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Wetenschap en wereld 

Het omslag van de Excursie-courant van 1921 toont in volle glorie de jubilerende hoogle
raar in de plantkunde aan de Utrechtse universiteit, de bij zijn studenten zeer populaire 
professor dr. F.A.F.C. Went (figuur 1). De jaartallen 1896 en 1921, een flinke bos lauweren 
en een strik symboliseren het jubileum. De hooggeleerde strekt zijn handen uit over een 
grote wereldbol voor hem, waarop enkele locaties ?ijn aangegeven. Went bevindt zich zelf 
ter hoogte van Nederland; zijn linkerhand rust op of boven Oost-Indië, zijn rechter bij 
West-Indië. 
Voor wie uit deze klerikale pose de conclusie nog niet heeft getrokken, maakt tenslotte 
een flink schild met het opschrift 'urbi et orbi' de boodschap duidelijk: we hebben hier te 
maken met een man die door zijn tijdgenoten, in ieder geval door zijn studenten werd 
beschouwd als de 'paus der botanici', een aanduiding die eerder de roemruchte Amster
damse hoogleraar Hugo de Vries (Wents leermeester) te beurt was gevallen. Eveneens is 
duidelijk dat zijn aanspraken als zodanig zich niet beperkten tot Nederland maar zich 
tevens uitstrekten over de toenmalige Nederlandse koloniën in Azië en Zuid-Amerika. Of 
zijn handen slechts de zegeningen der onbaatzuchtige wetenschap deelachtig wensen te 
maken, of dat er naast geestelijk leiderschap tevens wereldlijke pretenties meespelen, is uit 
de prent niet precies op te maken. 
Het is wel een interessante vraag in verband met het thema van deze bundel, de verhou
ding tussen wetenschap en praktijk. De rode draad door de loopbaan van F.A.F.C. Went 
wordt gevormd door zijn bemoeienissen met de toepassing van de wetenschap in de prak
tijk, toegespitst op de Nederlandse koloniën als plaatsen van bijzondere betekenis voor die 
toepassing. In die koloniën werd aan de zogenaamde proefstations het verband tussen 
biologische wetenschap en tropische landbouwpraktijk gelegd op een wijze, die volgens 
Went als voorbeeld voor het moederland kon dienen (figuur 2 en 3). Het lijkt er op dat 
Went zijn handen niet alleen zegenend over de koloniën uitstrekt, maar ze er tevens 
oplegt. In Nederlands-Indië trachtte de wetenschap, in casu Went zelf, 'de praktijk' onder 
de duim te krijgen. 

F.A.F.C. Went was in de eerste decennia van de twintigste eeuw een van de invloedrijkste 
figuren in de Nederlandse biologie en in de natuurwetenschap in Nederland in het alge-

* Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenscliappen, Universiteit Utrecht, Nieuwegracht 187, 3512 LM 
Utrecht. Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting voor Historische Wetenschappen, die wordt gesubsi
dieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelij]< Onderzoek (NWO). 
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De paus der botanici. 

meen. Hij gaf zijn naam aan zowel de commissie van 1923 als aan de 'wet-Went', die in 
1930 de oprichting van TNO regelde. Tevens was hij de eerste voorzitter van TNO. Vanaf 
het begin van zijn loopbaan had hij zijn opvattingen omtrent 'toepassing van de weten
schap' reeds ontvouwd in verband met zijn eigen vakgebied, de biologie, alsook met het 
oog op de activiteiten van de proefstations voor de (koloniale) landbouw in Nederland, 
Suriname en vooral Nederlands Oost-lndië, het tegenwoordige Indonesië.' Aanvankelijk 
als directeur van een proefstation voor suikerriet, naderhand als invloedrijk hoogleraar, 
deed hij hierop zijn niet geringe invloed gelden. 
Natuurlijk was Went niet de enige Nederlandse wetenschapper die zich om de landbouw 
bekommerde, en zijn opvattingen werden zeker niet door iedereen gedeeld. Dit artikel 
pretendeert dan ook niet 'de' geschiedenis van 'de toegepaste biologie' in Nederland te 
leveren. Integendeel, het wil er de aandacht op vestigen dat aanduidingen als 'zuiver' en 
'toegepast' geen vanzelfsprekende, tijdloze gegevens zijn, maar de uitkomst van discussies 
uit een VTij recent verleden, met belangrijke ideologische en institutionele aspecten.-
Via F.A.F.C. Went kan bovendien de relatie tussen wetenschap en praktijk met name voor 
de biologie in een breder perspectief worden geplaatst, waarin niet alleen 'Wageningen' 
maar tevens de 'academische' biologie, en verder het aspect van de koloniale, tropische 
landbouw een plaats kunnen krijgen. Als het aan Went had gelegen, zou de rector van wat 
tegenwoordig de Landbouwuniversiteit heet nu niet trots kunnen zijn op de vlekkeloze 
uitspraak van 'Wageningen' door Indonesische boeren.' 

1. Een overzicht van de voornaam.ste koloniale proefstations bieden bijvoorbeeld M.J. Sirks, Indisch ntUuur-
otidcrzock (Amsterdam, 1915); G. Stibbe (red.), Encydopaedie van Nedcritindsch-Indië IV (tweede druk; 's-
Gravenhage enz., 1921); .VI.|. Sirks, Rouiiiy in the Netherhuids (Leiden, 1935). 
2. Zie bijvoorbeeld F.H. Brookman, The making of a science policy: a historical study of llie institutional and 
conceptual background to dutch science policy in a west-europcan perspective (Amsterdam, 1979). Zie ook de 
inleiding van dit themanummer. 
3. Trouw 4 februari 1994. 
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Meer in het bijzonder wordt verder ingegaan op F.A.F.C. Wents opvattingen over hoe aan 
de relatie tussen wetenschap en praktijk vorm moet worden gegeven in opleiding en 
onderzoek. 

Portret van een professot-* 

Friedrich (Frits) August Ferdinand Christian Went was afkomstig uit een gegoed liberaal, 
cultureel betrokken milieu. Hij werd geboren op 18 juni 1863 te Amsterdam. In Amster
dam volgde hij ook de 5-jarige HBS en vanaf 1880 studeerde hij er plant- en dierkunde aan 
de Gemeentelijke Universiteit. Zijn voornaamste leermeester was de plantenfysioloog 
Hugo de Vries, die destijds naam maakte met zijn onderzoeken over osmose, turgor en 
plasmolyse. In 1886 promoveerde Went cum laude op een anatomisch-cytologisch proef
schrift, De jongste toestanden der vacuolen. Na zijn promotie studeerde hij een semester bij 
de botanicus E. Strasburger te Bonn en vervolgens een half jaar bij Ph. van Tieghem te 
Parijs. 

Het was duidelijk dat Went wetenschappelijke ambities had. Vanaf 1887 werkte hij als 
leraar in het middelbaar onderwijs te Dordrecht en Den Haag, maar al in 1888 onderbrak 
hij het leraarschap om een half jaar aan het Zoölogisch Station te Napels te werken. In 
1890 reisde hij met een subsidie van het Buitenzorgfonds naar Java, waar hij een aantal 
maanden bij Melchior Treub aan het Botanisch Station van 's Lands Plantentuin te 
Buitenzorg werkte en kennismaakte met zowel de tropische natuur als met de tropische, 
koloniale landbouw. 
In 1891 arriveerde hij opnieuw in Nederlands-Indië, waar hij tot 1896 directeur van het 
Proefstation voor Suikerriet te Kagok op West-Java was. 
Gedurende zijn verblijf in de tropen raakte Went diep onder de indruk van zowel de 
tropische natuur als van Melchior Treub en diens verdiensten voor wetenschap en land
bouw in Nederlands-Indië. Zelf koos Went tenslotte voor de universiteit en na zijn 
proefstationstijd zou hij zich zelf, enkele uitzonderingen daargelaten, nauwelijks meer 
actief inlaten met toegepast onderzoek. Zijn bemoeienissen met de praktijk namen hier
mee geen einde, maar werden in andere vorm voortgezet. 
In 1896 keerde hij terug naar Nederland als hoogleraar in de plantkunde aan de Utrechtse 
universiteit. De periode van zijn professoraat te Utrecht, waar hij tot 1934 zou blijven, 
kenmerkte zich door een grote expansie van het aantal studenten, vooral in de botanie. In 
de loop der tijd traden naast Went nieuwe docenten aan voor de verschillende zich ver
zelfstandigende takken van de snel groeiende botanische wetenschap. Bovendien kwam in 
1918 een nieuw, zeer modern Botanisch Laboratorium gereed. Na zijn emeritering werd 
Went een buitengewone leerstoel in Leiden aangeboden, maar zijn gezondheidstoestand 
liet niet meer toe dat hij nog college gaf Hij overleed op 24 juli 1935 te Wassenaar. 
Went was een ambitieus en succesvol geleerde. Als leider van het Botanisch Laboratorium 
vestigde hij een internationaal vooraanstaande 'Utrechtse school' in de plantenfv'siologie, 
met name bekend vanwege het onderzoek naar groei- en bewegingsverschijnselen en de 

