland, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
42 M.G.J. Minnaert aan Stein, Utrecht 28 juni 1948, Archief Specola Vaticana, Cassetto 4. 
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op astronomisch gebied, die haast verbijstering wekt'.''-' Stein verheugde zich enorm in de 
bloei van de natuurwetenschap en de astronomie in het bijzonder, zolang men op de 
moderne wetenschap maar geen 'nieuwe godsdienst' probeerde te bouwen. Naar zijn 
mening moest voorkomen worden dat er filosofische, culturele of religieuze conclusies 
aan de wetenschappelijke vooruitgang verbonden werden.'''' 

Vanwege deze overtuiging dat de resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek 
zonder consequenties voor het katholieke geloof moesten blijven, meed Stein, als echte 
jezuïet, controversiële onderzoeksobjecten en - gebieden en droeg hij er altijd zorg voor 
dat zijn werken 'degna della Santa Sede'''^ en op geen enkele manier een belediging voor 
de katholieke kerk en de Heilige Stoel waren. Dit zegt iets over zijn visie op de verhou
ding tussen geloof en wetenschap. Bij Stein, die zich in de eerste plaats jezuïet en pas in 
de tweede plaats wetenschapper voelde, stond de wetenschap in dienst van de religie, 
maar alleen in die zin dat het beoefenen van wetenschap zijn manier was om God te eren 
en te dienen; de wetenschap diende een hoger doel en was 'ter meerdere eer van God'. Hij 
was echter van mening dat het voor de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek niet 
mocht uitmaken of iemand liberaal, socialist, protestant of katholiek was. In dat opzicht 
stond Stein een scheiding van geloof en wetenschap voor. Dankzij deze houding kon hij zich 
in Nederlandse astronomische kringen een puur wetenschappelijke houding aanmeten en 
vriendschappen opbouwen met collega's als Pannekoek, die een overtuigd marxist was. 

Wat betreft zijn visie op de wetenschappelijke emancipatie van de Nederlandse katho
lieken stond Stein in de traditie van het Thijmgenootschap.'''' Tot op zekere hoogte bouw
de dit genootschap voort op de ideeën van de katholieke literatuurhistoricus M.A.P.C. 
Poelhekke, die in 1899 in Amsterdam en Groningen zijn befaamde voordracht Het te-kort 
der katholieken in de wetenschap had gehouden en daarin zijn geloofsgenoten grotendeels 
zelf voor hun geringe bijdrage aan de wetenschap verantwoordelijk had gesteld. Het 
Thijmgenootschap bracht Poelhekkes denkbeelden verder tot ontwikkeling én spoorde 
aan tot discussie, zelfreflectie en actie, waardoor het een belangrijke schakel in het proces 
van emancipatie werd. De ideeën en activiteiten van het Thijmgenootschap luidden een 
overgangsperiode in, waarin de Nederlandse katholieken zich beter bewust werden van 
de liberaal-protestantse signatuur van de wetenschap. Door het probleem te onderken
nen, zetten de katholieken de eerste stap in de richting van een oplossing, die uiteindelijk 
gezocht werd in een streven naar wetenschappelijke emancipatie door middel van een 
scheiding van geloof en wetenschap. Terwijl Poelhekke, wiens denkwereld nog duidelijk 
negentiende-eeuws was, naast de opheffing van het tekort van katholieken in de 
(natuur)wetenschap de vorming van een 'katholieke wetenschap' - een eigen wetenschap 
met katholiek stempel - tot ideaal en missie had verheven, streefde het Thijmgenoot
schap 'slechts' 'wetenschap beoefend door katholieken' na. Het beste middel tot de ver
breiding van wetenschapsbeoefening onder de katholieken in Nederland was volgens het 
genootschap de strikte scheiding van geloof en wetenschap. Deze aanpassing van de doel
einden van Poelhekke door het Thijmgenootschap is kenmerkend voor de algemene 

43 Stein (n-18), 'De Nederlandsche Astronomen-Club', 27. 
44 J- Stein, 'Camille Flammarion f', Studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren 57 (1925) 113-123, 

passim. 
45 Stein aan Hagen, Amsterdam 9 januari 1912, Archief Specola Vaticana, P. Stein a P. Hagen. 
46 In 1904 werd door een aantal katholieke leken - allen beoefenaren van de profane wetenschappen - de 

Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland 
opgericht, die in 1947 werd omgedoopt tot het Thijmgenootschap. 

