
Gewina 23 (2000) 266-284 

OP HETERDAAD BETRAPT? HUGO DE VRIES 
EN ZIJN HOUDING TEGENOVER VROUWEN 
IN DE WETENSCHAP 

MARGA COESÈL* EN ERIK ZEVENHUIZEN* 

In tegenstelling tot personen uit de wereld van theater en amusement geven wetenschap
pers door hun optreden meestal weinig aanleiding tot openlijk geroddel. Maar er zijn uit
zonderingen. Zo doen over de in 1935 overleden bioloog Hugo de Vries (nog) regelmatig 
sterke verhalen de ronde. Het beeld dat wij tegenwoordig van De Vries hebben is sterk 
gekleurd door de anekdotes die over hem bestaan.' Een van de meest tot de verbeelding 
sprekende voorbeelden is het verhaal dat De Vries in het begin van de twintigste eeuw 
zijn leerlinge, Johanna Westerdijk, op laaghartige wijze zou hebben tegengewerkt omdat 
hij niet graag zag dat vrouwen in de wetenschap gingen. 

De anekdote in kwestie luidt als volgt: Johanna Westerdijk, wantrouwend geworden 
omdat haar schimmelproeven telkens mislukken, laat zich 's avonds insluiten in het labo
ratorium. Zij betrapt Hugo de Vries die stiekem de deksels van haar petrischalen oplicht. 
Op haar vraag waarom hij dat doet, antwoordt de geleerde dat hij niet wil dat vrouwen 
bij hem afstuderen, maar omdat zij nu toch alles heeft gezien, kan zij de volgende dag wel 
komen om tentamen te doen, dan laat hij haar slagen en is hij van haar af. 

In het Hugo de Vries-jaar 1998, bij de feestelijke herdenking van het 150ste geboortejaar 
van de Amsterdamse geleerde, schreef de bioloog Tijs Goldschmidt dat hij bij het horen 
van diens naam onherroepelijk dacht aan deze geschiedenis met Johanna Westerdijk.- Hij 
meende dat het verhaal al een eeuw in Nederland in verschillende versies circuleerde en 
vertelde het voor degenen die het nog niet kenden nog eens op smakelijke wijze na. 

Of er nu wel of niet sprake is geweest van tegenwerking door De Vries, een feit is dat 
Johanna Westerdijk een schitterende carrière doorliep en in 1917 zelfs als eerste vrouw in 
Nederland benoemd werd tot hoogleraar. Vanwege haar bijzondere positie is er over 
Westerdijk veel geschreven. In recente biografische geschriften, zoals het artikel van Arjen 
Fortuin over Westerdijk, ontbreekt de anekdote zelden.' Dit is evenmin het geval in 
publicaties waarin Westerdijk wordt genoemd in het kader van de opkomst van vrouwen 
in de wetenschap. Een voorbeeld daarvan is De universiteit als mannenklooster, een bun
del artikelen over de achterstand van vrouwen in de wetenschap, en vooral de geringe 

* Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Llynamica (IBED), Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica, Universiteit van Amsterdam, Kruislaan 318, 1098 SM Amsterdam. Met dank aan Peter Coesèl 
voor het kritisch doorlezen van de tekst en aan Dyoke van Assuni, Diny Winthagen, George Meerburg en Rino 
Petersson voor hun ondersteuning vanuit de bibliotheek en het archief van de afdeling Biologie van de 
Universiteit van Amsterdam. 

1 O.G. Meijer, 'Hugo de Vries und lohann Gregor Mendel: die Geschichte einer Verneinung', Folia Mctidclidiia 
21 (1986) 69-90; W.D. Margadant, 'De opvattingen van I. Heimans over Hugo de Vries en de erfelijkheids
leer', Naliirnj- (1980) 357-361. 

2 T. Goldschmidt, 'Voorwoord' in: M. Schilder en M. Lebouille ed., De evolutie de huns (Amsterdam 1998) 7-8. 
3 A. Fortuin, 'Johanna Westerdijk (1883-1961), biologe' (nr 28 in de reeks: 'De illustere veertig. Uv.Vweten-

schapsparade van de twintigste eeuw'), Folia 53, afl. 13 (19 nov. 1999) 3. 
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participatie van vrouwen in de hoogste wetenschappelijke rangen.•* In hun bijdrage aan 
deze bundel noemden Ida H. Stamhuis en Marianne I.C. Offereins het verhaal over De 
Vries en Westerdijk een voorbeeld van gevallen 'waarin het mannelijke hoofd van een 
laboratorium vrouwelijke wetenschappers tracht(te) tegen te werken'.' 

Objectief gezien lijkt de anekdote nogal ongeloofwaardig. Hoe vaak heeft Westerdijk 
zich laten insluiten om De Vries te betrappen? Deden studenten in die tijd eigenlijk wel 
proeven met schimmels in het lab van De Vries? En zo ja, waren die proeven wel nodig 
als je uiteindelijk ook door het afleggen van een tentamen kon slagen? Hoe ongeloof
waardig ook, feit is dat de anekdote dikwijls en soms haast als een ware gebeurtenis 
wordt gepresenteerd. Dit gegeven vormde aanleiding om te onderzoeken of de anekdote 
op een grond van waarheid berust of dat er sprake is van een verzinsel. 

De meeste auteurs die de anekdote noemen, benadrukken dat het verhaal niet verifieer
baar is maar zijn toch geneigd aan te nemen dat er wel een kern van waarheid aanwezig zal 
zijn vanwege het feit dat De Vries erom bekend stond dat hij niet gemakkelijk was in de 
omgang. Dit geldt bijvoorbeeld voor Mineke Bosch in haar proefschrift Het geslacht van 
de wetenschap.^ In 1998 echter stelde Inge de Wilde in haar proefschrift Nieuwe deelgenoten 
in de wetenschap het niet uitgesloten te achten dat het Westerdijk zelf was die De Vries 
zijn slechte reputatie bezorgde.^ In het kader van het promotieonderzoek naar het leven 
en werk van Hugo de Vries, dat verricht wordt door de tweede auteur van het onderhavige 
artikel, is getracht te achterhalen hoe en wanneer de anekdote over Westerdijk en De 
Vries in de wereld is gekomen. Tevens is onderzocht of er concrete aanwijzingen zijn dat 
De Vries meisjes en vrouwen in hun wetenschappelijke carrière belemmerde. Daarbij is 
niet alleen nagegaan hoe zijn houding was tegenover Westerdijk, maar ook tegenover 
andere vrouwelijke studenten, en tevens hoe hij zich opstelde tegenover niet-academisch 
gevormde vrouwen in zijn omgeving. 

Gecompliceerde persoonlijkheid 
Hugo de Vries was rond 1900 een van de beroemdste geleerden van zijn tijd.* Bekendheid 
verkreeg hij vooral door zijn herontdekking van de wetten van Mendel en het opstellen 
van zijn mutatietheorie, een theorie over het ontstaan van soorten, door De Vries 
bedoeld als een aanvulling en correctie op de evolutietheorie van Darwin. De Vries leverde 
een grote bijdrage aan het erfelijkheids- en evolutieonderzoek, maar zijn werk was niet 
onomstreden. De Vries werd tijdens zijn leven zowel bejubeld als verguisd. Hij kreeg tal 
van hoge onderscheidingen, maar ontving ook niet-geringe kritiek. Die richtte zich 
zowel op zijn werk als op zijn persoonlijk optreden. 

Dat De Vries een gecompliceerde persoonlijkheid was, werd reeds tijdens zijn leven door 
zijn trouwe leerling en protégé, Theo J. Stomps, verkondigd. In 1918, bij het afscheid van De 
Vries als hoogleraar, schreef Stomps in de almanak van het Amsterdams Studentencorps: 

4 B. van Balen en A. Fischer ed.. De universiteit als modern mannenklooster (Amsterdam 1998). 
5 I.H. Stamhuis en M.I.C. Offereins, 'De dames op de eerste rij' in: Van Balen en Fischer (n. 4), De universiteit, 

44-61. 
6 M. Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en Hoger Onderwijs in Nederland 1878-1948 (Amsterdam 

1994) 391- Op p. 541 schrijft zij: 'Hugo de Vries stond algemeen bekend als een onaangenaam man'. 
7 I. E. de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuni

versiteit Groningen 18/1-1919 (proefschrift Universiteit van .Amsterdam) (Amsterdam 1998) 200. 
8 E.I..\. Zevenhuizen, De wereld van Hugo de Vries (Amsterdam 1996) 17-24; idem, 'Hugo de Vries: life and 

work'. Acta Botanica Neerlandica 47 (1998) 409-417, en de daar vermelde publicaties. 
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Bijeenkomst van oud-studcnten plant- en dierkunde in café Eik en Linde in de Plantage Middenlaan te 

Amsterdam. Van links naar rechts I.E.W. Ihle, To Sluiter (dochter van prof. Sluiter), Joh. Westerdijk, 

P.J.S. Cramer en P.K. van Kampen. Collectie Plantagebibliotheek, Univeristeit van .Amsterdam. 

"Opvallend was dat Professor, soms schijnbaar ongemotiveerd, zo hevig sympathie en 
antipathie kon opvatten, wat overigens voor een man van uitersten, die hij zeker is, niet 
zo verbazingwekkend is'.* Na de dood van De Vries liet Stomps zich, in de besloten kring 
van het Amsterdamse biologendispuut CONGO, uitvoeriger uit over het controversiële 
karakter van zijn geliefde leermeester. Bij de herdenking van het honderdste geboortejaar 
van De Vries, in 1948, vertelde Stomps de studenten: 'Hier moet ik helaas zeggen dat hij, 
een zeer goed man zijnde, niettemin velen van zich heeft vervreemd doordat hij een man 
van groote sympathieën en antipathieën was, aan sommige menschen dadelijk het land 
had, terwijl anderen geen kwaad bij hem konden doen, waarbij nog kwam dat hij, ook 
tegenover zijn beste vrienden, soms zeer pijnlijke opmerkingen kon maken'.'". 

9 Th.J. Stomps, 'Professor Hugo de Vries' in: Almanak voor het Amsterdams Studentencorps voor het jaar 1919 
(Amsterdam 1919) 69-74. Zie ook: Th.I. Stomps, 'Hugo de Vries', Berichte der deutschcn botanischen 
Gesellschaffii (1935) 85-96. 