4. De voornaamste biografische gegevens zijn te vinden in: VVent-nummer van het Vakblad voor biologen 14 
(1933) 189-224; V.J. Koningsberger, Prof.Dr. F.A.F.C. Went. Herdenkingscollege, gehouden in het Botanisch 
Laboratorium te Utrecht op Woensdag, 9 October 193; (1935); E. Küster, 'F..A.F.C. Went', Berichte der deutschen 
botanischen Gesellschaft 53 (1935/1936); H.P. Bottelier, 'F.A.F.C. Went' in BWN I ('s-Gravenhage, 1979) 650-651, 
en de daarin vermelde literatuur. 
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ontdekking van 'groeistoffen' (in 1927).' Hij was een invloedrijk man, zowel door zijn vele 
internationale contacten op wetenschappelijk gebied, zijn betrokkenheid bij talrijke 
internationale verbanden en zijn voorzitterschap van bijvoorbeeld de Nederlandsche 
Botanische Vereeniging (1909-1915, 1920-1925) en de Koninklijke Akademie van Weten
schappen (1921-1931), als ook door zijn vele leerlingen (Bottelier telt 65 promovendi van 
1896 tot 1934), met wie hij dikwijls nauwe contacten bleef onderhouden. Als voor
aanstaand geleerde maakte hij bovendien over allerlei zaken (al dan niet gevraagd) zijn 
opvattingen kenbaar door middel van talrijke redevoeringen, artikelen in kranten en tijd
schriften en een zeer uitgebreide persoonlijke correspondentie. Ook in regeringskringen 
en kringen van de koloniale landbouw was hij bijzonder goed ingevoerd en had zijn 
woord gezag. 
Went had een groot vertrouwen in de natuurwetenschappen als bron van vooruitgang op 
zowel intellectueel als technologisch en maatschappelijk gebied. Hij aanvaardde het hoog
leraarsambt in 1896 met een rede, waarin hij zich krachtig verzette tegen de in het Europa 
van het fin-de-siècle her en der weerklinkende 'strijdkreten' dat de natuurwetenschappen 
in een staat van intellectueel faillissement zouden verkeren. Went gaf blijk van zijn ver
trouwen in de vooruitgang van vooral de nieuwere wetenschap, die hij demonstreerde aan 
recente ontwikkelingen in de experimentele botanie. 

De meening van het groote publiek mag ons niet onverschillig zijn; de wetenschap heeft den steun van dit 
publiek noodig, daar toch de publieke opinie zich op den duur afspiegelt in de houding, door de Regeering 
tegenover de wetenschap ingenomen. Daarom acht ik het noodzakelijk, dat overal, waar een wetenschappe
lijk man in het publiek spreekt, door hem een woord van protest worde geuit tegen die poging om de 
wetenschap te deprecieeren.* 

Als experimenteel botanicus had Went een empirische inslag en keerde hij zich af van spe
culatieve verklaringen. Hij legde sterk de nadruk op zo mogelijk kwantitatief experimen
teel werk; theorievorming kwam voor hem op de tweede plaats en was van belang inzo-
verre het stimuleerde tot verdere proefnemingen. In de biologische wetenschap moest 
men zijns inziens 'op de vs'ijze van physica en chemie geheel en al zuiver causaal redenee-
ren'.' Doel was het verwerven van 'causaal inzicht' in de materiële structuur van het leven. 
In zijn wereldbeschouwing was hij 'geheel in de mechanische richting georiënteerd', een 
reductionist ofschoon geenszins een cynisch materialist." Zijn kracht lag overigens niet 
zozeer in eigen onderzoek, als wel in het onderwijs (hij was een uitstekend docent) en in 
de wijze, waarop hij het laboratorium organiseerde en het onderzoek van zijn leerlingen 
begeleidde en stimuleerde. Naast het opleiden tot zelfstandig onderzoek hechtte hij belang 
aan een zekere sociale training van zijn studenten; een academicus moest immers ook 
kunnen omgaan met bijvoorbeeld planters of directeuren van cultuurmaatschappijen. 
'Mijn ideaal is vreemde werelddeelen te bezien, mijn liefhebberij: plantkunde', meldde 
in 1933 de voorkant van een speciaal 'Wentnummer' van het Vakblad voor biologen. 
Went had, naast een opmerkelijke reislust en talenkennis, een brede belangstelling voor 
bijvoorbeeld wetenschapsgeschiedenis, muziek, literatuur en politiek. Een bijzondere 
bevlogenheid had hij voor de tropische koloniën en de wetenschapsbeoefening in Oost-

5. Over het onderzoek aan het Botanisch Laboratorium: Patricia Faasse, Experiments in growth (proefschrift 
Amsterdain, 1994). 
6. F.A.F.C. Went, Botanische problemen der laatste ij jaren. Redevoering {Amsterdam, 1896) 4. 
7. F.A.F.C. Went, Ondoelmatigheid in de levende natuur. Redevoering (Utrecht, 1906) 29. 
8. V.J, Koningsberger (n. 4), Herdenkingscollege, 15. 
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en West-Indië. Zijn neiging zich 'overal' mee te bemoeien en zijn vasthoudendheid 
leverden hem, klein van stuk, de bijnaam 'eigenwijs Fritsje' op. Anderzijds kon hij 
enthousiasmeren voor zijn vak, en in dienst daar\'an stelde hij een groot organisatietalent 
en een enorme werkkracht, gepaard met ordelijkheid en punctualiteit. Hij stond aan de 
wieg van zowel het Archief voor de Java-suikerindustrie (1893), het Receuil des travaux bota-
niques néerlandais (1904) en het Vakblad voor biologen (1919). 

Het nut van de biologie 

Zijn proefstationstijd betekende voor Went de eerste actieve kennismaking met de toepas
sing van de wetenschap, maar zijn belangstelHng voor 'de praktijk' dateert al van eerder, 
evenals de grondtrekken van zijn opvattingen over de verhouding tussen wetenschap en 
praktijk. In 1891, vlak voordat hij in dienst trad van het suikerproefstation, vestigde hij 
met een artikel in het populair wetenschappelijke Album der natuur de aandacht op de 
van 's Lands Plantentuin deel uitmakende Kultuurtuin te Tjikeumeuh, die hij op zijn eer
ste reis naar Java had bezocht en opvoerde als sprekend bewijs van het belang van een 
wetenschappelijke instelling (die de Plantentuin toch was) voor de landbouw in Indië. 
Bovendien vond hij dat uiteindelijk élke vooruitgang in de praktijk te danken was aan de 
wetenschap.' Hiermee zette hij de toon voor de boodschap die hij ook later voortdurend 
zou verkondigen: bevordering van de landbouw vereist wetenschappelijk, met name bota
nisch onderzoek. 
De voornaamste bronnen voor Wents ideologie waren Hugo de Vries, van wie hij zeker de 
invloedrijkste leerling is geweest, en Melchior Treub. Het is hier niet de plaats om uitvoe
rig in te gaan op De Vries' opvattingen; anderen hebben dat al meer of minder uitgebreid 
gedaan.'" Hugo de Vries introduceerde de nieuwe, vooral in Duitsland door Sachs gesti
muleerde experimentele botanie in Nederland. De rechtvaardiging voor wetenschappelijk 
onderzoek lag voor De Vries uiteindelijk in het nut ervan voor de samenleving, zowel 
door het verspreiden van nuttige kennis als door praktische toepassingen in de landbouw. 
De Vries' wetenschapsopvatting was nauw verweven met een progressief-liberale maat
schappijvisie waarin maatschappelijke vooruitgang direct was gekoppeld aan vooruitgang 
in de natuurwetenschappen. Enerzijds werkte De Vries hieraan mee door nieuwe inzich
ten en ontwikkelingen dichter bij het publiek te brengen door middel van voordrachten, 
boeken en talrijke artikelen in tijdschriften als Album der natuur en Maandblad der 
Hollandsche Maatschappij voor Landbouw. Hij bemiddelde tussen maatschappij en weten
schap. Anderzijds heeft hij zijn doel niet trachten te bereiken door zich in het toepassings
gericht onderzoek te begeven. Wetenschappelijke vooruitgang was in zijn optiek slechts 
mogelijk door zuiver wetenschappelijk onderzoek - de toepassingen zouden dan automa
tisch volgen. 

