
D E SITUATIE IN DE NEDERLANDSE BIOLOGIE 
R O N D 1875 

P . Smit * 

Na de dood van Miquel in 1871, kwam het zwaartepunt der Neder-
landse botanie onmiskenbaar weer in Leiden te liggen, zoals dat ook het 
geval was geweest voor 1862, toen zowel C. L. Blume (1796 - 1862), 
de toenmalige directeur van het Rijksherbarium, als W . H. de Vriese 
(1806-1862), de toenmalige hoogleraar in de kruidkunde, kwamen te 
overlijden. 

In 1875 zwaaide W . F. R. Suringar (1832-1898) in Leiden de 
scepter als opvolger van de Vriese; mcer dan 40 jaar vervulde hij daar 
het ambt van hoogleraar in de plantkunde. Toen hij na de dood van 
Miquel tevens directeur werd van het Rijksherbarium en in 1881 boven-
dien nog werd benoemd tot president van de Nederlandsche Botanische 
Vereeniging, was Leiden met recht het middelpunt der Nederlandsc 
botanie. 

Suringar was een zeer goed botanicus, met een scherp verstand, maar 
zijn botanische werkzaamheden worden gekenmerkt door een overwe-
gend taxonomische inslag en zij zijn nogal sterk geconcentreerd op de 
kennis van de Nederlandsc flora. De ironie wil echter, dat deze zelfdc 
Suringar leefde en werkte in een tijd, dat de animo voor de regionale 
floristiek danig was gedaald en dat hij bovendien zowel Hugo de Vries 
(1848-1935) als M. W . Beyerinck (1851-1931) en Melchior Treub 
(1851 - 1910) onder zijn leerlingen telde, mannen die juist meer belang-
Btelling hadden voor de bouw en de levensverrichtingen van de plant en 
een experimentele aanpak der plantkunde voorstonden. Suringar's labora-
torium was evenwel niet ingesteld op het doen van experimented werk, 
zodat Hugo de Vries zijn eerste botanische experimenten moest verrich-
ten op de zolder van zijn ouderlijke woning. Het resultaat van deze 
experimenten werd neergelegd in een dissertatie over « de invloed der 
temperatuur op de levensverschijnselen der planten ». In oktober 1870 
vend de promotie te Leiden plaats bij Suringar. Het onderwerp der dis
sertatie was zeker niet geheel in overeenstemming met de wensen van 
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Suringar, die liever had gezien dat de Vries gepromoveerd zou zijn op 
de flora der Nederlandsc korstmossen. 

Het spreckt vanzelf, dat de Vries rich na zijn promotie zo spocdig 
mogelijk aan het Leidse « klimaat » trachtte te onttrekken. Later zou hij 
over Leiden schrijven : « Eindelijk vind ik Leiden zoo, dat ik bij elke 
gelegenheid het eerste het beste voorwendsel pleeg aan te grijpen om daar 
niet heen te gaan. » Zo zien we de Vries direct na rijn promotie naar 
Heidelberg gaan, om rich daar bij de destijds alom bekcnde botanicus 
W . Hofmeister (1824- 1877) op het gebied der cclfysiologie te bekwa-
men, waarbij tevens de colleges van R. W . Bunsen (1811 - 1899) in de 
chemie en van H. L. F. von Hclmholtz (1821 - 1894) in de fysica en de 
fysiologie volgde. Een jaar later besloot de Vries naar Wiirzburg te 
gaan, waar de grote Duitsc plantenfysioloog Julius Sachs (1832- 1897) 
verblijf hield. Ook nadat Hugo de Vries bij het begin van het schooljaar 
1871 - 1872 was benoemd tot leraar aan de Arasterdamse H.B.S., ging hij 
« pal na de laatste les » naar W"iirzburg om rich daar verder te bekwa-
men. Dit duurde tot 1875. toen hij in Wiirzburg een bctrekking vond. 
Hij vertrok daarheen en in 1877 werd hij aan de Universiteit van Halle 
toegclaten als privaatdocent, na rich gehabiliteerd te hebben op een werk, 
getiteld : « Ucber die mechanischen Ursachen der Zellstreckung >>. Deze 
episode was van korte duur, want in datzelfde jaar nog volgde zijn 
benoeming tot lector in de plantenfysiologie aan de zojuist gestichte 
Universiteit van Amsterdam; een jaar later volgde zijn benoeming tot 
buitengewoon hoogleraar, welk ambt hij aanvaardde met een inauguralc 
rede « Over de ademhaling der planten ». In 1881 werd Hugo de Vries 
tot gcwoon hoogleraar benoemd. 