10 Tekst van een lezing ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste geboortedag van Hugo de Vries, 
gehouden op 16 februari 1948 voor de vereniging van studenten in de biologie aan de Universiteit van 
.Amsterdam CONGO, Universiteit van Amsterdam, Bibliotheek afd. Biologie, locatie Anna's Hoeve (hierna 
UvA/AH): archief Th.J. Stomps, inv. nr 301. Behalve staaltjes van vriendelijk en vrijgevig gedrag van De 
Vries tegenover mensen in zijn omgeving, gaf Stomps in zijn openhartige, maar nooit gepubliceerde lezing, 
voorbeelden van onaardig en weinig tactisch gedrag van zijn leermeester. Tegen een studiegenoot van 
Stomps die zijn kandidaatsexamen had gedaan, zou De Vries gezegd hebben: 'Hier is het diploma, maar de 
commissie geeft u den raad nu maar met de studie uit te scheiden, want voldoende hersens hebt ge niet'. 
Deze student zou zijn studie aan een andere universiteit hebben afgerond en later nog een hoge positie heb
ben bereikt. Volgens Stomps zou een promovendus van De Vries te horen hebben gekregen: 'Uw studie was 
niet veel bijzonders, de dissertatie doet de deur dicht, maar enfin, hier is uw doctorsbul'. 

268 



op heterdaad betrapt? 

Een andere trouwe leerling van De Vries, Jacob Heimans, beschreef zijn leermeester in 
1948 als volgt: 'Moeilijk en veeleisend tegenover zichzelf, scherp critisch in zijn eigen 
werk, was hij ook meedogenloos critisch tegenover anderen. Vaderlijk en geduldig voor de 
enkelen die zijn volle sympathie wisten te verwerven, maar ook onbarmhartig scherp in 
zijn oordeel tegenover degenen, wier persoon of werk hij meende niet te kunnen waarderen, 
heeft hij zeker wel vaak ook de beste van zijn leerlingen en collega's van zich vervreemd'." 

In 1969 promoveerde de Heerlense biologieleraar P.H.W.A.M. de Veer aan de Katho
lieke Universiteit van Nijmegen op een studie, getiteld Leven en werk van Hugo de Vries.^^ 
Een teleurstellende biografie omdat de auteur nauwelijks inging op het optreden en 
karakter van De Vries. De Veer noemde slechts de belangrijkste feiten uit het leven van de 
botanicus en richtte zich verder geheel op diens wetenschappelijk werk. In de jaren zestig 
was de in Californië woonachtige Peter W. van der Pas eveneens bezig met een biografie 
over Hugo de Vries, met het idee daarop aan de Universiteit van Amsterdam te promo
veren.'-' Heimans, die in 1959 met emeritaat was gegaan, verstrekte hem zoveel mogelijk 
informatie in de hoop dat Van der Pas in zijn biografie de persoonlijkheid van De Vries 
goed zou belichten. Zelf deed Heimans sinds zijn pensionering verwoede pogingen om 
het aanzien van de in zijn ogen miskende en ten onrechte verguisde leermeester in de 
wereld te herstellen.'"• Een belangrijke stelling van Heimans was dat De Vries zich door 
zijn eigen gedrag veel vijanden op de hals gehaald had en dat hij de verguizing van zijn 
werk voor een groot deel aan zichzelf te wijten had. Terwijl Stomps meende dat het De 
Vries' 'noodlot' was om mensen van zich te vervreemden, vond Heimans dat De Vries veel 
conflicten zelf veroorzaakt had, onder meer door de persoonlijk-kwetsende, agressieve wijze 
waarop hij wetenschappelijke polemieken voerde.'' 

Heimans hoopte dat Van der Pas duidelijk zou maken dat het optreden van De Vries 
zijn uiteindelijk succes in de wetenschap in de weg had gestaan. Deze hoop was tever
geefs. Vergeleken bij het werkstuk van De Veer besteedde Van der Pas in zijn manuscript 
(dat nooit in druk verscheen) meer aandacht aan het optreden en karakter van Hugo de 
Vries, maar net zo min als zijn voorganger waagde hij zich aan een analyse van het karakter 
van De Vries in relatie tot zijn werk. Van der Pas beschreef de persoonlijkheid van De 
Vries in een afzonderlijk hoofdstuk, als aanhangsel bij zijn beoogde dissertatie.'^ Hij 
baseerde zich uitsluitend op aantekeningen van De Vries zelf, en gaf daarmee een, naar 
de mening van Heimans, eenzijdig en te rooskleurig beeld van de geleerde.'-' In zijn 

11 ). Heimans, 'Hugo de Vries 16 februari 1848-1948' in: 1. Heimans en Th. Weevers, Hugo de Vries (Amsterdam 
1948) 1-9. 

12 P.H.W.A.M. de Veer, Leven en werk van Hugo de Vries (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen) 
(Groningen 1969). 

13 Van der Pas zou eerst promoveren bij de zoöloog prof. H, Engel en nadien bij diens collega, de geneticus F. 
Bianchi. Beide hoogleraren beschouwden Heimans als de deskundige en verlieten zich volledig op diens 
oordeel. Van der Pas en Heimans werden het niet eens over de wijze waarop De Vries beschreven moest 
worden. Een poging van Van der Pas om vervolgens aan de Rijksuniversiteit Utrecht te promoveren gaf hij 
op. Zie: Universiteit van Amsterdam, Bibliotheek afd. Biologie, locatie Plantagebibliotheek (hierna 
UvA/PB): archief H. Engel, correspondentie met RW. van der Pas. 

14 J. Heimans, Zeventig jaar pangenenleer. Afscheidscollege (Amsterdam 1959); idem, 'Hugo de Vries and the 
gene concept', The American Naturalist 96 (1962) 93-104. 

15 UvA/AH: Archief Th.I. Stomps (als n. 10); UvA/PB: archief H. Engel (afschrift van brief van Heimans aan 
Van der Pas, 10 apr. 1972). Volgens Heimans wilden sommige vijanden van De Vries 'alleen de persoon en 
z'n werk klein krijgen; helaas niet zonder reden, en ook niet zonder succes'. 

16 UvA/PB: archief H. Engel (RW. van der Pas, 'From cell to chromosome', hoofdstuk 'Hugo de Vries als 
mensch'; manuscript). 

17 UvA/PB: archief H. Engel (afschriften van brieven van Heimans aan Van der Pas, 23 feb. 1972 en 10 apr. 1972). 
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pogingen om Van der Pas een meer genuanceerde indruk te geven van De Vries, somde 
Heimans in zijn brieven (ook) negatieve zaken over zijn leermeester op. Hierbij zijn ook 
opmerkingen over de houding van De Vries tegenover vrouwelijke studenten. Die op
merkingen zullen hierna aan de orde komen. 

Marie de Vries-Reuvens en Wies de Vries-Egeling 
De Vries kreeg de liefde voor planten van zijn moeder, Maria E. de Vries-Reuvens, mee.'" 
Zij was een dochter van de Leidse hoogleraar C.J.C. Reuvens en getrouwd met de jurist 
Gerrit de Vries die later een vooraanstaande positie in de regering bekleedde. Marie de 
Vries had veel belangstelling voor het werk van haar zoon en volgde het nauwlettend."* 
Zij was een van de trouwste bezoekers van de voordrachten die De Vries vanaf 1873 hield 
voor de Maatschappij Diligentia in haar woonplaats Den Haag. Aanvankelijk gaf hij er 
slechts incidenteel lezingen, maar vanaf eind 1898 verzorgde De Vries, op één uitzonde
ring na, iedere winter een botanische cursus van tien lessen. Mogelijk ging hij speciaal 
vanwege zijn moeder zolang met deze activiteit door. Een feit is dat hij kort na haar 
dood, in januari 1914, stopte met zijn optreden voor de Haagse Maatschappij.'" 

De Vries trouwde in 1879 met Louise (Wies) Egeling, dochter van een Haarlemse arts. 
Uit brieven die De Vries aan zijn echtgenote stuurde, blijkt dat zij goed op de hoogte was 
van zijn wetenschappelijk werk.-' Kennelijk vond hij het de moeite waard om haar over 
de resultaten van zijn onderzoek in te lichten. Wies de Vries-Egeling was zelfs zo goed 
ingevoerd in het werk van De Vries dat hij haar tijdens zijn afwezigheid de verzorging 
van zijn proefplanten toevertrouwde.^^ Het echtpaar De Vries kreeg vier kinderen. Eva, 
hun enige dochter, trad in de voetsporen van haar vader en ging in 1905 plant- en dier
kunde studeren. Dat was in die tijd, zeker voor een meisje, nog betrekkelijk ongewoon. 

Anna van Basse 
Toen Hugo de Vries, van 1866 tot 1870, in Leiden natuurwetenschappen met als hoofdvak 
plantkunde studeerde, was de universiteit nog een mannenbolwerk. Zowel het weten
schappelijk personeel als het gezelschap van studenten bestond uitsluitend uit mannen. 
Dit beeld veranderde pas toen Aletta Jacobs zich in 1871, als eerste vrouw in Nederland, 
liet inschrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het optreden van Aletta Jacobs vond 
in kleine kring navolging. Vrouwen, voornamelijk zij die afkomstig waren uit de 'hogere' 
klasse, begonnen zich te ontworstelen aan hun onderdrukte positie en kwamen op voor 

18 W. van Itallie-van Embden, 'Prof. dr Hugo de Vries', Haagsche Post 19 dec. 1925 (in UvA/AH: archief H. de 
Vries, inv. nr 85). 

19 Hetzelfde gold voor haar moeder, Hugo's grootmoeder, L. S. Reuvens-Blussé. Hugo de Vries stuurde beide 
dames overdrukken van zijn publicaties (UvA/AH: .Archief H. de Vries, inv. nr 7) en brieven, onder andere 
over zijn bezoek aan Darwin aan zijn grootmoeder (UvA/AH: archief H. de Vries, inv. nr 430), en over zijn 
bezoek aan .Amerika aan zijn moeder (zie: H. de Vries, 'O Wies! 't Is hier zo mooi'. Reizen in Amerika'. Geko
zen en ingeleid door Erik Zevenhuizen (.Amsterdam 1998)). 