9. F.A.F.C. Went, 'De kultuurtuin te Tjikeumeuh', Album der natuur {1891) 145-160,145. 
10. Zie voor het volgende met name R.P.W. Visser, 'Hugo de Vries (1848-1935). Het begin van de experimentele 
botanie in Nederland', in: J.C.H. Blom e.a. ed.. Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van 
Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Hilversum enz., 1992); B. Theunissen, 'De beheersing van mutaties. 
Hugo de Vries' Werdegang van fysioloog tot geneticus', Gewina 15 (1992) 97-115; B. Theunissen, 'Knowledge is 
power: Hugo de Vries on science, heredity and social progress', British lournal for the History of Science, ter perse. 
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Met Melchior Treub maakte Went intensief kennis tijdens zijn eerste verblijf op Java in 
1890." Went raakte diep onder de indruk van de wijze waarop Treub in Buitenzorg de 
Plantentuin tot een wetenschappelijke instelling met wereldreputatie had opgebouwd, en 
deze nu ook meer en meer aan de tropische landbouw dienstbaar maakte.'- Gedurende de 
eerste tien jaren van zijn directeurschap, vanaf 1880, had Treub in Buitenzorg de grond
slag gelegd voor het zuiver wetenschappelijk onderzoek in de tropen; in de periode daarop 
volgend kwamen meer en meer de problemen van de tropische landbouw aan de orde, 
ondermeer door het aantrekken van particuliere fondsen voor wetenschappelijk onder
zoek 'met het oog op de praktijk', zoals hij het bij voorkeur formuleerde. Evenals De Vries 
benadrukte Treub het belang van zuiver wetenschappelijk onderzoek, met name in de 
tropen, waar in Europa opgedane wetenschappelijke inzichten dikwijls niet toepasbaar 
bleken voor tropische cultuurgewassen.'-^ Essentieel voor de betekenis van 's Lands 
Plantentuin 'voor het verlenen van hulp aan de agricultuur' was volgens hem 'dat men, 
van vroeger af (...) naast de praktische en zelfs boven deze, de wetenschappelijke zijde der 
instelling heeft hooggehouden.' Een bijzondere plaats zag hij daarbij in de tropen wegge
legd voor de plantkunde: 'de eigenlijke natuurwetenschap - speciaal vertegenwoordigd 
door de beoefening der botanie in haar allerruimste omvang - (moet) het fundament blij-
ven.''-» Vooruitgang in de landbouw, aldus Treub, kwam uit het laboratorium - en alleen 
daar vandaan.'' Om de landbouw te bevorderen (voor Treub niet alleen de 'westersche 
cultures' maar ook de 'inlandsche landbouw') was het verrichten van natuurwetenschap
pelijk onderzoek in feite voldoende. Deze opmerkelijk 'directe' relatie tussen wetenschap 
en praktijk kreeg ook daadwerkelijk gestalte: illustratief voor Treubs opvattingen dienaan
gaande was het volgens zijn inzichten in 1905 tot stand gekomen Departement van 
Landbouw voor Nederlands-Indië, althans gedurende de periode dat hij er de scepter 
zwaaide. Het Departement, 'waaraan alles wat op landbouw betrekking heeft in den ruim
sten zin des woords kan toevertrouwd worden' was een 'technisch departement', in feite 
een wetenschappelijk instituut met als eerste en voornaamste taak het verrichten van 
natuurwetenschappelijk onderzoek.'^ 

Zowel De Vries als Treub benadrukten, dat de bevordering van de wetenschap ook een 
taak van de overheid was, mede vanwege de cruciale rol die de verheffing van de land
bouw geacht werd te vervullen in de sociale ontwikkeling van de natie en het verhogen 
van de welvaart. Vanuit de wetenschap sloten zij aan bij de toenemende overheids-

11. Zie over Treub (1851-1910) bijvoorbeeld F.A.F.C. Went, 'Melchior Treub', in: Mannen en vrouwen van heteeke-
nis in onze dagen 41 (1911) afl. 11.1-44; M. Kuitenbrouwer, 'Melchior Treub', in: BWN 111 ('s-Gravenhage, 1989), 
595-560; C.G.G.J. van Steenis, 'Melchior Treub', in: DSB XllI (New York, 1976) 458-460; H.H. Zeijlstra, Melchior 
Treub: pioneer of a new era in the history of the Malay archipelago (Amsterdam, 1959). 
12. F.A.F.C. Went, 'Dr. .VI. Treub als directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg', Aarde en haar volken 
11896] 29-32. 
13. Went (n, 11), 'Melchior Treub'. 
14. M. Treub, Schematische nota over de oprichting van een Agricultuur Departement in Nederlandsch Indië 
(Buitenzorg, 1902), geciteerd in W.M.F. Mansvelt, 'De omzetting van 's Lands Plantentuin tot Departement van 
Landbouw', Koloniale studiën 21 (1937) 115-133,126. 
15. R.H. Rijkens, 'Nog eens: over het slibbezwaar van eenige rivieren in het Serajoedal en daarmede in verband 
staande onderzoekingen door Dr. E.C.Jul. Mohr, 1908. Batavia, G. Kolff & Co., Mcdedeelingen, uitgaande van 
het Dep. v.d. Landbouw, no. 5,1908', Cultura 22 (1910) 262-271, 269. 
16. Treub sprak van een 'orgaan, waaraan alles wat op landbouw betrekking heeft in den ruiinsten zin des 
woords kan toevertrouwd worden en dat in staat zou zijn om de regeering op elk gebied van landbouw voor te 
lichten: een tecliidscli landbouwdepartement, zooals in de Engelsche koloniën en bezittingen en in de Vereenigde 
Staten van Amerika reeds in 't leven geroepen was', geciteerd in Rijkens (n. 15), 'Nog eejis', 266; zie ook Mansvelt 
(n. 14), 'Omzetting'. 
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bemoeienis met de landbouw sinds de internationale landbouwcrisis van het eind van de 
negentiende eeuw en bij particuliere initiatieven vanuit de landbouw zelf. 

In Went vond de opvatting van De Vries en Treub over de wetenschappelijke botanie als 
motor van vooruitgang van de landbouw misschien wel haar ijverigste voorvechter en 
propagandist. In 1892 trachtte hij als proefstationsdirecteur met een reeks voordrachten 
over Variabiliteit en erfelijkheid de suikerrietplanters op West-Java te doordringen van het 
grote praktische belang van zuiver wetenschappelijk onderzoek.'' In een korte weten
schapshistorische inleiding werden niemand minder dan Galilei, Newton, Huyghens (sic) 
en Leeuwenhoek ten tonele gevoerd om aan te tonen 'hoe wetenschappelijke ontdekkin
gen, die in het eerst volstrekt geen praktisch nut schijnen te zullen hebben, later van 
bizonder groot belang blijken te zijn, door de gevolgtrekkingen die men er uit kan aflei
den'. Aan een proefstation moest men zich dus niet bezighouden met het oplossen van 
allerlei praktische problemen, maar er moest ware wetenschap worden bedreven. 'Ware 
wetenschap is ideaal en houdt zich niet op met dit praktisch nut', hield Went de planters 
voor. Hij ging zelfs nog verder en beweerde 'dat onderzoekingen, die er uitsluitend op zijn 
ingericht praktisch nut te geven, nooit veel resultaat zullen opleveren'. '[W]il men aan de 
proefstations tot eenig resultaat komen, dan moeten de onderzoekingen op zuiver weten
schappelijke basis geschieden, de praktische resultaten volgen dan vanzelf. Ten bewijze 
dat het hem hiermee ernst was, werd het leeuwedeel van de twaalf voordrachten volledig 
besteed aan wetenschappelijke uiteenzettingen. Van de ruim 100 bladzijden van het 
manuscript voor de cursus zijn slechts de laatste vijf gewijd aan de toepassingen voor het 
suikerriet, waarbij Went bovendien opmerkte 'Gij kunt natuurlijk die toepassingen zelf 
ook wel maken'. 

