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DE BEHEERSING VAN MUTATIES 
HUGO DE VRIES' WERDEGANG VAN 
FYSIOLOOG TOT GENETICUS 

B. Theunissen* 

Het zwarte schaap van de genetica 

Zijn roem was groot maar van korte duur. Van de evolutietheorie die hem op slag wereld
bekendheid gaf was hij tegen het eind van zijn leven zo ongeveer de enige verdediger. Iets 
langer hield hij in de annalen stand als een van de herontdekkers van de Mendelwetten, 
maar ook die eer is hem ontnomen. School heeft hij niet gemaakt. Hij mag de eerste 
Nederlandse geneticus zijn geweest, de grondlegger van de Nederlandse genetica was hij 
allerminst. Enkele toegewijde leerlingen hebben zonder veel succes geprobeerd zijn naam 
hoog te houden, maar de meesten keerden zich vroeger of later van hem af, om vervolgens 
wijd en zijd kond te doen van de onmogelijkheid van zowel zijn karakter als zijn ideeën. 
In de handen van historici is het hem niet veel beter vergaan. De aandacht voor zijn werk 
was vaak negatief gemotiveerd. Historici van de neodarwinistische evolutietheorie brand
merkten zijn model van sprongsgewijze evolutie als een obstakel op de weg naar de inte
gratie van darwinisme en genetica.' Historici van de genetica hebben met veel vernuft 
aangetoond dat zijn erfelijkheidsonderzoek niet gericht was op de ontdekking van wat 
later de Mendelwetten werden genoemd, dat hij die wetten ook niet onafhankelijk heeft 
ontdekt, dat hij ook na de ontdekking aan de ontwikkeling van het mendelisme niet heeft 
bijgedragen, en dat hij eigenlijk zelfs helemaal geen mendelist was.'̂  

Geen kwaad woord over dit laatste onderzoek overigens, want het doorprikken van de 
herontdekkingsm\the is uiterst nuttig geweest om ons nog eens in te scherpen dat weten
schappelijke theorieën geen onafhankelijk bestaan hebben en niet ergens in hoger sferen 
rustig op hun (her)ontdekking wachten. Maar het valt niet te ontkennen dat het beeld dat 
zo van Hugo de Vries (1848-1935) is ontstaan toch wel erg eenzijdig is. Hier hebben we 
een van de grootste biologen die Nederland heeft gekend, een man die in zijn tijd de paus 
der botanici werd genoemd, die tot de 'bekende Nederlanders' behoorde, die op buiten
landse reizen door journalisten werd besprongen als was hij een staatshoofd, en die diverse 
aanbiedingen voor professoraten aan buitenlandse topuniversiteiten minzaam afwimpelde. 

' Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit te Utrecht, Nieuwegracht 187, 3512 
LM Utrecht, 
Ik ben Rob Visser, Harry Snelders en Casper Hakfoort erkenteliik voor het stimulerende commentaar waarmee 
zij mijn werk aan Hugo de Vries hebben begeleid. 
1. Zie bijvoorbeeld E. Mayr en W.B. Provine ed., The evolutionary syiUliesis. Perspectives on the un-'^cation of bio
logy (Cambridge Mass., 1980), met name het inleidende hoofdstuk van Mayr. 
2. Onno .Meijer heeft wat dit betreft de kroon op het werk gezet: 'Hugo de Vries no Mendelian?', Annals of 
Science 37 (1985) 189-232;aldaar ook verdere liioi i'.uur. 
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Maar wie de wetenschapshistorische literatuur over De Vries doorneemt krijgt de indruk 
met het béte noire van de familie der genetici van doen te hebben. Een biografie is niet 
voorhanden, een integrale studie over zijn wetenschappelijk werk evenmin.-̂  Over de con
text waarbinnen zijn werk tot stand kwam is nauwelijks iets geschreven. De Vries' carrière 
liep parallel met de opkomst en professionalisering van de biologie als zelfstandige weten
schap en van de genetica als zelfstandige discipline. Over zijn invloed op deze ontwikkeling 
is het een en ander gezegd, maar over de manier waarop hij zijn positie in dit verband 
verwierf is weinig bekend.' Om over de maatschappelijke context waarbinnen De Vries' 
ideeën gestalte kregen maar helemaal te zwijgen."' 
Het is een vermoeid cliché dat wie iets van de geschiedenis wil begrijpen winnaars en ver
liezers dezelfde aandacht moet geven, maar dat De Vries de hem toekomende aandacht 
niet gekregen heeft is wel enigszins te begrijpen. Het moet gezegd dat hij het ons niet 
gemakkelijk heeft gemaakt. In het De Vries-archief in Amsterdam is belangrijk materiaal 
voorhanden, maar veel meer is verloren gegaan. De Vries heeft zijn correspondentie doel
bewust vernietigd en zijn aantekeningen, manuscripten en journalen zeer selectief bewaard. 
Wie een reconstructie van zijn wetenschappelijk werk onderneemt wordt daardoor steeds 
met tergende lacunes in het bronnenmateriaal geconfronteerd. En het zal een heksentoer 
worden tot een schets van zijn persoonlijkheid te komen die het juiste evenwicht weet te 
vinden tussen zijn pontificale publieke imago en het heel wat minder fraaie beeld dat uit 
mondelinge overlevering naar voren komt. 

Daar staat tegenover dat De Vries gedurende zijn hele loopbaan een geweldig produktief 
auteur is geweest. Zijn vele duizenden bladzijden tellende oeuvre heeft de geduldige lezer 
veel meer te bieden dan alleen een overzicht van onderzoeksresultaten. Van bijzonder 
belang is in dit verband de continue stroom populariserende geschriften die De Vries 
naast zijn wetenschappelijk werk heeft laten verschijnen. In deze 'schaduwreeks' zien we 
zijn bedoelingen en beweegredenen soms scherper uitgelicht dan in zijn 'officiële' werk. 
En bovendien heeft De Vries als de publieke figuur die hij was natuurlijk op tal van andere 
plaatsen zijn sporen nagelaten. 
Of het voorhanden materiaal uiteindelijk voldoende zal blijken voor een volwaardige 

3. Het meest recente overzicht van De Vries' leven en werk is te vinden in R.P.W. Visser, 'Hugo de Vries (1848-
1935). Het begin van de experimentele botanie in Nederland' in: ).C.H. Blom e.a. ed.. Een hntinipunt van 
geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Hilversum enz., 1992) 
159-178. Zie ook P. Smit, 'Hugo de Vries (1848-1935)' in: A.]. Koxen M, Chamalaun ed.. Van Slevin tot I.orentz. 
Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers (Amsterdam, 1980) 163-176. De enige monografie over De 
Vries, Leven en werk van Hugo de Vries (Groningen, 1969), van P.H.W.A.M. de Veer is broddelwerk. De erin 
opgenomen bibliografie bevat talloze slordigheden en is verre van compleet. 
4. Garland K, Allen heeft De Vries opgevoerd als illustratief voorbeeld van hel oprukkende experimentalisme in 
de biologie na 1880 (Life science in the twentieth century (Cambridge enz., 1978') 10-17). Zijn these van een 
scherpe dichotomie tussen 'experimentalists' en 'naturalists' heeft inmiddels echter een flinke nuancering onder
gaan (zie voor een recent voorbeeld R. Rainger e.a. ed., The American development of biology (Philadelphia, 1988) 
en is ook met betrekking tot De Vries nogal problematisch. Allen heeft verder een uitstekende analyse gegeven 
van de ontvangst van De Vries' mutatietheorie ('Hugo de Vries and the reception of the mutation theory', Jour
nal of the history of biology 2 (1960) 55-87) en Peter Bowler heeft de mutatietheorie in het bredere kader van de 
algemene antidarwinistische stemming rond de eeuwwende geplaatst [The eclipse of Darwinism. Anti-Darwinian 
evolution theories in the decades around /900 (Baltimore, 1983)). Het gaat in deze studies echter om de uitstraling 
die de mutatietheorie heeft gehad, niet om de ontstaansgeschiedenis ervan. Dat geldt ook voor de recente studie 
van Sharon E. Kingsland ('The battling botanist: Daniel Trembley MacDougal, mutation theorv, and the rise of 
experimental evolutionary biology in America, 1900-1912', /si's 82 (1991) 479-509), waarop ik nog terugkom. 
5. Visser (n. 3), 'Hugo de Vries', besteedt als eerste wel ruime aandacht aan de maatschappelijke uitstraling van 
De Vries' werk. 
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wetenschappelijke biografie, durf ik niet te zeggen. IVIaar ik twijfel er niet aan dat er ten
minste deelstudies mogelijk zijn die ons inzicht aanzienlijk kunnen vergroten. Daartoe is 
wel vereist dat er andere vragen worden gesteld. We komen niet veel verder als we De 
Vries' werk blijven bekijken vanuit het perspectief van het zich ontwikkelende mendelisme 
of van de nog veel later tot stand gebrachte evolutionaire synthese. De context waarbinnen 
De Vries werkte, zou ik willen stellen, is een totaal andere. 
Ik kan dat hier niet in detail aantonen. Ik beperk me tot één aspect van De Vries' ontwik
keling op grond waar\'an ik de stelling tenminste aannemelijk denk te kunnen maken. Dat 
aspect laat zich kortweg formuleren in de vorm van de vraag: waarom besloot De Vries in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw over te stappen van de plantenfysiologie naar de gene
tica? 