Met deze benoeming van Hugo de Vries vangt een nicuwe periode 
in de ontwikkcling der Nederlandsc botanie aan : niet de floristiek, maar 
de plantenfysiologie kwam in het centrum der belangstcUing te staan 
en aangezien Hugo de Vries een bekwaam decent was, kwamen uit zijn 
laboratorium vele leidende botanici voort, die gaandeweg de verschillen-
de botanische lecrstoelen aan de Nederlandsc universiteiten qingen bezet-
ten, zoals J. M. Janse (1860- 1938) en H. P. Wijsman (1862-1916) te 
Leiden, F.A.F.C. Went (1863- 1935) te Utrecht, en J.W. Moll (1851 -
1933) in Groningen. Deze laatste is strikt genomen gecn Icerling van de 
Vries, maar zeker wel een geestverwant. 

De overgang van floristiek naar experimentele plantkunde voltrok 
zich in Nederland bepaald niet zonder grote conflicten. welke conflicten 
vooral tot uiting kwamen in de boerem der Nederlandsche Botanische 
Vereeniging. Deze Vereniging was in 1845 opgericht als een vrienden-
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kring van floristen en leed in de zestiger jaren der vorige ecuw een kwij-
nend bestaan. Toen in 1871 haar 25-jarig bestaan werd herdacht waren 
daarbij niet mcer dan 5 van de in totaal nog slechts 19 leden aanwezig. 
Toch had de Vereniging toen haar dieptepunt reeds ovcrschreden en 
waren er op dat moment meer groeielementen aanwezig, dan deze aantal-
len doen vermoeden. 

Het doel van de Vereniging was van de oprichting af geweest, het 
middelpunt te vormen van alie Nederlandsc botanici, hetgeen bij de 
oprichting in 1845 zeggen wilde : van alle Nederlandsc floristen. Lang-
zamerhand had evenwel onder de Nederlandsc botanici een verschui-
ving in interessesfeer plaats gcvonden ; niet mcer uitsluitend de floristiek 
stond in hun belangstelling, doch ook de algemcne plantkunde. Ten einde 
de Vereniging aan de veranderde omstandigheden aan te passen, besloot 
men in 1867 de naam der Vereniging. die tot dan toe was : « Vereeniging 
voor de Flora van Nederland en deszelfs Overzeeschc Bezittingcn » te 
veranderen in : « Nederlandsche Botanische Vereeniging ». Hoewel men 
er toen gaandeweg wel in slaagde alle belangrijke Nederlandsc botanici 
te bewegen tot de Vereniging toe te treden, bracht de naamsverandering 
toch niet zonder mcer een mentaliteisverandcring mee : het cinddoel bleef 
het samenstellcn van de Flora Neerlandica. Het tocncmend ledcntal ging 
evenwel met toenemende spanningen gepaard. omdat de niet-floristen 
onder de nicuwe leden vonden, dat zij niet genoeg aan hun trekken 
kwamen. Hicruit kwam het initiatief voort om voortaan des winters 
maandclijks wetenschappelijke bijeenkomsten te houden, waarop dan 
allerlei onderwerpen ter sprake konden komen die wel van belang waren 
voor dc botanie, maar nu niet speciaal van intercsse waren voor de studie 
der Nederlandsc flora. In 1878 vond de eerste wintervergadering plaats. 
Zo op het eerste gczicht lijkt het houden van deze wintcrvergaderingen 
een vrij onschuldig initiatief; anders wordt het, wanncer men daarbij 
bedenkt, dat de deelnemers aan deze bijeenkomsten hoofdzakelijk uit 
Amsterdamse niet-floristen bestonden, en dat de leiding in wezen bij 
Hugo de Vries berustte. zodat het in feite zo was, dat toen voor de eerste 
maal de tegcn.stelling tusscn de Nederlandsc floristen en niet-floristen 
duidelijk aan de oppervlakte trad. Weliswaar kon Suringar, die — zoals 
gezegd — in 1881 tevens president der Nederlandsche Botanische 
Vereeniging werd, dank zij zijn autoriteit, het uitbreken van een open-
hjk conflict tegen houden, maar na zijn dood in 1898 was er geen houden 
meer aan en werd de Vereniging in een diepe crisis gedompeld, waaruit 
zij eerst in 1908 weer tcvoorschijn is gekomen, maar toen was zij geheel 
en al van karakter verandcrd. Hierop nader in te gaan valt geheel buiten 
het kader van deze voordracht; daar ben ik elders op in gcgaan. n.l. in 
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het Jaarboek der Koninklijke Nederlandsc Botanische Vereniging over 
het jaar 1970. 

W a t dc situatic rond 1875 in de zoologie betreft, lijkt het intcressan-
ter naar Utrecht over te stappen, waar Picter Harting gcdurende een 
cvcneens ongeveer 40 jaren durend professoraat, de leiding van de zoolo
gie was toevertrouwd. 