In zijn cursus voor de suikerrietplanters benadrukte Went dat de wetenschap weliswaar 
zeker, maar tevens langzaam werkte: voor het op wetenschappelijke wijze kweken van een 
ziekteresistente rietvariteit met hoog suikergehalte was toch wel zo'n 25 jaar nodig, reken
de hij zijn gehoor voor. Natuurlijk (en gelukkig voor Went en zijn collegae in particuliere 
dienst, zowel aan de proefstations als bij de Plantentuin) werden door de wetenschap ook 
resultaten op kortere termijn geboekt, met name op het gebied van f\'topathologie, myco
logie en entomologie, voorheen nog niet of nauwelijks ontgonnen onderzoeksgebieden in 
de koloniale cultures. 
Met een zekere ergernis constateerde Went in de jaren na zijn terugkeer van Java dan ook, 
dat in het moederland het enthousiasme voor de plantkunde als nuttige wetenschap ken
nelijk op een laag pitje stond. Zo was aan geen van de Rijkslandbouwproefstations een 
botanicus verbonden. In het bijzonder de Staat liet het afweten; wat er op fytopatholo-
gisch gebied aan onderzoek werd gedaan, was voornamelijk te danken aan particuliere 
initiatieven en fondsen. Voor Went was het evenwel vanzelfsprekend, dat hier mede een 
taak voor de overheid lag. Hij zocht de oorzaak van de malaise in 'onbekendheid met de 
middelen, die de wetenschap thans reeds bezit ter bestrijding van de kwalen onzer kul-
tuurgewassen. Men gelooft meestal niet, dat het mogelijk is, daartegen met goed gevolg te 
strijden.'''* Dat dit wel mogelijk was, illustreerde hij vervolgens met een aantal min of 
meer spectaculaire voorbeelden uit de koloniale cultures, ondermeer de tabaks- en suiker-

17. Variabiliteit en erfelijkheid, manuscript in Archief 79-8, Museum Boerhaave, Leiden. De titel wordt vermeld in 
de tekst van de ongeveer twaalf, ongenummerde voordrachten. De datering kan worden afgeleid uit Hugo de 
Vries aan F.A.F.C. Went, 16/2/1892 en 24/8/1892, eveneens in .Vluseum Boerhaave. 
18. F.A.F.C. Went, 'De strijd tegen de ziekten der kultuurgewassen'. De Gids 63 (1899) 175-185,178. 
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16 Wim van der Schoor 

rietcultuur, en hij liet niet na erop te wijzen, dat Nederlands-Indië hiermee niet alleen 
andere koloniën, maar ook het moederland ver vooruit was. Op grond hiervan eiste Went 
voor de biologie zowel in de strijd tegen de ziekten der kultuurgewassen als in de maat
schappij in het algemeen een plaats op: 

Velen beoordelen een wetenschap naar de resultaten, die zij op het ogenblik op praktisch gebied oplevert; 
gewoonlijk worden dan, van dit standpunt uitgaande, natuur- en scheikunde van groot belang geacht, maar 
daarentegen de biologische wetenschappen met een soort van geringschatting behandeld."* 

Het bewijs was nu echter geleverd, dat ook de biologie voor dë praktijk nuttige resultaten 
had en kon 'meewerken tot verhooging van menschelijk geluk', zo haalde Went ten 
besluite van zijn pleidooi Hugo de Vries aan. 
Het ging Went om de status van de biologie in de maatschappij. Evenals Hugo de Vries en 
Treub liet Went er geen onduidelijkheid over bestaan dat hij met biologie vooral de 
moderne, experimentele botanie op het oog had. Vooruitgang voor wetenschap en land
bouw kwam bij Went, evenals bij Treub, uit het botanische laboratorium, dat daarmee 
een grote, universele waarde voor de samenleving kreeg.™ 
Met zijn nadruk op het moderne, natuurwetenschappelijke en nuttige karakter van de 
plantkunde wenste Went deze op een zelfde hoogte te plaatsen als de chemie en natuur
kunde. Verwijzend naar de toenemende belangstelling van overheid en publiek voor de 
landbouw in deze jaren betoogde hij ondermeer in zijn rede 'Plantkunde en landbouw', 
dat 'hetzelfde wat physica en chemie voor de industrie hebben gedaan door de plantkunde 
voor den landbouw kan worden verricht.'^' Dat belang bleek bijvoorbeeld in de fytopa-
thologie, waar bovendien 'de botanische wetenschap den landbouw ... direct voordeel kan 
brengen. Want hier is het werk toch zeker dankbaarder dan elders, omdat eerder resulta
ten te verwachten zijn'.'- Verder vestigde hij de aandacht op Zweedse kruisingsproeven 
om te komen tot rasverbetering van cultuurgewassen, waarvan naar zijn mening zeer veel 
te verwachten was en die bovendien maakten, 'dat alles wat op de mutabiliteit van planten 
betrekking heeft, van belang wordt voor den eigenlijken landbouw.' Maar verreweg de 
belangrijkste ontwikkeling achtte Went het werk van Hugo de Vries dat had geresulteerd 
in diens mutatietheorie. Naast het praktisch nut waren diens waarnemingen vooral van 
belang 'omdat zij zijn ondernomen met een zuiver wetenschappelijk doel en omdat zij 
het bewijs kunnen leveren, van hoe groot nut dergelijke onderzoekingen, zonder eenig 
nevendoel ondernomen, kunnen zijn voor de praktijk.' De mutatietheorie opende wijdse 
perspectieven voor de verbetering van gewassen, namelijk de produktie van wezenlijk 
nieuwe vormen. 

Onbekend zijn wij nog met de omstandigheden, waarvan het muteeren atliangt; dit zal zeker een van de 
hoofdpunten van onderzoek voor botanici in komende jaren uitmaken en er is geen enkele reden, om aan te 
nemen, dat men deze omstandigheden niet zal leeren kennen en wellicht ook zal leeren beheerschen. 

meende Went optimistisch. Ook Mendels 'bastaarderingswetten' betekenden een 
belangrijke sprong voorwaarts vergeleken bij het 'probeeren in het wilde weg' dat volgens 

19. Went (n. 18), 'De strijd', 185. 
20. Rijkens (n. 15), 'Nog eens', 270. 
21. F.A.F.C. Went, 'Plantkunde en landbouw'. Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het 
Proviticiaat Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, gehouden den 3en juni 1^08 (Utrecht, 1908) 7-
35,15; op blz. 30 benadrukte hij zijn stelling nogmaals, nu ook voor de tuinbouw. 
22. Went (n. 21), 'Plantkunde en landbouw', 21. 
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Went tot dusver het kruisingswerk door niet wetenschappelijk geschoolde 'practici' had 
gekenmerkt.'-' 
Wents concept van de biologie als nuttige wetenschap berustte dus voornamelijk op het 
veronderstelde belang van zuiver natuurwetenschappelijk onderzoek in het algemeen. 
Meer dan Hugo de Varies wees Went, uit tactische overwegingen, tevens op de meer direc
te praktische voordelen, zoals vooral zichtbaar werd in de ft'topathologie en in de kolonia
le landbouw, aan proefstations en Plantentuin. Went kapitaliseerde op de successen van 
de biologie in de koloniën en bleef er op hameren 

dat ook wie zich op het standpunt van de nuttigheid van de wetenschap stelt, de bevordering van de zuivere 
wetenschap in de hand moet werken. De toegepaste wetenschap toch berust ten sJotte geheel op hetgeen 
door de zuivere wetenschap gevonden wordt, zij komt niet verder, wanneer de Jaatste zich niet ontwikkelt.'"* 

Daarnaast meende hij dat aan de wetenschap ook op een ander vlak nuttig effect moest 
worden toegekend, namelijk vanwege de beschavende functie ervan. 'Misschien is het 
allerbelangrijkste resultaat van de proefstations geweest, dat zij ontwikkelend gewerkt 
hebben op de planters', merkte hij op.-' Zijn cursus voor suikerrietplanters lag in de lijn 
van De Vries' verheffingsideaal. Weli.swaar leek de inhoud van de voordrachten de plan
ters ver boven de pet te gaan, maar dat behoefde hem niet te verontrusten, zo schreef 
De Vries bemoedigend op Wents verslaggeving aan zijn mentor: 'Dit is hier bij zulke gele
genheden ook een zeer gewoon verschijnsel ... Maar zoo ge volhoudt, zult ge toch nut 
stichten.'''' 