20 Over het optreden van De Vries voor de maatschappij Diligentia, zie: UvA/AH: archief H. de Vries, inv. nr 
537 en 549. Op 12 nov. 1916 schreef De Vries aan I. Loeb: '1 lost my dear mother a few months before the war. 
In the last 15 years I was in the habit of visting her almost every forthnight at the Hague. It has taken away 
quite a large part of my interest in life. I am now the oldest of our whole branch (?| and this is quite a lonely 
feeling' (Library of Congress, Washington (USA): Loeb Papers. Kopie in UvA/AH: collectie uitgaande brie
ven H. de Vries). 

21 De Vries (n. 19), O Wies!. 
22 )ohn Innes Centre, Norwich (Eng): Bateson papers (brief van W. Bateson aan zijn echtgenote, 16 juli 1899: 

'Mevrouw De Vries does his plants in his absence and knows them every one, so he said. .AH the same he was 
dreadfully anxious to get back'.). 
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Hugo de Vries en zijn studente Eugenie Dubois in de stoomtram tijdens een excursie van 'De Club van 

Tien' naar Oost-Voorne op 22 september 1908. Collectie Bibliotheek Biologisch Centrum, Universiteit 

van Amsterdam. 

hun belangen en die van hun seksegenoten. Zij eisten vooral méér en beter onderwijs. Het 
geëmancipeerde optreden van Aletta Jacobs en haar medestandsters veroorzaakte grote 
opschudding in de maatschappij. Eind negentiende eeuw had vrijwel iedereen uit de burge
rij wel over de 'vrouwenkwestie' gehoord of gelezen." De meeste mensen, zowel mannen als 
vrouwen, meenden dat leden van het vrouwelijk geslacht geen wetenschappelijke carrière 
zouden moeten nastreven, omdat hun bestemming in het gezin lag. Er werd door een 
aantal (mannelijke) academici heftig gediscussieerd over de vraag of vrouwen geestelijk 
en lichamelijk wel in staat waren om wetenschappelijke prestaties te verrichten.-'* 

De Vries maakte de eerste feministische golf van heel nabij mee. Na zijn promotie, in 
1870, werkte hij enige jaren als leraar plant- en dierkunde aan de (eerste) HBS en de 
Openbare Handelsschool te Amsterdam, Ongetwijfeld werd er op deze (jongens)scholen 
onder de docenten over toelating van meisjes tot middelbare scholen en universiteiten 
gesproken. Meer nog kreeg De Vries met vrouwen en emancipatie te maken nadat hij in 
1877, na een verblijf van enkele jaren in Duitsland, de benoeming had aanvaard als lector 
in de experimentele plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam en kort daarna 
aan deze universiteit een aanstelling kreeg als hoogleraar in de botanie. 

In 1881 liepen er al drie vrouwen rond op de Hortus, namelijk Margo Middelburg (de 
latere echtgenote van de Zwitserse botanicus C. Schröter), Marie de Vries (een achternicht 
van Hugo, die trouwde met haar neef mr J.C. de Vries) en Anna Willink van Collen-van 
Bosse, een jeugdige weduwe. De dames werden ingeschreven als 'toehoorster'. Zij volgden 
een aantal colleges en practica, maar deden geen examen. Hoe ongewoon de aanwezig
heid van vrouwen op de universiteit in die tijd nog was, blijkt uit het feit dat het niet 
23 M. Cornelis en M. Hinderink, Vrouwen in Nederland en de Verenigde Staten (Houten 1989). 
24 M. Baranelli e.a.. Geachte promovendu, 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam 

(Amsterdam 1990); Bosch (n. 6), Geslacht van de wetenschap. 
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gepast werd geacht als zij tegelijk met de mannelijke studenten de collegezaal binnengingen. 
De dames traden pas binnen als de hoogleraar was gearriveerd en hun komst had aangekon
digd. Voor het verrichten van de practica was er voor hen een apart zaaltje gereserveerd.^' 
De dames lieten zich overigens door deze aparte behandeling niet ontmoedigen. Anna 
van Bosse genoot van het onderwijs van De Vries en kreeg daardoor zelfs haar levenslust 
weer terug.-'' Zij specialiseerde zich in algen en trouwde in 1883 met de zoöloog Max 
Weber, een collega van De Vries. In 1910 verleende de Utrechtse universiteit haar een ere
doctoraat. Anna Weber-van Bosse was daarmee de eerste vrouwelijke doctor honoris 
causa in Nederland. Dat zij zich ook na haar studietijd nog interesseerde voor het onder
zoek van De Vries blijkt uit het feit dat zij in haar tuin op het landgoed Eerbeek probeerde 
om zijn belangrijkste proefobject, namelijk Teunisbloemen, tot verwildering te brengen.-" 

Mia Boissevain 
Rond 1890 verschenen er in Nederland al meer vrouwen op de collegebanken. In het cur
susjaar 1895-1896 was één op de vijftig studenten vrouw.-*" De pioniers, vaak aangeduid 
met de term 'blauwkousen', kozen in het algemeen voor een studie in de medicijnen of 
farmacie, maar plant- en dierkunde oefende eveneens aantrekkingskracht op hen uit. 
Omdat botanie een verplicht onderdeel vormde van de studie in de medicijnen en farmacie 
kreeg De Vries veel van de dames onder zijn gehoor. Eén van hen was Mia Boissevain die 
in 1895 op zeventienjarige leeftijd begon als toehoorster en zich in 1896 aan de universiteit 
liet inschrijven voor de zogeheten K IV-opleiding (M.O. plant- en dierkunde, delfstoffen en 
aardkunde). Net als de meesten van haar vrouwelijke (en ook vele mannelijke) studiege
noten miste zij het in die tijd in Nederland vereiste diploma (gymnasium of HBS aange
vuld met staatsexamen Grieks en Latijn) om de doctoraalopleiding plant- en dierkunde 
te mogen volgen. Mia Boissevain schetste in haar autobiografie een levendig portret van 
De Vries, die zij beschouwde als een der grootste geleerden van zijn tijd: 

In gedachten zie ik hem nog met vlugge pas door de zonnige Hor tus lopen, waar de grond onder de 

oude Taxodium vol bloeiende Eranthis s tond. ledere vri jdagmiddag ging hij met een groepje s tudenten 

de tuin en de kassen rond en besprak met hen de belangrijkste planten. Een zeer typische figuur was 

hij, in zijn losse kleding, het juist grijzende haar boven het geniale voorhoofd, de fletsblauwe ogen, die 

een u i td rukk ing van gespannen krach t k o n d e n a a n n e m e n , de grote gebogen neus en het d u n n e 

kneveltje en kinbaardje, waaraan hij zenuwachtig trekken kon, de sterke zo herhaaldelijk fris gewassen 

handen waarmee hij omzichtig een bloem of een plant kon betasten. De Vries had een grote eenvoud 

en kameraadschappelijkheid in de omgang maar wie hem beter leerden kennen ontdekten op den duur 

vreemde kanten aan zijn karakter. Hij had een sterke emotionele natuur , zijn eigen nieuwgewonnen 

inzichten beroerden h e m innerlijk heftig. Hij had niet de olympische kalmte die men bij geleerden 

verwacht. Ook zijn leerlingen ondervonden dikwijls de eigenaardigheden van zijn wisselend tempera-

25 .^.A. Weber-van Bosse, 'Een vriendengroet vooraf'. Vakblad voor Biologen 14 (1933) 190-191; J.Th. Koster en 
T.S.S. van Benthem jutting, 'Notice sur madame dr. A..A. Weber née Van Bosse è l'occasion de son 90-ième 
anniversaire', B/i/n!t'« Suppl. II (1942) 3-9. 

26 Koster en Van Benthem jutting (n. 25), 'Notice', en De Wilde (n. 7), Nieuwe deelgenoten, 200 en 327; 
Rijksuniversitieit Groningen, Universiteitsbibliotheek: archief I.W. Moll (brief van A.A. Weber-van Bosse 
aan I.W. Moll, 19 april 1897). 

27 J. W^esterdijk, 'Frau dr. Anna Weber-van Bosse, neunzig lahre', Blumea Suppl. II (1942) 12-14. 
28 G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het Hoger Onderwijs in Nederland tussen iSiji en 1940 (Hilversum 

1997) 41. 
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ment. Het leek wel alsof zijn geestelijke energie geheel werd opgeëist door zijn werk - wat daarbuiten 
viel prikkelde en hinderde hem. Dit gaf aan zijn omgang een onzeker element, waardoor velen teleur
gesteld werden, die de geleerde in hem zijn blijven vereren.-'* 

Tine Tammes 
In 1899 werkte de Groningse Jantina (Tine) Tammes enkele maanden bij De Vries in 
Amsterdam. De studente, die in 1897 de K IV-akte had behaald, kwam daar door bemidde
ling van de botanicus J.W. MoU, een vriend van De Vries en hoogleraar in Groningen.^" 
MoU had Tammes aangesteld tot zijn assistente en wilde haar enige tijd bij De Vries deta
cheren om haar te laten kennismaken met onderzoek naar erfelijkheid en evolutie. Moll 
deed zijn verzoek aan De Vries om de stageplaats in een brief van november 1898, de tijd 
waarin De Vries druk in de weer was met zijn proeven en hij aan de vooravond stond van 
het uitbrengen van zijn belangrijkste ontdekkingen. Moll was daarvan door middel van 
hun onderlinge correspondentie goed op de hoogte." Om mogelijke bezwaren van De 
Vries tegen de komst van Tammes bij voorbaat weg te nemen schreef hij: 'Ik weet wel, dat 
je er niet zo heel erg op gesteld zijt, een dame voor onderzoek op bezoek te hebben, maar 
ik geloof dat je dit erg mee zal vallen; zij kan zeer goed op zichzelf werken en haar eigen 
weg gaan, zodat ik er zeker van ben dat je geen last van haar zult hebben'.-'-

De Vries antwoordde per kerende post dat hij grote bezwaren had, maar het verzoek 
van zijn vriend toch niet wilde weigeren. 'Maar', zo voegde hij er aan toe: 'gaarne zou ik 
toch vooraf meer weten, van wat zij (en gij) er zich van voorstelt. Het zal m.i. erg tegen
vallen.'-'-' Het antwoord op deze vraag was blijkbaar bevredigend, want nog in december 
stuurde De Vries Moll een literatuurlijstje voor Tammes, opdat zij begin 1899, direct na 
de kerstvakantie, goed voorbereid aan haar stage zou kunnen beginnen.''' Hoe de samen
werking tussen hen beiden verliep is niet bekend, maar kennelijk had De Vries wel oog 
voor Tammes' persoonlijke situatie, want half februari schreef hij MoU dat zij zich in de 
hoofdstad nog erg eenzaam voelde.-'̂  Uit deze brief blijkt tevens dat er in die tijd een 
assistent werd gezocht op het Phytopathologisch Laboratorium 'Willie Commelin Scholten' 
(WCS) in Amsterdam en dat Moll De Vries had verzocht te bemiddelen om de baan aan 
Tammes te geven. 