112 



De Tweede Gouden Eeuw: Pater Stein S.J. (1871-1951) 

vroeg-twintigste-eeuwse ontwikkeling in de katholieke opvattingen over wetenschappe
lijke emancipatie in Nederland.'''' 

Stein deed zich in de langdurigste Nederlandse periode van zijn loopbaan (1910 tot 
1930) kennen als een representant van dit 'overgangsdenken'. In zijn historische studies, 
die ik in het bestek van dit artikel niet heb kunnen bespreken, probeerde Stein zijn 
geloofsgenoten bewust te maken van het bestaan van een waardevol katholiek weten
schappelijk erfgoed. Hij realiseerde zich echter ook dat er nog veel moest gebeuren eer de 
katholieke natuurwetenschap op het peil der seculiere wetenschap zou staan. Stein pro
beerde zijn geloofsgenoten voor de wfetenschap te enthousiasmeren en hoopte dat de 
katholieke wetenschappelijke emancipatie doorgang zou vinden. Hij speelde zelf geen 
bijzonder actieve rol in dat proces, maar leverde wel een bewuste bijdrage door verschei
dene - door liberalen en protestanten in leven gehouden - legenden over de vijandigheid 
van de katholieke kerk tegenover de wetenschap te ontkrachten. 'Calixte III et la comète 
de Halley' (1909) en 'De vervalschings-legende van het Galilei-proces' (1929) zijn voor
beelden van artikelen waarin Stein zich op deze taak toelegde.''" 

Tenslotte was Stein net als het Thijingenootschap een groot voorstander van weten
schappelijke emancipatie van de katholieken via integratie in de Nederlandse samenle
ving. In dit opzicht echter was het Thijmgenootschap minder invloedrijk, getuige het 
verzuilde karakter van de katholieke emancipatie in de twintigste eeuw, culminerend in 
de oprichting van de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 1923. Stein bewandelde de 
weg van integratie wel. Hij vond het prettig en leerzaam samen te werken met weten
schappers uit alle geledingen van de samenleving. In het algemeen kan van de jezuïetenorde 
gezegd worden dat zij sceptisch stond tegenover isolement en verzuiling. De jezuïeten acht
ten het, vanaf een bepaalde leeftijd, zinvol in aanraking te komen met andersgezinden, 
omdat isolement volgens hen niet tot een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij kon 
leiden. In Steins ogen was wetenschap universeel en hij hoopte dat de muren tussen weten
schappers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden geslecht zouden worden. 
Dit open vizier heeft er vast toe bijgedragen dat Stein zelf geaccepteerd werd. 

Besluit 
De Tweede Gouden Eeuw had, zo stelde ik in de introductie, een liberaal-protestantse 
signatuur en was confessioneel niet neutraal. Toch had de dominantie van liberaal-prote
stanten geen grote gevolgen voor het verloop van de carrière van een uitgesproken, ook 
uiterlijk als zodanig herkenbare, katholieke wetenschapper als Stein. Hoewel hij in katho
lieke kringen, waar hij zelfs als boegbeeld van katholieke wetenschap werd beschouwd, een 
hoger aanzien genoot, was Stein goed geïntegreerd in de Nederlandse (en internationale) 
natuurwetenschappelijke gemeenschap. Zijn positie was respectabel, maar niet prominent, 
vanwege het feit dat zijn zuiver astronomische publicaties - ofschoon zeer bruikbare en 
theoretisch waardevolle overzichtswerken - geen baanbrekende of zelfs vernieuwende 
inzichten opleverden. Wat betreft zijn astronomische publicaties is de verwachting die 
door het veelbelovende begin van Steins loopbaan - hij promoveerde cum laude - werd 
gewekt geen realiteit geworden. 

47 Zie: M.A.P.C. Poelhekke, Het te-kort der katholieken in de wetenschap (Nijmegen 1900) en H. Bornewasser, 
In de geest van Thijm. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof 1904-1984 (Baarn 1985). 