Biologen voor Indië 

Op zaterdag 28 april 1917 ontspon zich in de vergadering van de Nederlandsche 
Botanische Vereeniging een intrigerende discussie naar aanleiding van een bestuursvoor-
stel om richting Eerste en Tweede Kamer steun uit te spreken voor het wetsontwerp-
Limburg inzake het promotierecht van oud-HBS'ers, voorafgaand aan de definitieve 
beslissing over dat wetsontwerp. De botanicus K. Tjebbes was tegen, naar eigen zeggen uit 
praktische overwegingen. Hij meende ondermeer 'dat men in landbouwkringen bang is 
voor onpraktische doctoren in de botanie en dat er in Indië ook meer waarde wordt 
gehecht aan landbouwkundigen'. Tjebbes' eerste en voornaamste opponent was Went, die 
meteen het woord vroeg. Hij benadrukte, dat er in Indië aan de proefstations juist groot 
gebrek heerste aan botanici 'en dat daar speciaal doctoren in de botanie worden 
gewenscht'. Ook een volgende spreker wees erop, dat vooral Indië botanici nodig had.-^ 
Om allerlei redenen, morele, culturele, politieke en nationale, waarvan een aantal hier 
alleen maar kan worden aangestipt, achtte Went de koloniën van bijzonder groot belang 
voor de Nederlandse botanie (en vice versa). De taak van de Nederlandse biologen lag 

23. Went (n. 21), 'Plantkunde en landbouw', 27, 28-29. 
24. F.,\.F.C. Went, 'In memoriam Melchior Treub", Indische mcrcuura (1910) 41, 813-814 [ii October 1910]. 
25. F.A.F.C. Went, 'De particuliere proefstations in Ncderland.sch-lndië', Indische merni»r 48 (1925) 49, 851-854 
I4 december 1925], 854. 
26. De Vries aan Went, 24/8/1892 (n. 17). 
27. 'Vergadering op Zaterdag 28 .'̂ pril 1917 in de Collegezaal van den Hortus Botanicus te Amsterdam te 7 1/2 uur 
's avonds', Ncderlatulsch kruidkundig archief [igij) 58-61. 
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naar zijn opvatting vooral in Indië en 'met bezieling trachtte Went zijn studenten voor dit 
inzicht te winnen'.'** Het ging hem er vooral om, onder Nederlandse wetenschappers een 
koloniaal ethos te creëren. Immers, de bloei van de wetenschap in Nederlands-Indië 
kwam niet in de laatste plaats ten goede aan het zelfbewustzijn van de Nederlandse weten
schappen. Niet alleen was kennis van de tropische natuur onontbeerlijk voor de weten
schappelijke vorming, er was ook zoiets als een 'plicht der vaderlandse wetenschap jegens 
tropisch Nederland'.-'* Wetenschap (vooral natuurwetenschap) was een middel om in de 
koloniën beschaving (en het bijbehorende internationale prestige) te brengen. Reeds als 
proefstationsdirecteur had Went blijk gegeven hieraan groot belang te hechten, toen hij 
de suikerrietplanters voorhield: 'Zeker M.H. gij zult door die onderzoekingen op het 
oogenblik Uw suiker geen cent goedkooper kunnen leveren, maar wilt gij dan, dat wij in 
de achting van de heele beschaafde wereld afdalen tot een koloniale mogendheid van den 
loen rang?'"' 

Dat bovendien de 'doctoren in de botanie' in Nederlands-Indië met name een 'toegepaste 
werkkring' aan de proefstations wachtte, bleef niet zonder gevolgen voor de Utrechtse 
botanie. Went streefde naar een vooraanstaande positie van Utrecht als leverancier van 
wetenschappelijke krachten voor de koloniën, evenals de opkomende Wageningse land-
bouw(hoge)school". 
De gevolgen van Wents 'biologisch imperialisme' voor de Utrechtse plantkunde lagen 
vooral op het gebied van het onderwijs. Een belangrijke consequentie van Wents visie op 
biologie en landbouw was, dat daarvan de hoofddoelstelling ongewijzigd kon blijven, te 
weten opleiden tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker. Immers, '[w]ie hier [als 
onderzoeker aan de landbouwproefstations, ws] iets bereiken wil, moet geleerd hebben ... 
zelfbij te dragen tot de vooruitgang der wetenschap ...''-
Verder getroostte Went zich veel moeite vakken die hij van bijzonder belang achtte voor 
de proefstations binnen te halen middels bijzondere leerstoelen of privaatdocenten. Een 
privaatdocentschap tropische botanie van F.W.T. Hunger (1904) was van korte duur. In 
1917 werd directeur Johanna Westerdijk van het Plijtopathologisch Laboratorium Willie 
Commelin Scholten te Baarn buitengewoon hoogleraar voor de fytopathologie; Utrechtse 
botanici konden in Baarn een cursus fytopathologie volgen speciaal met het oog op de 
Indische proefstations. Vanaf 1926 doceerde de bioloog en directeur van het Koloniaal 
Instituut L.P. de Bussy 'Tropische cultures'. Erfelijkheidsleer volgde tot Wents ergernis 
pas definitief in 1930 met de benoeming van de geneticus J.A. Honing. Went was een 
voorstander van specialisatie en betreurde dan ook dat onder het nieuwe Akademisch 

28. Koningsberger (n. 4), Herdenkingscollege, 6. Wanneer het over 'onze heerlijke koloniën' ging, kon Went 
bepaald lyrisch worden, zie bijvoorbeeld Went (n. 6), Botanische problemen, 19, 20. 
29. F.A.F.C. Went, De plicht der vadcriandsche wetenschap jegens tropisch Nederland. Redevoering uitgesproken bij 
de opening der 143c algemeene vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap vatt Kunsten en Weten-
schappen op 6 juni 1916 (Utrecht, 1916). 
30. Went (11.17), Variabiliteit en erfelijkheid. 
31. 1873-1876 Gemeentelijke landbouwschool; 1876-1896 Rijkslandbouwschool, afdeling B; 1896-1904 RLS, 
afdeling Hoogere Land- en Boschbouwschool; 1904-1918 Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool; 1918-
Landbouwhoogeschool. Over de wording van 'Wageningen' zie J. van der Haar e.a., De geschiedenis van de 
Landbouwuniversiteit Wageningen, 3 dln (Wageningen, 1993), vooral het eerste deel. Van school naar hogeschool, 
i<S7^-i945. 

