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Erik Zevenhuizen 

Hugo de Vries en het 

D E  E V O L U T I E  B ETRAPT I N  D E  H O RT U S  B OTAN I C U S  

Op 16  febntmi was het 150 jaar geleden dat 

de Amsterdamse hoogleraar in de plantkunde 

Hugo de Vries werd geboren. In het begin van 

de eeuw was hij door zijn nieuwe kijk op 

de evolutie wereldberoemd en trok hij een 

schare geleerden uit de hele wereld naar zijn 

werkplek, de Hortus Botanirns. 

In  de zomer van 1871 solliciteerde een 
net afgestudeerde bioloog bij de wethou
der van Onderwijs naar een baan als 
leraar plantkunde, dierkunde en geologie 
aan de hbs op Keizersgracht 177 en de 
Openbare Handelsschool op Keizersgracht 
123. De jongeman stond er niet uit vrije 
wil: hij was gestuurd door zijn vader. een 
achtenswaardig lid van de Raad van State 
uit Den Haag die zich zorgde maakte over 
de toekomst van zijn zoon. De wethouder 
wist van het geringe enthousiasme van de 

I-lugo cle Vries i11 cle Hortus 
Bota11 irns. januari l 891. 

sollicitant. maar gaf hem toch de baan. Va1 1 1886 to t  1916 wormc/e 
Bijna 40 jaar later was diezelfde leraar 
ongewild een wereldberoemd geleerde. 
Amsterdam moest flink in de bus blazen 
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De Vries op Plmuagr 1'ark/aa11 9, 
tege110wr cle 1-10,-111s Botc111irns. 
Foto april 1 9 1 1 .  
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om te voorkomen dat hij de gemeentelijke 
universiteit zou verruilen voor de Colum
bia University in New York. Daartoe was 
het stadsbestuur zonder meer bereid: pro
fessor Hugo de Vries moest beslist voor de 
stad behouden blijven. 

De fijne herbarium-kneepjes 
Hugo de Vries woonde precies de helft van 
zijn leven in Amsterdam. Hij werd gebo
ren in Haarlem in 1848, verhuisde toen hij 
veertien jaar oud was naar Den Haag en 
studeerde van 1866 tol 187I in Leiden 
en Duitsland. Daarna werd hij leraar in 
Amsterdam. een baan die hij na ruim dril' 
jaar met een zucht van verlichting verrui l
de voor werk in Duitsland. In 1877 keerde 
hij terug: de nel opgerichte Universiteit 
van Amsterdam had hem nodig. l lt• Vrie, 
bleef lol 19 16  in Amsterdam wonen en 
Wl'rken_ T m• n  betrok hi_j een prarht ige 
villa 111 hel C.Plder,L' Lunteren. Daar over
l('l'd hq 111 I Y  �'i op 87-jarige leef\ ijcl. 



raadsel van de teunisbloem 
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H11irrnlc111cls baol'k i11 dl' f fo,·. 