De Vries had een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het WCS, in 1894, en hij 
was de eerste voorzitter van het stichtingsbestuur. Op het moment dat MoU zijn verzoek 
deed, had De Vries echter juist het voorzitterschap overgedragen aan zijn leerling F.A.F.C. 
Went, inmiddels hoogleraar in Utrecht. De Vries antwoordde MoU dat hij vreesde inzake 
de vacature op het WCS voor Tammes weinig te kunnen doen, omdat hij niet meer in het 

29 M. Boissevain, 'Een Amsterdamsche familie' (z.pL, z.j.). Internationaal Informatiecentrum en Archief voor 
de Vrouwenbeweging, Amsterdam (hierna IIAV). 

30 Over T. Tammes, zie o.a.: I.E. de Wilde, 'lantina Tammes (1871-1947), Nederlands eerste hoogleraar in de 
erfelijkheidsleer' in: G.A. van Gemert e.a. ed., Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken: Groningse 
geleerden 1614-19S9 (Hilversum 1989) 187-206; en LH. Stamhuis, 'A female contribution to early genetics: Tine 
Tammes and Mendel's laws for continuous characters', Journal oj the History of Biology 28 (1995) 495-531. 

31 In 1993 vestigde LH. Stamhuis de aandacht op de in Groningse Universiteisbibliotheek (hierna RUG/UB) 
aanwezige correspondentie tussen I.W. Moll en H. de Vries. In haar hiervoor genoemde publicatie (Stam
huis, n. 30) vermeldde zij een aantal citaten uit deze brief\visseling met betrekking tot Tine Tammes, 

32 RUG/UB: archief I.W. Moll, Copieerboek 3, p. 420-421 (brief van Moll aan De Vries, 9 nov. 1898). 
33 RUG/UB: archief I.W. MoU (brief van De Vries aan Moll, 11 nov. 1898). 
34 RUG/UB: archief I.W. MoU (brieven van De Vries aan MoU, 17 dec. 1898 en 27 dec. 1898). 
35 RUG/UB: archief J.W. MoU (brief van De Vries aan MoU, 13 febr. 1899). 
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bestuur zat en hij vervolgde: 'Het bezwaar was vooral, dat men van een dame niet vergen 
kan in weer en wind de inspecties op de velden te houden; ik heb dit eenmaal in guur 
weer gedaan en 't is ellendig werk ...'-'^ Kennelijk zag De Vries het genoemde bezwaar zelf 
niet als onoverkomelijk, want hij schreef verder: 'Ik heb de hoop dat men niemand 
anders zal kunnen vinden en dus Mej. Tammes toch wel zal aanstellen'.'^ 

De door Patricia Faasse gewekte indruk dat Tammes het assistentschap misliep door 
De Vries, is misleidend.-"* De Wilde liet zien dat het verzet kwam van C.J. Sickesz, direc
teur-generaal voor Landbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze ambte
naar achtte een vrouw ongeschikt voor de functie van assistent op het WCS en hij sprak 
daarom het vetorecht uit dat hij bezat omdat de regering het laboratorium subsidie ver-
leende.-''* Dat het assistentschap op het Phytopathologisch Laboratorium Tammes' neus 
voorbij ging bleek, zeker achteraf gezien, geen gemiste kans voor de wetenschap. Zij had 
duidelijk veel opgestoken tijdens haar stage bij De Vries. Enkele jaren na haar terugkeer in 
Groningen begon Tammes met kruisingsonderzoek naar de erfelijke eigenschappen van 
gecultiveerd vlas. In 1911 ontving zij een eredoctoraat en in 1919 werd zij benoemd tot bij
zonder hoogleraar in de genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het was de eerste 
leerstoel in deze richting. Tammes werd daarmee, na Westerdijk, de tweede vrouwelijke 
hoogleraar in Nederland. 

Dat De Vries, in ieder geval in 1907, waardering had voor het werk van Tammes blijkt 
uit een brief die hij dat jaar aan Moll schreef naar aanleiding van een publicatie van 
Tammes in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: 'Wat een 
geweldig stuk van TT. over 't vlas'.'*" Omgekeerd liet Tammes zich eveneens waarderend uit 
over De Vries. In een felicitatiebrief aan De Vries uit 1928 bedankte zij hem uitvoerig en 
ogenschijnlijk zeer oprecht.''' 

36 Ibid. 
37 Ibid. Helemaal onwaarschijnlijk was deze gedachte niet. J. Ritzema Bos, de directeur van het WCS, had 

Tammes graag willen aanstellen (De Wilde (n. 8), Nieuwe deelgenoten, 203 en 329). L ît gold hoogst waar
schijnlijk ook voor de oprichtster en bestuurslid van het WCS, mevrouw H. Scholten-Commelin, een actief 
feministe die zich later (ook) voorstander tooonde van de benoeming van Joh. Westerdijk tot directeur (J. 
Westerdijk, 'Siebenundvierzig jahre Arbeit in der Phytopathologie', Miff, aus der Biol. Bundesanstalt Berlin-
Dahleni 80 (1954)). 

38 'Moll's collega Hugo de Vries, destijds hoogleraar in de plantkunde aan de Universiteit van Amsterdam, was 
minder uitgesproken over haar kwaliteiten. Over haar sekse des te meer. Naar aanleiding van MoUs verzoek 
mee te werken aan een poging haar tot medewerkster van het Phytopathologisch Laboratorium Willie 
Commelin Scholten te bevorderen schreef hij dat "men van een dame niet vergen kan in weer en wind de 
inspecties op de velden te houden; ik heb dit eenmaal in guur weer gedaan en 't is ellendig wer'" (RE. 
Faasse, 'De appel van Eva' in: RW. Klein e.a.. Een beeld van een academie (Amsterdam 1998) 102-103). In het 
citaat uit de brief van De Vries zijn de eerste vijf woorden, namelijk 'Het bezwaar was vooral', weggelaten, 
waardoor de zin een andere lading krijgt. 

39 De W^ilde (n. 7), Nieuwe deelgenoten, 203. Uit de door De Wilde geciteerde brieven van Ritzema Bos aan 
MoU blijkt ook dat directeur Ritzema Bos Tammes graag had willen aanstellen vanwege haar geschiktheid 
en bekwaamheid. 

40 RUG/UB: archief I.W. MoU (brief van De Vries aan MoU, 31 dec. 1907). 
41 'Niet alleen nu denk ik terug aan bijna 30 jaar geleden, toen ik gedurende eenige maanden bij U mocht wer

ken, de herinnering daaraan is voortdurend levendig gebleven door den grooten invloed die mijn verblijf bij 
U op mijn denken en werken heeft gehad. Ik ben U daarvoor zeer dankbaar, meer dan ik hier kan zeggen en 
voel het als een groot voorecht mij toch enigszins bij Uw leerlingen te mogen rekenen' (UvA/AH: archief H. 
de Vries, inv. nr 587 (brief nr 948; Tammes aan De Vries, 15 feb. 1928)). 
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Club van Tien en Eva de Vries 
Tijdens zijn hoogleraarschap richtte De Vries clubjes op voor zijn studenten. Eind negen
tiende eeuw vormde hij met een aantal van zijn leerlingen een groepje onder de naam de 
Lustige Fangenen. In 1904 nam hij het initiatief tot oprichting van een studieclubje dat 
bekend werd als de Club van Tien.''^ Deze club bestond uit een tiental studenten dat om 
de één of twee weken een avond onder leiding van De Vries bij elkaar kwam. Niet iedere 
student in de plant- en dierkunde kon lid worden van deze club, maar alleen degenen die 
door De Vries werden uitgekozen. De Lustige Fangenen bestond uitsluitend uit mannelijke 
studenten (er waren toen nog nauwelijks biologiestudentes), maar voor de Club van Tien 
vroeg De Vries ook een aantal vrouwen. Bij de oprichting in mei 1904 behoorden Annie 
Buekers, To Sluiter en Mien Hellmund tot de uitverkorenen; toen de laatstgenoemde na 
een jaar uit Amsterdam vertrok, mocht Suze Ronner haar plaats in de club innemen. 
Waar de selectie van De Vries op berustte, is niet precies bekend. Een feit is dat hij niet 
uitsluitend studenten koos die opgingen voor het doctoraalexamen; genoemde jonge 
vrouwen volgden allen de M.O.-opleiding. Volgens Stomps, die ook lid was van deze 
club, verlangde De Vries van zijn leerlingen vooral 'hartelijke gevoelens, geen Duitsche 
professorenvrees, eene zekere natuurlijke eenvoudigheid, geen deftigheid, die ... maar al 
te vaak leegheid verbergt, en dan bovenal natuurlijk hard werken en liefde voor de plant
kunde en de natuur'.'" 

Op de clubavonden, waar een ongedwongen sfeer heerste, moesten de leden om de 
beurt een lezing gehouden en werd gesproken over ontwikkelingen op het vakgebied. 
Minstens één maal per jaar ging de Club enkele dagen op excursie. Blijkens de verhalen 
en de foto's ging het er op deze reisjes vrolijk en informeel aan toe."*** Tussen de leden van 
de club en Hugo de Vries bestond een sterke en in veel gevallen levenslange band. Annie 
Buekers hield in 1928, bij de viering van de tachtigste verjaardag van De Vries, een lof
zang op haar leermeester en schreef: 'geen docent heeft als hij, met zoveel liefde, zijn 
groote kennis onder de menschen gebracht.' Zij noemde De Vries een hartelijke, bemin
nelijke man, een 'menschenkenner bij uitnemendheid'.-''' 

Naast de Club van Tien, ook wel de Maandagavondclub genoemd, werd, in oktober 
1906, een nieuwe club van veelbelovende studenten opgericht, de Woensdagavondclub, 
die eveneens gemengd was.'''' Tot de Woensdagavondclub behoorden onder anderen 
Jacob Heimans en ook Eva, de dochter van Hugo de Vries. Hugo de Vries zou, naar verluidt, 
voor geen van zijn kinderen een gemakkelijke vader zijn geweest.••" Feit is echter dat hij, 
ondanks zijn positie, voor Eva kennelijk geen belemmering vormde om plantkunde te gaan 

42 Over de Club van Tien, zie: UvA/AH: archief H. de Vries, inv. nr 89,130-139, 256, 345; Uv.A/.AH: archief Th.J. 
Stomps, inv. nr 23-27. 