32. Went (n. 21), 'Plantkunde en landbouw', 21. 
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Statuut van 1921 fytopathologie, genetica en agronomic niet onder de hoofdvakken waren 
opgenomen.'-' 
Eveneens trachtte Went het Indische bedrijfsleven te interesseren voor de universiteit. 
De Bussy's leerstoel hing samen met de door het Indische bedrijfsleven gefinancierde 
Utrechtse 'petroleumfaculteit', een in de jaren 1920 uit de grond gestampte Indologische 
opleiding als tegenwicht voor de 'ethische' Leidse Indologie. Went gebruikte zijn con
tacten met de landbouwondernemers om financiële steun te verwerven voor 'Willie 
Commelin Scholten' en het daar gevestigde Centraal Bureau voor Schimmelcultures, 
waardoor tevens de positie van Utrecht als wetenschappelijk centrum voor de koloniale 
landbouw tegenover Wageningen werd versterkt.^'' 
Wat echter niet gebeurde, was dat Went het Botanisch Laboratorium opende voor het 
oplossen van praktische problemen of het onderzoeksprogramma daarop richtte. Wel 
poogde hij, zonder veel succes, het in zijn ogen zo noodzakelijke, meer fundamentele 
onderzoek waaraan de proefstations doorgaans niet toekwamen aan de Nederlandse uni
versiteiten onder te brengen. In Wetenschap en tropische landbouw, bestemd voor de ope
ningszitting van het Internationaal Rubbercongres te Batavia in 1914, lanceerde hij daartoe 
een voorstel voor door de landbouwondernemers te financieren buitengewone leerstoe
len." Zo zouden ook de beste onderzoekers, niet gehinderd door het tropische klimaat en 
de eis van direct praktisch bruikbare resultaten, bovendien zonder zware onderwijsver
plichtingen, maar wel in het intellectueel stimulerende klimaat van de universiteit, voor 
'de praktijk' behouden kunnen worden, aldus Went. Inderdaad werd een fysioloog voor 
onderzoek naar 'principieele vragen' in het belang van de rubbercultuur aangesteld, die 
echter niet in Nederland maar te Buitenzorg werd gestationeerd. Te Utrecht verscheen 
vanuit het Botanisch Laboratorium slechts incidenteel een dissertatie met onderzoek ten 
behoeve van de theecultuur. 

Misschien wel het belangrijkst was dat Went erin slaagde de koloniale biologie, ook 
de 'toegepaste', een zeker prestige te geven. Ook op dat gebied kon wetenschappelijk 
belangwekkend onderzoek worden gedaan. Hij bracht zijn studenten in contact met 
de onderzoekers aan de proefstations, cJie met verlof in Nederland Utrecht aandeden. 
"sLandsPlantentuinteBuitenzorg' was een staande uitdrukking op het Botanisch Labo
ratorium-'^ en het werd als vanzelfsprekend beschouwd, dat een botanicus minstens één 
keer naar Indië ging, bijvoorbeeld met een beurs van het 'Buitenzorgfonds' of voor een 
- respectabele - proefstationsbetrekking. In 1927 waren er alleen al op Java zo'n veertig 
oud-Utrechtse biologen, waarvan velen aan een proefstation waren verbonden.-'^ Enigs
zins ironisch becommentarieerde de geneticus Honing (die vanaf 1930 zowel in Wage
ningen als Utrecht doceerde): 

33. F.A.F.C. Went, 'Het universitair onderwijs in nieuwe banen', NRCr 16/9/1921; 'Het nieuwe Academisch 
Statuut in de studie der plant- en dierkunde', Vakblad voor biologen 3 (1921/22) no.i, 8-12,11. Eerder waren M.J. 
Sirks (1914-1915) en ,\.L. Hagedoorn (1921-1924) privaatdocent in de genetica. 
34. F.A.F.C. Went aan J.H. van HasseJt, 2/7/1924. Van Hasselt was voorzitter van de machtige Bond van 
Eigenaren van Nederlandsch-lndische Suiker Ondernemingen. Rijksarchief, Utrecht. NN, 'Opening van het ver
bouwde Phytopathologische I,aboratorium Willie Commelin Scholten en het daarin gehuisveste Centraal 
Bureau voor Schimmelcultures te Baarn', Indische mercuur 24/10/1928, 885-888. 
35. F.A.F.C. Went, Wetenschap en tropische landbouw. Redevoering bestemd voor de openingszitting op 7 September 
1914 te Batavia op uitnoodiging van het Bestuur van het Internationaal Rubbercongres (Weltevreden, 1914). De 
razend snel opkomende rubbercultuur had bovendien nog geen proefstation; F.A.F.C. Went, 'De beoefening der 
plantkunde in Nederlandsch Indië', NKA (1914) 52. 
36. Excursie-courant 1896-1921 (Utrecht, 1921] 4. 1 
37. F.A.F.C. Went aan De Geer, 18/1/1927. Universiteitsniu,seum, Utrecht. | 
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Ofschoon het mij in Utrecht anders verteld is, heet het toch, dat de opleiding aan een L'niversiteit tot doel 

heeft wetenschappelijke mensen te vormen, terwijl aan een hoogeschool het een meer directe vakopleiding 

zou zijn.''^ 

'Hup Wageningen, hup Utrecht'-^'^ 

Zowel de vooraanstaande positie van de biologie in de koloniale landbouw, van de 
(Utrechtse) universiteit als leverancier van proefstationspersoneel, als - breder - Treubs 
en Wents tot dan toe dominante visie op het belang van het natuurwetenschappelijk 
onderzoek, waren niet onomstreden. 
Concurrent van de biologie was de in de negentiende eeuw succesvolle landbouwschei-
kunde. L'iteindelijk wreekte zich evenwel, zo betoogde Went in 1908, 'dat de agrikultuur-
chemici scheikundigen [waren] en als zoodanig niet vertrouwd met de studie der levende 
natuur.' De landbouw was meer geholpen met inzicht in biologische processen dan met 
talloze (achteraf) nutteloze grondanalyses. Gelukkig, constateerde hij, had de tropische 
landbouw als het ware de 'chemische periode' overgeslagen. Went kon zich deze vernieti
gende evaluatie in zekere zin permitteren vanwege het inderdaad bedroevende peil van de 
Wageningse landbouwscheikundigen in de jaren 1900.4° 
De universitaire plantkundigen moesten de banen bij de proefstations echter meer en 
meer delen met Wageningers, vooral landbouwkundigen. Nu was die pil des te bitterder, 
aangezien de Wageningse instelling onder het middelbaar onderwijs viel. De Hoger 
Onderwijswet van 1905 had wel aangegeven dat hoger landbouwonderwijs gewenst was, 
maar niet hoe - aan een hogeschool (eventueel in een univeisiteitsplaats) of bij een der 
universiteiten. Met name vanaf 1904 liet 'Wageningen' zijn wetenschappelijke en koloniale 
ambities duidelijk blijken en presenteerde het zich als voluit wetenschappelijke instelling 
en leverancier van onderzoekers voor de Indische proefstations.'"' Bovendien werd in 1909 
Treub bij het Departement van Landbouw opgevolgd door H.J. Lovink, die meer voelde 
voor de aanpak van de Wageningse 'practici' en een goede kennisdistributie dan voor tijd
rovend fundamenteel onderzoek."*- Een van zijn eerste daden was, de directie van een 
(particulier) proefstation aan te manen relatief meer landbouwkundigen in dienst te 
nemen. 

[l|k beschouw Lovink als een voor de ontwikkeling der wetenschap zeer schadelijk insekt, waartegen nog 

geen goed bestrijdingsmiddel is gevonden, - zelfs geen stukken in de Indische Mercuur. 

38. Geciteerd in V.1. Koningsberger aan F.A.F.C. Went, 15/6/1930. Museum Boerhaave, Leiden. 
39. W.M. Docters van Leeuwen aan F. Verdoorn, 13/6/1938. Instituut voor Geschiedenis der Natuurweten
schappen, Utrecht. 
40. Went (n. 21), 'Plantkunde en landbouw'. Wageningse landbouwscheikundigen kwamen op een zeker mo
ment zelfs niet meer in aanmerking voor do Rijkslandbouwproefstations in Nederland: er volgde een discussie in 
Cullura (1911) 365, 409-411, 522-524, waarin het Bestuur van het Nederlandsch Jn.stituut van Landbouwkundigen 
voorstelde, de studierichting aan de RHLTBS dan maar op te heffen. Hetgeen geschiedde in 1915; Van der Haar 
(n. 31), Van school naar hogeschool, 170. 
41. De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen: korte geïllustreerde omschrijving van het 
onderwijs (Wageningen, 1914], 7, een brochure uitgegeven ter gelegenheid van de .algemeene Koloniale 
Tentoonstelling te Semarang in 1914; Van der Haar (n. 31), Van school naar hogeschool, 119,125. 
42. J.M.G. van der Poel, 'H. | . Lovink", BWN II (Amsterdam, 1985) 362-363. Het Wagenings docentencorps had 
overigens in meerderheid een academische opleiding, in tegenstelling tot een ook toen populaire misvatting; Van 
der Haar (n. 31), \''i7// school lot hogeschool, 130. 
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verwoordde M.W. Beijerinck de mening van de biologen, die hun tot dan toe zeer 
invloedrijke positie in de koloniale landbouw zagen atlirokkelen.-" 
Went was fel tegenstander van een 'verheffing' van de Wageningse landbouwschool tot 
hogeschool. Het wetenschappelijk peil stond er laag en het onderzoek stelde weinig voor, 
meende hij (en bijvoorbeeld ook Treub).•*•* Tevens stelde hij een taakverdeling voor: het 
'research-work', dat in zijn optiek de hoofdtaak van de proefstations was, moest voorbe
houden blijven aan academici: 

