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HOOGE SCHOOL EN MAATSCHAPPIJ 
H.R. KRUYT EN HET IDEAAL VAN 
WETENSCHAP VOOR DE SAMENLEVING 

Geert Somsen* 

In 1918 verscheen bij Elsevier De Schatten der Aarde, een luxe, rijk geïllustreerde uitgave 
die een breed publiek informeerde over de wereld van het delfstofwezen. Het hoofdstuk 
'IJzer en Staal' vervulde die taak voor de desbetreffende branche.' Eén van de auteurs was 
Hugo Rudolph Kru}'t (1882-1959), hoogleraar fysische chemie te Utrecht. Hij opende het 
met een inleiding in de fasenleer en metallografie (de wetenschap van metalen en alliages) 
en beschreef vervolgens hoe de processen waarlangs staal geproduceerd werd vanuit die 
optiek begrepen konden worden. Ir. D.J.W. van Dongen, zijn co-auteur, pakte de draad 
op bij de staalsoorten en volgde hun verdere verwerking tot het scala van produkten 
(vliegtuigmotoren, dieselschepen, fabrieksmachines) dat het gezicht bepaalde van de 
moderne wereld. 

Zeker wanneer we het vergelijken met de andere bijdragen in de bundel, blijkt het artikel 
van Kruyt een stuk minder alledaags dan het misschien lijkt. Want waar die andere 
hoofdstukken de lezer enige wetenswaardigheden bieden over de praktijk van winning en 
verwerking van de betreffende delfstof, wordt het publiek in Kruyts bijdrage getrakteerd 
op fasendiagrammen, 'mikrofotografieën' en eutektische punten. Zonder enige weten
schappelijke onderbouwing was het volgens Kruyt namelijk onmogelijk iets te begrijpen 
van de produktiewijzen van de tegenwoordige staalindustrie. En dus liet hij zijn uiteen
zetting over de fabricage voorafgaan door een puur wetenschappelijk college fasenleer en 
metallografie. 'Het is hier de plaats op te merken*, haastte hij zich toe te voegen voordat 
Van Dongen het staal de wereld in stuurde, 'dat [verscheidene] moeilijkheden ... 
grootendeels of geheel zijn overwonnen, dank zij der innige samenwerking van industrie 
en wetenschap.' 
Nóg merkwaardiger wordt het beschrevene, wanneer we het vergelijken met de realiteit 
anno 1918. In precies hetzelfde jaar namelijk, begon men in Nederland aan de opbouw van 
een omvangrijk staalbedrijf: Hoogovens. Het plan werd zeer wel overwogen, bezoeken 
werden gebracht aan buitenlandse staalindustrieën en er werd besloten tot de modernst 
mogelijke en meest doelmatige opzet van de fabriek, met een Amerikaans tynpe hoogoven.' 
Maar alle suggestie van Kruyt ten spijt, nergens in het proces was van de genoemde 

'Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nicuwegracht 187, 3512 LM Utrecht 
1. H.R. Kruyt en D.J.W. van Dongen, 'IJzer en Staal' in: D.A. Zoethout e.a. ed.. De Sclmttai der Aarde. Hoe ze 
worden gewonnen, bewerkt en gehruiki (.'Vnisterdam, 1918) 187-220. 
2. D.G. Nijnian behandelt de technische keuzes bij de opzet van de fobriek in: 'Enkele hoofdstukken uit de tech
nische geschiedenis van Hoogovens' (niet uitgegeven scriptie Erasinusuniversiteit, Maatschappiigeschiedenis, 
1992). Zie ook J.J. Dankers en J. Verheul, Hoogovens (9<j5-i99i. Vnn sliiiilhedrijf tot twee-nielolenconcern. 
Een studie in industriële strategie (Den Haag, 1993) 19-61. 
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Treinverkeer en fasenleer: Kruyts kaarsrechte lijn van wetenschap naar maatschappij in De Sehatlen der Atirde. 

'innige samenwerking' maar in enige mate sprake. Ondernemers en ingenieurs bepaalden 
het beeld; waar er al wetenschappers werden aangetrokken was dat alleen in de pro-
duktanalyse. De toepassing van metallografie moest wachten tot na 1945, toen daarvoor 
een onderzoekslaboratorium werd ingericht. De industrie draaide zonder het weten
schappelijk inzicht in het produktieproces dat volgens Kruy't zo essentieel (en actueel) 
was.' 
Maar hoe moeten we zijn stuk in De Schatten der Aarde dan duiden? Het lijkt erop dat 
Kru\t hier niet zozeer een bestaande situatie beschreef, als wel een verhouding tussen 
wetenschap en industrie zoals die volgens hem ideacd zou zijn. Het hele hoofdstuk, 
inclusief het deel van Van Dongen, wekt de suggestie van een logische lijn wetenschap 
- industrie - samenleving, en roept een beeld op van wetenschap als basis van moderne, 
rationele produktie, als bron van welvaart en vooruitgang. Kruyt greep zijn bijdrage aan 
om dat beeld op het publiek over te brengen en 'IJzer en Staal' bevat dus in wezen een 
verkapt betoog. 
Op nog vele andere plaatsen zou Kruyt deze ideaalvisie verkondigen, en doorgaans ook 
expliciet. Het ging er daarbij niet zozeer om aan te geven dat bepaalde takken van 
industrie behoefte hadden aan wetenschappelijke ondersteuning (wat buiten Hoogovens 

3. Kruyt kon zijn claims dan ook al binnen het hoofdstuk niet goed waarmaken. De verbeteringen in het 
produktieproces die hij noemde, waren veelal niet tot stand gekomen door samenwerking van wetenschap en 
industrie. Bijvoorbeeld de manier om onzuiverheden uit staal te verwijderen die Kruyt besprak, de methode van 
Bessemer, was uitgevonden door iemand met nauwelijks enige wetenschappelijke opleiding. Zie bijvoorbeeld 
H.R. Schubert, 'The Steel Industry' in: Trevor 1. Williams ed., A History of Technology, vol. V (Oxford, 1958) 53-71 
en David Layton, 'Education in industrialized societies' in: ibid., vol. VI, dl. i (Oxford, 1978} 146. 
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Hugo Rudolph Kruyt (1882-1959) 

overigens vaak wel het geval was**), maar vooral om uit te dragen welke cruciale betekenis 
wetenschap kon hebben in de samenleving. Voor Kru)^ en de zijnen was wetenschappelijk 
onderzoek een zaak van 'het algemeen belang', het vormde de motor van de moderne 
maatschappij en bepaalde het peil waarop de beschaafde natie stond. Honger, ziekte en 
sociale ellende konden verdwijnen door toedoen van de wetenschap. 
Zoals dit themanummer duidelijk maakt was Kru)t niet de eerste, noch de enige weten
schapper met deze visie, maar hij zou uitgroeien tot één van de voornaamste exponenten 
in het uitdragen er\'an. Zijn naam stond in het interbellum voor 'een program', en dat 
program behelsde onder meer de verwezenlijking van de maatschappelijke rol van 
wetenschap.' Het waren niet alleen Kruyts vele spreekbeurten en publikaties, die tot deze 
reputatie bijdroegen (maar zijn bekende brochure Hooge School en Maatschappij (1931) 
deed dat zeker niet het minst), ook zijn medewerking aan de oprichting van TNO, als 
secretaris van de commissie-Went, speelde mee. In 1946 zou hij zijn hoogleraarschap 
opgeven om full-time voorzitter van TNO te worden. Maar ook al eerder probeerde hij 
zijn ideeën invloed te geven, via het bestuur van diverse wetenschappelijke instanties, 
nationaal (de chemische vereniging, KNAW, ZWO) en internationaal (UICPA, ICSU, 
UNESCO).* Buiten Nederland had Kruyt namelijk een grote naam opgebouwd met het 
colloïdchemisch onderzoek van zijn 'Utrechtse school'. 