lus: De \/ril'S ni11bj 0111\'tlll_\!'I 

professor Cowks v1111 ck uni

wrsilril \ICIII CliiCCl_l!'Cl 111,·1 zijn 
vrouw i11 ck k11s w,1c1r dl' ll'II· 
nishloemen grocit'n, 110\\'mht•r 
1 905. 
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Toen De Vries in Amsterdam kwam 
wonen. was hij geen onbekende in cle 
stad. Al op de lagere school en op het 
gymnasium verzamelde hij enthousiast 
planten. maar her drogen en bewaren van 
zijn verzameling in een herbarium had 
hij nog onvoldoL•nde onder de knie. Op 
aanraden van een kennis van zijn vader 
schreef hij in 1863 een brie�e aan C.A..J. 
Oudem;ms. hoogleraar plant kunde aan 
hl'l Athenaeum lllustre. dl• voorganger 
van de universiteit: "(.;;1arne zou ik van de 
Paaschvacmt ie gebruik maken om u eens 
I l' laten zien wat ik verleden jaar verza
meld lwb. Mag ik u dus vriendelijk wr
zoeken mij wel te willL•n schrijven ol en 
wanneer het u schikt mij daartoe al t e  
wachten ... Oudem;ms ontving c!L- lwit•L•lcle 
gymnasiast welwillL•nd l'n leercll' ht•m clt> 
lijne knet•pjes van lwt aanleggen van l'l'll 
hnharium. 
In zijn ll'ra.,r� _jarl'n ging i ll" V1w, dikwqi,, 
bij Oudt·m.im op bl'zoek. die i11 dL• Hurtm 
Bot,micus .ia1 1 cil' Pl.111t,1gt' Middenlaan 
WL•rktt· l le llortm w,is l i l  1 6. 18 opgnichl 
voor lil' pr;1k1 1,1 he ,1 11Cler,11•u11111g h i 1  de 
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opleiding van apothekers. In 1683 was 
een nieuwe Hortus aangelegd in de Plan
tage. Op uitdrukkelijke wens van het 
stadsbestuur was de nieuwe stedelijke 
plantentuin niet alleen bestemd voor 

l)e \/rit'S ill Zijll /.111 1 1,.,-,·11se prn,1i11i11 111,·1 lt'lllliS· 

blo,·111l'11 111 1 932, clri,· j11ar voor zij11 cloocl. 

studenten. maar ook toegankelijk voor 
publiek. Tegen een kleine vergoeding kon 
men er zich vergapen aan de wonderen 
van de natuur. In de tijd van Oudemans. 
200 jaar later dus. was die opzet nauwe
lijks veranderd. Studenten geneeskunde. 
chirurgie en farmacie kregen er colleges 
medische plantkunde. terwijl in de tuin 
en de kassen planten uit alle delen van de 
aardbol te bewonderen waren. Studenten 
met plantkunde of dierkunde als hoofdvak 
waren er destijds nog weinig. Wetenschap
pelijk onderzoek werd nog nauwelijks ver
richt. zodat zij eigenlijk alleen aan de slag 
konden als leraar. een baan met weinig 
aanzien. Vader De Vries was dan ook niet 
erg te spreken geweest toen zijn zoon 
plant· en dierkunde was gaan studeren. 
Het enthousiasme waarmee Hugo zijn stu
die volgde. had hem echter gerustgesteld. 
Toen er in Amsterdam een vacature Ont· 
stond. vond hij her logisch dat zoonlief 
solliciteerde. 