Leerlingen van een landbouwschool mogen ... het voordeel hebben, dat zij meer van de praktijk van de 

landbouw weten, dat leert de wetenschappelijke man, als het noodig is, in korten tijd, terwijl zij dien weten-

schappelijken zin, die noodzakelijk is voor dergelijke onderzoekingen, zullen missen ... Zulke oud-leerlingen 

van een landbouwschool ... zullen ... uitstekend als voorlichters van de landbouwers kunnen optreden ... 

maar niet als wegbereiders.*'^ 

Bovendien poneerde hij hier een onoverbrugbare, psychologische kloof tussen 'practici' 
en 'onderzoekers': men was geboren als onderzoeker, of men was het niet. Verder ver
dienden universitair opgeleiden aan de proefstations de voorkeur vanwege hun bredere 
wetenschappelijke vorming.-!*' 
Weliswaar erkende ook Went in Wetenschap en tropische landbouw (1914) 'een zekere anti
these tusschen praktijk en wetenschap, [die] mij in de laatste jaren duidelijker is geworden 
dan vroeger', en daarmee stilzwijgend dat het rechtstreekse verband tussen onderzoek en 
toepassing problematisch was. Tevens werd echter duidelijk dat hij vasthield aan zijn con
cept in de lijn van De Vries en Treub. Zijn 'nieuwe' synthese om de landbouw te doen 
profiteren van de wetenschap, namelijk de bijzondere leerstoelen, versterkte vooral het 
meer fundamentele onderzoek en de positie van de universiteiten. Zijn psychologische 
onderbouwing dicteerde bovendien een minimum aan invloed van 'de praktijk' op de 
onderzoeksprogramma's, temeer daar ware onderzoekers zeldzaam waren. 'Men eische 
dus geen resultaten, meer speciaal geen resultaten, die van onmiddellijk belang voor de 
praktijk zijn, maar beperke alleen het veld van onderzoek.' 

Het is zonneklaar dat de bijzondere leerstoelen voor Went een middel waren in de 
concurrentie met Wageningen, ook toen de 'verheffing' vanaf 1911 onafwendbaar bleek 
en Utrecht (evenals Groningen trouwens) achter het net viste.**" Juist de strijd met 
Wageningen aangaande de koloniale landbouw, waarin Wageningen in de jaren 1930 
steeds meer de overhand kreeg, versterkte zo bij Went de nadruk op het belang van de 

43. M.W. Beijerinck aan F.A.F.C. Went, 7/1/1917. Treubs telegrafische reactie op de benoeming van een 'land-
bouwman' - in plaats van een natuurwetenschapper - aan de top van het Departement was ongewoon fel; 'Keus 
ergste reactie en grofste miskenning beteekenis natuurwetenschap voor agronomic'; M. Treub aan NN, 
22/9/1909. Museum Boerhaave, Leiden. 
44. F.A.F.C. Went, 'Het Departement van Landbouw in Ncdcriandsch-Indië', De Gids (1911) 164-168, 168. Op 8 
maart 1909 schreef Treub aan Went: 'Het zou erg te bejammeren zijn als de Wageningers er in slaagden daar een 
"Landbouwhoogeschool" te krijgen. Het zou een bedroevende bestendiging zijn van den daar heerschenden on-
methodischen, averechts wetenschappelijken geest. .Ws ik een duit in het zakje kan gooien om er wat tegen te 
doen, zal ik het niet laten.' Museum Boerhaave, Leiden. Dat 'Wageningen' feitelijk al vanaf 1904 onomkeerbaar 
op het spoor richting 'verheffing' zat was, zoals Van der Haar (n. 31) 107, 111-112 aantoont, te danken aan nie
mand minder dan Lovink, destijds topambtenaar bij Landbouw. 

45. Went (n. 21), 'Plantkunde en landbouw', 21-22. 
46. F.A.F.C. Went aan Ph. van Harreveld, 7/7/1924. Rijksarchief, Utrecht. Van Harreveld was directeur van het 
grote suikerproefstation te Pasoeroean op lava. Vanuit de suikerindustrie werd Went overigens wel verweten, 
het aantal botanici kunstmatig klein te houden 'ter wille van de .stoffelijke belangen (zijner] leerlingen', zie V.J. 
Koningsberger aan F.A.F.C. Went, 7/9/1925. Museum Boerhaave, Leiden. 
47. Went aan Van Hasselt, 2/7/1924 (n. 34); Went aan Van Harreveld, 7/7/1924 (n. 46). 
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'zuivere wetenschap'. Hoe weinig vertrouwen hij in dat opzicht in Wageningen stelde, 

bleek toen hij in 1925 speciaal met het oog op de proefstations de mogelijkheid opperde 

van een Landbouwhogeschool in de tropen. 

Een cursus aan een Landbouwhoogeschool in de tropen zou voor dengecn, die zijn studies aan Lhiiversiteit 
of Hoogeschool in het moederland voltooid heeft, wellicht van nog grooter nut kunnen zijn. Ik denk daarbij 
aan het voorbeeld, dat Engeland ons gegeven heeft met zijn mooi Imperial College of Agriculture op 
Trinidad. Daarmee zou dan wellicht de geheele opleiding voor den tropischen landbouw te Wageningen 
kunnen vervallen of tenminste vervangen kunnen worden door enkele oriënterende colleges.*" 

De wetenschappelijke taak van de proefstations 

Aan de Indische proefstations kreeg Wents concept van de biologie als nuttige wetenschap 

gestalte, en dat wenste hij ook zo te houden. Went bleef zich daartoe intensief met het 

proefstationwezen in Indië bemoeien, niet in de laatste plaats omdat veel van zijn studen

ten er emplooi vonden of zouden vinden. 

(I]k moet weten, ot ik mijn leerlingen met een gerust hart kan aanbevelen zich aan die proefstations te ver
binden ... of men iemand, die toont wetenschappelijken zin te bezitten, al of niet mag aanraden een positie 
(daar( te aanvaarden.-''' 

Met de regelinaat van de klok mengde hij zich dan ook in discussies rond proefstations

zaken, in het bijzonder wanneer in tijden van economische achteruitgang of bij veran

deringen in de organisatiestructuur zijns inziens het wetenschappelijk karakter van de 

proefstations gevaar liep.'" Stilstand daarin zou onvermijdelijk achteruitgang voor de 

cultuur betekenen, waarschuwde hij. Daarbij had hij uitgesproken opvattingen over wat 

de taken van een proefstation waren en vooral hoe de prioriteiten lagen. 

In 1925 schetste hij nog een drieledige taak: 

1. het verrichten van analyses van tal van grondstoffen voor landbouw en fabricage, ten einde den admini
strateur in staat te stellen, zuivere stoffen tegen niet te hoogen prijs in te slaan. Deze taak treedt echter op 
den achtergrond tegenover het andere werk, in tegenstelling met hetgeen aan .sommige proefstations in 
Europa te zien is, waar het controlewerk hoofdzaak is; 2. het verstrekken van dageliiksche adviezen aan de 
ondernemingen omtrent vragen, die geen bizonder onderzoek vereischen; 3. het verrichten van wetenschap
pelijke onderzoekingen omtrent vragen der cultuur, waarvan de beantwoording van beteekenis zal kunnen 
zijn voor de praktijk.'' 

Twee jaar concentreerde hij zich nog meer op wat zijns inziens de, nu tweeledige, hoofd

taak was: ten eerste 

wetenschappelijke onderzoekingen ... omtrent de normale levenswijze, de voortplanting, de ziekteverschijnse
len, enz. der kultuurgewassen, ten einde te trachten tot verbetering van de kuituur dier gewassen te komen ... 