4. Zie bijvoorbeeld H.G. Heijmans, Wetenschap tussen Universiteit en Industrie. De experimentele natuurkunde in 
Utrecht onder W.H. Julius en LS. Oriistein 1S96-1940 (Rotterdam, 1994) 117-128. 
5. W. Banning, 'In memoriam Hugo Kruj-t', Het Vrije Volk (3 september 1959). 
6. Vooral internationaal timmerde Kruyt bestuurlijk aan de weg. Zo was hij voor een aantal jaren vice-president, 
respectievelijk president, van de wereld-ehemieorganisatie, de Union Internationale de Chinne Pure et Appliqnée 
(UICPA) en evenzo van de mondiale overkoepelende wetenschapsorganisatie, de International Council of 
Scientific Unions (ICSU). Vlak na de oorlog werd hij een jaar lid van het executive board van UNESCO. 
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Ik wil in dit artikel dieper ingaan op Kruyts ideologie van wetenschap voor de samen
leving. Waar kwam die, in zijn geval, vandaan? Hoe vatte hij haar precies op? En wat 
kwam er van het ideaalbeeld concreet terecht? Deze vragen wil ik achtereenvolgens aan de 
orde laten komen, waarbij ik in de eerste plaats een meer uitgewerkt beeld van die 
ideologie wil schetsen. In het tweede deel wil ik verder ingaan op het daadwerkelijk effect, 
met name in de totstandkoming van TNO, en in Kru>ts eigen onderzoekprogramma. 
Laten we echter beginnen bij de achtergrond van Kruyts visie. 

Vorming en hervorming 

Anders dan bijvoorbeeld F.A.F.C. Went en Melchior Treub ontleende Kruyt zijn opvat
ting van de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek niet direct aan 
zijn leermeester. Zijn ideeën hingen samen met een continue, algemene belangstelling in 
politieke en maatschappelijke vraagstukken die was ontstaan in het studentenleven in 
Amsterdam." Toen Kru)! daarin in september 1900 zijn entree maakte, bevond dat 
studentenleven zich op het hoogtepunt van de zogenaamde 'Socialistische Vloedgolf. In 
een reactie op het bewust apolitieke karakter van de studentenwereld vóór 1890, was een 
ware golf ontstaan van sociale betrokkenheid en politieke activiteit.'"* Waar eens zo sterk 
was gehecht aan het bevoorrechte isolement van het studentenleventje, draaide het nu 
juist om een 'ernstig besef van de maatschappelijke problemen, van de sociale kwestie 
met name. Het socialisme werd uitermate populair en uitte zich in nieuwe bladen als 
Propria Cures, in socialistisch onderwijs, en vooral in de oprichting van talloze 'sociale', 
'socialistische' en 'sociologische' verenigingen, waarvan het 'Socialistisch Leesgezelschap' 
(SL) wel de meest spraakmakende was. 

SL streefde, vanaf zijn oprichting in 1898, naar 'kennismaking met het sociaUsme in den 
ruimsten zin' en deed dat door het organiseren van lezingen, zowel van bekende socia
listen (Troelstra, Wibaut, Henriëtte Roland Holst) als van erkende bestrijders ervan. Het 
waren levendige avonden, die ook buiten de studentenwereld veel aandacht trokken, 
zeker als men verschillende sprekers uitnodigde en in debat liet gaan. 
Kruyt werd een enthousiast bezoeker van SL en een even fervent dicussiant. Ook hij 
verklaarde zich socialist, al combineerde hij dat op minder gebruikelijke wijze met een 
christelijke overtuiging.'* Beide (in combinatie) hield hij vast in de rest van zijn leven, 
hoewel zijn vroege geloof in de revolutie plaatsmaakte voor een gematigder hervormings-
drang. Maar dat er klassenstrijd was, daarvan bleef hij overtuigd, en omdat hij (als 

7. Ook als scheikundehoogleraar was Kruyt een opvallend politiek figuur. Hij trad bijvoorbeeld regelmatig op in 
studentenkringen, waar hij 'politieke overzichten' gaf, of uiteenzettingen over thema's als 'socialisatie' en 
'medezeggenschap' en over ideologische systemen. 
8. J.H.H. Hülsmann, 'Student en Maatschappij' in: H. van der Bijl e.a. ed., Geschiedenis van het Amsterdamsch 
Studentenleven 1(132-19.32 (Amsterdam, 1932) 551-683. Zie ook A.C.1. de Vrankrijker, Vier Eeuwen Nederlandsch 
Studentenleven (Voorburg, [1939I), hoofdstuk xvi ('Moderne geest') en Rob Hagendijk, Het Studentenleven. 
Opkomst en verval van de traditionele studentenkultuur {.\msterdatn, 1980). 
9. Kruyt bezat die gecombineerde overtuiging al kort na aanvang van zijn studententijd. Al als negentienjarige 
schreef hij een stuk in die geest: 'Talma op S.L.', Propria Cures 13 (13 februari 1902) 204-205. Zijn sociale 
betrokkenheid werd mede gevormd in de Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging (NCSV), waar hij lid 
van was. Zijn broer John William Kruyt had overigens overeenkomstige opvattingen, en zou één van de leiders 
van de cristen-socialistische beweging in Nederland worden, o.m. als voorzitter en (enig) tweede-kamerlid van 
de BCS (Bond van Christen-Socialisten). Zie Herman Noordegraaf, Het christen-socialisnie van John William 
Kruyt en Truus Kruyt-Hogerzeil (Voorburg, 1990). 
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christen) niet in de geneigdheid tot het goede van de individuele mens geloofde, bleef hij 
aandringen op hervorming van de maatschappij.'" 
Het lijkt verleidelijk Kruyts geloof in sociale vooruitgang door wetenschap nu in dit 
(eenzijdig) socialistische licht te plaatsen. Maar zoals de andere bijdragen in dit thema
nummer aantonen was socialist zijn allerminst een voonvaarde voor die overtuiging. 
Bovendien zou Kruyts socialisme de vorm van de ideologie die hij uitdroeg ook niet 
wezenlijk beïnvloeden. De 'sociale nooden' werden gelenigd door een algemene welvaarts
stijging, en wetenschap was daarvan het fundament - men hoefde geen socialist te zijn om 
dat te erkennen, gaf Kru\'t ook zelf toe." Hij achtte het echter wel noodzakelijk dat 
wetenschappers zich van hun maatschappelijke taak bewust waren, en daarom mocht in 
hun vorming, evenals in die van de andere toekomstige intellectuele leiders, een oriëntatie 
op 'sociale aangelegenheden' niet ontbreken. 
Dit was de overtuiging die Kru)'t aan het Amsterdamse studentenleven overhield. Studen
ten hadden straks een taak in de samenleving te vervullen en daarom moesten zij zich van 
de maatschappelijke problemen op de hoogte stellen. Zo'n opvatting werd in de loop van 
zijn studiejaren echter wel steeds uitzonderlijker, want over het algemeen begon de sociale 
belangstelling onder studenten toen af te nemen. Het op de spits gedreven socialisme van 
rond 1900, had (vooral na de spoorwegstakingen) verzet gewekt en de betrokkenheid 
werd neutraler en vervlakte.'- Krm't wilde dit tij keren, en in 1906 riep hij zijn mede
studenten op om SL, dat drie jaar eerder ook al was gestrand, opnieuw op te richten.'-' 
Zijn motivatie was duidelijk. 