Experimentele evolutie 

Hugo de Vries begon zijn loopbaan als plantenfysioloog. Pas in de jaren tachtig richtte hij 
zijn aandacht op de erfelijkheidsleer. De toch voor de hand liggende vraag naar het waar
om van deze interesseverschuiving is nooit gesteld. Wat er op dit punt van andere pioniers 
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in het erfelijkheidsonderzoek bekend is, helpt ons in dit geval ook niet verder. Historici 
plaatsen de opkomst van de genetica gewoonlijk tegen de achtergrond van de algemene 
verschuiving van descriptief naar experimenteel onderzoek die zich eind negentiende 
eeuw in de biologie voordeed.* Tot ongeveer 1880 domineerde de fylogenetische richting. 
Zij had tot doel op basis van embryologisch, vergelijkend anatomisch en paleontologisch 
onderzoek de stamboom van het leven te reconstrueren. Daarna kwamen de experimentele 
disciplines op, die de historische vraagstelling aan de kant schoven en zich concentreerden 
op causale analyse van de processen binnen het levende organisme. De Amerikaanse gene
ticus Thomas Hunt Morgan kan als paradigmatisch voorbeeld dienen.' Hij werd opgeleid 
binnen de f)'logenetische traditie, maar maakte daarna een ontwikkeling door die hem via 
de experimentele embiyologie bij het vraagstuk van de overdracht van erfelijke eigenschap
pen bracht. 

Voor Hugo de Vries moeten we een andere ontwikkelingsgang aannemen. Experimentator 
was hij altijd geweest. Na zijn universitaire opleiding in Leiden had hij zich bij Julius Sachs 
in Würzburg bekwaamd in de experimentele plantenfysiologie, een richting die zich aan 
de dominerende fylogenetische stroming niets gelegen liet liggen.** In de voetsporen van de 
Berlijnse f^^siologen Emil Du Bois-Reymond, Carl Ludwig en Ernst Brücke bestudeerden 
Sachs en zijn leerlingen al sedert de jaren zestig de fysiologische processen in de plant op 
experimentele grondslag. De Vries juichte later de opmars van de experimentele richtingen 
binnen de biologie dan ook van harte toe. Maar het is van betekenis dat één van zijn meest 
vlammende pleidooien voor het experimentalisme de titel 'Experimenteele evolutie' droeg."* 
Want terwijl de meeste biologen die na 1880 op de experimentele disciplines overstapten 
zich daarmee tegelijk afkeerden van de evolutiekwestie, begon Hugo de Vries zich in de
zelfde tijd juist intensief met het vraagstuk te bemoeien. Zijn erfelijkheidsonderzoek had 
van meet af aan een tweeledige vraagstelling: hoe vindt de overdracht van erfelijke kenmer
ken plaats, en hoe verloopt het evolutieproces. Met dit laatste doelde hij echter niet, zoals 
de fylogenetici, op de historische ontwikkelingsgang van het leven. Het ging hem om het 
mechanisme dat voor evolutionaire verandering verantwoordelijk is. Dit was nieuw: aan
dacht voor het mechanisme was er in de decennia na de publikatie van Darwins evolutie
theorie nauwelijks geweest, laat staan voor een experimentele benadering van het pro
bleem. 

Wat het eerste deel van de vraagstelling betreft: net als zijn Amerikaanse collega Morgan 
dat jaren later zou doen, concentreerde De Vries zich op de transmissie, de overdracht 
van kenmerken. Hij liet de translatie van die kenmerken - de wijze waarop de erfelijke 
informatie tijdens de individuele ontwikkeling tot expressie komt - buiten beschouwing. 
Morgans succes was voor een belangrijk deel aan deze keuze te danken. Hij boekte veel 
sneller en gemakkelijker resultaat dan genetici die meenden dat een goede erfelijkheids-
theorie zowel de translatie als de transmissie van kenmerken moest verklaren. Dat De Vries 
hier dezelfde keuze maakte is niet vanzelfsprekend. Van een fysioloog zou eerder verwacht 
worden dat hij zich op de f)'siologische 'vertaling' van het erfelijk materiaal in zichtbare 
eigenschappen zou richten. Dit was in elk geval wat de meeste Duitse fysiologen indertijd 

6. Zie .Mlen (n. 4), Life science, hoofdstuk 1 en 3. 
7. Over Morgan: Garland E. Allen, Thomas Hunt Morgan (Princeton, 1978). 
8. Over Sachs, E.G. Pringsheim, Julius Sachs, der Begründer der neueren Pflanzenphysiologic (lena, 1932); H. 
Gimmler, Julius Sachs und die Pflanzenphysiologic heute (Würzburg, 1984). 
9. Hugo de Vries, 'Experimenteele evolutie', Onze eeuw 4 (1904) 282-393. 
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deden.'" De Vries' aanpak van het transmissieprobleem is dan ook kenmerkend voor de 
experimentalistische grondslag van zijn werk. Hij concentreerde zich steeds op die aspecten 
van een probleem die hem de mogelijkheid tot een experimentele benadering verschaften. 
En als De Vries zich in later jaren ergens op liet voorstaan, dan was het dat hij erfelijkheids-
en evolutievraagstukken binnen het bereik van de experimentator had gebracht. 
De Vries' overgang van de fysiologie naar de genetica betekende dus geen methodologische 
breuk, en evenmin betekende het dat hij de evolutiekwestie de rug toekeerde. Blijft de 
vraag waarom hij deze stap zette. Hierbij speelde, hoe kan het anders, een complex van 
factoren een rol. 

Dat het probleem van het ontstaan der soorten De Vries al in zijn studentenjaren intrigeer
de, is bekend. De stellingen bij zijn dissertatie spreken voor zich, vooral die waarin hij 
Darwins pangenesistheorie ter sprake bracht." De Vries was een groot bewonderaar van 
Darwin, en het bezoek dat hij eind jaren zeventig aan Darwin bracht was voor hem een 
hoogtepunt in zijn loopbaan.'- Dat hij zich begin jaren tachtig met het probleem van 
soortvorming en variabiliteit ging bezighouden, kan misschien mede aan de inspirerende 
werking van dit bezoek worden toegeschreven. Zijn betrokkenheid blijkt in elk geval nog 
eens duidelijk uit de artikelen die hij over Darwins werk en persoonlijkheid schreef na 
diens overlijden in 1882.''' Verder weten we dat De Vries al in 1880 colleges over het 
variëren van planten begon te geven.'* En in 1882 verscheen zijn eerste artikel op dit 
gebied: een beschouwing over de variabiliteit van zaden van cultuurplanten en over de 
mogelijkheden het zaaigoed door middel van selectie te verbeteren." 

Aangettame en nuttige kennis 

Dat in De Vries' eerste publikatie over erfelijkheid een landbouwgewas centraal stond, is 
veelzeggend. In zijn hele oeuvre, zowel in het fysiologische als het genetische deel en'an, is 
de praktische betekenis van het onderzoek voor de land- en tuinbouw een telkens terug
kerend thema. We zien het thema ook bij zijn leermeester Sachs, maar De Vries' belang
stelling was diepgaander en van langere adem. Sachs lijkt de praktische waarde van zijn 
onderzoek vooral uit strategische overwegingen te hebben benadrukt. In de onzekere 
jaren die aan zijn benoeming in Würzburg voorafgingen, had hij de plantenf)'siologie 
consequent voorgesteld als onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van de land- en tuin
bouw. Eenmaal benoemd bleef hij wel zijn relaties met landbouwkundige kringen onder
houden, maar in zijn onderzoek verdween het toepassingsaspect naar de achtergrond. 