In de tweede plaats advieswerk waarvoor verder geen onderzoek nodig was.'- Kenmer-

48. F.A.F.C. Went, 'De particuliere proefstations in Nederlandsch-Indië', Indische merc»i(r 4/12/1925, 851-854, 853. 
49. F.A.F.C. Went, "Reisbrieven IV", Indische mercuur 50 (1927) 7,16/2/1927,105-106. 
50. Dikwijls polemiseerde hij via de Indische mercuur: weekblad voor handel, landbouw, nijverheid en mijnwezen 
in Nederlandsch Oost- en West-Indie. De redactie had, gezien hel karakter van het blad, een opmerkelijke samen
stelling: vier natuurwetenschappers, waarvan drie academische hoogleraren, die allen hun sporen in de koloniale 
landbouw hadden verdiend. 
51. Went (n. 48), 'De particuliere proefstations', 853. 
52. F.A.F.C. Went, 'Reisbrieven IV', Indische mercuur ̂ o (1927) 7,16/2/1927,105-106,106. 
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kend is de nadruk op inzicht in de normale (niet-pathologische) levensverschijnselen; 
wetenschap diende niet slechts als 'trouble shooter'. 
Met zorg constateerde hij evenwel een 'conflict tusschen de taak der proefstations als 
adviseerende instellingen en als instellingen van toegepast-natuurwetenschappelijk onder
zoek.' Zijns inziens waren de cultures 'in haar geheel' het irieest gediend met wat hij aan
duidde als 'het wetenschappelijk onderzoek van hooger orde', ofwel 'wetenschappelijke 
onderzoekingen, die zich met meer principieele zaken bezighouden.' Bovendien zouden 
de schaarse wetenschappelijke onderzoekers tenslotte wegblijven, wanneer hen niet werd 
toegestaan 'wetenschappelijk onderzoek in den boven bedoelden zin uit te voeren.'" 
Het leek er weleens op, dat Went een proefstation meer als een universitair laboratorium 
ten behoeve van de wetenschap, dan als een bedrijfslaboratorium zag. Het zware accent 
op fundamenteel onderzoek wekte ook weleens reacties. De universitaire hoogleraar die. 
bij zijn intrede had gesproken over de natuurwetenschappen als een groot en hoog heilig
dom, kreeg dertig jaar later toegevoegd 'het zij genoeg thans te constateeren, dat de bijna 
religieuse eerbied, waarmee de zuivere wetenschap voor den grooten oorlog werd 
beschouwd, nu practisch is verdwenen.''•• 

In het bijzonder toonde Went belangstelling voor de gang van zaken aan het grote suiker
proefstation te Pasoeroean op Java, vooral toen daar zijn oud-leerling V.J. Koningsberger 
de leiding van de Cultuurafdeling opgedragen kreeg met bovendien de opdracht deze in 
meer wetenschappelijke richting om te vormen. Het optreden van Koningsberger, die ten 
aanzien van het belang van fundamenteel, biologisch onderzoek aan de proefstations 
geheel op de lijn van Went zat, ging gepaard met een sterke polarisatie tussen 'Utrecht' en 
(in de ogen van Went en Koningsberger) 'ultra-Wageningers' met 'oud-Wageningsche 
ideen'." Went stond voortdurend in nauw contact met Koningsberger en steunde diens 
beleid met raad en zonodig daad. In 1929 protesteerde Went in het openbaar tegen het 

53. F.A.F.C. Went, 'De wetenschappelijke taak der proefstations," overdruk Indische mercuur 5/2/193», i-7- Zijn 
sterk psychologiserende opvattingen kwamen ook tot uiting in de overwegingen rond de oprichting van TNO; 
zie J. AI, Research als over^ieiifairtd*: ('s-Gravenhage, 1952) 32 e.v. 
54. O. Arrhenius, 'Indische Landbouwproefstations', Indische mercuur 18/5/1927, 345. Zelfs V.J. Koningsberger 
meende naar aanleiding yan 'De wetenschappelijke taak'{i93o), dat Went de proefstations teveel idealLseerde; 
V.J. Koningsberger aan F..A.F.C. Went, 16/3/1930. Mu.seum Boerhaave, Leiden. 
55. Zie bijvoorbeeld V.J. Koningsberger aan F.A.F.C. Went, 6/10/1929; 18/5/1930. Museum Boerhaave, Leiden. 
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Het 'proefstationwezen' in Nederlands-Indië kwam met name in de jaren 1910 en 1920 tot grote bloei. Op de 
foto het prestigieuze Deli-Proefstation te Medan voor de tabakscultuur op Sumatra. Uit: Deli-Proefstalion 
Medan 1906-1931 (Medan, 1931). 

voornemen van het proefstationsbestuur, publikaties voortaan slechts in beperkte kring te 
laten circuleren. De suikerindustrie had immers geen filantropische opzet, meende het 
Bestuur, en 'men (zou) zich alleen mogen afvragen, welke meer goedhartige dan zakelijke 
motieven het Proefstation hebben bewogen zoo langen tijd zijn 'Mededeelingen' 'urbi et 
orbi' te richten.' Volgens Went werd daarmee echter de wetenschappelijke vrijheid van de 
onderzoekers bedreigd en zijn aan Treub herinnerende argumentatie liet duidelijk zien, 
hoe weinig hij in zijn opvattingen was opgeschoven: 

Het geldt hier vragen, die tot de competentie van de wetenschappelijke werkers aan de proefstations 
behooren, niet tot die van een bestuur, dat in dit opzicht volkomen ondeskundig is.'"" 

De leiding van een proefstation kon daarom slechts worden toevertrouwd aan een 
natuurwetenschapper, die men daarin grote autonomie moest laten. In zekere zin zou hij 
zo tot in de jaren 1930 het model 'vooruitgang slechts door natuurwetenschappelijk 
onderzoek' voor de verhouding tussen wetenschap en praktijk blijven verdedigen, dat 
onder invloed van De Vries, Treub en Went zelf in de decennia rond de eeuwwisseling 
een hoogtepunt had beleefd. 
De gedachte schijnt te leven, dat rond 1900 de belofte van de biologie vooral lag in de toe
passing van de evolutietheorie op sociaal terrein.'' Het is echter duidelijk, dat de 

56. F.A.F.C. Went, 'Een stap achteruit', Indische mercuur 11/12/1929, 1067-8; G.H.C. Hart, 'Geen stap achteruit'. 
Indische mercuur 12/3/1929, 211-2; F.A.F.C. Went, 'Geen stap achteruit?' Indische mercuur 19/3/1929, 231-2. Zie ook 
Went (n. 53), 'Wetenschappelijke taak'. 
57. K. van Berkel, 'Ter inleiding. Trots, overmoed en onbehagen. Discussies over natuurwetenschap en 
levensbeschouwing rond 1900', Gronick 27 (1994I 123 (themanummer 'Wetenschap en wereldbeeld rond 1900') 
8-13,8. 
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Nederlandse botanici bij het nut van hun vak vooral dachten aan de landbouw. Zeker in 
de tropen was daarbij aanvankelijk nog geen sprake van een scherpe indeling langs lijnen 
van 'zuiver' en 'toegepast'; belangrijker dan die kwestie was, dat de natuurwetenschap een 
leidende rol kreeg in de landbouw en de visie die daaraan ten grondslag lag. De discussies 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw draaiden uiteindelijk niet om 'zuiver' versus 
'toegepast', maar om concurrerende visies op de wetenschap. De opkomst van Wagenin
gen gaf hieraan een extra institutionele dimensie. 

I 

SUMMARY ' 

Biology and agriculture: F.A.F.C. Went (1863-1935) and the agricultural experiment stations 
in the Dutch East Indies. 

From the end of the nineteenth century, Dutch biologists stressed the practical signifi
cance of their discipline, especially for agriculture. According to the influential Dutch 
botanist F.A.F.C. Went, progress in agriculture could only be secured by pure, scientific 
research. Especially from the 1880 onwards, ideas like these materialized in the tropical 
Dutch East Indies, were agricultural experiment stations were established with a remarka
ble 'scientific' character. In the course of time, however, university trained biologists had 
to share the field of (colonial) agriculture with agronomists from the rising Agricultural 
College at Wageningen, who advocated a more problem-oriented, pragmatic approach. 
On the other hand. Went failed to transfer the more fundamental research for agriculture 
to his university laboratory. 
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