Ge zult toch wel voelen, dat wilt ge goed en sterk in Uw maatschappelijken werkkring komen te staan, ge in 

die maatschappij ook eenigermate georiënteerd moet zijn; dat ge de sociale beteekenis van uw werkkring 

zult moeten begrijpen. Gij, aanstaande medicus, dominee, advocaat, leeraar, gij zult in dat maatschappelijk 

leven Uw plaats moeten innemen, dan zult ge voor de gebreken onzer samenleving komen te staan ... Weet, 

dat begrip van sociale aangelegenheden, een noodwendig element in uw vorming is, om straks sterk en voor 

uw plaats berekend uw taak in de maatschappij te aanvaarden.'"* 

Kruyt geloofde in de maatschappelijke rol van academisch gevormden, en die van de 
chemicus kon niet kleiner zijn dan van de medicus, advocaat, dominee of leraar. Alleen de 
verwezenlijking ervan liet nog veel te wensen over. 

De waarde van wetenschap 

Al kort na de start van zijn wetenschappelijke loopbaan in Utrecht zou Kruyt werk 
beginnen te maken van de maatschappelijke positie van de chemische wetenschap. De 
'maatschappelijke werkkring' van de chemisch onderzoeker betrof in de eerste plaats de 
industrie. Toen Kruyt in 1918 voorzitter werd van de Nederlandsche Chemische Vereeni-

10. Zie bijvoorbeeld J.A.J. Meyer, 'Op den Uitkijk', Eltheto 78 (1924) 234-239: een verslag van de 'Sociale 
Conferentie' van de NCSV, waar Kruyt als socialist debatteerde met de liberaal Van Dorp en de 'solidarist' Katz. 
Kruyt was een actieve en geziene figuur in de (vrijzinnig) christelijke studentenwereld. 
11. H.R. Kruyt, 'Samenwerking van Wetenschap en Industrie in Nederland', Chemisch Weekblad 15 (1918) 426: 
'Een bloeiende industrie zal van groote beteekenis zijn ... op welk standpunt men ook ten aanzien van 
maatschappelijke vervormingen staat'. 
12. Hagendijk (n. 6), Sludcnteidcvcn, 68. 
13. Hugo R. KruNt e.a., 'Oproep', Propria Cures 17 (3 februari 1906) 161. De oproep vond gehoor en op 7 februari 
1906 werd de Anisterdanische Studenten-Vereeniging voor Sociale Lezingen opgericht. Het was voor deze 
(jubilerende) vereniging, dat Kru\1 in 1931, als eerste voorzitter, zijn rede Hooge School en Maatschappij hield. 
14. H.R. Kruyt, 'Voor de Jongstudenten', Propria Cures 18 (13 oktober 1906) 46-47. 
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ging, nam hij dan ook al gauw het initiatief daarin ook de chemische industrie te 
betrekken. Hij wist uit het bedrijfsleven een som geld te verkrijgen ter ondersteuning van 
de chemische vereniging," maar hij riep bovenal in het algemeen op tot 'Samenwerking 
van Wetenschap en Industrie in Nederland'. Wij bezaten immers 'een bloeiend weten
schappelijk leven en een goed onderwijssysteem' en toch was dit 'niet hand in hand 
gegaan met een krachtig zich ontwikkelende chemische industrie.'"' Hardnekkige mis
verstanden stonden hier in de weg: '(D]at 'al die geleerdheid' wat waard zou zijn, dat 
zoo'n professor die nooit in een fabriek gestaan heeft, den industriel iets zou kunnen 
leeren, 'nee meneer, de praktijk doet 't 'em", was de te vaak gehoorde opvatting.'^ Daar
mee konden de opkomende bedrijven zich nu misschien nog redden, maar na de oorlog 
zou de harde buitenlandse concurrentie zich weer aandienen, en dan was een goede 
wetenschappelijke basis van levensbelang. 

Samenwerking was Kruyts sleutelwoord in deze jaren, en het grote voorbeeld was de 
situatie in Duitsland. Daar immers floreerden zowel industrie als wetenschap door het 
intensieve contact dat er bestond tussen universitaire geleerden en het chemisch bedrijfs
leven. De fabrieken financierden een groot deel van het onderzoek en boden daarnaast 
ruime arbeidsmogelijkheden voor afgestudeerde academici - een toestand die ook in 
Nederland gewenst was, 'otherwise we are bound to fall behind the race'."* Wilde men 
hier ook komen tot een moderne industrie, gebaseerd op 'rationeele bedrijfsmethoden', 
dan moest men het fundament zoeken in de wetenschap. 

Het ging Kruyt evenwel uiteindelijk minder om de behoeften van de industrie, dan om 
het benadrukken van de waarde van wetenschappelijk onderzoek. Dat uitte zich met 
name wanneer daaraan getwijfeld leek te worden. Toen in 1923 de kortstondige econo
mische crisis de regering noopte tot bezuinigingen, die onder meer de laboratoria van 
onderzoek dreigden te raken, sprong Kruyt dan ook bevlogen in de bres. Het kwam hem 
voor, 'dat niet ieder er van overtuigd is, dat het wetenschappelijk onderzoek een zaak van 
groot algemeen belang geacht moet worden.'"* En, vroeg hij zich af, 'vergissen wij ons 
[wellicht] ook en is het wetenschappelijk onderzoek eigenlijk wel iets van algemeen 
belang, is het niet een hoogere sportieve bezigheid van een zekere coterie, iets als 'golf?' 
Het zal weinig verrassen dat hij die vraag onkennend beantwoordde, maar naast het 
belang voor de industrie wees Kruyt nu nog op een andere waarde van wetenschap. 

De beteekenis van wetenschappelijk onderzoek ligt namelijk in de eerste plaats in de algemeene verheffing 

van den geest, die het medebrengt, veel meer nog dan in het rechtstreeksche nut, dat men er van hebben kan 

... De geest van het wetenschappelijk onderzoek is er een van verheffing, de beteekenis voor een natie van 

het wetenschappelijk niveau, waarop zij staat, is volkomen duidelijk.-" 

15. Met dit geld werden onder meer de tijdschriften gereorganiserd. Het Chemisch Weekblad kon worden 
uitgebreid (met onder meer een economische rubriek) en vakpublikaties werden het exclusieve domein van het 
Reciieil des travaux chiiniijiws des Pays-Bas, dat nu onder auspiciën van de chemische vereniging werd gebracht. 
16. Kruyt (n. 11), 'Samenwerking', 421. Kruyt stelde hier ook, dat Nederland nog maar weinig echte chemische 
bedrijven kende; labrieken voor puddingpoeder waren daar toch niet toe te rekenen, merkte hij enigszins 
ironisch op. Zoals Ernst Homburg echter laat zien, werd de definitie van chemische industrie bij universitaire 
cliemici als Ernst Cohen, en dus ook Kruyt, sterk bepaald door hun internationale oriëntatie. Nederland bezat in 
de negentiende eeuw een redelijk omvangrijke chemische industrie, alleen was die niet van het soort waar 
figuren als Cohen en Kruyt aan dachten, namelijk de synthetische industrie zoals die in Duitsland bestond. E. 
Homburg, Chemische techniek in Nederland in de negentiende ecnw (Zutphen, 1994) 126. 