43 Th.J. Stomps, 'Persoonlijke herinneringen aan prof. Hugo de Vries', De Telegraaj 11 feb. 1923 (in UvA/AH: 
archief H. de Vries, inv. nr 85). 

44 Zie n. 42. 
45 A. Bremer-Buekers, 'Bij het portret'. Natura (15 feb. 1928) 21-23. 

46. Over de Woensdagavondclub, zie: 'Notulen van vergaderingen en overzichten van gehouden voordrachten 
van "De Woensdagavondclub", 1906' (Uv.A/.AH: overig aanwezige materiaal), en archiefstukken vermeld bij 
n. 42. 

47 Door De Vries' 'onbeheerste uitvallen' en zijn 'machtspositie' ontstond er volgens Heimans, 'om hem heen 
een sfeer van onbehagen, op z'n minst van onzekerheid, ook bij degenen die hem vereerden en hem nastonden, 
zelfs bij zijn eigen kinderen' (UvA/PB: archief H. Engel (afschrift van brief van Heimans aan Van der Pas, 10 
apr. 1972)). Nora Darwin, een studente van Bateson die in 1910 bij De Vries thuis had gelogeerd, herinnerde 
zich De Vries als 'an alarming Father-figure, not on very easy terms with his son and daughter ' (collectie 
P.W. van der Pas, Grass Valley CA (US.A); brief van Nora Barlow-Darwin aan RW. van der Pas, 22 juli 1961 
(kopie in UvA/AH)). 
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studeren. Je zou eerder kunnen denken dat zij door zijn optreden en werk geïnspireerd 
werd om die studierichting te kiezen. Zij begon in 1905 aan de K IV-opleiding en deed -
blijkens foto's uit die tijd - opgewekt mee aan de door haar vader georganiseerde excur
sies van zowel de Woensdag- als de Maandagavondclub. Volgens Heimans was de situatie 
echter minder rooskleurig. In een van zijn brieven aan Van der Pas schreef hij dat Eva te 
lijden had onder de antipathie van De Vries voor meisjesstudenten in het algemeen.•*** 
Heimans meende verder dat Eva assistente werd bij haar vaders collega, prof. E.C. 
Verschaffelt, omdat zij 'op de vlucht' ging voor haar vader.-*' Daar staat echter tegenover 
dat Eva de Vries omstreeks 1912/13 wel met medewerking van haar vader een nieuwe bewer
king maakte van een boek van Darwin.'° Na het behalen van haar M.O.-akte vertrok zij 
naar Zwitserland waar zij promoveerde en een echtgenoot vond. Heimans herhaalde zijn 
opmerking over de antipathie van De Vries voor meisjesstudenten in een andere brief aan 
Van der Pas. Hij schreef daarin dat De Vries een 'ongeveinsde afkeer' had van meisjes
studenten, maar hij voegde er aan toe dat De Vries tegelijk blijk gaf van een 'vriendelijke 
houding tegenover enkele van hen, bijv. die verloofd of gehuwd waren met z'n bevriende 
leerlingen'.^' 

Het is interessant om de uitspraken van Heimans over De Vries te vergelijken met 
diens eigen notities en opmerkingen. In een van de boeken die De Vries zelf (aan de hand 
van knipsels uit dagbladen en journalen) over zijn leven samenstelde nam hij de tekst op 
van een Sinterklaasgedicht dat hij, samen met een zelfgeborduurd zakdoekje, van een 
studente had gekregen.'- De Vries, die kennelijk ingenomen was met deze geste, schreef 
de jonge vrouw als antwoord een gedicht dat eindigde met de woorden: 'Wie heeft U dit 
grapje nu bereid? 'T is een smakelijke, ondeugende meid.''-' Als je De Vries zelf moet gelo
ven stond hij welwillend tegenover de vrouwen die bij hem kwamen studeren. In 1927 
werd De Vries, hij was toen bijna tachtig jaar oud, geïnterviewd door Annelèn, mede
werkster van het Algemeen Handelsblad. Op de vraag: 'En ... professor; wat is uw oordeel 
over de vrouwelijke student?' had de grijze geleerde gelachen en gezegd: 'Ik heb de eerste 
jonge dames aan de Universiteit en op mijn colleges zien komen. Het waren intelligente 
meisjes; zij kwamen uit een beschaafd milieu, zij hadden open hersens, en wisten zich 
aan te passen. Later, toen het aantal groeide; toen veel meer jonge vrouwen zich tot het 
Hooger Onderwijs voelden aangetrokken, bleven mijn ervaringen niet altijd even gunstig. 
Toen heb ik wel eens geconstateerd, dat niet het onderwijs, maar andere dingen, andere 
belangen op den voorgrond traden. Och, het is begrijpelijk, het is menschelijk maar ... 
de wetenschap werd er niet door gebaat'. '̂' 

48 UvA/PB: archief H. Engel (afschrift van brief van Heimans aan Van der Pas, 23 febr. 1972). 
49 Ibid. 
50 C. Darwin, Her ontstaan der soorten door natuurlijke teeltkeus; oorspronkelijk bewerkt door T.C. Winkler -

vierde uitgave, opnieuw bewerkt en met aantekeningen voorzien door Eva de Vries, met medewerking van 
Hugo de Vries (2dl.; Amsterdam 1913). 

51 UvA/PB: archief H. Engel (afschrift van brief van Heimans aan Van der Pas, 10 apr. 1972). 
52 Collectie P.W. van der Pas, Grass Valley, CA (USA): 'Knipsels uit dagbladen en journalen Isamengesteld 

door Hugo de Vries], Vol. II, oct. 1930', p. 269 (kopie in UvA/AH). Het gedicht van de studente was onderte
kend met IvB (= Julia van Bork). 

53 Ibid. De regels uit het gedicht van De Vries vormden een variant op die van |vB die in haar plagende gedicht 
had geschreven: 'Weet U wie dit voor U heeft bereid, 't Is een akelige, ondeugende meid'. 

54 .Annelèn, 'Professor dr. Hugo de Vries en de Amsterdamsche Universiteit', Algemeen Handelsblad, zaterdag
bijvoegsel, 15 okt. 1927 (in UvA/AH: archief H. de Vries, inv. nr 85). 
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Frederique van Uildriks en Bessie Palmer 
Ook buiten zijn familie en de universiteit om kreeg De Vries tijdens zijn leven te maken met 
vrouwen met belangstelling voor botanie. Eén van hen was de lerares Frederique J. van 
Uildriks die, afzonderlijk en samen met haar levenspartner, de atheïst en socialist Vitus 
Bruinsma, een stroom publicaties het licht deed zien over de natuur." De geëmancipeerde 
Van Uildriks schreef artikelen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en De [Groene] 
Amsterdammer, vertaalde Duitse werken, zoals Plantenschat (1898), en was (co-)auteur 
van onder meer Vlinderwereld (1899) en Natuurgenot (1900). 

Het poëtisch-sentimentele werk van van Uildriks werd door Hugo de Vries zeer positief 
beoordeeld. Hij schreef lovende recensies over haar boeken in het door hem geredigeerde 
tijdschrift Album der Natuur. De Vries had vooral waardering voor de wijze waarop Van 
Uildriks haar liefde voor de natuur overbracht op het publiek. Na de verschijning van 
Natuurindrukken (1903) schreef hij dat dit werk gekenmerkt werd door 'warme bewon
dering en aanstekelijk genot'. De Vries meende dat het boekje 'onweerstaanbaar' zou zijn 
voor de lezers.'*^ Lyrisch was De Vries ook over Van Uildriks bundel Herleven (1905). In 
een recensie schreef hij: 'Hoe meer wij met de natuur omgaan, des te tevredener en vrolijker 
wordt onze levensopvatting, des te edeler onze denkbeelden en onze bedoelingen. En het 
boek van Van Uildriks is een apostel van deze leer, die naar ik hoop en vertrouw menig
een bekeeren zal'. De Vries beschouwde Herleven als 'baanbrekend'.'^ 

Het werk van Van Uildriks lijkt qua stijl en inhoud zo duidelijk verschiUend van dat 
van De Vries zelf dat zijn loftuitingen aan haar adres bevreemding wekten bij onderzoekers, 
zoals de Utrechtse historicus van de natuurwetenschappen Bert Theunissen die in een 
publicatie uit 1993 opmerkte: 'zelfs deze door de wol geverfde professional blijkt bijvoor
beeld nog helemaal vertederd te kunnen worden door de blaartrekkend-zoete natuur
lyriek van ene Mej. F.J. van Uildriks'.'** De onmiskenbare waardering van De Vries voor 
het lyrische werk van Van Uildriks past kennelijk niet in het beeld dat hedendaagse 
onderzoekers van hem hebben. In de tijd dat De Vries nog hoogleraar was, zullen zijn 
coUega's er waarschijnlijk minder van hebben opgekeken: waardering voor het gebruik 
van verheven en gezwollen taal was toen heel gewoon. Het enthousiasme van De Vries 
voor de publicaties van Van Uildriks hing mogelijk samen met het respect dat deze 
schrijfster van haar kant toonde voor zijn optreden en werk. De feministische Van 
Uildriks schreef een uitvoerige en lovende dagbladrecensie over zijn reisboek Naar 
Californië en sprak in een andere krant opgetogen over de botanische lessen van De Vries 
voor de Maatschappij Diligentia, waarvoor zij speciaal van haar woonplaats Lochem naar 
Den Haag op en neer reisde.''* 

De allergrootste bewonderaarster van Hugo de Vries was waarschijnlijk Elizabeth Day 
(Bessie) Palmer, lerares plantkunde aan de Los Angeles High School, die tijdens De Vries' 
reizen in Amerika in 1904 en 1906, bij zijn cursus voor de University of California als zijn 
assistente optrad. Miss Palmer ontpopte zich tot een trouwe supportster en fan van De 

55 Over F.L van Uildriks zie: E.R. ter Braak, 'Frederica lohanna van Uildriks (1854-1919)', Heimans en Thijsse 
Nieuwsbrief nr 8 (juli 1996) 3-4; M. Bosch en E. ter Braak, 'Dagboek van een "vrij" huwelijk' in: Parallelle levens. 
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 18 (1998) 117-140; IIAV: biograf map F.I. van Uildriks. 

