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HET NUT VAN AUTONOMIE 
EEN ANDERE KIJK OP M.W. BEIJERINCKS 
MICROBIOLOGIE 

Bert Theunissen* 

Beijerinck? 

In het rijtje hoofdpersonen van dit themanummer -Treub, Went, Kruyt en Ornstein-
lijkt Martinus Willem Beijerinck, de Delftse microbioloog, op het eerste gezicht niet thuis 
te horen. Beijerinck komt ons voor als het prototype van de ivoren-torengeleerde: een
zaam op zoek naar de waarheid en verder volslagen wereldvreemd. Zijn laboratorium was 
een tempel van wetenschap waar men zich niet afgaf met de oplossing van banale 
problemen uit de praktijk. Van 'sociale toestanden', in persoonlijke of maatschappelijke 
zin, moest Beijerinck niets hebben. Bij hem geen volksverheffende of maatschappij-
verbeterende pleidooien a la De Vries of Kru\'t over het praktisch belang van wetenschap
pelijk onderzoek. In een rede of oratie wees hij natuurlijk wel op de praktische betekenis 
van zijn vak, maar hier lijken we toch vooral met een bekende wending van de oratio pro 
domo te maken te hebben. Voor ons is Beijerinck de pionier, zijn tijd ver vooruit, van de 
bacteriologie als zuivere wetenschap. Zijn Delftse professoraat was het eerste in zijn soort. 
Toen hij het aanvaardde was de bacteriologie een bijna alleen met praktische oogmerken 
beoefend vak. Medische en industriële toepassingen bepaalden het onderzoek. Beijerinck 
daarentegen zag zijn discipline als een zelfstandig onderdeel van de biologie, met name 
van de plantenfysiologie. Samen met een handjevol andere onderzoekers zette hij hiermee 
een trend, die pas in de jaren twintig en dertig algemene navolging zou krijgen. Delft was 
zodoende een van de weinige plaatsen waar al tegen het einde van de negentiende eeuw 
een traditie in het zuiver wetenschappelijke onderzoek van micro-organismen in gang 
werd gezet. Een traditie waarin Beijerincks pioniersarbeid op waardige wijze werd 
voortgezet door Albert Jan Klu>'\'er, wiens biochemische onderzoeksgroep eveneens een 
internationale positie verwierf. 

Met dit beeld, u verwachtte het al, is het een en ander mis. Waar het gaat om Beijerinck 
als de vooruitziende grondlegger van de Delftse traditie is dat vrij eenvoudig duidelijk te 
maken. Het punt van Beijerincks wetenschapsopvatting ligt subtieler; wat daarover zojuist 
is gezegd is feitelijk correct maar had toch voor Beijerinck een net iets andere strekking en 
betekenis dan voor de moderne lezer. 
Het is overigens juist het onderwerp van dit themanummer dat de twijfel aan het 
geschetste beeld oproept. Gezien zijn achtergrond en opleiding zou men verwachten dat 
Beijerincks werk wèl een zekere verwantschap heeft met dat van De Vries, Treub en Went. 

' Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwegracht 187, 3512 LM Utrecht. 
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.Martinus Willem Beijerinck. 

W^mt ook Beijerinck hoorde tot de 'rebellen' die zich in de jaren zestig en zeventig 
afzetten tegen de Leidse 'hooizolderbotanie' en daar een experimenteel-f)'siologische 
benadering voor in de plaats stelden. En dit is bepaald niet het enige raakpunt, zoals we 
nog zullen zien. Vanzelf stelt zich dan de vraag of Beijerincks onderzoek, zowel qua 
vraagstelling als methode, niet beter begrepen kan worden als een exponent van deze 
nieuwe experimentele traditie dan als 'voorloper' van een discipline die pas veel later 
gevestigd raakte. En tevens worden we dan alert op de mogelijkheid dat uitlatingen over 
'zuivere wetenschap' en 'praktijk' bij Beijerinck, ondanks accentverschillen, toch minder 
ver afliggen van wat bijvoorbeeld De Vries daarover te berde bracht. 

De mythe von de pionier 

Eerst wat betreft het gangbare Beijerinckbeeld. Het is in hoofdzaak gebaseerd op de 
belangrijkste historische studie die ons over de opkomst van de 'Delftse school' ter 
beschikking staat: de door Kluy'ver en enkele anderen verzorgde zesdelige uitgave van 
Beijerincks VerzameUie Geschriften, die wordt afgesloten met een biografie en een 
beschouwing over Beijerincks werk en betekenis.' Eerst moet gezegd dat we ons met dit 

1. Martinus Willem Beijerinck, VerzanicUtc Geschriften van M.W. Beijerinck: ter gelegenhciii van van zijn /ostcn 
verjaardag met medewerking iter Ncticriandiche regeering nitgegeven door zijne vrienden en vereerders, ed. G. van 
Iterson )r., L.E. den Dooien de |ong en AJ. Kluyver, 6 dh). ('s Gravenhage, 1921-1940); voortaan aangeduid als: 
V'c;. De delen 1-5 verschenen in 1921 en 1922; deel 6, dat de biografie en de analyse van Beijerincks werk bevat, in 
1940. Het laatste deel werd in 1983 herdrukt door Science Tech, Inc., met een voorwoord van Thomas D. Broek 
en een inleiding door Kkiyvers leerling C.B. Van Niel. Een wat de visie op Beijerinck betreft vergelijkbare bron is 
A.F. Kamp, l.VV.M. La Rivière and W. Verhoeven, Albert Ian Kluyver: His Life and Work. Riographical memoran- 1 
da, selected papers, bibliography and addenda (Amsterdam, 1959), m.n. 14-25. 
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werk gelukkig mogen prijzen. Het bevat een indringend portret en een schat aan 
informatie uit de eerste hand van het soort dat meestal verloren gaat. De analyses 
overstijgen verre het niveau van het gelegenheidswerk en zijn duidelijk met grote 
betrokkenheid geschreven. En 'de complete Beijerinck' betekent natuurlijk op zichzelf al 
een luxe die de historicus niet elke dag te beurt valt. 

Het onvermijdelijke 'maar' is dat het hier om 'scientists' history' gaat. Hier zijn leerlingen 
en opvolgers aan het woord die zichzelf als vaandeldragers van een 'school' zien, die een 
ontwikkeling proberen te reconstrueren die Delft heeft gemaakt tot wat het is. Voor hen 
is het gebleken succes het bewijs van de vooruitziende blik van de voorganger, en tege
lijkertijd van de legitimiteit van het vak. Hier is immers een nieuw aspect van de levende 
natuur blootgelegd en de kennelijke eenheid en samenhang daarin zorgde als het ware 
vanzelf voor het ontstaan van een welomlijnde discipline met haar eigen vragen, metho
den en werkwijzen. 
Nu is deze voorstelling natuurlijk niet helemaal uit de lucht gegrepen. Er zijn continue 
ontwikkelingslijnen aan te wijzen waarbij de navolgers voortbouwden op de aanwijzingen 
van hun voorganger. Beijerinck heeft bijvoorbeeld methoden van analyse ontworpen die 
van blijvende betekenis bleken, hij heeft thema's aangereikt die door zijn leerlingen zijn 
uitgewerkt, en last but not least, hij heeft met zijn wetenschappelijke aanpak een funda
ment gelegd zonder hetwelk er geen Delftse school was geweest. 
Het probleem is echter - en dit karakteriseert scientists' history - dat de opgaande lijn in 
de ontwikkeling alle nadruk krijgt, terwijl wat daarbuiten valt of er niet mee spoort wordt 
weggelaten of gebagatelliseerd. Zo zien Beijerincks biografen diens chemisch-fysiologische 
studies aan bacteriën als het hoogtepunt van zijn levenswerk. Alweer niet helemaal 
onterecht, maar de indruk die hiermee wordt gewekt is dat dit soort onderzoek de kern 
vormde, niet alleen van Beijerincks onderzoek, maar ook van de erfenis die hij als 
grondlegger van de Delftse school heeft willen nalaten. 