Experimenteel onderzoek 
Lesgeven vond De Vries een ware beproe
ving. De leerlingen waren maar een paar 
jaar jonger dan hij en hij had de grootste 
moeite met ordehouden. Een van zijn leer
lingen was de latere dichter Willem Kloos. 
Hij herinnerde zich De Vries als een 
"robuust-joviale" leraar. schijnbaar heel 
minzaam maar toch iemand voor wie je 
moest oppassen. "Zijn wenkbrauwen kon
den zo onheilspellend doen. als hij het 
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nodig vond. zoodat hij blijkbaar in gee
nen deele 'gekheid verstond'." Kloos· 
gedachten zweefden menigmaal weg bij 
de wijze lessen van De Vries. "als zijn 
slanke, jonge gestalte voor de klas rees. 
terwijl zijn rechterhand. met een potlood 
of iets anders erin. op den rand des lesse
naars van de schoolbank vlak voor hem. 
zich zachtjes op en neer bewoog". 
Veel liever dan bestaande kennis overdra
gen. wilde De Vries nieuwe kennis verga
ren. Als student was hij gegrepen door 
het experimenteel onderzoek. iets nieuws 
in de plantkunde. Tot het midden van de 
19de eeuw hielden plantenliefhebbers 
zich vooral bezig met de 'systematiek'. 
het beschrijven van planten en het 
logisch indelen van de enorme vormen
rijkdom in de plantenwereld aan de hand 
van overeenkomsten en verschillen. 
De Vries keek veel meer naar de binnen
kant dan naar de buitenkant van een 
plant. Hij wilde ontdekken door welke 
chemische en natuurkundige processen 
planten leven en groeien. Deze nieuwe 
richting werd ·fysiologie' genoemd. 
Als het even kon. bracht De Vries de 
schoolvakanties door in een laboratorium 
in Duitsland. Over de groei en beweging 
van klimplanten begon hij zelfs een cor
respondentie met Charles Darwin. de 
Engelse natuuronderzoeker die de wereld 
had geschokt met zijn theorie dat alle 
soorten planten en dieren geleidelijk zijn 
ontstaan door succesvolle aanpassingen 
aan een veranderde omgeving en niet 
door goddelijke schepping. Elke soort 
kwam uit een eerdere voort en alle plan
ten en dieren vormden één grote familie 
met één gemeenschappelijke voorouder. 
Mensen en apen waren daardoor familie
leden van elkaar - een idee dar er maar 
bij weinigen inging. 
De weerstand tegen de evolutietheorie 
merkte hij overal om zich heen. ook op 
de hbs. De Vries wilde eens een schedel 
van een orang-oetan aanschaffen om de 
overeenkomst tussen aap en mens te 
demonstreren. Het schoolbestuur weiger
de dat. Toen hij een jaar later weer vroeg 
de schedel te mogen kopen en erbij zei 
dat lwt was om het verschil tussen aap en 
mem te laten zien. werd zijn verzoek wel 
geh<mcireerd. 

Een petitie voor De Vries 
In 1875 kreeg De Vrit•, de opdr,1ch1 van 
hL'I lwninkrijk Prui;en om een dantal 
1.inclbouwgl'wa,,L'n Il' ondl'rzoeken. 
< >pgt•lut ht Vl'rlil'I hq l\m,terdam. Niet 
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Ti1t'/p,1gi1 1 <1 vw, ck 1111t1111lijsr va11 (011d-)leer
linge11 dit' hij de opr11ing va11 het 11ie11we labo
n11ori11111 i11 1915 ee11 gedenksteen cum/Joden. 
De A11 1erik<1<111sr vlug en de adelcwr verwijze11 
11aur het door De Vries <1_{.l(eslage11 111111/Jod 0111 
lwogknwr i11 New York te 111orde11. 

voor lang. want hel werken in Duitsland 
beviel hem niet en een interessant aan
bod deed hem spoedig terugkeren. Het 
Athenaeum !!lustre kreeg in 1877 hel 
recht om studenten te laten promoveren 
en werd daarmee verheven rot universi
teit. Voor onderwijs en onderzoek kwam 
meer geld beschikbaar. Professor Oude
mans wist gedaan te  krijgen dat er een 
lector aangesteld werd in cle planlenfysio
logiP. de nieuwe richting in zijn vak die 
hij als systematicus onvoldoende beheer
ste maar wel belangrijk vond. Op zijn 
voorstel krel'g Hugo de Vries dit lectoraat. 
De Vril', werkte nu ook in de Hortu,. 
waar de situatie echter verre van ideaal 
wc1,. 1 -.en behoorlijk laboratorium was er 
niet en 111s1 rumenten om proeven te· 
clc0mon�1 reren en uit te voeren onl brakC'll 

aJ.v.,.,. Ol"l�E:f\c.tl. 1Nv. · Ot.1. 