56 H. de Vries, 'Boekaankondiging', Album der Natuur {190}) 406-408. 
57 H. de Vries, 'Herleven', .Album der Natuur (190'i) 369-372. 
58 B. Theunissen, 'Natuursport en levensgeluk. Hugo de Vries, Eli Heimans en lac.P. Thijsse', Gewina 16 (1993) 

287-307. 
59 F.J. van Uildriks, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 mei 1905 (in UvA/AH: archief Hugo de Vries, inv. nr 

82); idem in: Dagblad voor Stad en Land, 16/17 nov. 1912 (in UvA/AH: archief H. de Vries, inv. nr 386). 
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Vries en diens werk. Ze schreef enkele honderden, soms nogal geëxalteerde brieven naar 
De Vries, leerde zelfs Nederlands om zijn werk beter te kunnen begrijpen.'"' De Vries liet 
zich de bewondering van de dertig jaar jongere vrouw enigszins verbaasd maar ook 
geamuseerd aanleunen. Hij hield het contact in stand door het sturen van overdrukken 
en - deels persoonlijk getinte en soms openhartige - brieven." 

Ten slotte: Johanna Westerdijk 
Johanna (Hans) Westerdijk (1883-1961) begon, na afronding van de Hoogere Burger
school voor Meisjes te Amsterdam, in 1900 met haar studie aan de Universiteit van 
Amsterdam.''- Na het behalen van de K IV-akte, in december 1904, zette zij haar studie in 
het buitenland voort. Evenals Mia Boissevain vóór haar en onder anderen Eva de Vries na 
haar, behaalde Westerdijk haar doctorstitel in Zurich waar de eisen die gesteld werden 
aan de vooropleiding minder streng waren dan in Nederland. Westerdijk promoveerde in 
maart 1906 cum laude op een studie naar de regeneratie van bladmossen. Een maand 
later begon zij haar carrière als directeur van het Phytopathologisch Laboratorium 
'Willie Commelin Scholten', toen nog gevestigd in Amsterdam en later in Baarn. In 1907 
kreeg zij tevens de supervisie over het Centraal Bureau voor Schimmelcultures dat in het 
WCS werd ondergebracht. Nadat Westerdijk al in 1917 benoemd was tot buitengewoon 
hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, verkreeg zij in 1930 dezelfde functie aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

Johanna was een zelfverzekerde, geëmancipeerde vrouw die gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen als een vanzelfsprekende zaak beschouwde. Voor haarzelf bestond het 
dilemma 'vrouw of geleerd' in het geheel niet, maar zij besefte dat dit voor veel vrouwen 
anders lag. Zij had een scherp oog voor de achterstand van vrouwen in de wetenschap. 
Door haar lichtend voorbeeld en door haar vrouwgericht beleid oefende Johanna Wester
dijk een stimulerende kracht uit op vrouwelijke studenten in de biologie. Zij trok veel 
studentes aan en verzamelde een kring van vrouwelijke assistenten en promovendi om 
zich heen, zodat er wel spottend werd gesproken over de 'vrouwenhegemonie in Baarn'.*" 
Hoewel geen uitgesproken feministe, toonde Westerdijk zich actief in de Vereniging voor 
Vrouwen met een Academische Opleiding en de International Federation of University 
Women. 

Westerdijk vertelde bij haar afscheid als hoogleraar, in 1952, dat de colleges van Hugo 
de Vries diepe indruk op haar hadden gemaakt en vervolgde: 'Merkwaardigerwijze stond 
hij echter aan de nieuw aangekomen drie studenten in 1900 het volgen van een practicum 
niet toe. Een beetje opstandigheid bracht mij er toe onderdak te vragen in het Phyto
pathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten, waar dr. C.J.J. van Hall, een mij 
bekende vroegere assistent van De Vries, zich over mij ontfermde en mij de plantenana-
tomie bijbracht. Toen ik aan het einde van de cursus mijn zonde aan De Vries opbiechtte, 

60 UvA/AH: archief H. de Vries, inv. nr 106 (ingekomen brieven van Elizabeth Day Palmer). Zie ook; De Vries 
(n. 20), O Wies!. 

61 Collectie P.W. van der Pas, Grass Valley CA (USA): brieven van De Vries aan E.D. Palmer, 1904-1933 
(kopieën in UvA/AH: collectie uitgaande brieven H. de Vries). 

62 Over Westerdijk, zie o.a.: M. P. Löhnis e.a., Johanna Westerdijk, een markante persoonlijkheid (Wageningen 
1963); I. de Ridder en W. Teepe, Leven en werk van Johanna Westerdijk (doctoraal-scriptie Biohistorisch 
Instituut Utrecht) (Utrecht 1980) 19; en M. Bosch (n. 6), Geslacht van de wetenschap. 

63 De Ridder en Teepe (n. 62), Johanna Westerdiih M. Bosch, 'Een vrouwenhegemonie in Baarn: professor dr. 
Johanna Westerdijk, directrice van het Laboratorium "Willie Commelin Scholten'" in: T. van Loosbroek e.a. 
red.. Negende Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Geleerde vrouwen (Nijmegen 1988). 
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zei hij heel droog: "Dan kan je dus het practicum van het tweede jaar volgen"'.*-» Van Hall 
had enigszins andere herinneringen aan Westerdijks eerste schreden op het gebied van de 
biologie. In een publicatie uit 1930, ruim twintig jaar vóór Westerdijks afscheidsrede, 
schreef hij dat Johanna tijdens haar eerste studiejaren op zekere dag het Phytopa
thologisch Laboratorium WCS binnenstapte met de opmerking: 'Zeg, die vaatbundels 
beginnen me zo vreeselijk te vervelen; zou ik hier niet een beetje kunnen werken?'''' Kort 
daarna was zij op het WCS begonnen met het maken van schimmelcultures. Hoe het ook 
zij, Westerdijk sprak in haar afscheidsrede waarderend over De Vries en het feit dat hij 
haar destijds had voorgedragen als directeur van het WCS.'''' Met geen woord repte zij bij 
deze gelegenheid over enigerlei vorm van tegenwerking. 

Laten we proberen de geschiedenis te ontrafelen. Om te beginnen de weigering van De 
Vries om Johanna toe te laten tot het practicum. Als het waar is dat De Vries Westerdijk 
bij de aanvang van haar studie afremde, had dat waarschijnlijk niet te maken met het feit 
dat zij een vrouw was, maar met de grote toeloop van biologiestudenten, zowel vrouwen als 
mannen, aan het eind van de negentiende eeuw. De Vries stelde zich, blijkens bovenstaand 
citaat van Westerdijk, aan het begin van het studiejaar 1900-1901 niet alleen terughou
dend op tegenover haar, maar ook tegen de andere nieuwkomers. Hij maakte zich in die 
tijd duidelijk zorgen dat er teveel biologen zouden komen. De jeugdige W.M. Docters van 
Leeuwen werd, toen hij zich in 1899 als student in de plant- en dierkunde aanmeldde, door 
De Vries ontvangen met de woorden: 'U is al no 11, zoudt u niet een ander vak kiezen ?''•'' 
Halverwege 1900 waarschuwde De Vries in een publicatie jeugdige natuurliefhebbers 
ervoor dat de arbeidsmarkt voor biologen overvoerd zou raken.** In Amsterdam, waar de 
toeloop het sterkst was, stonden dat jaar dertig studenten plant- en dierkunde ingeschreven; 
de drie Rijksuniversiteiten uit die tijd (Leiden, Utrecht en Groningen) telden tezamen 28 
aanstaande biologen. De groei van het aantal biologiestudenten had vermoedelijk veel te 
maken met het optreden van de beide Amsterdamse onderwijzers E. Heimans en Jac.P. 
Thijsse dat tot een plotselinge opbloei leidde van de belangstelling voor natuurstudie.' ' ' 
De waarschuwing van De Vries maakte kennelijk indruk. Er meldden zich in Amsterdam 
aan het begin van het studiejaar 1900-1901 slechts enkele studenten; één daarvan was de 
zeventienjarige Johanna Westerdijk.^" 

64 J. Westerdijk, Afscheidsrede aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam op 22 november 19^2 te Hilversum 
(Baarn 1952). 

65 C M . van Hall, 'Iets uit den ouden tijd'. Vakblad voor Biologen 12 (1931) 141-143. 
66 Westerdijk (n. 64), .Afscheidsrede. 
67 Volgens W.M. Docters van Leeuwen arriveerden in 1899 twaalf studenten (elf heren en één dame); 'Oom 

Doe', 'Een botanische excursie in 1899', Gymnorhina 2 (1949)13-15; idem Papyrus 3(2) (1989) 10-11. Volgens 
Stomps ging het in 1898-99 om elf studenten, waaronder één vrouw, J. Reynvaan, de latere echtgenote van 
Docters van Leeuwen, en in 1899-1900 om elf studenten, zeven mannelijke, waaronder Docters van 
Leeuwen, en vier vrouwelijke. Uv.A/.AH: overig aanwezige materiaal: Overzicht van eerstejaars studenten in 
de plant- en dierkunde aan de Universiteit van Amsterdam; opgeschreven door Stomps in 1947, later door 
anderen bijgewerkt. 

68 H. de Vries, 'Vooruitzichten in plant- en dierkunde'. Album der Natuur (1900) 210-215; idem. De Levende 
Natuur^ (1901) 85-87. Een uittreksel van dit artikel verscheen in Het Nieuws van den Dag, derde blad I1900I. 

69 M. Coesèl, Zinkviooltjes en zoetwaterwieren. J. Heimans (18S9-197S). Natuurstudie en natuurbescherming in 
Neder/nm/ (Hilversum 1993) (tevens proefschrift Universiteit van Amsterdam), hfdst. 1. 