17. [H.R.] K|ruyt|, 'Industrie en Wetenschap', In- en Uitvoert (25 oktober 1916) 677. 
18. Kruyt citeerde hier W.H. Perkin, de voorzitter van de Britse CliemJcal Society, die in 1915 een pleidooi van 
gelijke strekking had gehouden. Hij verwees in het algemeen vee! naar situaties in het buitenland, waar het gras 
vanzelfsprekend groener was. 
19. H.R. Kruyt, 'Wetenschappelijk Onderzoek en Algemeen Belang', Chemisch Weekblad 20 (6 oktober 1923) 541. 
20. Ibid., 544. 

167 



32 Geert Somsen 

De perioden van 'Frankrijk's grootsten bloei', van 'Duitschland's grootsten bloei' en de 
leidende rol die Amerika 'in de beschaafde wereld' zou gaan spelen, vielen niet toevallig 
samen met de vlucht die het 'zelfstandig onderzoek' in deze naties had genomen of zou 
gaan nemen.-' 
Beide argumenten, dat van de 'verheffing' en dat van de 'wetenschap voor de industrie', 
dienden in Kruyts betoog om de cruciale betekenis van de wetenschap te benadrukken. En 
het ging hem daarbij om zuivere wetenschap, want die was ook voor de maatschappij 
uiteindelijk van het grootste belang. Het zuiver wetenschappelijk onderzoek leidde tot 
'algemeene begripsvorming' en hoe algemener dat begrip, des te ruimer de toepassings-
mogelijklieden. Dat gold voor het onderzoek en in feite geheel analoog voor het onder
wijs. 'Hoe breeder de student heeft leeren denken, des te geschikter is zijn grondslag voor 
latere werkzaamheid', was Kruyts devies, en hij hamerde er bij voortduring op, dat 'een 
tegenstelling tusschen wetenschappelijke vorming en vakopleiding' om die reden niet 
bestond.--

In dit licht kunnen we ook zijn brochure Hooge School en Maatschappij (1931) zien.^^ Op 
grond van zijn ervaringen tijdens een verblijf in de Verenigde Staten stak Kruyt hierin een 
uitvoerig pleidooi af voor aansluiting van het Europese universitaire onderwijs bij de 
behoeften van de samenleving. De publikatie maakte vele reacties los, positieve zowel als 
negatieve, en zou uitgroeien tot een ankerpunt in de discussie over 'het universiteits
vraagstuk' die in die jaren op gang kwam.^'* De meeste kritiek betrof het stellen van 
Amerika als voorbeeld ('dat Nazareth waaruit niets goeds kan voortkomen,' zou Kru)! 
later grimmig reageren), maar ook klonk het verwijt door, dat hij het hoger onderwijs 
wilde degraderen tot een 'vakschool'. Dit stak hem bijzonder. In plaats van als een belager 
van de zuivere wetenschap, had hij zichzelf nu juist steeds gezien als een voorvechter 
daarvan, juist omdat zuiver wetenschappelijk onderwijs volgens hem de behoeften der 
maatschappij dekte.' ' Vandaar ook dat Kruyt in het hele probleem van de 'overbevolking 
der universiteiten', dat de gemoederen in de jaren dertig danig beroerde, niet zo sterk 
geloofde.-* Al toen de crisis even leek te luwen, sprak hij zijn vertrouwen uit, dat het 

21. We herkennen hier de vliegende vaandels van de lezingen van het NNGC in zijn beginperiode. Zie R.P.W. 
Visser, 'Het "Nederlansch Natuur- en Geneeskundig Congres" over de relatie natuurwetenschap en samen-
le\'ing, 1887-1900' in: J.J. Kloek en VV.W^ Mijnhardt, Balans en Perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. 
De productie, distributie en consumptie van cultuur (.Amsterdam, 1990) 37-48. 
22. Kruyt (n. 11), 'Samenwerking', 424. Zie ook H.R. Kruyt, 'Het Ideaal der Universiteit', Eltheto 75 (1920) 4-12, 
waarin Kruyt uitgebreid betoogde dat een grondige maatschappelijke voorbereiding van studenten identiek was 
aan een zo breed mogelijke vorming 'in den richting van den completen ntensch'. Laboratoriumwerk was in die 
zin even verheffend als letterkundige of theologische studie. En vorming was tevens een goddelijke roeping. 

23. H.R. Kruyt, Hooge School en Maatschappij (Amsterdam, 1931; 2de druk Amsterdam, 1946). K. van Berkel geeft 
een uitgebreide beschouwing van de brochure en de reacties die zij opwekte in het licht van de oriëntatie op de 
Verenigde Staten en het beeld dat er bij andere Nederlandse geleerden liestond van het Amerikaanse hoger-
onderwijssysteem. De relatie universiteit-maatschappij was daarin het hoofdthema. K. van Berkel, 'Amerikani
sering van de Nederlandse Universiteit? De chemicus H.R. Kruyt over hogeschool en maatschappij (1931)', 
Tijdschrift voor Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappcti, Wiskunde en Techniekti (1989) 198-225. 

24. Zie bijvoorbeeld Het Universiteitsvraagsluk. Verslagboek van de conferentie te Woudscholen. 21, 22 en 23 
februari 1936 (Utrecht, 1936), Kruyt was toen al een min of meer vanzelfsprekende gast (en spreker), wanneer 
men dit thema besprak. \)e Woudschoten-conferentie was door de (in de 'Volkseenheidscomissie' verzamelde) 
studentenverenigingen georganiseerd, met universitaire betrokkenen als sprekers. 

25. H.R. Kruyt, 'Reorganisatie van Universiteiten en Hogescholen' in: ibid., 84. 
26. Zie De Toekomst der Academisch Gegradueerden. Rapport van de commissie ter hestudeering van de toenemende 
bevolking van universiteiten en hoogescholen en de werkgelegenheid voor academisch gevormden (Groningen, 1936). 
Kru\t vormde samen met W.P. lorissen (namens de chemische vereniging) en zijn leerling J.Th.G. Overbeek de 
speciale commissie die verslag uitbracht over deze problematiek. 
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bedrijfsleven 'zich [van] de medewerking van wetenschappelijk gevormden [zal] ver
zekeren', en dat dat rendabel was bleek al, want de 'wetenschappelijk geleide bedrijven, 
zooals Philips, de Bataafsche, de Kunstzijde, zitten immers het minst in moeilijkheden.'-" 
Kruyts visie was die van een universitair wetenschapper. Net als bij De Vries, Treub en 
Went-** was voor hem het eigen, zuiver wetenschappelijke werk het uitgangspunt. Dat 
leverde algemeen begrip op en inzicht in de natuurverschijnselen, en die kennis kon 
vervolgens worden toegepast op talloze specifieke situaties waarmee men zich in de 
industrie (of de landbouw) geconfronteerd zag. Juist het algemene maakte de reikwijdte 
van die kennis zo groot en daarom had zuivere wetenschap ook het grootste maat
schappelijk belang. Over die reikwijdte deed Kruyt niet kinderachtig. Niet alleen de 
verviervoudiging van de Europese bevolking, zonder hongersnoden, was mogelijk geweest 
door de wetenschap. In feite was de gehele welvaartsstijging van de afgelopen decennia 
eraan te danken. 

lM]en behoeft waarlijk geen eeuw terug te gaan om zich te herinneren, dat weeklonen voor een arbeiders

gezin ƒ 6,- a ƒ /,- bedroegen. Men kan in de grote steden nog zien in wat voor woningen het grootste deel 

der bevolking 50 jaar geleden normaal geleefd heeft en men kan dan vergelijken, wat een moderne 

woningwijk is. Als men die oude krottoestanden ziet, begrijpt men, dat daar een bevolking geleefd moet 

hebben, verstoken van hogere menselijke belevingen en dat de hoogtijdagen van hel drankmisbruik met die 

tijden samenvallen.''' 