Er was welgeteld één microscoop en die 
gebruikte Oudemans vrijwel permanent 
voor zijn onderzoek naar paddestoelen en 
schimmels. De Vries was gedwongen stu· 
denten zijn eigen microscoop te laten 
gebruiken. Al snel vroeg hij het gemeente· 
bestuur. toen de hoogste baas van de uni
versiteit. om een nieuw laboratorium. !)al 
kwam er in 1880: de bestaande Hortus
panclen aan de Plantage Middenlaan wer· 
den daarvoor flink verbouwd. Ook voor ck 
inrichting kwam geld beschikbaar. 
ln 1880 bood de Berlijnse Forst Akademie 
hem (hij inmiclclels buitengewoon hoogk
raar) een hoogleraarsplaats aan. De colle· 
ga's van de faculteit Wiskunde en Natuur· 
wetenschappen (waar plant- en clierkundL' 
0nder viel) en de studenten kwamen in 
anie. Ze vroegen De Vries dringend "011 1  

zoo mogelijk aan gezegd aanbod gt•en 
gevolg te Willen gewn opdat de l\mslL'r
damsche l lniversitC'il niet van uw door uil' 
zoo ho(W"e't·l1·1 1  l · · · · "" ., , onc e1w1_1s 111 de pla111en-
physiologie en - anatomie beroofd worc1c·· 
l lvt verzoek wercl nwt L'l'n indrukweki<l'll· 
cil' lij;! hancltL•keningen ondersll'uncl . Ook 
op lwt uniVl'l"\ Ilei tsll!';,tuur wnd druk uit 
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geoe!encl om De Vries te behouden. Dat 
lukte door hem bijzonder hoogleraar te 
maken. een positie die meer status had en 
beter betaald werd clan een buitengewoon 
hoogleraarschap. 
In zijn nieuwe laboratorium onderzocht 
De Vries het hoe en waarom van de plan
tengroei. Maar al na enkele jaren was hij 
vaker builen clan binnen. Zoals gezegd 
was hij in zijn studententijd geïnteres
seerd geraakt in de evolutietheorie van 
Darwin. Vanaf het begin van de jaren 
tachtig besteedde hij steeds meer tijd aan 
het onderzoek naar het ontstaan van 
nieuwe plantensoorten. !Je Vries kw<.>ekte 
daarvoor l Îl'ntalll'n soort<.>n in de Owr
tuin. Dit terrl'in. lwt voormalig<.> Sint 
Antonil'skerkhol. aan dl' llVl'rzijde van 
hel Hortusplantsol'n w;1, in 1 87(, bij dt• 
Hort u� gevoegd. 

Eindresultaat: de mutatietheorie 
V,111 alle pl<1nll' t 1  dil' Ik Vrtl', bwl'kll'. 
wa, er (•én clte biJ elkl' gl•neratil• ntl'UWl' 
V0lllll'n voort brac hl .  l· kt wa� <il> gTol l' 
tellt11'blot•111. t•en pldnl llll'I groll' gl'ie 
bloemen clit> 111 de l 7de eeuw uil Aml'nka 

De wonderlwurlijke teunisbloem. ui! hel 
album met lwrultcker1ing<"n dat De Vries 
werd w111gc!Joder1 bij zijn 70ste verjaardcrg 
in 19 18. frkrning w111 B.j. van To11gew1. 
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L't,11 Vtrn dt' /(l(l l.Slt' portrt'lft'U dil' Tht'ft�.\l' vt111 
1Juvl-Scl1wartz,· sc/J iltl<"rck (Z<' owrlet"tl 67 oud in 
dt"c<"rrli>er 1 9 11-i/. 1v,1s d,11 van 1 lu.,;o tl<" \lrit's. la 
t'r<' v,111 ZiJn 70.11<' wrj1wrdt1g. in _ft'l>nwri 191/3. 