Een andere lijn in Beijerincks onderzoek, over erfelijkheid en variabiliteit bij micro-orga
nismen, komt er heel wat minder goed af Wat Beijerinck hierover precies dacht krijgen 
we niet eens te horen. Zijn ideeën, zo lezen we, zijn op veel kritiek gestuit en niet van 
blijvend belang gebleken. Een creatieve geest slaat ook wel eens een doodlopend pad in, zo 
is ongeveer de toon. Nemen we in aanmerking dat Kluyver en de zijnen hun evaluatie van 
Beijerincks werk eind jaren dertig schreven, dan is deze opstelling wel te verklaren. De 
genetica van bacteriën was, zeker voor buitenstaanders, op dat moment een verward en 
verwarrend terrein. Over aard en mechanisme van de bacteriële erfelijkheid en varia
biliteit bestonden zeer uiteenlopende opvattingen, en een consensus over zelfs de meest 
elementaire aspecten leek nog lang niet in zicht. Wat hierover decennia eerder door 
Beijerinck te berde was gebracht kon dus maar beter met de mantel der liefde worden 
bedekt. 

Een belangrijk gegeven is tenslotte dat Kluyver en zijn medebiografen een op het het oog 
alleszins verdedigbare tweedeling aanbrachten in hun bespreking van Beijerincks 
publikaties. Het bacteriologisch werk dat Beijerinck in de late jaren tachtig begon te 
publiceren werd door Klu)'ver besproken. De botanicus G. van Iterson nam het botanisch 
werk dat in een eerdere periode tot stand kwam voor zijn rekening. Hoe voordehand-
liggend ook, deze taakverdeling benam de biografen al direct het zicht op de rode draad in 
Beijerincks onderzoeksprogramma. Een rode draad die bovendien door precies dat thema 
werd uitgemaakt dat Kluv'V'er en Van Iterson van minder belang achtten: erfelijkheid en 
variabiliteit. 

193 



58 Bert Theunisscn 

Kort en goed kunnen we zeggen dat Beijerincks opvolgers zijn werk niet in de context van 
zijn tijd hebben weten te plaatsen. Kijken naar wat Beijerinck zelf als het centrale thema 
van zijn werk zag, dan zien we onmiddellijk allerlei verbanden met zijn tijdgenoten en 
met de actualiteit van zijn dagen. Ik zal proberen duidelijk te maken dat een benadering 
vanuit deze contemporaine context in een heel andere kijk op de vroege geschiedenis van 
de Delftse microbiologie resulteert. 

Gallen en planteziekten 

Martinus Willem Beijerinck (1851-1931) groeide op in Haarlem.' Waarschijnlijk leerde hij 
daar Hugo de Vries al kennen want hun ouders hadden enkele gemeenschappelijke 
kennissen. Beiden waren ze enthousiaste plantenverzamelaars en deden ze mee aan de 
verzamelaarscompetitie van de Hollandse Maatschappij. Beiden wilden ook botanie gaan 
studeren, maar Beijerinck werd als H.B.S.-er naar Delft gestuurd om chemisch technoloog 
te worden. Verloren tijd, vond hij zelf Hij maakte de opleiding wel af maar volgde daarna 
in De Vries' voetsporen en begon de studie botanie onder Suringar in Leiden. Hij 
promoveerde in 1877. Een jaar eerder was hij aangesteld tot docent aan de Wageningse 
landbouwschool. Hier bracht hij een aantal van de meest bevredigende jaren van zijn 
loopbaan door, totdat hij in 1885 zwichtte voor een financieel aantrekkelijk aanbod om als 
wetenschappelijk microbioloog in dienst te treden van de Delftse Gist- en Spiritusfabriek. 
Dit aanbod was hem, op voorspraak van Hugo de Vries, door de vooruitstrevende 
directeur van de fabriek, J.C. van Marken, gedaan. LOat De Vries het initiatief van Van 
Marken van harte zal hebben toegejuicht hoeft niet te worden lietwijfeld. De Vries was 
immers een actief propagandist van de idee dat alleen een wetenschappelijke benadering 
vooruitgang in de praktijk kon garanderen. Onder industriëlen was deze gedachte 
indertijd nog allerminst gemeengoed, en Van Markens initiatief mag dus zeker opmer
kelijk worden genoemd. 

Net zo min als De Vries lijkt Van Marken zich echter gerealiseerd te hebben dat het 
omzetten van woorden in daden weleens op problemen kon stuiten. Beijerinck werd in 
deze snel wijzer. Toch al geneigd zijn leven als een aaneenschakeling van vergissingen te 
beschouwen, voelde hij zich al gauw doodongelukkig in zijn nieuwe betrekking. Hij had 
het idee Van Marken geen waar voor zijn geld te kunnen leveren en de gewekte verwach
tingen op geen enkele manier te kunnen waarmaken. Zijn wetenschappelijk werk, vond 
hij, leverde geen noemenswaardige bijdrage aan de produktiviteit van de fabriek. 
Integendeel: wanneer hij zijn kennis in een praktisch advies omzette leidde dat soms zelfs 
tot verliezen. Anders dan De Vries in zijn optimistische pleidooien stilzwijgend aannam, 
ondervond Beijerinck dat kennis en bruikbare kennis heel verschillende zaken waren. 
Hoewel Van Marken zijn vertrouwen in hem niet verloor, werd de situatie voor Beijerinck 
steeds ondraaglijker. Door een nieuw initiatief van Van Marken werd hij uiteindelijk 
verlost. Beijerincks biografen vermoeden althans dat het Van Marken was die een lobby in 
gang zette die er, met steun uit nijverheidskringen en van enkele tweede-kamerleden, in 
slaagde Beijerinck in 1895 benoemd te krijgen als microbioloog aan de Polytechnische 
School in Delft. Men zegde hem hier ook een eigen laboratorium toe. Bijna ging het nog 
mis, omdat Beijerinck zich afvToeg of de ellende van de fabriek niet te prefereren was 

2. Biografische gegevens zijn ontleend aan deel 6 van de Verzamelde Geschriften (n. i). 
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boven het angstvisioen dat hij als docent nog hopelozer zou mislukken. Maar hij waagde 
het erop en slaagde er gaandeweg in zijn professoraat tot een succes te maken. Tot zijn 
emeritaat in 1921 zou hij in Delft blijven. | 