10, Over de richting die het Duitse genetische onderzoek als gevolg hiervan in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw insloeg: J. Harwood, 'The reception of Morgan's chromosome theory in Germany, Interwar debate over 
cytoplasmic enheritance', Medizinhistorisches Journal 19 (1984) 3-32; J, Sapp, Beyond the gene. Cytoplasmic inhe
ritance and the struggle for authority in genetics [Kew York, 1987), 
U. Hugo de Vries, De invloed der temperatuur op de levensverschijnselen der planten ('s Gravenhage, 1870). De 
bewuste stelling luidde: 'I?e hypothese der Pangenesis (Darwin: .Animal and Plant under Domestication) kan de 
veranderlijkheid der soort niet verklaren.' 
12. De Vries' bezoek aan Darwin en de daarop volgende correspondentie is beschreven door Peter W. van der 
Pas, 'The correspondence of Hugo de Vries and Charles Darwin', Janus 57 (1970) 173-213, 
13. Hugo de Vries, 'Charles Darwin', Higen haard 21 (1882) 263-264; 'Charles Robert Darwin', Het nieuws van 
den dag, 24 april 1882, tweede blad; 'Charles Robert t)arwin', Deimtuur, mei 1882, 154-159, 
14. Theo Stomps, 'Hugo de Vries', Berichte der Deutschcn Botanischen GescUschaft 53 (1935) 85-96, m.n. 89. 
15. Hugo de Vries, 'Over de keuze van het zaad bij de verbetering van de rassen der cultuurplanten'. Maandblad 
van de Hollandsche Maatschappij van Laiuibouw4/4 (1882) 1 -2. 
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Sachs beperkte zich vanaf dat moment tot zuiver wetenschappelijke vragen."' In De Vries' 
werk is de praktijk echter een constant, en in de loop der jaren zelfs steeds belangrijker 
wordend element. Ongetwijfeld zal het strategische motief ook voor De Vries niet onbe
langrijk zijn geweest, maar achter zijn nooit versagende pogingen de overdracht van 
wetenschappelijke kennis van het laboratorium naar de maatschappij te bevorderen gingen 
ook meer ideologische motieven schuil. 

Eén daarvan had niet specifiek betrekking op het praktische nut van de botanie voor de 
landbouw, maar meer op de maatschappelijke waarde van wetenschappelijke kennis in 
het algemeen. Wetenschap werkte volgens De Vries 'beschavend'. Het verspreiden van 
kennis droeg bij tot de 'verheffing van het volk' en tot de Verhoging van het volksgeluk'. 
Dit zijn bekende topoi, die hun wortels vonden in het verlichte cultuur- en beschavings
ideaal zoals dat tegen het einde van de achttiende eeuw gestalte kreeg en waarvan de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de negentiende eeuw een duidelijke exponent 
was.'^ De Vries' directe voorbeeld was waarschijnlijk Pieter Harting, bij wiens overlijden 
hij in 1885 schreef: 

Warme liefde voor de studie der natuur bezielde hem, doch niet minder bezielend werkte in hem de over
tuiging, dat de vooruitgang der beschaving in onzen tijd niet alleen berust op den invloed, dien de natuur
wetenschappen op alle takken van handel en nijverheid uitoefenen, maar meer nog op de richting der geestes-
ontwikkeling, die van haar uitgaat .„ «Natuurkennis als Opvoedingsmiddel* was ziine leuze, en onder die 
vaan heeft hij gedurende bijna een halve eeuw onophoudelijk gestreden „, Door tal van kleine opstellen ,,, 
bleef hij tot in den allerlaatsten tijd de verspreiding van natuurwetenschappelijke kennis in ons vaderland 
bevorderen. Ook door zijn persoonlijke omgang met jonge vakgenoten werkte hij krachtig tot dat doel mede. 
[Mijn kennismaking met hem was] voor mij een krachtige prikkel, en .,. de warme belangstelling, die hij mij 
toonde, zoo dikwijls ik hem in Utrecht bezocht, Iblijft] bij mij in dankbare herinnering,"* 

De Vries nam Hartings rol als volksopvoeder zelfs letterlijk over, want hij volgde hem op 
als redacteur van het Album der Natuur, het tijdschrift dat zich een plaats dacht 'in ieder 
huisgezin, waar kennis en beschaving worden op prijs gesteld en aangekweekt.'''* De Vries 
leverde in de loop der jaren vele tientallen bijdragen aan dit blad en alsof dat nog niet 
genoeg was, schreef hij ondertussen ook voor tal van andere periodieken zoals De Gids, 
Eigen Haard, Aus der Natur, de 'Series' van het Nut, het Nieuws van de Dag en het Alge
meen Handelsblad. Daarbij kwamen dan nog zijn vele populaire lezingen, voor Diligentia 
bijvoorbeeld. 'Doel van alle natuurwetenschap toch is het,' gaf De Vries zijn bedoelingen 
in één van zijn voordrachten kernachtig weer, 'bij te dragen tot het levensgeluk zijner 
medemenschen.'"''' 

Beschaving en geluk zijn belangrijke motieven bij De Vries, maar net zo belangrijk was het 
nuttigheidsaspect. Wetenschappelijke kennis van de natuur leidde niet alleen tot hogere 
appreciatie van haar schoonheid en tot geestelijke voldoening, kennis was tegelijk ook van 

16. Zie noot 8. Vergelijk ook Philip I, Pauly, Controlling life. Jacques Loeb and the engineering ideal in biology 
(New York enz., 1987) 34-35. 
17. Over dit beschavingsideaal: W,W, Mijnhardt, 'Het nul en de genootschapsbeweging' in: W,W, Mijnhardl en 
A,), Wichers, Om hct algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid 
van het tnvehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam, 1984) 187-220, m.n. 197-
202. Zie ook B. Kruithof, 'De deugdzame Natie, Het burgerlijk beschavingsoffensief van de .Vlaatschappij tot Nut 
van 't Algemeen tussen 1784 en 1860', Symposiian. Tiidschrift voor maatschappijgeschiedenis 1 (1980) 22-37, 
18. Hugo de Vries, 'Pieter Harting', Het nieuws van den dag, 1 december 1885, derde blad, 
19. Album der natutu- (1852) 'Voorberigt', 
20. Hugo de Vries, Eenheid in veranderlijkheid {RcctoraiWirede; .•\msterdam, 1898), 
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praktisch nut in het dagelijks leven. De Vries gaf adviezen over het bewaren van aardappelen 
in de winter en over het bestrijden van planteziekten, hij legde uit hoe je sierplanten weel
derig kon laten bloeien, hij hield een pleidooi voor het (naar Frans voorbeeld) aanplanten 
van bos in de duinen, hetgeen onze badplaatsen een stuk aantrekkelijker zou maken en 
bovendien economisch gewin zou opleveren, hij legde uit hoe men in ons klimaat door 
middel van waterverwarming tropische waterplanten kon kweken, hoe de mistletoe in 
cultuur gebracht kon worden, en ga zo maar door.'' Nederland kon een voorbeeld nemen 
aan Amerika, meldde De Vries eind jaren negentig: daar had zelfs de regering zich, in de 
Nixon-bill, het verspreiden van nuttige en aangename botanische kennis tot taak gesteld.̂ ^ 
Naast zijn publikaties voor het brede publiek, waarin hij meestal probeerde het nuttige 
met het aangename te verenigen, liet De Vries ook een stroom artikelen en boeken ver
schijnen voor een meer specifieke doelgroep: de land- en tuinbouwers. Hier ging het 
uiteraard alleen om het economische belang. Het centrale thema van deze publikaties was 
dat de wetenschappelijke botanie de basis moest leveren voor de ontwikkeling van de 
land- en tuinbouw. Verhoging van de opbrengst en rationalisatie van de methoden en 
technieken in de verbouw van cultuurgewassen konden alleen met succes plaatsvinden 
op basis van een gedegen kennis van de fysiologie van de plant. Dit klinkt nogal voor-
dehandliggend, maar dat wordt anders als we zien hoe ver De Vries deze redenering door
trok. 

Wetenschap als fundament van de voondtgang 

Ten eerste weerspiegelt zich in deze opvatting De Vries' visie op de maatschappelijke bete
kenis van de natuurwetenschappen in het algemeen. Omdat dit ons te ver van ons onder
werp zou voeren, zal ik die visie hier alleen aanduiden en er niet in detail op ingaan. Voor 
de Vries was de toepassing van wetenschappelijke kennis in de landbouw slechts één voor
beeld van hoe wetenschappelijke kennis steeds aan de basis stond van maatschappelijke 
vooruitgang. Via de land- en tuinbouw droeg de wetenschap bij tot de 'leniging van zoo 
vele maatschappelijke ellenden'-'; maar de wetenschap moest ook het verlossende ant
woord geven inzake het vraagstuk van de menselijke (on)gelijkheid en van de consequen
ties die daaruit voortvloeiden voor opvoeding en onderwijs; zij moest de 'sociale quaestie' 
oplossen en het laatste woord hebben inzake het sociaal-darwinisme, het rassenprobleem, 
enzovoort. De Vries was er, kortom, van overtuigd dat de maatschappij volgens wetenschap
pelijke inzichten moest worden ingericht en dat wetenschappelijke en maatschappelijke 
vooruitgang dan in eikaars verlengde zouden liggen.-* 