Het verdwijnen van deze toestanden, meende Kruyt, was te danken aan de toepassingen 
der wetenschap. 

TNO 

Ik heb me tot dusver grotendeels beperkt tot de visie die een wetenschapper als Kruyt 
verkondigde. Maar wat is die waard? Hebben we hier niet te maken met pure retoriek, 
verkondigd door de professor om zijn zaak te verdedigen? Dat is zeker voor een deel waar, 
maar dat is nog geen reden om haar als irrelevant terzijde te schuiven. Feit blijft dat dithet 
beeld was dat wetenschappers uitdroegen en als zodanig zou het wel degelijk effect 
sorteren. Op dat effect, die uitwerking van de visie, wil ik nu nader ingaan; de belangen 
die aan de retorische verkondiging ten grondslag lagen, laat ik (vooralsnog) rusten.'" 
Als er één manier was waarop de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk 
onderzoek in de visie van Nederlandse universitairen vorm kon krijgen, dan was dat via 

27. 'Het aantal studenten', interview met Kruyt in onbekende krant (1938), KNCV-archief 
28. Bij Ornstein wellicht minder, omdat die ook binnen de universiteit ruim baan wilde verlenen aan technisch 
onderzoek. Ornsteiiis in.stelling lijkt pragmatischer, en minder geënt op het toepassen van de kennis die het 
zuiver wetenschappelijk onderzoek had opgeleverd. 
29. H.R. Kruyt, 'Voorbeelden uit de Scheikunde', Archives du Musée Teyler, Série UI (1939) 113-116. Teyler's 
Stichting wijdde in 1939 een aantal 'Zaterdagmiddag\'oordrachten' aan 'De betekenis en rol der wetenschap in de 
maatschappij'. Zie voor ongeremde voorbeelden ook H.R. Kruyt, 'Wetenschap en Maatschappij', De Groene 
Amsterdannner (n november 1939) 3. 

30. Iets valt daarover wellicht al wel op te merken. Meer nog dan andere belangen, zoals het verkrijgen van 
tuianciële steun uit het bedrijfsleven, lijkt Kru)!, net als Went en Ornstein, mede uit te zijn geweest op ver
groting van het arbeidsperspectief voor zijn studenten. Hoewel de praclicumzalen in deze jaren volstroomden, 
bleef de belangrijkste beroepsmogelijkheid voor de afgestudeerden namelijk nog steeds leraar worden aan de 
HBS. Kruyt poogde nu de industrie ervan te overtuigen, dat universitair opgeleide chemici precies het soort 
werknemers vormden dat men daar nodig had. 
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de totstandkoming van TNO." Zijzelf hadden daar, via de Koninklijke Akademie, in 1917 
het initiatief toe genomen, vanuit het idee dat Nederlands wetenschappelijk potentieel aan 
te wenden moest zijn in het belang van de volkswelvaart. Wetenschappelijke kennis in 
praktijk brengen, dat was de achterliggende gedachte. Maar al gauw bleek dat de invals
hoek van de industrie een heel andere was. In 1919, toen de plannen onuitgevoerd waren 
blijven liggen, bracht C L van Nieuwenburg, chemisch ingenieur bij de Leerdamse 
glasfabrieken, de zaak opnieuw onder de aandacht, maar vanuit een geheel ander perspec
t i e f ' Wel degelijk had de industrie behoefte aan wetenschappelijke ondersteuning, zo 
betoogde hij, en wel in de vorm van keuringen, produktcontrole en onderzoek naar 
nieuwe produktiemethoden. Maar zulk 'wetenschappelijk-technisch werk' kon toch alleen 
ter hand genomen worden door mensen die met de industriële praktijk en belangen 
vertrouwd waren. Universitaire wetenschappers en zeker de KNAW hoorden allerminst 
tot die groep, en daarom moest de regering niet hün om advies vragen, zoals minister 
Cort van der Linden in reactie op het voorstel van 1917 had gedaan.'-' 

De gedachtengang der Regeering is in theorie niet onjuist, daar de technische wetenschap theoretisch 

evengoed binnen het kader der .Akademie valt, als de zuivere wetenschap. De practjjk heeft echter anders 

geleerd, en daarmee is o.i. allereerst rekening te houden, wanneer het betreft het nemen van effectieve 

maatregelen in het belang van Volkswelvaart en Volksweerbaarheid. Het merkwaardige van het geheele 

geval ligt o.i. niet in de tactische fout der Regeering, doch in het feit, dat de Akademie de opdracht heeft 

aanvaard, ja daartoe zelfs het initiatief heeft genomen.-"-' 

Zo lagen aan de aanzet tot wat TNO zou worden twee visies ten grondslag die nogal 
verschilden. Enerzijds bestond bij verschillende takken van industrie de praktische 
behoefte aan centraal geleid wetenschappelijk-technisch werk, zoals dat al vorm kreeg in 
de verscheidene proefstations, keuringsinstellingen en researchlaboratoria. Anderzijds 
leefde onder universitairen als Kruyt het idee, dat de kennis die zij door zuiver weten
schappelijk onderzoek verwierven een maatschappelijke betekenis had, doordat zij 
toegepast kon worden op praktische problemen. Hoezeer die visies uit elkaar lagen bleek 
eens te meer uit het advies dat Ir. De Vooys in reactie op Van Nieuwenburgs lezing aan de 
minister uitbracht, en de taakopvatting die F.A.F.C. Went daaraan koppelde, toen hij in 
1923 als voorzitter van een commissie ter uitwerking van dat advies werd aangesteld." De 
Vooys stelde (hoewel hij Van Nieuwenburgs ideeën niet zonder meer overnam) nog 
steeds de industriële behoefte aan 'wetenschappelijk-technisch' werk centraal. Went 
daarentegen benadrukte bij zijn taakaanvaarding onmiddellijk het belang en de nood
zakelijke autonomie van zuiver wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen visies, maar ook 
belangen lijken hier van zeer verschillende aard. 

31. Voor een beschrijving van de totstandkoming van TNO: Th.J. van Kasteel, 'Ontstaan en Groei van TNO' in: 
Een Kwarteeuw TNO 1932-11)57. Gedenkboek bij de voltooiing van de eerste 25 jaar werkzaamheid van de organisatie 
TNO op I mei 1957 (Den Haag, 1957). Een meer thematische behandeling wordt gegeven in Jan Al, Research als 
Overheidstaak (Delft, 1952) en E.H. Brookman, The Making of a Science Policy. A historical study of the institu
tional and conceptual backgromul to dutch science policy in a west-european perspective (Amsterdam, 1979). 

32. C.I. van Nieuwenburg, 'De Nationale Organisatie van Wetenschappclijk-Technisch Werk', Chemisch 
Weekblad 17 (1920) 70-75. 
i;^. Toen had de minister de (KNAVV-)commissie-Lorentz opgericht, die in 1918 een rapport uitbracht dat 
aanspoorde tot verdere verkenning - maar zonder direct gevolg. 
34. Van Nieuwenburg (n. 32), 'Organisatie', 72. 
35. Al (n. 31), Research, 30-33. 
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Een diepgravende geschiedenis van de totstandkoming van TNO is nog niet geschreven, 
en er ligt hier zeker een interessant terrein braak.'" Maar we kunnen hier al wel vaststellen, 
dat de verwezenlijking er\'an een gecompliceerde zaak bleek - veel ingewikkelder althans 
dan het naïeve idee van min of meer 'automatische' toepassing van zuivere wetenschap, 
dat bij geleerden als Went en Kruyt aanvankelijk leefde. Naast de uiteenlopende visies en 
belangen van de wetenschap en de industrie, diende ook nog eens rekening gehouden te 
worden met de bestaande constellatie van proefstations en keuringsinstituten en met de 
belangen van de overheid. Dit is ongetwijfeld een reden geweest, waarom het maar liefst 
dertien jaar zou duren voor de opeenvolgende commissies waren uitvergaderd en de Wet 
op het Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek in 1930 kon worden aangenomen. 
Het ideaal van de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek bleek niet 
eenvoudig realiteit te kunnen worden. 