Er is weinig reden te veronderstellen dat Beijerinck zonder Van Marken ooit micro
bioloog zou zijn geworden - bij zijn komst naar Delft in 1885 wist hij nauwelijks iets van 
het vak. Deste belangrijker is het daarom ons rekenschap te geven van de wetenschap
pelijke kennis en ervaring die hij meebracht toen hij zijn nieuwe werkterrein betrad. 
Het botanische werk uit Beijerincks Leidse en Wageningse periode oogt nogal divers en 
onsamenhangend, maar dat is schijn. Zijn eerste publikaties verraden al, zij het terloops, 
wat de centrale vragen zouden worden. Zijn proefschrift had een conventioneel onder
werp, de morfologie en systematiek van bepaalde groepen plantengallen. Tussen de lange 
beschrijvingen door merkte Beijerinck echter op dat de gallen een geschikt object waren 
voor onderzoek naar groeiprocessen en variabiliteit. Hij beriep zich op Darwin, die ook al 
had gesuggereerd dat deze door parasieten in planteweefsels veroorzaakte uitgroeisels op 
te vatten waren als een vorm van variabiliteit. Het doorgronden van het mechanisme van 
galvorming zou dus, meende Beijerinck, de verklaring van variabiliteit en soortvorming 
een stapje dichterbij kunnen brengen.' Bovendien leenden de gallen zich bij uitstek voor 
een experimentele aanpak zoals die door Julius Sachs werd voorgestaan. 
Gallen kwamen naar Beijerincks idee tot stand doordat het gif dat de parasiet injecteerde 
ter plaatse een groeiproces in gang zette. De resulterende galstructuren, hoewel op 
abnormale plaatsen opduikend, waren meestal te herkennen als normale planteweefsels, 
maar soms ontstonden er ook geheel nieuwe structuren. Vooral de laatste waren interes
sant voor de studie van variabiliteit. Het abnormale groeiproces dat hier werd geactiveerd 
resulteerde immers in een variant op de normale vorm. Groei en variabiliteit hingen voor 
Beijerinck aldus nauw samen.'* 

Met dit gegeven is gemakkelijk de samenhang tussen Beijerincks botanische werken te 
zien. Al zijn studies probeerden, op inderdaad uiteenlopende wijze, grip te krijgen op 
groei, variabiliteit, en de relatie daartussen. Ik geef een paar voorbeelden. 
In een onderzoek naar de gomziekte van fruit stelde Beijerinck vast dat de injectie van een 
'ferment' door een parasiet hier de veroorzakende factor moest zijn. De analogie met 
gallen leek hem evident. Het ferment zette de geïnfecteerde cellen aan tot de vorming van 
een nieuw type weefsel, dat als een variant op de normale weefselvorm was te beschou
wen. Het ferment oefende zijn werking niet altijd onmiddellijk uit, maar kon ook 
gedurende een aantal celgeneraties 'latent' in de cellen aanwezig blijven.'' Het gebruik van 
de term latent is hier niet zonder betekenis: hij was ontleend aan het erfelijkheids-
onderzoek, waarin het gebruikelijk was om eigenschappen die een of enkele generaties 
'oversloegen' als latent aan te duiden. 

Bij andere planteziektes was iets vergelijkbaars aan de hand. Eén daarvan was tabak-
mozaïekziekte. Ook hier trok Beijerinck de vergelijking met gallen, want de mozaïek
weefsels waren evenzeer het produkt van abnormale groeiprocessen in de plant. Beijerinck 

3. Bijdrage tot de Morpliologie der Plantegallcn (Dissertatie Leiden: Utrecht, 1877), VG vol. 1, 8-80, m.n. 15. 
4. 'Beobachtungen über die ersten Entwicklungsphasen einiger Cynipidengailen', Verhandelingen Koninklijke 
Akadcndc van Wetenschappen, vol. 22 (Amsterdam, 1882), V'Gvol. 1,127-281, m.n. 128-129. 
5. 'Recherches sur la contagiosité de la maladie de gomme chez les plantes'. Archives Néerlandaiscs des Sciences 
Exactes et Naturelles 19 (1884) 43-102, VG vol. 1,321-357, m.n. 342-343. 
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identificeerde de ziekteverwekker als een nieuw type organisme onder de naam contagium 
vivum fluidum.'' Zoals bekend zou hem dit veel later een prominente plaats in de vroege 
geschiedenis van de virologie opleveren. Over een van zijn andere vindingen zei hij eens: 
'Die ontdekking heeft me toch zoo mal beroemd gemaakt.'' Met evenveel recht had hij dit 
over zijn ontdekking van het tabakmozaïekvirus kunnen zeggen, want hem ging het niet 
in eerste instantie om de ziekteverwekker, maar om het belang van dit soort studies voor 
'la theorie du développement [et] celle de la variabilité'.** 
Gezien de extreem kleine hoeveelheden gif die de parasieten in hun gastplant brachten, 
kwam het Beijerinck onwaarschijnlijk voor dat de betreffende stoffen als nutriënten fun
geerden. Het moesten groeienzymen zijn. Dit bracht hem tot een interessante speculatie 
over de relatie tussen deze enzymen en de door Darwn aangenomen erfelijkheidspartikel-
tjes, de pangenen. Onder normale omstandigheden, meende hij, werden groeienz)Tnen in 
de plant geproduceerd door de pangenen. Anders dan we zouden verwachten stelde 
Beijerinck echter niet de enzymen verantwoordelijk voor de (normale en abnormale) 
groeiprocessen, maar de pangenen zelf De rol van enzymen stelde hij zich voor als een 
stimulerende: ze zouden bepaalde pangenen tot activiteit aanzetten. In het geval van 
galvorming ging het dan om de activering van latente pangenen. Wanneer er onder 
invloed van de parasiet geheel nieuwe structuren werden gevormd moest bovendien 
worden aangenomen dat er een kwalitatieve verandering in het erfelijk materiaal optrad.''' 
Op dit punt aangekomen stokte Beijerincks gallenonderzoek, want hoe die kwalitatieve 
verandering teweeg werd gebracht was onduidelijk. Bovendien rees de vraag waarom de 
veranderingen die de parasiet bewerkstelligde niet permanent waren. Op den duur 
hernamen de groeiprocessen in de plant altijd hun normale loop. Er ontstond geen 
permanente vormvariant, en dat was moeilijk te verklaren. Beijerinck suggereerde een 
analogie met de zogenaamde monstruositeiten bij planten, die ook een beperkte erfelijk-
heidsgraad leken te bezitten, maar hij liet het verder bij een aanbeveling voor nadere 
studie.'" 

Begin jaren tachtig benaderde Beijerinck het variabiliteitsvraagstuk vanuit een totaal 
andere hoek. Aan de landbouwschool in Wageningen hield hij zich een aantal jaren bezig 
met het kruisen van graanvariëteiten. Ongetwijfeld had de keuze van dit onderwerp (net 
als zijn aandacht voor planteziekten) iets te maken met de praktische oriëntatie van het 
werk aan de landbouwschool. Maar tegelijkertijd laten deze studies zien hoe nauw Beije
rincks interesses in deze tijd aansloten bij die van Hugo de Vries, die in precies dezelfde 
tijd belangstelling voor variabiliteitsvraagstukken opvatte en zich daarbij eveneens op 
cultuurgewassen richtte. Hun publikaties laten bovendien zien dat Beijerinck en De Vries 
in deze jaren regelmatig contact onderhielden en eikaars werk nauwlettend volgden. 