Olit'wr{ up do,•k. 

was ingevoerd. De nieuwe vormen weken 
zo sterk af van de moederplant. dat De 
Vries ze als nieuwe soorten beschouwde. 
Wat iedereen voor onmogelijk hield. 
gebeurde zomaar in de Hortus: er ontston
den spontaan nieuwe soorten - De Vries 
had de evolutie betrapt. 
Ruim tien jaar bestudeerde De Vries het 
merkwaardige gedrag van de teunisbloem 
en werkte hij aan de theoretische verkla
ring van het verschijnsel. De hele Overtuin 
kwam vol te staan met teunisbloemen. en 
nadat in 1896 de Overtuin was gehalveerd 
door de bouw van twee scholen versche
nen de planten ook in de Hortus zelf. In 
1900 presemeerde De Vries het eindresul
taat van al zijn werk: de mutatietheorie. 
Hij betoogde dat het erfelijke materiaal 
van de teunisbloem spontaan veranderin
gen of ·mutaties· onderging. Dergelijke 
veranderingen zouden in alle soorten van 
tijd lOI tijd plaatsvinden. Evolutie was een 
proces waarbij constant nieuwe soortt'n 
uit de oude ontstaan door spontane muta
ties. 
De mutatietheorie sloeg in als een bom. 
v\letenschappers uit Europa en Amerika 
trokken naar Amsterdam om de wonder
lijke plam te aanschouwen en kennis te 
maken met haar ontdekker. Zaden van de 
Amsterdamse teunisbloemen werden naar 
botanische tuinen over de hele wereld ver-
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zonden om daar her wonder re herhalen 
en te bestuderen. Overal wilde men De 
Vries horen vertellen over zijn ontdek
king. Zo reisde hij in 1904 en 1906 naar 
Amerika om lezingen te geven en eredoc
toraten te ontvangen. In New York. Chica
go. Los Angeles en andere steden versche
nen lichtbeelden van de Amsterdamse 
Hortus op het projectiedoek. 
Allerlei planten en dieren werden onder 
de loep genomen om te zien of ook daar
in mutaties optraden. In 1909 begon aan 
de Columbia Universiry in New York de 
zoöloog T.H. Morgan zijn studie naar 
mutaties bij bananenvliegjes. Oir onder• 
zoek leverde snel belangrijke resultaten 
op en bleek veel belangrijker te zijn clan 
hel leunisbloemen-onclerzoek. In de teu
nisbloem speelden zich heel andere din
gen af clan De Vries dacht . De teunis
bloem was een uitzondering. geen 
voorbeeld van een algemeen verschijnsel. 
Nieuemin bleer De Vries een gerespec
teerd onderzoeker en de teunisbloem 
bleer menig wetenschapper boeien. 

Röell wilde De Vries niet kwijt 
I n  lwt vomjaar van 1910 maakte de presi
dent van de Columbia University een 
ronclrei, door h1ropa en bezocht ook 
l le Vrie, en cle Hortu,. Met reden: de 
Amerikaanse universiteit wilde De Vries 
.ian,tellen <1b collega van Morgan. De 
Vrie, legde een tegenbezoek ,1f in het 
Am!-,!el-hotel .  waar dt• Columbia-president 
logl'l'rdl' ''Hij dPze gelegPnhe1cl noocligde 
hq 11111 ull dl' plaat, van l lnclerwoocl te 
konwn Vl'rvullen t•n de le1cling van een 
1 1 1rn h1111g vorn <il' ,l uclie van erlelqkheicl 
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e n  soorrsverbetering op mij te nemen," 
vertelde hij later. "Dit denkbeeld lachte 
mij terstond zeer toe en ik greep het met 
beide handen aan." De situatie in An1ster
clam was namelijk verre van gunstig: het 
laboratorium en cle proeftuin waren veel 
te klein en zijn zware onderwijstaak liet 
hem weinig l ijd voor onderzoek. 
Maandenlang correspondeerde De Vries 
mer de Amerikaanse universiteit en in 
oktober I 910 waren alle plannen voor 
laboratorium en proeftuin uitgewerkt. 
Vervolgens bood hij burgemeester Röell 
zijn ontslag aan. Die wilde hem echter 
niet kwijl en hij meende dat Amsterdam 
hetzelfde voor De Vries zou kunnen doen 
als New York. Röell nam persoonlijk de 
toestand in de Hortus op. sprak met de 
curatoren van de universiteit, de wethou
ders en de gemeenteraad en had spoedig 
de zaak rond. Er kwam een nieuw, groter 
laboratorium en een nieuw re benoemen 
lector zou De Vries· oncle1wijstaken over
nemen. 
Het Iaborawrium kwam op cle plaats van 
de palmenkas, dus er moest eerst een 
nieuwe kas verrijzen. De nieuwe palmen
kas. achterin de tuin op de hoek van het 
Honusplantsoen en de Plantage Parklaan. 
werd in juni 1912 in gebruik genomen. 
Toen kon de ·esthetisch adviseur· van 
Publieke Werken. J.M. van der Mey. aan 
de slag. Zijn (gevel)ontwerp moesl vol
doen aan de ideeën dit• Oe Vries L'n 1.i_jn 
nieuwe assistent Theo Stomp, hacldl'n 
over cle inricht ing. Van der Mey wa, met 
het cinclrcsultaat clan ook niet erg gt• luk 
kig. Na vl'el oponthoud werd hl't 1,iliora 
torium op I l  januari 1915 gl'Oj)l' IHI 