Toch moeten we de kracht van dat idee niet onderschatten. Voor universitairen als Kruyt 
was het de drijfveer van waaruit zij meebouwden aan (en initiatief namen tot) TNO. 
Bekend om deze visie, die hij toen al enige jaren zo nadrukkelijk uitdroeg, werd Kruyt in 
1927 aangesteld tot secretaris van de commissie-Went (als opvolger van de vertrekkende 
Van Iterson) en hij zou als zodanig met name meewerken aan de vertaling van de plannen 
in een wetsontwerp. Maar ook na de aanvaarding van de wet op het TNO bleef hij er 
nauw bij betrokken. Hij was vanaf het begin bestuurslid van de Centrale Organisatie (het 
overkoepelend orgaan) en werd voorzitter van twee zogenaamde Bijzondere Organisaties 
die daaronder vielen: van de Voedingsorganisatie TNO sinds de oprichting in 1940, en 
vanaf 1943 ook van de belangrijke Nijverheidsorganisatie TNO. De bijzondere organisaties 
bestuurden de vele researchinstituten, keuringslaboratoria en proefstations, die onder 
TNO-vlag werden gebracht of nieuw werden opgericht. Tenslotte werd Kruyt, in 1946, 
voor zeven jaar (full-time) voorzitter van de Centrale Organisatie. 

Kruyt bleef het ideaal dat TNO in zijn ogen belichaamde ook na de oprichting met 
onverminderde kracht verkondigen. Hoofdreden daarvoor was de grote vertraging die de 
uitvoering van het plan in de jaren dertig opliep. In verschillende redes spoorde hij vurig 
aan tot voortmaken en hekelde hij vooral de ambtenaren, want zij traineerden volgens 
hem de zaak omdat zij weigerden de door hen bestuurde laboratoria over te dragen aan de 
leiding van wetenschappers en industrilen (dat wil zeggen aan TNO). Dat waren toch de 
logische dragers van de brug tussen wetenschap en maatschappij, en zo had men het ook 
bij wet weten vast te leggen.'" 
Ik noem Kruyts redes uit die tijd echter vooral, omdat ze een belangrijke verschuiving te 
zien geven die zijn visie van wetenschap voor de maatschappij inmiddels had ondergaan. 
Pleitte Kruyt rond 1920 nog vooral voor samenwerking tussen universiteit en industrie en 
achtte hij zo'n samenwerking voldoende voor de maatschappelijke doorwerking van het 
wetenschappelijk onderzoek, in de jaren dertig was zijn voorstelling aanmerkelijk gecom
pliceerder. Om het heil van het universitaire onderzoek uiteindelijk in de samenleving te 
brengen, waren nu diverse tussenstations noodzakelijk. Om te beginnen moest de 

36. Hier moet een voorbehoud gemaakt worden voor de dissertatie van Jan Al (n. 31), Research, die wel een 
gedetailleerde beschrijving van de ontwikkeling naar TKO geeft. De interesse van AI was echter niet primair 
historisch, maar erop gericht de discussie over de rol van TKO anno 1952 te verdiepen. Een meer historische 
analyse, ook in het licht van de in dit themanummer besproken ideologie, blijft interessant en veelbelovend. 
37. H.R. Kruyt, 'Zuivere Wetenschap, Toegepaste Wetenschap en Wetenschapstoepassing', Verslag van het 
Provinciaal Utrechtsch GeiuxUschap voor Kunsten en Wetenschappen (1939) 9-31; ook separaat. Een journalistiek 
verslag van deze rede is 'Provinciaal Utrechtsch Gcnoot.schap', afgedrukt in een onbekende krant; archief R.P.W. 
Visser. H.R. Kruyt, 'Organisatie op Toegepast Natuurwetenschappelijk Gebied", Het Gcmcencbesl} (1940) 22-28. 
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opgedane kennis eerst verder worden verwerkt in een fase van 'toegepaste wetenschap', en 
de locaties daarvoor waren met name de technische en landbouwhogescholen.-'-'* Ver
volgens dienden de onderzoeksresultaten 'naar de maatschappij te worden gebracht'. 
Deze activiteit noemde Kruyt 'wetenschapstoepassing' en zij vormde de taak van voor
lichtingsdiensten, researchinstellingen en keuringsinstituten - die instanties kortom, die 
sinds 1930 vielen onder de wet op het TNO. Zo was de 'automatische' toepassing van vóór 
1920 inmiddels geëvolueerd tot een ingewikkelde procedure. Het lijkt erop dat de visie van 
wetenschap voor de maatschappij niet alleen ten grondslag lag aan de oprichting van 
TNO, maar ook zelf weer werd beïnvloed door de er\'aringen daarbij opgedaan. Hoe dan 
ook kreeg Kruyts aanvankelijk nogal simpele voorstelling van de relatie tussen wetenschap 
en maatschappij gaandeweg een complexer karakter. 

Collotdchemic voor het algemeen belang 

Ik wil tot besluit van dit artikel ingaan op een heel andere uitwerking van Kruyts visie van 
wetenschappelijk onderzoek voor de maatschappij, namelijk die in zijn eigen onderzoek. 
Zijn betogen bevatten niet alleen een aansporing tot het slaan van een brug naar de 
maatschappij, maar ook een formulering van zijn taakopvatting als universitair onder
zoeker. We moeten er natuurlijk voor oppassen de verkondigde ideeën te zien als de alles 
sturende oorzaken van wat er uiteindelijk gebeurde, maar een zekere samenhang tussen 
woord en daad valt niet te ontkennen. Niet alleen de oprichting van TNO wordt een 
minder geïsoleerde en begrijpelijker onderneming in het licht van de hier besproken 
ideologie, ook het wetenschappelijk werk van de 'ideologen' zelf kan vanuit dat perspec
tief inzichtelijker worden. Kruyts onderzoeksprogramma kunnen we wellicht beter 
begrijpen in de context van zijn visie op wetenschap en maatschappij. Het is hier niet de 
plaats uitgebreid in te gaan op al het werk dat in Kruyts laboratorium tot stand kwam 
(daarvoor zal meer plaats zijn in het proefschrift dat ik bezig ben voor te bereiden), maar 
over de algemene lijnen valt wel het een en ander te zeggen. 
Essentieel voor een goed begrip van de wetenschappers in dit themanummer is hun 
opvatting van 'zuivere wetenschap'. De categorieën 'zuiver' en 'toegepast' hebben geen 
onveranderlijke, boven de geschiedenis uitstijgende betekenis, maar krijgen die pas door 
de manier waarop ze telkens worden gedefinieerd en gebruikt.^' Kruyt had een vrij 
specifieke opvatting van de twee begrippen, en gelukkig voor ons uitte hij die ook expli
ciet (en vaker nog impliciet). In de jaren dertig bouwde hij enkele interessante betogen op 
rondom zijn definities van 'zuivere wetenschap' en 'toegepaste wetenschap'.''" De hiervoor 