6. 'De l'existence d'un principe contagieux vivant fluide, agent de la nielle des feuilles de tabac', Archives 
Néerlandaiscs des Sciences Exactes et Naturelles S. 2,3 (1900) 164-186, VG vol. 3, 296-312, 
7. W. van Itallie-van Embden, 'Interview with Beijerinck', De Groette Amsterdammer, 17 maart 1928, VG vol. 6, 
pt. 2,190-192. m.n. 191-192. 
8. Beijerinck (n. 6), 'De l'existence d'un principe contagieux', 309. 
9. 'L'eber das Cecidium von Nematus capreae auf Salix amygdalina", Botatiische Zeitiing 46 (1888) i-n, 17-27, VG 
vol. 2,123-137, m.n. 136. 
10. 'Sur la cécidiogénèse et la generation alternantc chez Ie Cynips calicis. Observation sur la galle de LAndricus 
circulans', Archives Néerlandaiscs des Sciences Exactes et Naturelles 30 (1897) 387-444, VG vol. 3,199-232, m.n. 230. 
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In een lezing voor het Nederlands Landbouwcongres zette Beijerinck het belang van 
kruisingsonderzoek voor de verbetering van cultuurgewassen uiteen." Het zou nieuwe, 
constante bastaarden op kunnen leveren. Het buitenland, stelde hij, had op dit stuk een 
grote voorsprong, en de oprichting van een landbouwgenootschap voor de bestudering 
van het onderwerp was dringend gewenst. Wetenschappelijk was het onderzoek interes
sant omdat het inzicht kon geven in de oorsprong van de cultuurrassen en in het aloude 
probleem van de rol van kruising bij de soortvorming. 

Beijerincks Wageningse kruisingsonderzoek bleek van korte duur; toen hij in 1885 in Delft 
werd aangesteld moest hij het opgeven. Mede daardoor leverde het geen schokkende 
resultaten op. Vermeldenswaard is wel wat hij te zeggen had over een zogenaamde 
gy^nodioecische variant van de peen, waarop hij tijdens zijn onderzoek stuitte.'^ In deze 
variant waren de mannelijke voortplantingsorganen disfunctioneel en dit bleek een 
eigenschap te zijn die in een deel van het nageslacht terugkeerde. Beijerinck sprak hier van 
een eigenschap met een bepaalde 'erfkracht' {Kraft der Vererbung) en suggereerde dat 
voedingsfactoren van invloed waren op de frequentie waarmee de eigenschap optrad. 
Frappant is hier dat Beijerincks redenering identiek is aan de redenering die Hugo de 
Vries enkele jaren later in zijn publikaties over monstruositeiten zou volgen.'-' Het is heel 
wel mogelijk dat het Beijerincks voorbeeld was dat De Vries ertoe bracht zijn 
erfelijkheidsonderzoek te beginnen met een studie van monstruositeiten. 
In latere jaren zou Beijerinck het diep betreuren dat hij zijn kruisingsonderzoek had 
moeten staken. In 1928 werd hij geïnterviewd door mevrouw Van Itallie-Van Embden 
(een vooroorlogse Bibeb die hem typeerde als "n ouden leeuw van bouw en dwang van 
wil').'"* Haar vertelde hij dat niet De Vries maar hijzelf de wetten van Mendel zou hebben 
herontdekt als hij zijn Wageningse proeven had kunnen voortzetten; 'Had me in 
Wageningen moeten vastbijten, Quand même.' Men kan dit nemen voor wat het waard is, 
maar het geeft wel aan hoezeer het onderwerp Beijerinck ter harte ging. 

Variatie in micro-organismen 1 
I 

In Delft bleef Beijerinck nog jarenlang over botanische onderwerpen publiceren, maar 
geleidelijk kreeg microbiologisch werk de overhand. Anders dan men misschien zou 
verwachten bracht deze overgang geen fundamentele koerswijziging in Beijerincks weten
schappelijke interesse teweeg. Hij kreeg uiteraard met een nieuw onderzoeksobject te 
maken, maar de vragen die hij stelde, de problemen die hij onderzocht, bleven dezelfde. 
Groei en variabiliteit vormden ook het centrale thema van Beijerincks bacteriologische 
werk. Zelfs van zijn schijnbaar zuiver fysiologische studies van bacteriën vormde dit 
thema de bredere context. 

Een voorbeeld levert een van Beijerincks eerste bacteriologische publikaties, waarmee hij 
meteen al internationaal naam maakte. In 1888 wist hij aannemelijk te maken dat er bij de 
vorming van wortelknoUetjes in vlinderbloemigen een symbiotisch micro-organisme in 

11. 'Kunnen onze cultuurplanten door kruising verbeterd worden?', Verslag van het Landbouwcongres van 22-25 
luli 1SS4 te .4HiiTs/óorf (1884), VG vol. 1,359-366. 
12. 'Gynodioecie bei Daucus Carota, L.', Nederlandsch Kruidkundig Archief S. 2, 4 (1885) 345-354. VG vol. 1, 409-
414. 
13. Over De Vries' onderzoek: B. Theunisscn, 'Closing the door on Hugo de Vries' Mendelism', Annals of Science 
51 (1994) 225-248. 
14. Van Itallie-van Embden (n. 7), Interview', 190, 
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het spel is, dat op de een of andere manier bij de stikstofbinding in de knolletjes betrok
ken is.'^ Ook hier was Beijerincks belangstelling gewekt door de analogie met galvorming: 
de wortelknoUetjes waren onmiskenbaar het resultaat van een groeiproces dat door een 
externe factor, in dit geval van bacteriële aard, in gang werd gezet. 
Al spoedig kwam Beijerinck tot de overtuiging dat micro-organismen een bij uitstek 
geschikt object vormden voor de studie van vragen omtrent groei en variabiliteit. In zijn 
Delftse openingsrede uit 1895 verklaarde hij: 

Het laat zich ... niet ontkennen, dat bij sommige bacteriën, wijzigingen in de uiterlijke levensvoorwaarden 

diepere veranderingen teweegbrengen in de erfelijke eigenschappen, dan men dit ergens bij hoogere 

organismen heeft waargenomen, en dat het derhalve wel de bacteriën zullen zijn, welke de eerste steenen 

zullen aandragen voor de opstelling eener theorie van de veranderlijkheid, die tot nu toe bijna geheel en al 

door scheppingen der verbeeldingskracht wordt gedragen.'" 

Er moest worden gestreefd naar een 'waarlijk physiologische behandeling van het 
variabiliteitsvraagstuk', een probleem dat samen met het erfelijkheidsprobleem 'door veel 
biologen als de grootste en diepste hunner wetenschap worden beschouwd.''' 
In de jaren negentig verzamelde Beijerinck tal van gegevens over bacteriële groei en 
variabiliteit, maar hij publiceerde er relatief weinig over. Uit de eerste publikaties komt 
vooral naar voren hoe Beijerinck worstelde met de interpretatie van de betreffende 
verschijnselen. Hij ontdekte dat variatie met name optrad in oudere bacterieculturen, en 
dat het variëren uitbleef bij regelmatig reïnoculeren (overzetten in vers groeimedium) van 
de kolonies. Temperatuurverhoging bleek hetzelfde effect te hebben als het verouderen 
van de kolonie. Verder traden er tussen de originele vorm en de variant soms tussen
vormen op, die net als de varianten zelf in een vers medium 'constant' bleken. Hoe een en 
ander te verklaren was bleef onduidelijk; verbazing over de kennelijke veranderlijkheid 
van de erfelijke eigenschappen van micro-organismen overheerste. 

