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BOEKBESPREKING 

P.|. Knegtmans en A.J. Kox ed.. Tof nut en eer van 
de stad. WetenschappcUik onderzoek aan de Uni
versiteit van Amsterdam (Amsterdam 2000). 
H.J. de Jonge en W. Otterspeer, Altijd een vonk of 
twee. De universiteit van Leiden van 1975 tot 2000 
(Leiden 2000). 

De redacteuren van de bundel Altijd een vonk of 
twee. De universiteit van Leiden van 1973-2000 ste
ken direct de hand in eigen boezem: 'De geschied
schrijving van wetenschap en universiteiten heeft 
lange tijd te lijden gehad onder twee euvels. Het 
ene was het jubileumsyndroom ... Het andere was, 
dat ze geschreven werd, niet door historici, maar 
door beoefenaars van de beschreven academische 
en wetenschappelijke disciplines zelf'. Deze klaar
blijkelijke onvolkomenheden vallen ook de hierna 
te bespreken boeken nog steeds euvel te duiden. In 
het kader van hun steeds pregnantere profilering 
staan de universiteiten stil bij ieder lustrum en 
daar hoort onveranderlijk een historisch getint 
boek bij. De komende decennia staat ons nog een 
en ander te wachten. Na de universiteiten van 
Leiden (1575) en Franeker (1585), zullen die van 
Groningen (1625), Amsterdam {1632), Utrecht 
(1635) en wellicht de in 1811 ter ziele gegane hoge
school te Harderwijk (1648) hun vierde eeuwfeest 
gaan vieren. Allemaal hebben ze reeds commissies 
universitaire geschiedschrijving zowel als univer-
siteitshistorici in- en aangestekJ opdat de eigen 
geschiedenis tegen die tijd en detail is geboek
staafd. 

Voorlopige proeves van wat ongetwijfeld meer-
delige overzichtswerken zullen worden, zijn al 
verschenen of zien zeer binnenkort het licht. 
Groningen publiceerde £f(i universiteit in de twin
tigste eeuw (1999), Utrecht sluit in september 2001 
haar 73ste lustrum af met een korte geschiedenis. 
Leiden keek al weer verder: de vijfentwintig na de 
vierhonderdste verjaardag verstreken jaren dien
den immers ook in kaart te worden gebracht. 
Merkwaardig genoeg blijkt bij al die (ogenschijn
lijke) professionalisering van de universiteitsge
schiedenis dat de behoefte aan het ophalen en 
vastleggen van de 'petite histoire' blijft bestaan. 
N4edewerkers van universiteiten onderscheiden 
zich daarin in het geheel niet van de gemiddelde 
jubileumvicrdcr. In het Leidsc boek kan de lezer 
zijn hart ophalen aan de kerstlunches en afternoon 
teas van de afdeling Engels (p. 51) en het Willem-
Alexandereffect voor de afdeling Geschiedenis in 
1987 (p. 66). Het hieronder ook gerecenseerde Tot 

nut en eer van de stad, over het onderzoek aan de 
Universiteit van Amsterdam, heeft ontegenzeg
gelijk een meer originele invalshoek en doet een 
poging hoofdlijnen aan te geven, ook al ontkomen 
we in dit boek evenmin aan enige nostalgische 
anekdotiek. 