38. Deze jnstellingen had Kruyt overigens liever ook aan de imiversiteit verbonden gezien. Kruyt (n. 37), 'Zuivere 
Wetenschap'. 
39. In de hier besproken periode betekenden de termen 'zuiver' en 'toegepast' niet altijd hetzelfde als 
tegenwoordig, en over het gebruik ervan werd soms hevig gediscussieerd. Zo was het vlak na de Tweede 
Wereldoorlog niet vanzelfsprekend dat de twee als begrippenpaar tegenover elkaar stonden. Bij de opricl-iting 
van wat de natuurlijke tegenhanger van TNO moesl worden, l->csloot men pas na uitgebreide discussie tot de 
naan-i 'ZWO' {Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, overigens op suggestie van Kruyt). Een andere termenstrijd 
dook op in de aanloop tot TNO, waar de KN.WV Van Nieuwenburgs 'wetenschappelijk-technisch werk' doel
bewust veranderde in 'toegepast natinirwctenschappelijk onderzoek', met impliciet de subtiele veronderstelling, 
dat er dan ook iels toegepast moest worden: zuivere wetenschap. De belangen laten zich raden. 
40. H.R. Kruyt, 'Kennis en Begrip', Natuinwetensclmppelijk Tijdschrift 17 (1935) 139-147. H.R. Kruyt, 'Zuivere en 
toegepaste Wetenschap en haar onderlinge Verhouding', Aula 3 (1936) 161-165. Kruyt (n. 37), 'Zuivere 
Wetenschap'. 
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Kruyts schema van zuivere en toegepaste wetenschap, 'W' staat voor Werkelijkheid,'B' voor Begrip. 

genoemde institutionele voorstelling, over de schakels tussen wetenschap en maatschap
pij, volgde bijvoorbeeld op zo'n epistemologische beschouwing. 
Zuiver wetenschappelijk onderzoek, daar kwam zijn definitie op neer, leidt steeds van de 
werkelijkheid, die uit zeer verscheidene feiten bestaat, tot het 'algemeen begrip' (zie eerste 
schema). Zulk onderzoek was dus een zaak van unificatie, van het uitstijgen boven het 
concrete tot een meer omvattende en hogere vorm van kennis."*' Deze visie op zuivere 
wetenschap stamde al uit zijn begintijd als onderzoeker, en was bijvoorbeeld ook al 
onderwerp van zijn inaugurele oratie Algemeene Theorie en Bijzondere Ervaring (i9i6).''^ 
In het toegepast wetenschappelijk onderzoek werkte men van het algemene begrip vei-vol-
gens weer naar de specifieke werkelijkheid, bijvoorbeeld het beperkte gebied van een 
industrieel proces of een landbouwgewas. Hierin kwam de maatschappelijke betekenis 
van beide soorten onderzoek tot uitdrukking. De laatste schakel naar de maatschappij was 
dan nog, zoals gezegd, die der 'wetenschapstoepassing': het werk van TNO. 
Nu was het mogelijk het toegepast onderzoek reeds aan te vangen vóórdat in de zuivere 
wetenschap op het betreffende gebied het hoogste algemene begrip bereikt was. Men stak 
de weg af, zogezegd, zoals in het tweede schema. Dat kon het een en ander opleveren, 
maar men verkreeg pas werkelijk grootse resultaten als men het zuiver wetenschappelijk 
onderzoek eerst zijn beloop liet. Van 't Hoff en Lechatelier, exegetiseerde Kruyt, waren tot 
hun 'principe van de kleinste dwang' gekomen, zonder enig andere dan een zuivere drang 
tot begrijpen. Dit algemeen begrip van de gasevenwichten was vervolgens door Haber en 
Claude toegepast om tot hun beroemde syntheseproces van ammoniak te komen, een 
essentiële stof voor de bemesting van akkeraarde, zonder welke 'de groeiende bevolking 
van Europa en Amerika onmogelijk zou hebben kunnen leven.'•*•' 

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek bleef zodoende centraal staan, en de enige basis 
vormen voor uiteindelijk maatschappelijk profijt. En Kruyt beschouwde, zoals gezegd, 

41. In deze uiting stak het verheffende van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel de biologie en (nog sterker) de 
geneeskunde en economie hierin nog niet zo ver waren als de chemie en f\'sica, volgde elke discipline de 
historische begripsontwikkeling van een eerste 'analyse', via 'ervarings-classitlcatie' tol uiteindelijke 'vaststelling 
van oorzakelijke samenhang'. 
42. H.R. Kruyt, Algemeene Theorie en Bijzondere Ervaring. Rede uitgesproken hij de aanvaarding van het ambt van 
buitengewoon hoogleraar aan de rijks-uiuversiteit te Utrecht op 17 mei 1916 (Amsterdam, 1916). 
43. Kruyt (n. 37), 'Zuivere Wetenschap', 13. 
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zulk onderzoek bij uitstek als de taak van de universiteit. Heel anders dan bijvoorlieeld 
Ornstein, die zijn maatschappelijke rol invulde door allerlei technisch werk aan te 
trekken, zien we dan ook dat Kruyt in zijn laboratorium alleen uitgesproken zuiver 
wetenschappelijk onderzoek toeliet.-*^ Hij verwierf zo nu en dan weliswaar een opdracht 
van een maatschappelijke instantie, maar die vertaalde hij doorgaans direct in een puur 
wetenschappelijke probleemstelling. Een mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek op het 
gebied van het looiproces dat hij zijn promovendus Bungenberg de Jong begin jaren 
twintig liet uitvoeren op verzoek van het Nederlandsch Visscherij-Proefstation.-" De 
Nederlandse vissers gebruikten netten van gelooid garen, en vroegen zich (via hun 
proefstation) af of er doelmatiger manieren waren om dat looien aan te pakken, met het 
oog op steviger visnetten. Bovendien hoopte men dat kennis op dat gebied wellicht zou 
kunnen leiden tot een methode om leer te produceren uit bijvoorbeeld palinghuiden. 
Maar visnetten en palinghuiden speelden geen enkele rol in het onderzoek dat Bungen
berg de Jong in Kruyts laboratorium zou verrichten, zelfs niet als ver verwijderd richtpunt 
of uiteindelijk doel. De vraag van het proefstation werd juist direct opgevat als een zuiver 
wetenschappelijke probleemstelling. Diende men het looiproces in het algemeen te 
beschouwen als een organisch-chemische interactie (een reactie van het materiaal met de 
looistof) of was het colloïdchemisch gezichtspunt vruchtbaarder, dat het looien opvatte 
als een adsorptieproces? Dit was de vraag die Bungenberg de Jong moest gaan beant
woorden, en niet geheel onverwacht bleek de coUoïdchemische theorie daarbij de meest 
geschikte.'*'' De Jong kwam in zijn publikaties nog wel terug op de betekenis van dit 
resultaat voor het looien van visnetten, maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe dat 
voor het bereiken van werkelijk praktisch nut nog 'extensive research' nodig zou zijn.-*' 
'Toegepaste research' kunnen wij daaraan toevoegen. Als zodanig was het in Kruyts visie 
maatschappelijk zeker van belang, maar diende het buiten het universiteitslaboratorium 
plaats te vinden. Daar bleef de doelstelling van onderzoek die van de zuivere wetenschap, 
en we zien dat ook terug in de hoofdlijnen van onderzoek die Kruyt uitzette. Hef centrale 
probleem van Kruyts onderzoeksprogramma, vanaf het begin tot het einde van zijn 
hoogleraarschap, was de vraag waarom colloïden eigenlijk bestonden.•*''* Colloïden waren 
deeltjes die in oplossing een omvang hadden tussen het macroscopisch zichtbare en het 
moleculaire, en onder die categorie vielen de meest uiteenlopende systemen: van goud
solen en zeepoplossingen tot rubber, eiwitten en talloze biologische substanties. De vraag 
voor alle soorten colloïden bleef echter waarom ze stabiel waren. Men zou verwachten dat 
een stof zich óf volledig oplost tot enkele moleculen, óf helemaal niet, maar dat zij 
uiteenvalt tot deeltjes van een bovenmoleculaire grootte en daarna niet verder, dat was 