Beijerinck stond in die verwondering niet alleen. De verspreide studies die rond de 
eeuwwisseling over variatie bij bacteriën verschenen hebben een vergelijkbaar karakter en 
geven dezelfde interpretatieproblemen te zien als Beijerincks werk. Ging het hier bijvoor
beeld om 'echte' variatie of bijvoorbeeld om polymorfie? Waren de resultaten niet toe 
te schrijven aan verontreinigde culturen? Was een vergelijking met variatie in hogere 
organismen wel op zijn plaats? De meningsverschillen hierover zouden tot in de jaren 
dertig blijven bestaan. Het is dus niet zo vreemd dat menigeen het terrein tot aan de 
Tweede Wereldoorlog als verward beschouwde en dat ook historici deze beginperiode tot 
voor kort niet erg serieus namen.'" Beijerinck deed dit laatste nadrukkelijk wel. Ondanks 
de interpretatieproblemen was hij er rotsvast van overtuigd dat er geen essentieel verschil 
was met wat in hogere organismen viel waar te nemen. 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit een lezing die hij in 1900 voor de Koninklijke Akademie gaf"* 
De directe aanleiding voor dit optreden was Hugo de Vries' presentatie van de mutatie-

15. 'Die Bacteriën der Papilionaceen-Knöllchen', Botanische Zcitiing 46 (1888) 725-735, 741-750, 757-771, 781-790, 
797-804, VGvol. 2,155-187. 
16. De biologische wetenschap en de bacteriologie (Openingsrede, Delft, 1895), VG vol. 3,154-172, m.n. 165. 
17. Idem. 
18. Inmiddels hebben historici belangstelling opgevat voor de vroege geschiedenis van de bacteriële 'genetica'. 
Zie bijvoorbeeld Olga .'\msterdamska. 'Medical and Biological Constraints: Early Research on Variation in 
Bacteriology', Social Studies of Science 17 (1987) 657-687; William C. Summers, 'From Culture as Organism to 
Organism as Cell: Historical Origins of Bacterial Genetics', loin-nal of the History of Biology 24 (1991) 171-190. 
19. 'On Different Forms of Hereditary Variation of Microbes', Proceedings of the Section of Sciences, Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen 3 (1900) 352-365, V'Gvol. 4,37-47. 
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theorie, in een vergadering van de Akademie drie weken eerder. Kennelijk achtte Beijerinck 
nu de tijd gekomen zijn jarenlange waarnemingen voor het voetlicht te brengen. 
Beijerinck begon met erop te wijzen dat de problematiek die De Vries had aangeroerd 
eigenlijk het beste aan bacteriën kon worden onderzocht. De generaties volgden elkaar bij 
bacteriën in snel tempo op; de onderzoeker kon gemakkelijk duizenden nakomelingen 
verkrijgen. Tal van soorten vertoonden een aanzienlijke variabiliteit. Identificatie van de 
soorten moest weliswaar vaak biochemisch geschieden en was daardoor ingewikkeld, maar 
de e.xactheid van deze methode compenseerde dit ongemak ruimschoots. En tenslotte kon
den met bacteriën vrij eenvoudig competitie-experimenten worden uitgevoerd. Een beper
king was dat bacteriën - volgens de toenmalige inzichten - geen seksuele voortplanting 
hadden, maar waar het ging om het verklaren van variatie maakte dit in feite niets uit. 
Beijerinck rangschikte zijn waarnemingen over variabiliteit in drie categorieën: degene
ratie, transformatie, en gewone variatie. Degeneratie hield een gestage achteruitgang van 
de groeikracht van de kolonies in; met transformatie werd bedoeld het langzaam 
verdwijnen of verschijnen van een eigenschap in alle onderzochte individuen. De laatste, 
meest frequent optredende vorm van variabiliteit leek in alles op variatie bij de hogere 
organismen. Hierbij ontstonden op gezette tijden nieuwe, constante vormen van een bac-
teriesoort uit de hoofdstam. De varianten zelf konden weer nieuwe varianten voortbren
gen en ook was 'atavisme' mogelijk, waarbij de variant 'terugsloeg' naar de hoofdvorm. 
Beijerinck wees op de overeenkomst tussen zijn 'varianten' en de 'mutanten' in hogere 
planten zoals door De Vries aangetoond, maar anders dan de laatste wilde hij niet spreken 
over nieuwe variëteiten of soorten. Daarvoor was een verandering in één eigenschap een 
te smalle basis. Ook meende Beijerinck dat varianten niet plotseling, in één stap ont
stonden. Vaak kwamen ze geleidelijk tot stand, via een serie 'subvarianten', die zelf bij 
uitzetten in een apart medium weer constant bleken. 

De oorzaak van het variëren moest volgens Beijerinck in het groeimedium worden 
gezocht. Waarschijnlijk hadden voedingsfactoren of de excretieprodukten van de bacte
riën er iets mee te maken. In elk geval bleef variantie bij regelmatig reïnoculeren achter
wege. Erfelijke variatie, concludeerde Beijerinck, was een functie van de groei van het 
organisme, en in het bijzonder van vertraagde groei. Dit bracht hem tot een aantal 
speculaties over de analogie met hogere planten, die hij in latere studies nader zou 
onderzoeken. Zo suggereerde hij dat de embryologfsche groei van hogere planten opgevat 
kon worden als een voortdurend proces van variatie, in die zin dat het differentiëren van 
cellen niets anders was dan variëren. 

Na deze publikatie werd de variabiliteitskwestie het orgelpunt van Beijerincks micro
biologische studies. In een artikel over melkzuurbacteriën liet hij bijvoorbeeld zien dat 
een bepaalde vorm door manipulatie van de temperatuur naar believen in een andere kon 
worden omgezet. Ook kon de onderzoeker de 'terugmutatie' experimenteel controleren.'" 
In een andere publikatie betoogde hij dat variëgatie (mozaïekvorming) bij micro-organis
men en bij hogere organismen op dezelfde wijze kon worden verklaard, namelijk door het 
aannemen van een variatieproces in celkolonies.-' Een groot aantal voorbeelden van 
variatie bij bacteriën gaf hij in een artikel uit 1910.'^ 

20. 'Sur les ferments lactiques de l'industrie", .Archives Néerlandaiscs des Sciences Exactes et Naturelles S. 2, 7 (1901) 
212-243, V'Gvol. 4,54-77. 
21. 'Chlorella variegata, ein buiiter Mikrobe', Recucil des Travaux Botanitjucs Néerlandais 1 (1904) 14-27, VG vol. 
4, 231-238. 
22. 'Variability in Bacillus prodigiosus'. Proceedings of the Section of Sciences, Koninkliike Akademie van Welen-
schappen 12 (1910), 640-649, V'(;vol. 4, 333-340. 
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Beijerinck verdiepte zich ook in de techniek van de variabiliteitsstudie. Zijn internationale 
naam als bacterioloog berust deels op zijn perfectionering en consequente gebruik van de 
zogenaamde accumulatiemethode. De methode komt erop neer dat het medium waarin 
een bacterie wordt gecultiveerd zó wordt samengesteld dat alleen de gewenste bacte-
rievorm erin gedijt. Zo kunnen dus kolonies van een soort in 'zuivere' vorm en in elke 
gewenste hoeveelheid worden verkregen. Beijerincks biografen beschouwden deze 
techniek als een van zijn meest waardevolle bijdragen aan de ontwikkeling van de 
bacteriologie. Maar het is aan hun aandacht ontsnapt dat de 'blijvende betekenis' die de 
methode in hun ogen had niet dezelfde was als de betekenis die Beijerinck eraan toekende. 
Het was niet het probleem van de 'verontreiniging' van een bacteriecultuur met andere 
soorten die Beijerinck tot zijn accumulatiemethode bracht. Om een soort zonder veront
reiniging te accumuleren was de klassieke kolonieselectie-methode in Beijerincks optiek 
afdoende. Hem ging het veel meer om het verkrijgen van een soort in al zijn ver
schijningsvormen, dus inclusief alle varianten ervan. 