70 Volgens Westerdijk arriveerden dat studiejaar drie studenten plant- en dierkunde (Westerdijk (n. 64), 
Afscheidsrede). Stomps (n. 66) vermeldt slechts twee namen: behalve Westerdijk ene mr. W.M. van der Werk 
over wiens verder lot niets bekend is. In de Jaarboeken van de UvA zijn de vermeldde studenten van de 
Faculteit der Wis- en Natuurkunde niet uitgesplitst per studierichting. 
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Westerdijk behoorde niet tot de Club van Tien. Mogelijk omdat zij in december 1904, een 
halfjaar na de oprichting van de club, haar K IV- examen deed en vermoedelijk daarvoor 
al bezig was met het plan om haar studie in het buitenland voort te zetten. De Vries moet 
in die tijd wel reeds veel vertrouwen in Westerdijk hebben gehad, want een halfjaar later 
droeg hij haar voor als opvolger van J. Ritzema Bos die in januari 1906 zou vertrekken als 
directeur van het WCS. '̂ In een brief van Went aan C.W.R. Scholten, bestuurslid van het 
WCS, van 24 juli 1905, wordt De Vries geciteerd die Westerdijk aanbeveelt met de woor
den: 'Zij is een onzer beste leerlingen, stil en degelijk en met een goed verstand. Zij heeft 
zeer veel gewerkt, vooral met het microscoop en al heeft zij nog geen plantenziekten 
bestudeerd, toch acht ik haar voor dat werk zeer goed onderlegd'.^^ Westerdijk had op dat 
moment haar studie in Zurich nog niet afgerond, maar na enige aandrang vanuit 
'Amsterdam' kon zij versneld promoveren-^^ Toen Westerdijk in april 1906 haar functie 
aanvaardde was zij pas 23 jaar oud en bezat zij nauwelijks ervaring op het gebied van 
f)'topathologie, laat staan met werk in de land- en tuinbouw. Ritzema Bos maakte bij zijn 
vertrek op enigszins kleinerende wijze duidelijk dat hij weinig vertrouwen had in de toe
komst van het instituut onder zijn opvolger, niet omdat zij een vrouw was, maar omdat 
volgens hem Westerdijk - hoewel talentvol - te weinig kennis en ervaring voor die functie 
had."'' Al spoedig bleek echter dat het bestuur van het WCS, met de kredietbenoeming 
van de jonge biologe een uitstekende keuze had gedaan: Westerdijk bracht het instituut 
tot grote bloei en aanzien.7' 

Publicatie van de anekdote 
Tijdens het leven van Johanna Westerdijk is er noch door haarzelf noch door anderen iets 
op papier gezet over tegenwerking van De Vries tijdens haar studietijd. De keren dat zij in 

71 IIAV, .Archief Joh. Westerdijk nr 31: tekst van toespraak door F.A.F.C. Went bij opening vergrote laboratori
um in 1928 (getypte tekst, 12 p.); interview met Westerdijk in Algemeen Handelsblad, 6 sept. 1952. 

72 RE. Faasse, Zuiver om de wetenschap. De Akademie en haar Icvenswetenschappelijke instituten (Amsterdam 1999) 
48. Faasse vermeldt in deze publicatie niet de bron, maar zij stuurde ons onlangs een kopie van de brief van 
Went aan Scholten met vermelding dat het origineel aanwezig is in het archief van het WCS, aanwezig hij de 
Universiteit Utrecht. De oorspronkelijkebrief van De Vries aan Went waaruit het citaat atT<omstig is, is door de 
auteurs van dit artikel niet aangetroffen in Museum Boerhaave, Leiden: archief F.A.F.C. Went. 

73 'Op aandrang uit Nederland werden de benodigde formaliteiten zoveel mogelijk beknot zodat ze in maart 
1906 de doctorstitel verkreeg" (F.A.F.C. Went, 'Mannen over vrouwen'. De Groene Amsterdammer nr 2497, 
(1925?) (in IIAV: biogr. map Joh. Westerdijk). 

74 'Nu echter aan het hoofd van deze stichting eene dame is komen te staan, die hare studie aan de universiteit 
pas voleindigd heeft, die zich wél een tijd lang onder de leiding van mijn' toenmaligen adsistent Dr. van Hall 
in zuiver mycologisch werken oefende, maar zich aan de eigenlijke ziektenleer der planten tot dusver weinig 
wijdde, en die ook steeds buiten aanraking met de bodemkultuur is gebleven, - nu zal het phytopatholo
gisch laboratorium Willie Commelin Scholten zich noodzakelijkerwijze op een heel ander gebied gaan 
bewegen. Het zal meer het karakter van een privaat-laboratorium aannemen; er zullen door de talentvolle 
Directrice onderzoekingen op plantkundig, misschien ook phytopathologisch gebied worden verricht; maar 
de inrichting zal zich niet, althans niet rechtstreeks, met de praktijk bemoeien' (j, Ritzema Bos, 'Het 
Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten van 1895-1906', Tijdschrift over Plantenziekten 
12 (1906) 28-58). Zie over dit citaat o.a. Bosch (n. 6), Geslacht van de wetenschap, 542-543; en Faasse (n. 72), 
Zuiver cm de wetenschap, 95. 

75 F.A.F.C. Went, 'Professor dr. Joh.a Westerdijk. Directrice van het Phytopathologisch Laboratorium Willie 
Commelin Scholten 1906- 15 maart -1931', Vakblad voor Biologen 12 (1931) 126-156; L.C.P. Kerling, 'Phytopa
thologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten 18 december 1894 - 18 december 1969', Mededeelingen 
Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten 75 (1969) 1-44; L.C.P. Kerling, J.G. ten Houten en 
G. de Bruin-Brink, 'Johanna Westerdijk: Pioneer leader in plant pathology'. Annual Review of Phytopa
thology 14 (1986) 33-41. 
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het openbaar aan haar leermeester refereerde, drukte zij zich dankbaar uit.''* Bij diverse 
gelegenheden verklaarde zij trots dat zij tijdens haar studie nooit tegenstand had ont
moet vanwege het feit dat zij een vrouw was: niemand had haar ooit een strobreed in de 
weg gelegd."" In 1963, twee jaar na haar dood, verscheen Johanna Westerdijk, een markante 
persoonlijkheid, een met eerbied en bewondering samengesteld gedenkschrift, onder 
redactie van haar leerlinge Maria P. Löhnis."' In dit boekje worden tal van anekdotes ver
teld, met name door V.J. Koningsberger, maar het verhaal over het betrappen van De 
Vries bij het openen van petrischalen komt er niet in voor. Dat was evenmin het geval in 
publicaties over Westerdijk uit de latere jaren zestig en de jaren zeventig. 

De anekdote werd - voor zover wij hebben kunnen nagaan - voor het eerst genoteerd 
in 1980, in de doctoraalscriptie van Iris de Ridder en Wies Teepe, getiteld Leven en werk 
van Johanna WesterdijkJ^ De beide Utrechtse studentes vroegen zich af hoe Westerdijk 
het als vrouw zo ver had kunnen brengen in de wetenschap. Een vraag die voortvloeide uit 
de tweede feministische golf die eind jaren zestig in Nederland begon met de oprichting van 
Man Vrouw Maatschappij en Dolle Mina, groeperingen die de tweederangs positie van 
vrouwen aan de kaak stelden. Vrouwelijke academici begonnen zich te verdiepen in de rol 
van hun seksegenoten in de wetenschap en de houding van mannelijke wetenschappers 
tegenover hun vrouwelijke collega's. 

De Ridder en Teepe beschreven de anekdote over De Vries en Westerdijk op basis van 
een interview dat zij hadden met 'prof. Van Veen'.**" De studentes hielden wat betreft het 
waarheidsgehalte van de anekdote nog een slag om de arm door te schrijven: 'Of dit verhaal 
op juistheid berust is niet helemaal zeker. Johanna hield ervan sterke verhalen te vertellen, 
en dit verhaal heeft zij vaak verteld'."' Hun (geringe) terughoudendheid had echter weinig 
effect: door hun scriptie was de anekdote - in de meest letterlijke zin: an-ekdotos, niet 
gepubliceerd - geen anekdote meer. Lex Almelo nam het verhaal in 1984 over in een 
smeuiig stuk over Westerdijk in het Utrechtse universiteitsblad.*- Twee jaar later werd in 
het Universiteitsmuseum Utrecht een tentoonstelling georganiseerd onder de titel 'Het 
naadje van de Blauwkous - over een eeuw vrouwen in de wetenschap aan de Rijksuni-

76 I. Westerdijk, De groei der phytopathologie. Rede hij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogle
raaraan de gemeentelijke Universiteit i'an Amsterdam (Baarn 1930); Westerdijk (n. 64), Afscheidrede. 

77 Uit een interview met Westerdijk: '"Ondervond u veel tegenkanting als een van de weinige studerende meis
jes in een gemeenschap van mannen?" vragen wij, "is dat misschien de reden waarom u zich interesseerde 
voor de vrouwenbeweging". Professor Westerdijk lacht. "Weineen", zegt zij, "helemaal niet. Hier in Neder
land en ook in Duitsland en Zwitserland hebben ze me nooit een strootje in de weg gelegd, integendeel, ze 
waren altijd kameraadschappclijk'" [Algemeen Handelsblad, 6 sept. 1952). Zie ook: Nederlandse Dames
kroniek, 1 mei 1926 (Universiteit Utrecht, Universiteitsmuseum (hierna UU/UM): map I. Westerdijk 240.1). 
Ook tijdens haar werk ontmoette Westerdijk als vrouw nooit tegenstand, afgezien van de keer dat een bol
lenkweker een handvol carbolaarde in haar gezicht gooide, omdat hij geen zin had om zijn werk te bespre
ken met 'een meid' (Westerdijk (n. 64), Afscheidsrede). 

78 Löhnis (n. 62). Johanna Westerdijk. 
79 'Omdat de proeven met schimmels die lohanna Westerdijk verricht iedere keer mislukken, laat zij zich 's 

avonds insluiten op het laboratorium en constateert dan dat Hugo de Vries binnenkomt om de deksels van 
de petrischalen op te lichten waardoor haar proeven mislukken. lohanna komt dan tevoorschijn en vraagt 
hem waarom hij dat doet. "Ik wil niet dat er vrouwen op mijn lab afstuderen", zegt hij, "maar nou ja, je hebt 
het nu eenmaal toch gezien. Kom morgen maar tentamen doen, dan laat ik je slagen en ben ik op die 
manier toch van je af" (De Ridder en Teepe (n. 62), Johanna Westerdijk, 19). 