44. Zie de bijdrage van Heijmans in dit themanummor. 
45. H.G. Bungenberg de Jong, '(Contribution lo the theory of vegetable tanning 1: Dehydration of lyophilic sols 
and gels by tannins and its bearing on the theory of vegetable tanning', liecucil des Travaux Chhniques des Pays-
Ha< 42 {1923) 437. In 1924 en 1927 publiceerde De long de twee volgende 'Contributions', die nu echter volledig 
losstonden van de opdracht van het proefstation. 
46. Ibid. 
47. Ibid. 
48. Voor een (retrospectief) overzicht van Kruyts onder-zoekslijnen: H.J.C. Tendeloo, 'Leidende Gedachten in 
het kolloïdchemisch ondezoek van H.R. Kruyt' in: Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933. Ter herdenking van zijn 23-
jarig doctoraat 49-64, separaat uit Chemisch Weekblad 30 (1933) en J.Th.G. Overbeek, 'De colloïdcheniie in 
Netlerland in Utrecht in het bijzonder', in: Werken aan scheikuiule. 24 nienuyires van hen die de Nederlandse 
Chemie deze eeuw groot hebben geiikuikt (Delft, 1993) 116-138. 
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een raadselachtig fenomeen."*' Kruyt stelde zich al bij aanvang tot doel een theorie van 
colloïdstabiliteit te ontwikkelen, en vele onderzoekingen van hem en zijn promovendi 
bewogen zich in die richting. Daarbij stuitte men herhaaldelijk op verschijnselen die 
voorgaande verklaringen weer onderuit haalden, en het zou tot in de jaren veertig duren 
tot twee van Kruyts medewerkers, Verwey en Overbeek, een definitieve theorie opstelden 
(overigens net buiten Kruyts bereik, in het Natlab van Philips). 
Kruyt koos dus het meest fundamentele probleem van zijn vakgebied tot kern van zijn 
onderzoeksprogramma. De leerboeken die hij schreef stonden bekend om de opzet het 
gehele terrein der colloidchemie vanuit één, algemeen gezichtspunt te omvatten, en dat 
terwijl het snel uitdijende vakgebied alom grote diversificatie en specialisatie met zich 
meebracht.'" De benadering van Kruyt werd daarom al gauw uitzonderlijk. Bovendien 
probeerden in de jaren twintig onderzoekers als de bioloog Jacques Loeb en de organisch 
chemicus Hermann Staudinger, elk vanuit hun eigen invalshoek, een aparte, speciale 
theorie op te zetten voor de organische colloïden, zoals (respectievelijk) eiwitten en 
rubber." Met name de poging van Staudinger zou uiteindelijk slagen en zijn theorie zou 
na 1930 algemene navolging krijgen. Kruyts streven naar unificatie moest het hiertegen 
afleggen, en zijn theorie van colloïdstabiliteit zou nooit zo algemeen worden als hij had 
beoogd. Maar hoewel hij zich hierbij tenslotte neerlegde, zien we zelfs in de opzet van zijn 
na de oorlog verschenen bundel Colloid Scieiice''- nog steeds het 'algemeene gezichtspunt' 
terug, dat het vakgebied als geheel wilde omvatten. 
Waarom nam Kruyt dit standpunt in en koos hij voor deze benadering in de colloid
chemie? Ik wil niet beweren die vraag hier volledig te beantwoorden; daarvoor zouden we 
meer in detail naar zijn motivatie moeten kijken. Maar zijn opstelling wordt wel 
begrijpelijk tegen de achtergrond van zijn taakopvatting als universitair onderzoeker: 
streven naar 'algemeene begripsvorming' omtrent de fundamentele vragen in het 
vakgebied. Dat wat een chemicus aan de universiteit moest doen, en daarmee trok hij zich 
niet terug in de ivoren toren, daarmee gaf hij zijn werk juist de grootste 'maatschappelijke 
beteekenis'. 

49. Het probleem van colloïdstabiliteit werd vaak gesteld, maar de oplossing werd op zeer verschillende 
manieren gezocht, alliankelijk van de invalshoek en achtergrond van de onderzoeker. Kruyt had een .sterke 
voorkeur voor de beschouwingswijze van Herbert Freundlich, die hij een fysi.sch-chemische colloïdcheniie 
noemde. Hij bouwde op diens theorie verder en trad ook regelmatig met Freundlich in contact. Zie bijvoorbeeld 
H.R. Kruyt, 'Twaalf jaar Kolloïdchemie', Chemisch Weekblad v) (1922) 554-555. H. Freundlich, Kapillarchemie. 
Eine Darstelhmg der Chemie der Kolloide imd verwandter Geblete {Leipzig, 1909). 

50. Zie Iacc|ues Duclau.x in het voorwoord van Les Colloïdes. Minnwl de chimie colloïdalc (Paris, 1933), een 
vertaling van Kruyts Colloids: a textbook (New York, 1927) en J.P.M. Vogelaars bespreking van Kruyts Inleiding 
lot de phvsische chemie, dc kolloidchemie in het bizonder, voor biologen en medici (Amsterdam. 1924I in Vakblad 
voor Biologen 6 (1924) 61-63. 
51. Jacques Loeh, Proteins and the 'Theory of Colloidal Behavior (New York, 1922). P. J. Pauly, Conlrolliug Life. 
lacijues Loeb & the engineering ideal in biology (Oxford, 1987) 152-153. Y. Eurukawa, 'Hermann Staudinger and the 
Emergence of the Macromolecular Concept' , Historia Scienliarum 22 (1982) 1-18. Overigens is Eurukawa's 
weergave van de colloidchemie op zijn zachtst onvolledig en vertekenend. Hij ziet alleen dat gedeelte van het 
werkterrein, dat later binnen Staudingers theorie zou vallen. Op de gevolgen van Staudingers werk voor het 
vakgebied als geheel heeft hij dan ook slecht zicht. 1 
52. H.R. Kruyt ed., Colloid Science 2 dln. (Amsterdam, 1949-1952). 
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40 Geert Somsen 

SUMMARY 

' University arid Society' 
H.R. Kruyt and the ideal of science for society 
In this article the ideology of science for society that was propagated by Dutch scientists 
around the turn of the century is investigated, focusing on the ideas and activities of 
H.R. Kruyt, one of its foremost spokesmen in the inter-war period. Unlike most of his 
colleagues, Kruyt developed his views from a socialist position, that saw science as the 
principal driving force behind social progress. For that purpose, research had to remain 
strictly pure, for pure science eventually provided the greatest societal benefit. Members 
of the Dutch Academy, including Kruyt, took the initiative to establish an Organisation 
for Applied Scientific Research (TNO), that should form the bridge between science and 
society. The establishment, however, turned out to be more complicated than expected, 
because the needs of the leaders of industry were quite different fi'om what scientists like 
Kruyt had expected. Another expression of the ideology of science for society was Kruyt's 
own research programme, for the problems he investigated and the kind of knowledge 
he aimed to produce, were closely connected to his conception of what 'pure science' 
should be. 
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