Zijn beschrijving van de accumulatiemethode laat wat dit betreft aan duidelijkheid niets te 
wensen over: 

Une propriété remarquable, commune aux accumulations scientifiques et naturelles, consiste en ce que les 
amas qui en résultent ne sont pas constitués par une variété unique de microbes, comme cela est toujours Ie 
cas quand on part d'une colonic pour faire de nouvelles cultures, mais ils se composent de toutes les variétés 
que l'on recontre dans la matière employee pour infecter, et qui peuvent développer dans les conditions 
choisies. De ccttc maniere nous apprenons a connaitre les espèces non seuleraent dans quelques variétés 
spéciales, mais encore au point de vuc de leur variabilité, ce qui est de toute importance pour la diagnose.-' 

Een 'volmaakt' accumulatie-experiment leverde een cultuur op van een soort met al zijn 
variëteiten. En dit was het soort informatie waaraan de bacteriologie de grootste behoefte 
had. Kennis van de soorten in al hun verschijningsvormen vormde 'het hart van de 
bacteriologie', stelde Beijerinck zelfs. De toepassing die Kluyver eind jaren dertig als de 
belangrijkste zag - het uitsplitsen van soorten - was dus een heel andere dan de toepassing 
die Beijerinck met zijn accumulatietechniek voor ogen had. 
In 1912 gaf Beijerinck opnieuw een samenvatting van zijn variabiliteitsonderzoek.-'' 
Inmiddels had hij besloten De Vries' mutatiebegrip over te nemen voor een bepaald type 
varianten. Als tevoren bleef hij er echter bij dat tussenvormen mogelijk waren. Daarnaast 
onderscheidde hij 'modificaties', tijdelijke veranderingen die slechts onder bepaalde 
mediumcondities optraden, en 'fluctuaties', waarbij mediumfactoren een geleidelijke, 
maar wel permanente verandering teweegbrachten. 
Een verschil met De Vries' aanpak bleef verder dat de laatste zich na 1900 uitsluitend nog 
op het transmissieprobleem richtte, dat wil zeggen op de overdracht van eigenschappen 
van de ene generatie op de andere. Beijerinck bleef daarentegen worstelen met zowel het 
transmissie- als het translatieprobleem: hij probeerde óók te verklaren hoe de erfelijke 
informatie wordt 'vertaald' in de concrete eigenschappen van het individu. 

23. 'Experiences relatives ii l'accumulation des bactéries de l'urée: decomposition de l'urée par l'uréase et par 
catabolisme'. Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles S. 2, 7 (1902) 28-63, VG vol. 4, 78-105, m.n. 
78. 
24. '.Mutation bei Mikroben', Folia Microbiologica 1 (1912) 197, VGvol. 5, 25-88. 
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Zijn uitgangspunt hierbij bleef dat groei en variabiliteit nauw verbonden waren. Embryo-
logische groei was op te vatten als een soort geprogrammeerd proces van variatie. Men 
kon zich verder voorstellen, speculeerde hij, dat die variaties ooit, tijdens de fylogene
tische ontwikkeling van de soort, onder invloed van externe oorzaken waren ontstaan en 
verx'olgens waren 'geïnternaliseerd" in het embryologische ontwikkelingsprogram. 
De rol van de genen hierbij, vervolgde hij in een opmerkelijk artikel uit 1917, was waar
schijnlijk een enzymatische.^' Volgens een dergelijke 'enzymtheorie van de erfelijkheid' 
kon men de ontogenie voorstellen als een ontwikkelingsprogramma waarin de genen in 
een vaste volgorde hun enzymatische werking uitoefenden. De rode draad die Beijerincks 
uiteenlopende onderzoeksactiviteiten verbond, wordt in dit artikel nog eens duidelijk 
zichtbaar. De enzymtheorie verklaarde niet alleen de embryologische ontwikkeling van 
lagere en hogere organismen, ze gaf ook een verklaring voor de botanische fenomenen die 
hij aan het begin van zijn loopbaan had onderzocht. Ook plantengallen en verschillende 
planteziekten, zoals gummosis, konden op dit stramien beter worden begrepen. Men 
moest dan aannnemen dat de betrokken parasieten bepaalde enzymen in de plant acti
veerden en aldus de ziekelijke groeiprocessen op gang brachten. En op analoge wijze kon 
men virusziekten, zoals tabakmozaïekziekte, opvatten als in essentie enzymatisch gestuur
de fenomenen. Virussen waren waarschijnlijk zelf enzymen, suggereerde Beijerinck. 
De uiteenzetting van zijn enzymtheorie van de erfelijkheid vormde het culminatiepunt 
van Beijerincks erfelijkheidsstudies. In latere jaren nam zijn belangstelling voor de proble
matiek niet af, maar de hoofdlijnen van zijn visie zijn met het bovenstaande afdoende 
geschetst om enkele conclusies te kunnen trekken. 

I 

Micro-organismen en maatschappij 

Eerst iets over de internationale wetenschappelijke context. Met zijn opvatting van 
erfelijkheid en variatie schaarde Beijerinck zich onmiskenbaar onder de aanhangers van 
wat Peter Bowler de 'developmental view' van erfelijkheid en evolutie heeft genoemd.-* 
Dit 'groeimodel' was stevig geworteld in het negentiende-eeuwse denken over de materie 
en voruLt een duidelijk contrast met de latere, Mendelistische visie op erfelijkheid. In de 
Mendelistische interpretatie is er geen direct verband tussen de variabiliteit van de genen 
enerzijds, en de groei en ontwikkeling van het organisme anderzijds. Groei en variabiliteit 
zijn gescheiden processen; variabiliteit is niet, zoals in Beijerincks model, een functie van 
(veranderingen in de) groei. En translatie en transmissie zijn processen die onafhankelijk 
van elkaar begrepen kunnen worden. 
Volgens Bowler is het verschil tussen deze concepties zo fundamenteel, dat wie van een 
Darwinistische revolutie in de negentiende eeuw wil spreken, zeker ook een Mendelis
tische revolutie na 1900 moet aannemen. Want het moderne Darwinisme dankt zijn 
ontstaan evenzeer aan de vervanging van het groeimodel door het Mendelistische als aan 
Darwins ideeën over variatie en natuurlijke selectie. 

25. 'The Enzyme Theory of Heredity', Proceedings of the Section of Sciences, Koninklijke Academie van 
Wetenschappen 19 (1917) 1275-1289, VGvol. 5, 248-258. 
26. Peter I. Bowler, The Non-Darwinian Rei'ohition: Reinterpreting a Historical Myth (Baltimore, 1988) 113-125; 
dez.. The Mendelian Revolution: The Emergence of Hereditarian Concepts in Modern Science and Society (Londen, 
1989), 47-64. 
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Hoewel Beijerincks opvattingen op het groeimodel zijn gebaseerd, laten zij toch ook zien 
dat er geen onontkoombare incompatibiliteit met het Mendelistische model bestaat. 
Beijerinck accepteerde het laatste voor wat de hogere organismen betrof maar maakte ter 
verklaring van de bacteriële processen die hij bestudeerde gebruik van het groeimodel. En 
omdat er geen principiële verschillen tussen hogere en lagere organismen bestonden, zag 
hij er geen been in de twee modellen te combineren om tot een algemene verklaring van 
groei en erfelijkheid te komen. 