Het Leidse boek is het meest omvattend: alle 
faculteiten komen aan de orde met ruime aan
dacht voor nieuwe disciplines als informatica, 
milieukunde en biofarmacie. Daarnaast krijgt de 
lezer vele pagina's over de institutionele en be
drijfsmatige kant van deze universiteit gepresen
teerd. Veel scribenten wisten zich niet aan het post 
qucm van 1975 te houden en grijpen, als ware het 
om de eerbiedwaardige traditie van hun instelling 
te onderstrepen, veel verder terug. Maar de richting 
van de laatste vijfentwintig jaar is overduidelijk en 
in iedere discipline aanwijsbaar. Schaalvergroting 
en bureaucratisering zijn de wezenskenmerken 
van de laatste kwart eeuw Nederlandse universi
teit: meer wetenschappelijk maar vooral adminis
tratief personeel, grotere en beter geoutilleerde 
onderkomens en nieuwe taken zoals maatschappe
lijke dienstbaarheid, marktgerichtheid en interna
tionalisering. Treffend is niet zozeer het ontstaan 
van een nieuw type student die van 'krities' naar 
'calculerend' verburgerlijkt, als wel van nieuwe 
soorten employés. Naast de 'gewiekste manager' 
die het schoolbord voor het bestuurlijk pluche 
heeft ingeruild, ontstond er ook de 'professorale 
vedette', de wetenschappelijke sterspeler die met 
charismatisch gezag bekleed lijkt te zijn en Hink 
aan de weg timmert. De afdeling Sociale Weten
schappen van Leiden ontleedde voor het boek 
deze nieuwe fenomenen messcherp. Een heldere 
kijk op de ruimtelijke problemen die massificatie 
van het hoger onderwijs voor velen teweegbracht, 
biedt T.A.P. van Leeuwens fraai geschreven, ver
makelijke en naar het cynische neigende 'De twee 
lichamen van Leiden. De universitaire gebouwen', 
waaruit we kunnen leren dat ook de universiteiten 
zich niet heliben kunnen onttrekken aan de ste
denbouwkundige waan van de dag. Kennen alle 
universiteiten multidisciplinaire en multitunctio-
nele doolhofcomplexen als die op het Witte 
Singel-Doelen terrein, alleen in Leiden wordt de 
grens tussen enerzijds alfa en anderzijds bèta als
mede gamma door een spoorlijn Jiepaald. En ook 
alleen in Leiden kregen de fysici en astrofysici 
onderdak in een zinkend schip: het alras tot 
Titanic omgedoopte J.H. Oortgebouw van Eric 
van Egeraat. 
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De lezers van Gewina zullen het meest geïnteres
seerd zijn in de hoofdstukken over de ontwikke
lingen in de geneeskunde (Beukers), wiskunde 
(Murre), informatica (Ollongren), sterrenkunde 
(Burton), natuurkunde (De Jongh), scheikunde 
(Ponec), biologie (Dubbeldam), biofarmaceuti-
sche wetenschappen (Mulder) en de lotgevallen 
van Rijksherbariuin en Hortus Botanicus (Baas). 
Beukers, om een voorbeeld te geven, komt lang
zaam op gang - hij begint met het natuurweten
schappelijk model van de geneeskunde van de 
nieuwe geneeskundige wetten van 1865. Maar hij 
beperkt zich gelukkig niet tot een overzicht van 
institutionele en personele ontwikkelingen. In de 
geneeskunde kwamen de klinische genezers en de 
experimentele onderzoekers steeds verder van 
elkaar af te staan. Het onderzoek werd niet langer 
door de artsen zelf verricht maar door bijvoor
beeld moleculair biologen, een ontwikkeling die 
in 1984 culmineerde in de oprichting van een 
afzonderlijke studierichting biomedische weten
schappen, terwijl nieuwe takken als de medische 
ethiek of de sociale geneeskunde een steeds nau
were samenwerking aangingen met de gammadis
ciplines. 

Toen, in vervolg op de nieuwe wet op het hoger 
onderwijs, het Amsterdamse Atheneum Illustre in 
1877 werd verheven tot Gemeentelijke Universiteit 
van Amsterdam viel er heel wat te doen. De 
onderwijsinstelling met een beperkt aanbod aan 
vakken moest in korte tijd getransformeerd wor
den tot een eersterangs universiteit waarmee de 
hoofdstad van Nederland kon pronken. De groot
ste veranderingen voltrokken zich op het gebied 
van het (natuur)wetenschappelijk onderzoek, een 
activiteit die tot dan toe niet tot de officiële taken 
van de universiteiten had behoord en in Amster
dam zo goed als afwezig was geweest. Het ge
meentebestuur spande zich ten volle in. Binnen 
korte tijd verrezen er laboratoria voor plantenfy-
siologie en natuurkunde, het Binnengasthuis werd 
aangepast aan de eisen voor een Academisch Zie
kenhuis en het aantal hoogleraren verdubbelde 
van 19 tot 38 personen, terwijl daarnaast nog vijf 
lectoren een dienstverband kregen. De materiële 
offers van de stad lijken op het eerste gezicht snel 
vrucht te hebben afgeworpen. Rond de eeuwwis
seling brak een 'Tweede Gouden Eeuw' aan met 
Nobelprijzen voor de scheikundige Van 't Hoff, de 
natuurkundigen Zeeman en Van der Waals, als
mede de jurist Asser. 

Op deze nieuwe academische opdracht - het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek -
richten de auteurs van de bundel Tot nut en eer 
van de stad zich in de eerste plaats. In tweede 
instantie hebben zij oog voor het nut dat de uni

versiteit af\vierp voor de stad. Dat nut kon bestaan 
uit werkgelegenheid vanwege bouwactiviteiten of 
het ontstaan van nieuwe wetenschappelijke of 
daaraan verbonden instellingen, maar bijvoor
beeld ook uit verbetering van de gezondheidszorg. 
Bovenal was de nieuwe wetenschappelijke instel
ling voor de leden van de gemeenteraad echter een 
object van prestige en cultureel effect, nog aange
vuld met al of niet bruikbaarheid voor de (kinde
ren van) de hogere burgerij. Zo hield de instelling 
van de leerstoelen voor de moderne talen verband 
met de wens van de elite ook hun dochters te laten 
studeren. 