80 Ibid., 19, 43. De auteurs vermelden noch de initialen van deze prof. Van Veen, noch verdere bijzonderheden 
over hun informant. Het is de auteurs van dit artikel niet gelukt zijn identiteit vast te steUen. 

81 De Ridder en Teepe (n. 62), Johanna Westerdijk, 19, 38. 
82 L. .Almelo, ' lohanna Westerdijk, hoogleraar met sigaar'. U-blad, 31 aug. 1984. UU/UM: map J. Westerdijk 

240.2. 
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versiteit Utrecht'. De anekdote over Johanna Westerdijk en Hugo de Vries vormde een 
belangrijk en tot de verbeelding sprekend onderdeel.**' In de meeste recensies over de ten
toonstelling werd het verhaal nog eens in geuren en kleuren naverteld, zoals in Het 
Parool, in 1986, waar het artikel van de voormalige Wageningse hoogleraar en weten
schapsjournaliste Louise Fresco vergezeld ging van een suggestieve, sterk de aandacht 
trekkende spotprent vervaardigd door Opland.'*'' 

Hugo de Vries en vrouwenstudies 
De Vries en Westerdijk scheelden 35 jaar in leeftijd, beiden waren autoritaire, dominante 
persoonlijkheden, met grote invloed op de biologen van hun tijd, maar zij hadden naast 
deze overeenkomsten ook grote verschillen in karakter. De serieuze, gereserveerde De 
Vries tegenover de onconventionele, uitbundige Westerdijk die haar motto 'Werken en 
feesten vormt schone geesten' ruimschoots inhoud gaf. Westerdijk wist zich tijdens haar 
leven te omringen met een kring van trouwe vrienden en bewonderaars, terwijl De Vries 
naast vrienden ook veel tegenstanders had. Het is opvallend dat over beiden nogal wat 
anekdotes de ronde doen. Maar terwijl de anekdotes over Westerdijk in het algemeen een 
positief karakter dragen, is de teneur van de verhalen over De Vries meestal negatief. 

In hoeverre er nu werkelijk een kern van waarheid zit in de anekdote over het laten 
mislukken van de proeven van Westerdijk, is niet met zekerheid te achterhalen. Uit de 
hierboven vermelde opmerkingen van tijdgenoten over het optreden van De Vries lijkt 
wel vast te staan dat hij zich zeer onheus en onaangenaam kon gedragen, zelfs tegen per
sonen die hem sympathiek waren, zowel mannen als vrouwen. Voor het idee dat De Vries 
vrouwen belemmerde in hun wetenschappelijke carrière is echter geen deugdelijk bewijs 
te vinden. De Vries had waarschijnlijk, net als de meesten van zijn tijdgenoten, in eerste 
instantie weinig fiducie in het optreden van vrouwen in de wetenschap, maar hij had colle
ga's aan de Universiteit van Amsterdam die zich openlijker tegen de komst van vrouwen 
keerden." 

Het is mogelijk dat Hugo de Vries zich terughoudend opstelde toen de jeugdige Wester
dijk zich in 1900 als studente bij hem kwam aanmelden, al moet de reden daarvan eerder 
gezocht worden in de grote toeloop van biologiestudenten in die tijd dan in het feit dat 
Westerdijk een vrouw was. Dat De Vries de proeven van Westerdijk heeft laten mislukken 
om te beletten dat zij zou afstuderen, om haar - na betrapping op heterdaad - toch te laten 
slagen, lijkt niet waarschijnlijk. Niet alleen vanwege de onlogica van het verhaal op zichzelf, 
maar ook, en vooral, omdat De Vries haar al zo kort na het behalen van haar MO-diploma 
aanbeval als directeur van het mede door hem opgerichte Phythopathologisch Laborato
rium. Een eventueel verzet van De Vries tegen het afstuderen van Westerdijk is ook in 
strijd met de herhaalde uitspraak van Westerdijk dat zij als vrouw tijdens haar studie 
nooit tegenstand ondervond. 

In latere jaren moet echter de verhouding tussen Westerdijk en De Vries aanzienlijk zijn 
verslechterd. Mogelijk gebeurde dit omstreeks de tijd dat Westerdijk tot hoogleraar werd 

83 P. Bertels, Het naadje van de blauwkous, over een eeuw vrouwen in de wetenschap aan de RUU (uitgave bij de 
gelijknamige tentoonstelling van 9 mrt . t/m 20 apr. 1986 in het Universiteitsmuseum Utrecht) (Utrecht 
1986), en recensies in UU/UM. 

84 L. Fresco, 'Werken en feesten vormt schone geesten'. Hef Parool, 3 apr, 1986,13. 
85 In 1904 sprak de Amsterdamse scheikundige H.W. Bakhuis Roozeboom denigrerend over de toename van 

vrouwen in de wetenschap, en zijn collega de zoöloog C.Ph. Sluiter sloot het academisch jaar i907-'o8 af met 
een rede waarin hij het studeren van vrouwen kleineerde (Bosch (n. 6), Geslacht van de wetenschap, 227). 
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op heterdaad betrapt? 

Johanna Westerdijk betrapt Hugo de Vries en neemt passende maatregelen. Spotprent van Opland in Het 
ParoiW van 3 april 1986. Collectie Bibliotheek Biologisch centrum. Universiteit van Amsterdam. 

benoemd. Volgens Heimans zou De Vries toen gezegd hebben: 'Wat zeg je me nou; kunnen 
tegenwoordig de meisjes ook al professor worden; dan wordt het tijd dat ik doodga!'*** 

Westerdijk liet zich in 1918, dus kort na haar benoeming, in brieven aan Went al nega
tief uit over De Vries. In juni schreef zij naar aanleiding van een faculteitsvergadering 
spottend: ' .... De Vries, de edele ridder, verscheen natuurlijk niet in het strijdperk, maar 
bleef op zijn landgoedje'; enkele maanden later duidde zij hem aan als 'de slang'.*' In 1930 
schreef Westerdijk aan Went: 'Het gezicht van De Vries is voor mij zóó iets antipathieks 
dat het mijn heelen dag zou bederven. Dit is mogelijk ziekelijk, maar het is zoo.'** Tegen 
de Utrechtse bioloog J.W. Pfaeltzer zou Westerdijk gezegd hebben dat zij 'walgde' van De 
Vries.*' Johanna Westerdijk, zo blijkt uit alle bronnen, hield ervan sterke verhalen te ver-

86 UvA/PB: archief H. Engel (afschrift van brief van Heimans aan Van der Pas, 23 feb. 1972). 
87 Museum Boerhaave Leiden, archief Went: brieven van J. Westerdijk aan F.A.F.C. Went van resp. 6 juni 1918 

en aug. 1918. De datering van de laatste brief is niet helemaal zeker, omdat de datum er later, met potlood, is 
opgeschreven. 

88 Museum Boerhaave Leiden, archief Went: brief van I. Westerdijk aan F.A.F.C. Went, 12 sept. 1930; zie ook: 
De Wilde (n. 7), Nieuwe deelgenoten, 200 en 327. 

89 Westerdijk zou volgens I.W. Pfaeltzer over De Vries gezegd hebben: 'Ik walgde van hem' (Bosch (n. 6), 
Geslacht van de wetenschap, 541). 
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tellen.''"' Op grond van dit feit en haar (latere) afkeer van De Vries, gecombineerd met de 
hierboven vermelde gegevens over Westerdijks studietijd en aanstelling bij het WCS, lijkt 
het goed mogelijk dat Westerdijk de anekdote tijdens haar hoogleraarschap zelf heeft 
verzonnen. Evenals De Wilde menen wij dat het Johanna Westerdijk was die De Vries een 
slechte reputatie bezorgde waar het ging om zijn houding als hoogleraar tegenover vrou
welijke studenten. Op basis van bovenstaande studie lijkt het gerechtvaardigd ten aanzien 
van Hugo de Vries' houding tegenover vrouwen in de wetenschap een wat genuanceerder 
standpunt in te nemen dan tot nu toe is gedaan. Al gaat het wat ver om in navolging van 
de Amsterdamse zoöloog J. Lever te eindigen met de woorden: 'Wat zou Hugo de Vries 
van "vrouwenstudies" genoten hebben!'.^' 

SUMMARY 

Caught red-handed? Hugo de Vries' views on women in science 
Many stories, most of them unflattering, are stUl told about the botanist Hugo de Vries 
(1848-1935). One of these, published many times in recent years, has it that de Vries 
secretly spoiled the experiments on fungi carried out by one of his students, the later 
professor of phytopathology Johanna Westerdijk (1883-1961). Suspecting that someone 
might be messing with her cultures, Westerdijk locked herself in in the laboratory one 
night and caught De Vries red-handed. De Vries is supposed to have told Westerdijk that he 
did not want women to graduate from university. Although most writers who mention the 
incident seem to be aware that it is only a rumour, the story is nevertheless generally pre
sented as evidence that in de Vries' opinion, there was no place for women in science. 
The present authors have found many examples that contradict this view. De Vries was 
on friendly terms with many women (both students and nature lovers) with whom he 
wholeheartedly shared his scientific knowledge. As for Westerdijk, she was appointed 
director of the Dutch Phytopatological Laboratory soon after her graduation thanks to a 
praising recommandation by De Vries. It is conceivable that Westerdijk, who strongly 
disliked de Vries in later years, made up the story of his spoiling her experiments. 

90 Löhnis (n. 62), Johanna Westerdijk; De Ridder en Teepe (n. 62), Johanna Westerdijk; uitspraken van 
Westerdijk in interviews t.g.v. haar afscheid in 1952, in krantenknipsel over Westerdijk in UvA/PB, UU/UM, 
IIAV. Baranelli cs schreef over Westerdijk en haar medewerksters: 'onder elkaar dreven ze flink de spot met 
mannen en de heersende conventies in de wetenschap' (Baranelli (n. 24), Geachte promovendu, 32). 

91 J. Lever, 'Professoren, Hortus en open hersens'. Vakblad voor Biologen 67 (1987) 183. 
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