Het optimisme over de 'maakbaarheid' van de samenleving dat De Vries hierbij tentoon
spreidde, is tamelijk karakteristiek voor het hervormingsdenken in Nederland in de 
decennia rond het 'breukvlak' van 1900.--̂  De Vries' specifieke opvattingen stemmen goed 

21. Enkele van deze en andere voorbeelden zijn te vinden in de bundel Zaaien en planten (Haarlem, 1899). 
22. Hugo de Vries, ','\ardbezien onder glas', .Album der natmir{ 1898) 33-37. 
23. Hugo de Vries, 'Proeftuinen voor selectieproeven', .Album der tiatuur [ 1896) 65-74, m.n, p, 67, 
24. De Vries stelde het probleem van de menselijke intelligentie centraal in zijn rcctoraatsrede uit 1898 (noot 20), 
De sociale kwestie en het sociaal-darwinisme komen het meest uitvoerig aan bod in het eerste deel van de 
Mutationstheorie u\t 1901, Elders zal ik hierop nader ingaan, 
25. Zie bijvoorbeeld het themanummer over het Neclerlandse fin-de-siccle van de Bijdragen en mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991), in het bijzonder de bijdrage van N.CF, van Sas, 'Fin-de-
sièclci\\s nieuw begin. Nationalisme in Nederland rond 1900', pp, 595-609. 
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overeen met de denkbeelden over mens en maatschappij zoals die in deze tijd door vrij
zinnig democraten en progressief-liberalen als Arnold Kerdijk en Wim Treub werden 
ontwikkeld.-*" De Vries zelf heeft zich voor zover ik weet nooit in directe zin over politiek 
uitgelaten, maar dat zijn 'biologische' opvattingen over de zojuist genoemde sociale vragen 
een politieke stellingname impliceerden, is zonneklaar.-' 
Dat ook zijn tijdgenoten met de 'vertaling' van zijn ideeën naar de maatschappij weinig 
moeite hadden, wordt het fraaist geïllustreerd door D. van Embden, een promovendus 
van Treub, die bij De Vries adviezen inwon om zijn proefschrift over Darwinistne en 
detnocratie (1901) met biologische argumenten te kunnen onderbouwen. Het veelvuldig 
gebruik van evolutionistische analogieën en metaforen is trouwens kenmerkend voor de 
hers'ormingsdebatten in deze tijd, en in De Vries' Mutationstheorie werden de aanknopings
punten hiervoor op een presenteerblaadje aangereikt.-** De politieke dimensie van De 
Vries' standpunt inzake de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek 
blijkt op een heel andere manier ook uit de protesten die radicale leden van de Amster
damse gemeenteraad in de jaren 1890 tegen de almaar groeiende geldstroom richting 
Amsterdamse universiteit lieten horen. In hun optiek was de universiteit nog steeds een 
luxe-instituut, bevolkt door de verwende zoontjes van 'liberale heeren'. Zij vonden dan 
ook dat het geld beter direct ter leniging van aller'ei sociale noden in de stad kon worden 
aangewend.-"* Overigens heeft de rol van 'de wetenschap' in de politieke ontwikkelingen 
rond de eeuwwisseling nog weinig aandacht gekregen; ten onrechte, lijkt mij. Sluiten we 
dit punt hier echter af met de constatering dat in De Vries' optiek zoiets als August Comtes 
derde fase in de ontwikkeling van de mensheid was aangebroken, de fase waarin weten
schappers en ingenieurs het voortouw moesten ne.nen in de verdere ontwikkeling van de 
maatschappij. 

Een tweede consequentie die De Vries aan zijn praktijkgerichte wetenschapsopvatting 
verbond, was dat richtingen binnen de natuurwetenschappen die niet dienstbaar waren 
aan enig maatschappelijk belang geen bestaansrecht hadden. Ook hier stelde hij de 
Amerikaanse situatie tot lichtend voorbeeld: aan Amerikaanse universiteiten werd er 
nauwlettend op toegezien dat het onderzoek zich niet te ver verwijderde van de problemen 
waarvoor de maatschappij dringend oplossingen verlangde. De Vries kon zich erg boos 
maken over de 'nutteloze' elementen in de opleiding van toekomstige natuurwetenschap
pers, zoals het verplichte Latijn en Grieks.-'" Zowel de opleiding van natuurwetenschappers 

26, Over het nieuw-liberalisme: P. de Rooy, Darwin en de strijd langs vaste lijnen (Nijmegen, 1987) en S. Stuur
man, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Amsterdam, Bert Bakker, 
1992), m.n. hoofdstuk VIII. 
27, Behalve via de landbouw heeft De Vries ook geprobeerd zijn maatschappelijke ideeën via het onderwijs in 
praktijk te brengen. In de jaren 1910 legde hij contact met Maria Montessori, die in zijn mutatietheorie een 
bevestiging van haar pedagogische opvattingen zag (zie bijvoorbeeld .VI, Montessori, Pedagogical anthropology 
(Londen, 1913), 47, 255, 455), De Vries' zoon Ernst maakte in de jaren 1920 deel uit van een commissie van de 
Universiteit van Amsterdam die de Montessorimethode op haar wetenschappelijke merites en toepasbaarheid 
onderzocht (zie Rita Kramer, Maria Montessori. A biography (Oxford, 1976) 267-269), 
28, Zie De Rooy (n, 26), De strijd, en Stuurman (n, 26), Wacht op onze daden. Bowler (The eclipse) heeft al gewe
zen op de anti-sociaaldarwinistische strekking van de mutatietheorie. Tal van auteurs, in binnen- en buitenland, 
maakten gebruik van De Vries' mutatietheorie om hun opvattingen over mens en maatschappij te onderbouwen, 
29, P, de Rooy, 'De ontdekking van een oud bestoven familieportret' in: Blom (n. 3), Een brandpunt van geleerd
heid, 9-28, 
30, De Vries vond dan ook dat het eindexamen HBS gelijkgesteld moest worden aan het eindexamen gymnasium. 
Zie voor een en ander bijvoorbeeld de correspondentie tussen De Vries en F,A,F.C. Went in het Museum Boer-
haave, m,n. De Vries aan Went, 18 november 1898, 
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als de keuze van de onderzoeksproblemen moesten volgens De Vries worden geleid en 
gestuurd door het maatschappelijk belang. Ter illustratie citeer ik De Vries over de Ameri
kaanse universiteiten: 

De nuttige vakken en studiën komen ... steeds meer tot hun recht, terwijl wat voor de maatschappij waarde
loos is op den achtergrond gebracht wordt. Dit is een proces van zuivering, dat de universiteiten in Amerika 
jong houdt, daar speculatieve afdwalingen en voorliefde voor vakken van een denkbeeldig nut er zeer door 
beperkt worden, terwijl in de overige vakken de richting steeds een practische blijft. Zoo wordt ... de plant
kunde, als grondslag voor den landbouw, als een der belangrijkste vakken der Universiteiten beschouwd, 
want vooruitgang in de plantkunde beteekent vooruitgang in den landbouw, die de hoofdbron van den 
nationalen rijkdom is." 

Deze utilitaristische instelling strekte zich ook uit tot De Vries' natuurperceptie. Duinen, 
heidevelden en andere 'woeste gronden' waren in zijn ogen eentonig en lelijk; zij lagen 
eigenlijk alleen maar te wachten op hun hogere bestemming: ontginning. Een ander voor
beeld is deze voor ons even hilarische als droefmakende notitie die de aanbhk van een 
kudde bizons op de Amerikaanse prairie De Vries in de pen gaf: 

Zij zijn een nutteloos ras, en door hun groote domheid ongeschikt om zich staande te houden. Zij zijn 
allengs verdreven, door dat de prairie in eigendommen verdeeld is, en deze door omheiningen van ijzerdraad 
omgeven werden ... Het vleesch der buffels is minder goed dan dat van koeien, en het spreekt dus wel van zelf 
dat, naarmate de cultuur vordert, de eersten door de laatsten vervangen worden.'-

Er dreigt nu overigens een misverstand. Het voorgaande doet misschien anders vermoeden, 
maar De Vries vond niet dat de grens tussen wetenschap en praküjk moest worden uit
gewist. Hij bepleitte wel een praktijkgerichte, maar niet een praktische wetenschap. De 
wetenschapper was geen praktisch.; probleemoplosser; zijn eerste doel was het verwerven 
van kennis, en 'de ervaring leert meer en meer, dat eene vereeniging van rechtstreeksch 
practisch doel en zuiver wetenschappelijk belang niet wel uit\'oerbaar is.' Een uitsluitend 
praktische gerichtheid leidde misschien wel tot sneller, maar ook kortstondiger succes. Op 
de lange termijn was de praktijk er het meest bij gebaat wanneer de onderzoeker, gegeven 
een bepaald probleem, in alle rust zijn energie kon wijden aan het opsporen van de biolo
gische processen en de fundamentele wetten die eraan ten grondslag lagen.'' En wat dit 
betreft had de Amerikaanse situatie haar bezwaren: 