48 Zie: J. Stein, 'Calixte III et Ia comète de Halley', Pubblicazioni della Specola Astronomica Vaticana 2 (1909) 1-
41 en J. Stein, 'De vervalschings-legende van het Galilei-proces', Studiën 61 (1929) 85-104. 
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Op een ander gebied kwam die verwachting wel uit. Steins capaciteiten als organisator en 
popularisator van de astronomie werden in Nederland hogelijk geapprecieerd. Hij droeg 
op niet onaanzienlijke wijze bij aan het functioneren en de bloei van de Nederlandse 
Astronomenclub en de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde en maakte 
tevens naam als redacteur en recensent. De grootste betekenis van Steins wetenschappelijke 
loopbaan is gelegen in het feit dat hij het beoefenen van wetenschap op hoog niveau voor 
anderen eenvoudiger maakte. Zijn rol binnen de Nederlandse astronomie was vooral een 
dienstbare en die rol paste uitstekend bij zijn hulpvaardige karakter en zijn religiositeit. 

Wat betreft zijn opvattingen over de praktijk van een door liberaal-protestanten gedo
mineerde wetenschappelijke infrastructuur en cultuur, was Stein duidelijk een man van 
de twintigste eeuw. Hij erkende dat de verhouding tussen katholieken en protestanten 
scheef was, maar was van mening dat het discours over de wetenschappelijke emancipatie 
der katholieken uit de polemische sfeer getrokken moest worden en was daarbij ook 
bereid de hand in eigen boezem te steken. Stein zag het meeste heil in de scheiding van 
geloof en wetenschap en in de integratie van katholieken in de Nederlandse samenleving 
als middelen om die emancipatie te verwezenlijken. Hij was er zelf immers ook in 
geslaagd harmonieuze en - in sommige gevallen - vriendschappelijke relaties met prote
stantse collega-astronomen op te bouwen. Stein beschouwde de dominantie van liberaal
protestanten in de Nederlandse wetenschap niet als een belemmering voor zijn loopbaan. 

Kortom, Stein leverde een degelijke bijdrage aan de Nederlandse sterrenkunde, maar 
bevond zich niet aan het front van de wetenschapsbeoefening. In plaats van de cultureel-
wetenschappelijke status quo van de Tweede Gouden Eeuw echter, was vooral zijn 
lidmaatschap van de jezuïetenorde, wiens wetenschapstraditie Stein in alle opzichten ver
tegenwoordigde, hiervoor verantwoordelijk. Dat Stein in zijn carrière van liberaal-prote
stantse zijde geen tegenwerking ondervond, zou anderzijds ook een gevolg kunnen zijn van 
het feit dat hij de status quo niet provoceerde en over noch de ambitie noch de vereiste kwa
liteiten voor een hoogleraarschap of een ander prestigieus wetenschappelijk ambt beschikte. 

SUMMARY 

The Second Golden Age: Father Stein S.J. (1871-1931) 
The Second Golden Age, the hey-day of Dutch science around 1900, was confessionally 
not neutral: it could be regarded as a manifestation of a liberal-protestant culture. My 
aim with this article is to make the participation, or rather lack of participation, of 
Catholics in the revival of the sciences in the Netherlands during 1870 to 1940 a subject of 
discussion. In general, Catholics contributed very little to Dutch science until late in the 
twentieth century. This can be explained by pointing to both external and internal fac
tors. In this article I take a close look at the career of a Dutch Catholic scientist, J.W.J.A. 
Stein, to see how science practisioning by Dutch Catholics during the Second Golden 
Age developed. In the case of the Jesuit astronomer Stein, the dominancy of liberal-pro-
testants in Dutch society and science and the cultural-scientific status quo of the Second 
Golden Age did not hinder his astronomical career, which was also his own opinion. His 
achievements in, and contributions to astronomy were valuable, but not innovating or 
prominent. This was partly due to his membership of the Jesuit Order, whose scientific 
traditions Stein represented in all aspects. He adhered to the separation of science and 
religion in his professional life and his successful integration into the Protestant Dutch 
scientific community can be understood as evidence of this conviction. 
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