Beijerincks stelling dat de microbiologie als een onderdeel van de biologische fysiologie 
moest worden gezien en dat de biologische wetten die voor de hogere organismen golden 
ook van toepassing waren op de lagere, brengt ons tenslotte weer bij het onderwerp van 
dit themanummer. Beijerinck beoogde met zijn stelling de weg vrij te maken voor een 
zuiver wetenschappelijke benadering van een werkterrein dat op dat moment een vrijwel 
uitsluitend praktisch karakter had. Micro-organismen boden de bioloog de gelegenheid 
om de meest fundamentele levensprocessen te bestuderen, aldus Beijerinck. Voor onder
zoek naar groei en variabiliteit waren micro-organismen zelfs te prefereren boven orga
nismen van hogere organisatieniveau's. 

We zouden dit pleidooi voor een wetenschappelijke microbiologie simpelweg kunnen 
zien als een voorbeeld van de tendens tot professionalisering die de biologie eind negen
tiende eeuw als geheel karakteriseert. Dan lijkt er dus weinig bijzonders aan de hand. 
Maar dit noopt ons er wel toe Beijerinck binnen zijn eigen vakgebied als een roepende in 
de woestijn moeten beschouwen. Want van een professionele, zuiver wetenschappelijke 
microbiologie kunnen we eigenlijk pas in de late jaren twintig en dertig gaan spreken, 
toen ook elders professoraten werden ingesteld en er hier en daar onderzoeksprogram
ma's van wat langere adem werden gestart. Het is bovendien misleidend is om Beijerincks 
werk als een 'voorloper' van die latere ontwikkelingen voor te stellen. Zijn eigen opvolger, 
Albert Jan Kluy\'er, formuleerde een biochemisch onderzoeksprogram. Een andere 
onderzoeksgroep die ongeveer gelijktijdig werd geformeerd, die van Marjorie Stephenson 
in Engeland, richtte zich op de bacteriële fysiologie. Weliswaar ontbreken deze elementen 
in Beijerincks werk niet, maar zijn centrale probleemstelling, hebben we gezien, was een 
andere. 

De weg waarlangs Beijerinck tot zijn roep om verwetenschappelijking kwam, laat zich 
beter begrijpen als we zijn werk relateren aan een aantal contemporaine ontwikkelingen 
in de Nederlandse botanie, en in de Nederlandse maatschappij in het algemeen. 
Om te beginnen springen dan de overeenkomsten tussen Beijerinck en Hugo de Vries 
in het oog.-^ In de jaren tachtig en negentig ontpopte De Vries zich als een vurig pleit
bezorger van zuiver wetenschappelijk onderzoek als een van de drijvende krachten achter 
de maatschappelijke vooruitgang. De oplossing voor de sociale problemen waarmee de 
maatschappij van het fin de siècle zich geconfronteerd zag moest niet zozeer worden 
gezocht in ingrijpende politieke hervormingen, maar in kennisvermeerdering. Weten
schappelijke vooruitgang en maatschappelijke vooruitgang gingen hand in hand, aldus De 
Vries. Geleid door deze gedachte beoogde hij met zijn erfelijkheidsonderzoek de 
benodigde kennis te vergaren om het muteren van planten en dieren te kunnen 
'beheersen' en zo bij te dragen tot de leniging van 'maatschappelijke ellenden'. Voor 

27. Voor De Vries zie B. Theunis.seii, 'Knowledge is l'ower: Hugo de Vries 011 Science, Heredity and Social 
Progress', British Journal for the History of Science 27 (1994), in druk. 
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Nederland, waar De Vries de toon zette, geldt dus hetzelfde als wat uit onderzoek naar de 
opkomst van de genetica elders steeds duidelijker naar voren komt, namelijk dat het 
aspect van 'maatschappelijke relevantie' een van de drijvende krachten achter de ont
wikkeling van het wetenschappelijke erfelijkheidsonderzoek was. 
Hoewel over Beijerinck veel minder informatie ter beschikking staat dan over De Vries, 
zijn de parallellen toch duidelijk genoeg. Ze kenden elkaar goed en kregen dezelfde bota
nische opleiding. Beiden werden ze geïnspireerd door Charles Darwins denken over 
evolutie en variatie en door Julius Sachs' experimenteel-f\'siologische benadering van de 
botanie. Zo goed als gelijktijdig kwamen ze tot het inzicht dat de problematiek van 
erfelijkheid en variabiliteit een centrale plaats in het onderzoek van levende wezens diende 
in te nemen. En beiden wezen ze daarbij op de belangen van de praktijk. 
Evenals De Vries plaatste Beijerinck het verwerven van wetenschappelijke kennis in een 
interventionistisch, op controle en beheersing gericht perspectief: 

Onze wetenschap ... heeft de middelen aan de hand gedaan om de weldaden, welke die mikroskopische 
wereld ons verschaffen kan te vern\cestcrcn, de ellende welke zij kan veroorzaken te bcheerschen. Zij heeft 
onze macht over de werkingen van het leven ontzaglijk uitgebreid ... 
Voor ieder die in de vermeerdering van onze kennis een bron van vooruitgang, van vermeerdering van 
maatschappelijk geluk erkent, is [de bacteriologie] een weldadige wetenschap, want zij verschaft de 
middelen om die kennis met snelle schreden voorwaarts te drijven'* Icursivering van mij, B.T.J. 

En hoewel alleen De Vries het ook nadrukkelijk zo verwoordde, lijkt mij de conclusie 
gerechtvaardigd dat ook Beijerinck het als vanzelfsprekend beschouwde dat met de weten
schappelijke bestudering van het erfelijkheidsvraagstuk ipso facto tevens het maatschappe
lijk belang werd gediend. Hier komt bij dat Beijerinck niet zomaar een willekeurig 
probleem binnen zijn vakgebied voor nadere studie uitkoos. Hij richtte zich expliciet op 
'de grote vragen', op 'het hart van de biologie'. Hetzelfde deed De Vries, en ook Hugo 
Kruyt, zoals Somsen in dit themanummer laat zien. Juist door zich op de meest funda
mentele vragen te richten vervulde de wetenschapper in hun optiek zijn maatschappelijke 
plicht in optima forma. 

Toen Beijerinck naar Delft vertrok om microbioloog te worden, bleef zijn belangstelling 
onverminderd uitgaan naar de erfelijkheidskwestie, die hij binnen de microbiologie even 
centraal achtte als in de botanie als geheel. Zijn onderzoeksobject veranderde, maar niet 
zijn onderzoeksprogramma. 
Beijerincks biografen zagen de diversiteit van Beijerincks onderzoeksactiviteiten als een 
van de meest opvallende karakteristieken van zijn werk. Beijerinck was zich van die 
diversiteit wel bewust. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat de bacteriologie zich in een 'syste
matische fase' bevond: elk nieuw onderzoek bracht nieuwe eigenschappen en veelal ook 
nieuwe organismen aan het licht. Ook omschreef hij zijn werk wel als 'oecologisch', 
vanwege de nauwe samenhang tussen externe factoren en de (verandering in) eigen
schappen van de onderzochte organismen.^^ Maar zoals we hebben gezien ging het 
Beijerinck niet om een systematiek van de micro-organismen als zodanig. Hij probeerde, 
onder meer met zijn accumulatiemethode, een overzicht te krijgen van de variabiliteit van 
micro-organismen - een van de dringendste desiderata van zowel de praktische als de 
wetenschappelijke microbiologie. Maar ook dit was natuurlijk nog maar een eerste stap. 