In this respect old universities, as ours are in Europe, have a distinct advantage over your young American 
institutions, „, your students and teachers are expected to show what they are doing, and to produce their 
results at short intervals. In Europe, on the contrary, we are trusted and left free even on this point ,.. 
Patience and perseverance ... require freedom from all pressure, and especially from the need of publishing 
early and often unripe results,'' 

31, Hugo de Vries, Naar Californië. Reisherinneringen, dl, I (Haarlem, 1906) 478, 
32, Hugo de Vries, Naar Californië. Reisheriimeringen, dl. II (Haarlem, 1907) 288-289, 
33, De Vries (n, 23), 'Proeftuinen', 67, Zie ook: Hugo de Vries, 'Beitrage zur Physiologie landwirtschaftlicher 
Kulturpflanzen, Keimungsgeschichte der Kartoffelknollen', Opera eperiodicis collata, dl, 111 (Utrecht, 1918) 200-
246, m,n, 201-202, 
34, Hugo de Vries, 'The evidence of evolution' in: Opera e periodicis collata, dl. VI (Utrecht, 1920) 365-373, m.n. 
366. 
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Biotechnologie avant la lettre 

Terug nu naar de kwestie van De Vries' overstap van de fysiologie naar de genetica - het 
werd ook tijd. We kunnen nu gemakkelijk inzien dat die overgang heel wat minder groot 
is dan ze lijkt. Hij voltrekt zich in De Vries' werk ook geleidelijk, zonder abrupte koerswij
ziging. Dat is al te zien aan zijn terminologie, want hij spreekt niet over genetica - die term 
is van veel later datum - maar over de 'f)'siologie van de erfelijkheid'. Ook erfelijkheids-
vragen behoorden dus voor De Vries tot het terrein van de experimentele fysiologie. 
Verder kunnen we opmerken dat de praktijkgerichte instelling De Vries' gehele oeuvre 
kenmerkt, dus ook het zuiver plantenfysiologische deel daarvan. Zijn uitgangspunt was 
nooit de oplossing van een concreet praktijkprobleem, maar uiteindelijk werd het verband 
bijna altijd gelegd. Fysiologische gegevens over voeding, waterhuishouding en tempera-
tuurinvloeden vertaalde hij in adviezen voor de praktische plantencultuur; De Vries zorgde 
ook steeds voor publikatie van dit soort gegevens in populaire vorm ten behoeve van (toe
komstige) practici.'^ Zijn studies over de turgor van plantecellen paste hij onder meer 
toe in een verhandeling over het neerslaan van graan.'*' Een onderzoek naar vervenings-
processen vond zijn rechtvaardiging in het economisch belang van het veen.'' De raison 
van onderzoek naar de temperatuurgevoeligheid van zaden spreekt voor zich.'" Van dit 
laatste voorbeeld is het maar een kleine stap naa'- de vraag welk zaad de beste planten 
levert, en deze vraag confronteert de onderzoeker onmiddellijk met het fenomeen variabi
liteit. 

Dat De Vries inderdaad ongeveer op deze manier met de variabiliteitskwestie in aanraking 
kwam, valt af te leiden uit de monografieën die hij vanaf 1875 in opdracht van het Pruisische 
landbouwministerie samenstelde over de kieming en groei van enkele landbouwgewassen.^' 
Welhaast vanzelf bracht deze opdracht De Vries op het terrein van de plantenveredeling, 
want ook onder optimale, op de fysiologie van de plant afgestemde omgevingsomstandig
heden staat of valt de gewascultuur met de keuze van het juiste zaaigoed. De Vries bracht 
in deze jaren dan ook zijn eerste bezoeken aan plantenveredelaars - de bekende suiker
bietenkweker Rimpau in Schlanstedt bijvoorbeeld - en hij bestudeerde hun kruisingsexpe
rimenten met cultuurgewassen. In Amsterdam zette hij zelf in 1876 zijn eerste kruisings
experiment met maïsplanten op.""* In deze jaren vond ook het stimulerende bezoek aan 
Darwin plaats, waarna De Vries de variabiliteitskwestie definitief in zijn onderzoek 
betrok. Dat De Vries' eerste publikatie over de erfelijkheid de rol van de zaadkeus bij de 
veredeling van cultuurplanten behandelde, past geheel in dit beeld.'" 
Op zichzelf is deze praktische drijfveer achter De Vries' overstap naar de genetica een 
interessant gegeven, maar dat is niet de enige reden waarom ik er met zoveel nadruk op 
heb willen wijzen. Belangrijker is nog dat de richting die De Vries' genetische studies zou-

35, Een goed voorbeeld is Hugo de Vries, De voeding der planten (Haarlem, 1876). 
36, Hugo de Vries, 'Ueber die Aufrichtung des gelagerten Getreides' in: Opera e periodicis collata, dl. VIII 
(Utrecht, 1918)523-588. 
37, Hugo de Vries, 'De Peel', Onzen tijd 2 (1874) 1-37, 
38, Hugo de Vries, 'Over de invloed der temperatuur op de kieming van zaden'. Opera e periodicis collata, dl, IV 
(Utrecht, 1920)251-263, 
39, De studies zijn gepubliceerd als deel III van De Vries' Opera e periodicis collata (Utrecht, 1918), 
40, Hugo de Vries, 'Sur la fécondation hybride de l'endosperme chez Ie maïs'. Opera e periodicis collata, dl. VI 
(Utrecht, 1920) 274, 
41, Zie noot 15, 
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De Vries' proeftuin in de Amsterdamse Horlus iH>(anicus. 

den nemen alleen vanuit deze praktische achtergrond goed te begrijpen is. Merkwaardig 
genoeg is het belang van die achtergrond in de vele studies die er over zijn hoofdwerken 
zijn verschenen nooit eerder onderkend, en dat terwijl De Vries er zelf toch voortdurend 
op wijst.''- Dit lijkt misschien een eenvoudig te herstellen omissie, maar er is veel meer aan 
de hand. De Vries' aanpak van het erfelijkheidsprobleem, de wetenschappelijke opvattin
gen die daaruit resulteerden, zijn voorkeur voor bepaalde problemen en verklaringen en 
zijn afwijzen van andere richtingen - al dit soort zaken kan alleen in het licht van zijn 
praktische einddoel op zijn juiste waarde worden geschat. Om dit duidelijk te maken, is 
een gedetailleerde uiteenzetting van de ontwikkeling van De Vries' erfelijkheidsopvattin-
gen nodig en die kan ik hier niet ondernemen. Ik beperk me daarom tot een uiteenzetting 
van dat praktische einddoel. 

Het zwaartepunt van De Vries' genetisch onderzoek lag niet op het terrein van de erfelijk
heid 'in engere zin' (waarom lijken ouders op hun kinderen), maar op het gebied van 
erfelijke variabiliteit en evolutie (wat is de genetische achtergrond van het veranderen der 
soorten). Anders dan voor ons waren dit voor De Vries overigens geheel verschillende 
vraagstukken. Maar het wetenschappelijke doel van De Vries' werk, het formuleren van 
een nieuwe, op experimentele grondslag geformuleerde evolutietheorie, was niet zijn 
einddoel. Zijn uiteindelijk streven was controle te verkrijgen over het muteren van planten. 

42, De enige verwijzing naar het praktische doel van De Vries' genetksche studies die ik ben tegengekomen, 
bevindt zich in een voetnoot bij een artikel van Onno Meijer: 'Hugo de Vries und Johann Gregor Mendel: die 
Geschichte einer Verncinung', Eolia Meiuleliana 2\ (1986) 69-90, m,n, 86, 
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Hij wilde, met andere woorden, hun 'evolutie' beheersen - een soort biotechnologie avant 
la lettre dus. 
De Vries maakte hier geen geheim van; op tal van plaatsen in zijn publikaties treffen we 
het expliciet geformuleerd aan. Ik geef enkele voorbeelden. 

Die Kenntniss der Gesetze des Mutirens wird voraussichtlich spiiter einmal dazu fiibren, künstlich und will-
kürlich Mutationen hervorzurufen und so ganz neue Eigenschaften an Pflanzen und Thieren entstehen zu 
lassen.''̂  

Mutatiën komen veelvuldig voor, maar steeds als toeval ... L̂ e onderzoeker moet trachten, de praktijk te 
bevrijden van die afhankelijkheid van het toeval. Hij moet de wetten opsporen die hem in staat stellen het 
verschijnsel te beheerschen, en naar willekeur gewenschte, voordeelige mutatiën in het leven te roepen." 