De 'Tweede Gouden Eeuw' krijgt in het Am
sterdamse boek flink de ruimte. Het boek verstaat 
overigens, zonder dit nader toe te lichten, onder 
wetenschappelijk onderzoek prestaties op het ter
rein van de l-)èta-(scheikunde: Snelders; fysica: 
Maas; wiskunde: Kox; histologie: James) en de 
gammadisciplines (sociale geografie: Heinemeijer; 
ontwikkelingspsychologie: Mulder). Ad Maas gaat 
aan de hand van een aantal f\-sische casestudies na 
welke oorzaken aan de succesvolle wetenschap ten 
grondslag kunnen hebben gelegen en biedt daar
mee tevens een kijk op het functioneren van 
onderwijs en onderzoek. Met het onder de micro
scoop leggen van Van der Waals komt het pro
bleem van de Tweede Gouden Eeuw echter niet 
dichter bij een oplossing en verdampt het hele 
fenomeen zelfs eerder omdat Maas het succes gro
tendeels toeschrijft aan persoonlijke factoren. Van 
der Waals' oeuvre symboliseert de omslag van 
beschrijvend en toegepast bezig zijn naar funda
menteel, analytisch onderzoek met behulp van de 
wiskunde. Zijn promovendi kregen tot taak de 
theoretische inzichten van de hooggeleerde aan 
experimentele toetsing te onderwerpen, maar alle 
dure, moderne infrastructuur ten spijt: Van der 
Waals belangrijkste werk bleef zijn proefschrift 
Over de continuïteit van gas- en vloeistoftoestand 
dat hij als leraar van de HBS zonder de nabijheid 
van een laboratorium had geschreven. 

Historicus Knegtmans lijkt de stelling van de 
Leidenaren dat indien de afstand voldoende groot 
is, historici hoofdlijnen kunnen ontwaren en alge
mene ontwikkelingen schetsen, te bevestigen, 
want dat is wat hij doet in een inleiding en in een 
verrassend hoofdstuk over wat nu 'derde-geld
stroomonderzoek' zou heten. In een tijd van ver
zelfstandigde Science Parks is het goed te weten 
dat de universiteit van Amsterdam in de jaren 
1920-1950 ook al zeer ondernemend was. Niet 
alleen maakte de gcmccntcliikc status dat er veel 
slagvaardiger dan de rijksuniversiteiten kon wor
den gereageerd, waardoor veel coryfeeën voor de 
instelling bleven behouden, de professoren waren 
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evenmin van zakelijk inzicht ontbloot. Thermo-
dynamicus Michels bouwde met steun van het 
Nederlandse l-)edrijfsleven (Stork, Werkspoor, 
Artillerie-inrichtingen Hembrug) een zeer gea
vanceerd laboratorium voor drukmeting en liet 
zichzelf betalen door een Brits chemieconcern. 
Farmacoloog Laqueur wist in zijn laboratorium 
als eerste in Europa klinisch toepasbare insuline te 
bereiden en stichtte voor de fabricering daarvan 
met de heren van Van Oss en Zwanenberg de N.V. 
Organon. Chemicus Wibaut deed in zijn laborato
rium proeven met als doel het synthetiseren van 
zo zuiver mogelijke benzine. Op een gegeven 
moment stond de helft van zijn staf dan ook op de 
loonlijst van de Bataafsche Petroleum Maatschap
pij. Particulier initiatief, praktijkgericht onder
zoek, het is dus niet iets van de laatste jaren. 
Subtiel verwoordt Knegtmans de balanceeract van 

de wetenschappers, die naast scherpzinnige on
derzoekers gehaaide onderhandelaars en fundrai
sers waren, maar er opvallend genoeg in lijken te 
zijn geslaagd hun wetenschappelijke onatlianke-
lijkheid te behouden en zich nimmer met huid en 
haar aan het bedrijfsleven hebben uitgeleverd. 
Rumoer rond door het bedrijfsleven bekostigde 
bijzondere leerstoelen is evenmin beperkt tot het 
recente verleden leren we uit het gekrakeel, gekon
kel en (gemeentelijk zowel als universitair) be
stuurlijk gedraai rond de door Centraal Beheer 
aangeboden leerstoel verzekeringsgeneeskunde in 
de jaren 1935-1938. Aan universiteiten en hun 
werknemers is niets menselijks vreemd, zo luidt 
de boodschap van beide hier besproken boeken. 

Catrien Santing 
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