28. Beijerinck (n. 16), De biologische wetenschap en de bacteriologie, 171. Vergelijk ook Het bacteriologisch 
laboratorium der Polytechnische School (Rede, Delft, 1897), VG' vol. 3, 233-243. 
29. Beijerinck (n. 23), 'Experiences relatives ïi l'accumulation des bactéries', 78. 
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Waar het uiteindelijk in Beijerincks werk om ging, was om die variabiliteit te verklaren, 
om de mechanismen te achterhalen die haar veroorzaakten. En ook hier was de achter
liggende gedachte dat wetenschappelijke kennis van oorzaken en gevolgen het fundament 
leverde voor beheersing en controle. 
Maar terwijl De Vries er heel wat energie aan moest spenderen om te bewijzen dat de 
botanie niet langer een 'nutteloos' vak was, moest Beijerinck eerder het bestaansrecht van 
een zuiver wetenschappelijke microbiologie zien duidelijk te maken. Zijn benoeming in 
Delft was op zichzelf al een teken dat het maatschappelijk belang van de microbiologie 
werd onderkend. In zijn toespraken en lezingen liet Beijerinck ook niet na met lange 
reeksen voorbeelden aan te geven hoe belangrijk de microbiologie was voor landbouw, 
industrie en volksgezondheid. En hij juichte het, net als De Vries, van harte toe dat 
praktische relevantie een steeds grotere rol ging spelen in het universitaire onderwijs en 
onderzoek. Maar juist daarom, zo liet hij daar steeds op volgen, moest aan de ontwik
keling van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in de microbiologie de hoogste 
prioriteit worden gegeven. 

Ondanks dit accentverschil waren De Vries en Beijerinck het ook op dit punt in essentie 
met elkaar eens. De vooruitgang zou spoedig stokken als het onderzoek niet méér 
behelsde dan het oplossen van praktische problemen. De wetenschap moest haar eigen 
weg kunnen gaan; de maatschappij was uiteindelijk het meest gebaat bij een autonome 
wetenschap. Beijerincks treurige ervaring bij de Gist- en Spiritusfabriek moet hem het 
belang van die autonomie nog extra hebben ingescherpt. Net als De Vries zou hij zich, op 
een enkele uitzondering na, nooit meer direct met de praktijk inlaten. 
Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen Beijerinck en De Vries, maar die weerspiegelen 
toch meer hun verschillende karakters dan een verschil in visie op de maatschappelijke rol 
van wetenschap. Veel meer dan bij Beijerinck komt uit De Vries' geschriften een daad
werkelijke maatschappelijke betrokkenheid naar voren. Een niet aflatende stroom van 
artikelen verscheen van zijn hand waarin hij het publiek op de hoogte hield van de 
vorderingen der wetenschap en van de voordelen die hieruit voortvloeiden, zowel voor de 
individuele burger als voor de maatschappij in het algemeen. Beijerinck, de monomane, 
in 'splendid isolation' levende vorser naar de raadselen van het leven, kwam wat dit 
betreft niet verder dan tegenover Van Itallie-Van Embden zijn onverschilligheid tegen
over 'sociale toestanden' af te schilderen als een 'zware fout': zoals de sociaal bewogen 
Van Marken, zo had hij ook wel willen zijn, maar daarvoor was hij niet in de wieg gelegd; 
altijd was hij volkomen opgegaan in zijn onderzoek, hij had zich niet eens de tijd gegund 
een vrouw te zoeken. 

Of in dit licht nu ook aan Beijerincks uitlatingen over het maatschappelijk belang van de 
microbiologie een hoog retorisch gehalte moet worden toegekend, is niet objectief vast te 
stellen. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Feit blijft dat Beijerinck zijn wetenschappelijke 
benadering en zijn onderwerpskeuze aldus van een maatschappelijke legitimering kon 
voorzien, op dezelfde manier als zijn collegae De Vries, Went, Treub en Kru)'t dat voor 
hun werkterrein deden.-'" 
Beijerinck was zo gezien dus niet de tamelijk geïsoleerde figuur die, tientallen jaren 
vóórdat anderen op die gedachte kwamen, de eerste schreden op het pad van de moderne 
bacteriële fysiologie en biochemie zette. Maar evenmin is het terecht hem af te schilderen 
als een van de roekelozen die zonder kompas ronddobberden in de verraderlijke wateren 

30. Voor Went en Treub, zie de bijdrage van Van der Schoor in dit nummer. 

204 



Het nut van autonomie 69 

van de vooroorlogse bacteriële genetica. In zijn experimentele aanpak en in zijn pro
bleemkeuze volgde Beijerinck contemporaine voorbeelden. Bovendien lag aan zijn claim 
op wetenschappelijke status van de microbiologie een wetenschapsbeeld ten grondslag dat 
hij met een aantal leidende Nederlandse onderzoekers van die tijd deelde. Origineel was 
Beijerinck echter met zijn stelling dat micro-organismen bij uitstek geschikt waren voor 
onderzoek naar erfelijkheid en variabiliteit. Dit uitgangspunt was het dat hem tot menige 
belangrijke bijdrage aan de nieuwe microbiologische wetenschap bracht. 
Voor zover Beijerinck geïsoleerd was, was hij dat eerder aan het eind dan aan het begin 
van zijn loopbaan. De professionalisering van de microbiologie begon in de jaren twintig 
langzaam gestalte te krijgen, maar het onderzoek, ook in Delft, sloeg andere wegen in. Het 
verschijnen van zijn verzameld werk in 1921 leverde Beijerinck een reeks van eremedailles, 
erelidmaat.schappen en huldeblijken op. Maar de mismoedige oude leeuw die door Van 
Itallie-Van Embden werd geïnterviewd lijkt scherp in de gaten te hebben gehad dat die 
appreciatie niet was gebaseerd op het werk dat hem het meest ter harte ging. Zelf had hij 
hever roem vergaard met de herontdekking van de Mendelwetten. Of met de ontsluiering 
van een raadsel als dit: 

Ook de wetenschap weet niet... de laatste oorzaken, "l Allerdiepste blijft onontdekt. Ziet u deze cultuur: wit, 
blauw, zwart. Van dezelfde microben. Waarom in drie kleuren? Wat is de oorzaak van die variabiliteit? Weet 
niet." 

SUMMARY 

The useftdness of autonomy 
A different view of M.W. Beijerinck's microbiology 

In the late 19th century bacteriology was a predoininantly practical discipline. Beijerinck 
was among the few workers who engaged in pure microbiological research at this time. 
He is usually regarded as the 'founding father' of the Delft tradition in chemical bac
teriology. Beijerinck's focus, however, was not chemical bacteriology, but heredity and 
variability in microorganisms. His pertinent views provide an instance of the 19th-century 
'developmental' view of heredity and evolution. 
As for the wider context of Beijerinck's work, there are important similarities between 
Beijerinck and Hugo de Vries. In the 1890s de Vries became a spokesman for the 
promotion of pure science as the motor of social progress. His final aim was the 
improvement of practice. According to Beijerinck, successful practice in microbiology 
also hinged upon detailed knowledge of heredity and variability. Beijerinck and de Vries 
were agreed however that scientific research should remain pure; the benefits for practice 
would follow automatically. 
Beijerinck did not, decades ahead of others, start a tradition in bacterial chemistry. Nor 
should he be seen as an early worker groping unsuccessfully around in the confused field 
of bacterial genetics. In his approach and problem choice he followed contemporary 
examples, and he worked within the context of an ideology that was shared by the leading 
Dutch botanists. 

31. Van Itallie-Van Embden (n. 7), 'Interview', 192. 
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