Men zou kunnen denken dat we hier met het soort obligate retorische wendingen te maken 
hebben dat wetenschappers wel meer in de mond nemen ter onderstreping van de rele
vantie van hun werk. Maar die indruk is onjuist. Het was De Vries ernst. Om te beginnen 
is zijn streven uiteraard in overeenstemming met zijn eerder toegelichte overtuiging dat er 
een koppeling moest zijn tussen wetenschappelijk en praktisch doel, tussen wetenschap
pelijk onderzoek en maatschappelijk belang. Wie de Mutationstheorie leest als een 'zuiver 
wetenschappelijk' werk - en dat is wat historici meestal doen - zou moeten concluderen 
dat De Vries zich niet aan zijn eigen voorschriften hield. Maar De Vries probeerde wel 
degelijk zijn zelfgestelde 'hohe Aufgabe' te verwezenlijken. In de Mutationstheorie meldde 
hij een onderzoek naar het effect van externe factoren op de mutabiliteit van planten te 
zullen starten, en hij suggereerde dat een combinatie van extreem gunstige en extreem 
ongunstige invloeden de 'bevattelijkheid' van de plant voor muteren zou verhogen.**^ In 
een later werk gaf hij een overzicht van de verschillende mogelijkheden om het probleem 
te benaderen en rapporteerde hij dat verschillende proeven waren ingezet, die echter nog 
niet 'spruchreif waren.*"' Op een van zijn Amerikaanse reizen besprak hij de kwestie uit
voerig met de fysioloog Jacques Loeb, voor wie 'the control of life' eveneens het hoofddoel 
van alle wetenschappelijk onderzoek vormde, zoals Philip Pauly onlangs heeft laten zien.'" 
Pauly meldt ook dat De Vries een steentje bijdroeg aan Loebs mutatie-experimenten met 
röntgenstralen: hij transporteerde het door Rutherford ter beschikking gestelde radium 
persoonlijk van Canada naar Loebs laboratorium in Californië.''" 

Waarom De Vries nooit over al dit werk publiceerde, is niet moeilijk te begrijpen: resultaten 
bleven uit. Alle pogingen langs kunstmatige weg nuttige mutaties op te wekken faalden. 
Tegen het eind van zijn loopbaan, in het laatste deel van de Opera waarin al zijn weten
schappelijk werk werd gebundeld, gaf De Vries in het voorwoord de mislukking met zo
veel woorden toe."*' En omdat hij hierover net zo goed had kunnen zwijgen, onderstreept 
dit zijn betrokkenheid nog eens. 
Het geringe succes van de pogingen mutaties naar believen te produceren, betekende voor 
De Vries overigens niet dat de koppehng van zijn wetenschappelijk werk met de land-

43. Hugo de Vries, Die .Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen über die Entstehung von Arten int 
Pflanzenreich dl. 1 (Leipzig, 1901) 'Vorwort', V. 
44. Hugo de Vries. Van anwcbe tot mensch (Utrecht, 1918) 16-17. 
45. De Vries (n. 43), Mutationstheorie, dl. I, 354. 
46. Hugode Vrie.s, GruppenweiseArtbildung(RerUjn, 1913) 339-341. 
47. De Vries (n. 31), Naar Californië l, 135,'l50, 184; Pauly (n. 16), Controlling life. 
48. Pauly (n. 16), Controlling life, 113. 
49. Hugode Vries Opera e periodicis collata, dl. VU (Utrecht, 1927) 'Vorwort'. 
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De Vries in de proeftuin van de Universiteit van Californië in 1904. Vierde van links; laccjues Loeb; derde van 
rechts: De Vries; uiterst rechts: Svante .Arrhenius. 

bouwpraktijk helemaal mislukt was. De mutatietheorie die hij in 1900 lanceerde, had ook 
zonder dat het mutatiemechanisme was ontrafeld directe consequenties voor de veredeling 
van cultuurgewassen. De theorie wees volgens De Vries de weg naar een nieuwe selectie
methode die veel sneller en doeltreffender resultaat zou opleveren dan de tot dan toe 
gebruikelijke, op darwinistische leest geschoeide massaselectie. Hij werkte dit gegeven uit 
tot een nieuwe veredelingstechniek en propageerde deze in verschillende boeken en tal 
van artikelen.'" 
Dat De Vries' tijdgenoten meer oog hebben gehad voor de praktische consequenties van 
zijn werk dan latere historici, blijkt al uit het feit dat Jacques Loeb in hem een geestverwant 
herkende. Een mooi voorbeeld is ook het recente artikel van Sharon Kingsland over het 
genetisch onderzoek aan Amerikaanse proefstations in de jaren na de eeuwwisseling. 
Zonder de rol van De Vries hierin nader te preciseren, stelt Kingsland dat de genetici aan 
deze proefstations De Vries' Mutationstheorie als theoretisch fundament voor hun werk 

50. Zie bijvoorbeeld: Hugo de Vries, 'Die Svalöfer .Methode zur Veredelung landwirtschaftlicher Kulturgewilchse 
und ihre Bedeutung für die Selektionstheorie', Opera e periodicis collata, dl. VI (Utrecht, 1920) 380-420, en de 
serie artikelen hierover in het Album der natuur (\908) 97-103, 165-173, 197-216. 
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kozen, en wel juist omdat deze theorie het willekeurig manipuleren van de eigenschappen 
van cultuurplanten binnen bereik leek te brengen." 

Erfelijkheidsonderzoek als biologische wetenschap 

Kort en goed kunnen we De Vries' overgang van de plantenfy'siologie naar de 'fysiologie 
van de erfelijkheid' dus het best begrijpen tegen de achtergrond van zijn opvattingen over 
de rol van de wetenschap in de maatschappij. De vraag naar het waarom van die overstap 
is daarmee natuurlijk niet uitputtend beantwoord. Dat er een zekere logica in De Vries' 
interesseverschuiving te bespeuren valt betekent niet dat hij deze weg móest gaan. Van 
zijn vroege belangstelling voor evolutievraagstukken zijn wel duidelijke aanwijzingen voor
handen, maar hij had zich bijvoorbeeld ook op planteziekten kunnen concentreren: ook 
een duidelijk praktijkgericht gebied, en ook een terrein waarvan De Vries de ontwikkeling 
krachtig heeft gestimuleerd. Alles wat hiervan te zeggen valt, is dat De Vries' persoonlijke 
voorkeur kennelijk naar de erfelijkheidskwestie uitging. Maar er is nog een andere 'waar-
om'-vraag waar we ons met succes in kunnen verdiepen zonder ons in de peilloze diepten 
van De Vries' psyche te hoeven begeven, het waarom namelijk van de verandering van 
werkterrein op zichzelf. 

Dat De Vries zich rond 1885 van de plantenfysiologie afwendde, is zeker merkwaardig. 
Juist op dat moment was hij bezig met de experimenten rond plasmolyse en osmose die 
zijn naam als fysioloog definitief zouden vestigen. Juist toen had hij het spoor gevonden 
dat uiteindelijk tot een fysisch-chemische verklaring van die processen zou leiden. Wie 
besluit er nu juist op zo'n moment van werkterrein te veranderen? Het vermoeden dat er 
nog iets anders aan de hand was, wordt bevestigd door enkele opmerkelijke passages in De 
Vries' Intracellulare Pangenesis uit 1889, waarin hij een omschrijving gaf van zijn nieuwe 
werkterrein. 

Waarom deze passages zo opmerkelijk zijn, wordt duidelijk als we ze afzetten tegen de 
volgende gegevens. We zagen al dat De Vries als plantenfysioloog in de traditie van de 
Berlijnse reductionisten werkte. Doel van de fysiologie was de fysische en chemische wet
ten te ontrafelen die het functioneren van organismen beheersten. De fysioloog beoogde 
de levensverrichtingen van de plant te verklaren in termen van moleculen, atomen en de 
daartussen werkzame krachten: 'Aufgabe der Physiologie ist es, die Erscheinungen des 
Lebens auf physikalische und chemische Gesetze zurück führen,' luidde dan ook een van 
de motto's van De Vries' proefschrift. 