Groepspon,·et /Jij de oprning van hel 11ie111w 
laboratorium op 13 j1m11r11i J 915. Zi1 1e1 1cl vlnr: 
rector /l111i11i11g, lmrge111ees1er Röell. De Vries en 
wethouder Den Hertog. Stw111cl clerclc l'/111 1-echls 
is de nieuwe lector Stomps rn viercle van rrchls is 
professor Zeeman, clie in 1 902 dr Nolld-prijs voor 
natuurkunde kreeg, sa111e11 met 1-/.A. l.ore1 11z. 

De Vries hield een lezing over de Colum
bia Universiry en de totstandkoming van 
het laboratorium. De burgemeester gaf' hij 
alle eer: "Met krachtige hand hebt gij in 
het leven geroepen wat uw voorgangers 
ongedaan lieten. en wij zijn hier bijeenge
komen om met eigen oogen te zien wat gij 
voor den bloei van onze universiteit in dil 
vak van wetenschap gedaan hebt en u 
daarvoor warmen dank te brengen:· 
I n  1916 verhuisde De Vries naar Lunteren. 
waar hij een grote proeftuin met privé
laboratorium had laten aanleggen. Voor 
slechts enkele uren college per week 
kwam hij nog naar Amsterdam. In 1918 
ging hij met pensioen. Van het laborato
rium heeft hij nauwelijks gebruik 
gemaakt. Als Hugo de Vries Centrum 
houdt het nu zijn naam in herinnering. ■ 

Drs. E.J.A. Zevenhuizen is historicus en werkt 

aan een biografie van Hugo de Vries. 

Het Hugo de Vries-jaar begint op 
27 maart met exposities, een sympo
sium in het Tropeninstituut (inf. Feny 
Bouman, 525 78 42, rac. der Biologie) 
en lezingen. In De Agnietenkapel, 
Oudezijds Voorburgwal 231, is t/m 
29 mei te zien: 'Hugo de Vries, de 
Nederlandse Darwin' en elke dinsdag
avond is er een lezing. Ook t/m 29 mei 
exposeert de Universiteitsbibliotheek, 
Singel 425, 'De evolutie van de evolutie
gedachte' en in de Hortus Botanicus 
zijn o.m. perken ingericht met mutan
ten van de grote teunisbloem. Het werl< 
van De Vries wordt er op verschillende 
plaatsen toegelicht t/m 30 september. 

Rectificaties 
Maart . blz. 63: de lil111clislributeur en 
bio,coopeigcnaar heet te Cor 
Koppies. niet Coppies zoals er staal. 
lcll'lll. blz. 57: Jan Nauta was in 1930 
clc 750.000sle i\111slerda111111er. 
lde111. blz 58: cle illustratie boven 
1<01111 Uli hel Gemeentearchief. 
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