In de jaren zeventig paste De Vries deze benadering in al zijn plantenfysiologisch werk 
consequent toe. Het belangrijkste onderwerp waarmee hij zich bezighield was de invloed 
van fysico-chemische factoren op de groei van planten. De Vries begon met een onder
zoek van de turgor van plantecellen, waarmee hij een mechanische verklaring wist te 
geven voor zeer uiteenlopende groeiverschijnselen. De volgende stap was een onderzoek 
naar de aard en oorzaken van de turgor, hetgeen hem begin jaren tachtig op het terrein van 
de osmose bracht. De vraag werd nu of, en zo ja hoe, verschijnselen als turgor en plasmo
lyse konden worden verklaard uit de fysische en chemische eigenschappen van het celvocht. 
Maar hier aangeland kreeg De Vries twijfels over de ingeslagen weg, zou ik willen suggere
ren. De eerste aanwijzing daarvoor is te vinden in enkele artikelen die hij begin jaren tachtig 

51. Kingsland (n. 4), 'The battling botanist'. 
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publiceerde en die van een heel andere signatuur zijn dan zijn werk tot dan toe. De Vries 
was zich daar ook van bewust. In een van de betreffende artikelen merkte hij op: 

In het lichaam der planten komen tal van organen voor, wier beteekenis voor de oeconomie van het leven 
ons nog onbekend is. De oorzaak hiervan is ongetwijfeld daarin gelegen, dat gedurende langen tijd de rich
ting der plantenphysiologie voor het ontdekken van de rol van vele organen niet gunstig was. De studie van 
de physische en chemische wetten, die de reeds bekende verschijnselen beheerschen, stond op den voor
grond; zij was omvangrijk genoeg om vooralsnog niet de behoefte te doen gevoelen aan eene uitbreiding 
onzer kennis tot feiten, die met de bedoelde niet of slechts indirect samenhangen. Sinds eenigen tijd is in 
deze richting echter eene verandering gekomen, of, juister gezegd, er is naast haar eene andere opgestaan, die 
men met den naam van de biologische pleegt te bestempelen. Zij vraagt naar het nut, dat de verschillende 
organen voor het leven der planten hebben, en vindt dit in de verrichtingen, die zij uitoefenen. Daarbij gaat 
zij uit van de theoretische beschouwing, dat de ontwikkeling van bepaalde eigenschappen in de reeks der 
geslachten beheerscht wordt door de voordeelen, die het bezit dezer eigenschappen aan de planten in den 
strijd om het bestaan verzekert.^' 

Het is opvallend dat De Vries de nieuwe richting waarvan hij hier de opkomst signaleert 
zonder commentaar voor 'biologisch' laat doorgaan. Betwijfelde hij of zijn eigen, steeds 
f̂ 'sischer en chemischer georiënteerde osmosestudies nog wel op het terrein van de biologie 
lagen? En zag hij hierin een aanleiding tot koersverandering? Het moet in elk geval een 
belangrijk punt voor De Vries zijn geweest, want de biologie 'bestond' in Nederland pas 
sinds 1876 en De Vries was als een van de eerste hoogleraren in dit vak benoemd. Het was 
dus bepaald verontrustend wanneer zijn bezigheden niet van ondubbelzinnig 'biologische' 
aard waren. De Vries' bemoeienis met het nieuwe fysiologische terrein was overigens van 
korte duur; hij publiceerde enkele functioneel-fysiologische studies, maar daar bleef het 
ook bij. Kennelijk zag hij hierin toch geen volwaardig alternatief. 
Hoe dan ook, dat een afbakening en plaatsbepaling van zijn eigen vakgebied noodzakelijk 
was, moet De Vries in elk geval duidelijk zijn geworden uit zijn contacten met Van 't Hoff, 
zijn collega aan de Amsterdamse Universiteit, met wie hij vriendschappelijke relaties 
onderhield. De fysisch-chemische vraagstukken waarmee De Vries zich door zijn fysiolo
gisch onderzoek zag geconfronteerd, waren immers juist het werkterrein bij uitstek van 
Van 't Hoff. Het verhaal van hun 'samenwerking' is bekend.^' 
Van 't Hoff had in 1884 zijn Études de dynamique chimique gepubliceerd waarin hij het 
chemisch evenwicht en de chemische affiniteit vanuit thermodynamisch gezichtspunt had 
bestudeerd. Dit onderzoek confronteerde hem met het probleem van de aantrekking van 
water door zouten, met name de vraag hoe die affiniteit direct gemeten zou kunnen worden. 
Een gesprek met De Vries, waarin deze hem informeerde over zijn onderzoek van osmose 
in plantecellen en op het eerdere werk van Wilhelm Pfeffer hieromtrent wees, betekende 
voor Van 't Hoff een doorbraak. Terwijl de Vries zich had beperkt tot het kwantificeren 
van de osmotische werking van oplossingen van verschillende concentraties, doorzag Van 
't Hoff onmiddellijk de theoretische implicaties en experimentele mogelijkheden van het 
fenomeen voor zijn affiniteitsstudies. Hij legde een verband met de verschijnselen van vries
puntsverlaging en kookpuntsverhoging, en kwam via een thermodynamische benadering 
tot de conclusie dat de osmotische druk die door opgeloste moleculen werd uitgeoefend, 
gelijk was aan de druk die ze in gasvorm konden bewerkstelligen. Mede op basis van de 

52. Hugo de Vries, 'Over de rol van melksap, gom en hars in planten'. Maandblad voor natuurwetenschappen 10 
(1882)65-70, m.n, 65, 
53, Zie H,A.M, Snelders, 'I,H. van 't Hoffs theorie van de verdunde oplossingen', Tijdschrift voor de Geschiedenis 
der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 10 (1987) 1-19, 
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metingen van Pfeffer en De Vries wist Van 't Hoff aldus af te leiden dat de wetten van 
Boyle, Gay-Lussac en Avogadro evenzeer van toepassing waren op een opgeloste stof met 
een bepaalde osmotische druk als op gassen met een bepaalde gasdruk. Daarmee was het 
fundament gelegd voor Van 't Hoffs beroemde theorie van de verdunde oplossingen - en, 
kunnen we eraan toevoegen, voor zijn latere, met Arrhenius gedeelde Nobelprijs voor 
chemie. 
Het is mijns inziens geen al te gewaagde veronderstelling dat De Vries zich op 'zijn' ter
rein van de osmose links en rechts gepasseerd heeft gevoeld door de fysisch-chemicus Van 
't Hoff en dat dit een bezinning op zijn eigen vakgebied onomkoombaar maakte. Feit is 
dat het jaar waarin de theorie van de verdunde oplossingen verscheen, 1886, tevens het 
jaar was waarin De Vries zijn aandacht definitief verlegde naar het terrein van de erfelijk
heid. Maar er is meer dat deze interpretatie ondersteunt. 

Allereerst een citaat uit een interview dat De Vries tegen het eind van zijn carrière gaf Het 
suggereert dat zijn teleurstelling over Van 't Hoffs 'overname' van zijn onderzoeksterrein 
groot moet zijn geweest. Hij lijkt hier alsnog iets van de eer naar zich toe te willen trekken, 
en een ondertoon van 'spite' is in het citaat goed voelbaar. 

Ich fühlte schon damals [rond 1870] dass Physik und Physiologie irgendwie nahe zusammenhangen, dass sie 
nur verschiedene Berichte über cin und dasselbe Geschehcn vorstellen und habe es auch Hoft'nieister gesagt. 
Niemand .sollte Botaniker heissen, der nicht zugleich Physiker und Chemikcr ist, sagte ich. Ich hatte damals 
etwas im Kopfe, das noch keinen Namen trug. Van 't Hoff und Arrhenius waren damals noch Schulbuben, 
mussen Sie wissen, Und Namen wie Physikalische Chemie, Biochemie, Kolloide, Zellphysiologie und der-
gleichen mehr sind erst nach dreissig bis vierzig lahren gepriigt worden ,„ Als ich nach .Amsterdam kam, 
wollte ich zuerst selbstverstandlich in dem, was man heute Physikalische Chemie der Zelle nennt, fortfahren. 
Ich fühlte es übrigens halb als Gebot meines geliebten verstorbenen Lehrers |P.L. Rijke). Aber niemand 
wusste, was ich eigentlich vorhabe, das Kind hatte keinen Namen, das Institut war nicht eingerichtet, rings 
herum stand zu den Versuchen nichts Lebendes zur Verfügung.'"' 

Terwijl De Vries kennelijk tevreden was over de opleiding in de natuurkunde die hij in 
Leiden had genoten, moet hij zich toch ook hebben gerealiseerd dat zijn scheikundige 
achtergrond gebrekkig was. Zijn leermeester A.H. van der Boon-Mesch gaf in de tijd dat 
De Vries bij hem studeerde zo hopeloos verouderd college dat hij de risee van de studenten 
was.^' De Vries' studietijd bij Sachs kan niet veel soelaas hebben geboden, want ook Sachs 
ontbeerde een gedegen chemische achtergrond. Het is dan ook niet aannemelijk dat De 
Vries werkelijk meende dat hij, onder gunstiger omstandigheden, hetzelfde bereikt zou 
hebben als Van 't Hoff De laatste had in materieel opzicht bovendien net zo goed als De 
Vries aan alles gebrek toen hij in Amsterdam begon; het verschil was dat Van 't Hoff theo
retische mogelijkheden in het osmose-onderzoek zag die bij De Vries eenvoudig niet 
waren opgekomen. 

Wat De Vries dus na Van 't Hoffs 'coup' te doen stond was zijn competentie als planten
fysioloog en bioloog opnieuw af te bakenen. En in zijn eerste originele erfelijkheidsstudie 
lijkt hij dit inderdaad te proberen. In zijn Intracellulare Pangenesis uit 1889 merkt hij 
namelijk over de erfelijke factoren die in ieder organisme aanwezig zijn op: 

54. Vladimir Ulehla, 'Erde und Sohn. Ein Besuch bei Hugo de Vries', Prager Pressc, 2 juni 1935. Ik dank R.P.W. 
Visser die mij op dit citaat attent maakte. 
55. Zie G.L. de Flaas-Lorentz ed., H.A. Lorentz. Jmprcssions of bis life and work (Amsterdam, 1957) 20. 
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Diese Faktoren sind die Einheiten, welche die Wissenschaft von der Vererbung zu erforschen hat. Wie die 
Physik und die Chemie auf die Moleküle und Atome zurückgehen, so haben die biologischen wissenschaften 
zu diesen Einheiten durchzudringen, um aus ihren Verbindungen die Erscheinungen der lebenden Welt zu 
erklaren.'''' 

En even verderop: 

,„ im lebendigen Körper Ifinden] Vorgange zweierlei Art [statt], Einmal solche, welche von der lebendigen 
Substanz trennbar sind, und also auch künstlich nachgeahmt, oder .sogar genau wiederholt werden könne, 
Dann aber solche, welche von jenem Substrate untrennbar sind, welche in den Lebensprozessen dieses 
Substrates selbst ihr Wesen finden, Jene Vorgange sind rein physikalische oder chemische, mit einem Worte 
aplasmatische Prozesse; diese aber mussen wir als plasmatische, d,h. in den Molekülen des lebendigen 
Protoplasma selbst stattfindend bezeichnen, Jene geboren der physiologischen Chemie und Physik an, diese 
aber bilden den eigentlichen Gegenstand der Physiologie,'' 

Of De Vries diep heeft nagedacht over deze tweedeling valt te betwijfelen. Elders in het
zelfde werk herhaalde hij namelijk zijn reductionistische credo dat het doel van het onder
zoek van levensverschijnselen moest zijn 'die Vorgange im Protoplasma aus der Gruppie-
rung seiner Molecule und aus der Zusammensetzung dieser letzteren aus ihren Atomen 
abzuleiten.'^^ Betekent dit dat het onderscheid tussen plasmatische en aplasmatische pro
cessen toch niet erg essentieel is en uitsluitend een pragmatische achtergrond heeft? En 
vervalt zo uiteindelijk de biologie niet toch weer tot fv'sica en chemie? Hoe het ook zij, dit 
wat halfhartige karakter van de voorgestelde tweedeling versterkt natuurlijk alleen maar 
de suggestie dat het De Vries in de eerste plaats te doen was om een terreinafbakening van 
de twee op dat moment beide in statu nascendi verkerende disciplines, de biologie en de 
fysische chemie. Impliciet ligt ook in bovenstaande citaten besloten dat De Vries zijn 
osmose-studies had 'overgedragen' aan de fysisch-chemici. 

De opkomst van de genetica 

Naar mijn idee was het dus deze competentiekwestie die De Vries definitief deed besluiten 
zijn werkterrein te verleggen. Maar het voorval heeft misschien meer dan alleen anekdotische 
waarde. Sinds Garland Allen er in zijn Life science in the twentieth century^'^ de aandacht 
op heeft gevestigd, is het onder biologie-historici gemeengoed geworden de opkomst van 
de experimentele biologie in verband te brengen met de na 1880 sterk toenemende 
belangstelling voor de natuur- en scheikunde onder biologen. Allen gaf zelf al aan dat het 
toepassen van de methoden en benaderingswijzen van de fysica en de chemie de biologen 
aanvankelijk niet gemakkelijk afging, simpelweg omdat hun opleiding in deze vakken 
daartoe ontoereikend was. Pas rond 1930 was deze achterstand weggewerkt, zoals onder 
meer blijkt uit de opkomst van de biochemie en de biof>'sica. Aliens suggestie blijft echter 
dat de krachtige ontwikkeling van de biologie na 1880 te danken was aan haar meer en 
meer natuurwetenschappelijke oriëntatie. 

Voor zover deze stelling betrekking heeft op de toepassing van experimentele methoden 
en technieken in de biologie, kunnen we haar alleen maar onderschrijven. Wat dit betreft 
is De Vries door Allen terecht als illustratief voorbeeld opgevoerd. Maar Aliens these be-

56. Hugo de Vries, 'Intracellulare Pangenesis', Opera e periodicis collata dl. V (Utrecht, 1920) 1-149, m.n. 9. 
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59. Zie noot 4, 
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helst niet alleen de onderzoekstechniek, maar ook het verklaringsmodel dat door biologen 
werd gehanteerd. Men zou zich ten doel hebben gesteld biologische processen in fysische 
en chemische termen te verklaren; men zou op zoek zijn gegaan naar de natuurkundige 
en scheikundige wetten van het leven. 
Kijken we echter naar de genetica, dan zien we eerder een omgekeerde tendens. De succes
volle onwikkeling van deze discipline was eraan te danken dat men de zuiver fysische en 
chemische aspecten van het erfelijkheidsprobleem liet voor wat ze waren. Men concen
treerde zich op het niveau dat experimenteel toegankelijk was: dat van de genen. In andere 
bewoordingen gaf ik dit eerder al aan: het was binnen de transmissiegenetica dat snel 
resultaat werd geboekt; de translatiegenetica bleef daar ver bij achter. De Vries' uitspraak 
dat het het niveau van de genen was waarop de biologie begon, krijgt in deze context dus 
een bredere strekking. 

We kunnen nog een stap verder gaan en deze tendens binnen de genetica in verband bren
gen met het beheersingsideaal dat zich blijkens recente studies rond 1900 manifesteerde. 
De idee om levende wezens naar willekeur voor praktische doeleinden te kunnen manipu
leren gaf een belangrijke impuls aan de experimentele erfelijkheidsleer. Het laat zich dan 
begrijpen dat men er niet zozeer op uit was het laagste, fysisch-chemische organisatie
niveau te doorgronden, maar allereerst een aangrijpingspunt voor een experimentele 
benadering zocht. Binnen de 'echte' fysiologie vinden we een extreem voorbeeld van het 
beheersingsideaal in de persoon van Jacques Loeb. Hij wees een causale, f)'sisch-chemische 
verklaring zelfs radicaal af en streefde uitsluitend naar manipulatie en controle. De Vries 
is veel minder extreem, maar de gedachte is hetzelfde: beheersing was het einddoel. Zowel 
bij Loeb als bij De Vries was het beheersingsideaal direct gekoppeld aan hun opvattingen 
over de rol van de wetenschap in de maatschappij - het beheersingsideaal kwam voort uit 
de gedachte dat de wetenschap de motor diende te zijn van de maatschappelijke vooruit
gang. En dit suggereert dat het de bioloog die zich de ft'sica en de chemie tot voorbeeld 
stelde niet (of niet alléén) te doen was om het evenaren van de wetenschappelijke status 
die deze disciplines - door hun methoden en verklaringsmodellen - genoten, maar ook 
van de maatschappelijke status die zij - via de techniek - hadden verworven. 

SUMMARY 

The control of mutations 
Hugo de Vries' transition from physiology to genetics 

The central question of this article is why Hugo de Vries left the field of mechanistic plant 
physiology and became a geneticist in the mid-1880s. It is argued that this change of course 
can only be properly understood if we take de Vries' views on the role of science in society 
into account. For de Vries, science had a dual role. Firstly, scientific knowledge "had a civi
lizing effect. The spread of knowledge was one of the principal means to uplift the indivi
dual's spiritual level and to increase his happiness. This -view of science as an instrument 
of civilization can be traced back to the early nineteenth century and was still en vogue in 
the second half of the century. Secondly, science derived its importance from the practical 
benefits society might reap from it. According to de Vries, scientists should never lose 
sight of practice; their ultimate aim should always be to provide solutions for the problems 
of society, and 'useless' lines of inquiry had to be abandoned. In his view of society, de 
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Vries sided with the progressive liberals, who took an important part in contemporary 
debates on the reform of society, and de Vries' scientific views nicely fit in with his political 
stance. Against this background, de Vries' switch to genetics does not come as a complete 
surprise anymore; it can be shown to have been a natural outcome of his constant effort 
to contribute to the improvement of agriculture and horticulture. I argue that practice 
was also central to de Vries' genetics research. His ultimate aim was to be able to control 
the mutations of plant and animals and to produce useful varieties at will. Finally I suggest 
that an additional incentive for de Vries to abandon plant physiology may have been pro
vided by his Amsterdam colleague J.H. van 't Hoff In the 1880s, van 't Hoff took up his 
studies of osmosis and of diluted solutions, thereby invading, as it were, the field which de 
Vries had until then considered as his own. This prompted de Vries to redefine his field of 
competence as a biologist. 
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