Na gedurende cnkele jaren een professoraat te hebben beklecd aan 
de universiteit van Franeker, kwam Harting na de opheffing van die 
universiteit in 1843 naar Utrecht, zonder dat hem daarbij een duidelijke 
taakomschrijving werd gegeven. Dc vakken die Harting in Franeker 
ondcrwczen had, chemie en botanie, werden in Utrecht reeds gedoceerd, 
rcspcctievelijk door G. J. Mulder (1802 - 1880) en C. A. Bergsma (1798-
1859). Ten einde toch in een leemte te voorzien besloot Harting onder
zock te gaan doen op het nog braakliggende terrein van dc plantenfysio
logie, waarna er cnkele publicaties van zijn hand verschenen over de 
bronnen van de koolstof en de stikstof voor de plant en over een spcc-
troscopisch onderzock van het chlorophyll. Toen hij —• na aanvankelijke 
tcgenwerking van de zijde van Bergsma — colleges over plantenfysio
logie begon te gcven. bevonden rich onder zijn leerlingen onder meer 
de reeds genoemdc Suringar. maar ook Rauwenhoff, de man die in 1871 
de leerstoel in de botanie aan de Utrechtse Universiteit van Miquel zou 
overnemen. Tevens besloot Harting zijn reeds in zijn studentenjaren met 
een zelf-gebouwd microscoop nangevangen ondcrzoekingen voort te 
zetten. Met deze onderroekingen werd Harting, na Leeuwenhoek en 
Swammerdam, een der eerste onderzoekers, die rich hier te Lande van 
het microscoop gingen bedienen en zeker was hij de belangrijkste onder 
hen. Suringar verklaarde later, dat hij, dank zij Harting's lessen, het 
belang van het microscoop voor het biologisch onderzock was gaan 
beseffen. 

Hoewel het in dit kader niet cnze bedoeling kan zijn alle wetenschap
pelijke activiteiten van Hartinq op te sommen, wil ik toch een en andcr 
mededclen over zijn geologische onderroekingen. Naast zijn vaak dicp-
gaande studies over de bodemgesteldheid van Nederland, maakte hij 
een geologische studie van het eiland Urk, en werd hij corrcsponderend 
lid van dc Commissic voor de Geologische Kaart van Nederland. AUcngs 
werd hij crkend als een autoriteit op het gebied van de geologic van 
Nederland en zo raakte hij ten slotte betrokken bij de plannen tot het 
aanleggen van een dijk door de toenmalige Zuiderzee. In november 1875 
schreef hij hierover een Memorie aan de toenmalige Minister van Binncn-
landse Zaken. 
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Hetgeen ons thans meer in het bijzonder interesscert is Harting's 
activitcit op het gebied der zoologie, die van 1853 dateert. Reeds cnkele 
jaren na zijn komst naar Utrecht verzochten Curatoren hem de colleges 
in de zoologie op zich te willen nemen, aangezien de hoogle
raar Th. G. van Lidth de Jeudc (1788 - 1863), onder wie dit vakgcbied 
resortccrde, hicrin soms in jaren geen college gaf. Harting, die als zooloog 
geen cnkele ervaring had, weigerde dit te doen, mede omdat hij zijn 
collega niet in de widen wilde rijdcn. Wel begon hij van toen af aan 
zich enige kennis van de zoologie cigcn te maken, zodat hij evcntueel in 
staat zou zijn van Lidth de Jeude op te volgen als deze in 1858 met 
emeritaat zou gaan. 

In 1855 begon Harting met het gcven van een aantal colleges in de 
algemcne zoologie en de vcrgelijkcnde ontlccdkunde. waarbij hij weinig 
belangstelling aan de dag legde voor dc zuiver descriptievc, ofwcl systc-
matischc, zoologie, maar waarbij hij w d van zijn intercsse voor de wijs-
gerige aspecten van dc zoologie en dc vcrgclijkende anatomic blijk gaf. 

Aangezien de in die tijd bestaande zoologische leerboeken vrijwel 
uitsluitend slechts de natuurlijke historic behanddden, besloot Harting 
zijn « Leerboek van dc grondbcginsclcn der Dierkunde in haren gehcdcn 
omvang » te publiceren, dat tussen 1862 en 1874 is verschenen in drie 
delen. Het eerste ded omvat de Algemcne Dierkunde; het twccdc dcel 
de gewervclde diercn; en het derde dcel de ongewcrvelde diercn. De 
laatste twee delen zijn elk uit twee afddingcn samengesteld, een eerste 
afdeling over de systematische indcling van dc behandclde diergrocpen en 
een twccdc afdeling over dc vcrgdijkende anatomic van deze grocpen. 
Hierbij behoorde nog een derde afdeling aan te sluiten, nl. die over de 
fysiologie van de behandclde organismcn, maar tot het schrijven hiervan 
achtte Harting zich niet voldocndc capabel. Ook heeft hij er nog een 
beknopte geschicdenis der zoologie aan toe willen vocgen, want « elke 
kennis is onvolledig, wanneer men niet weet hoc deze in den loop der 
eeuwen geworden is ». Blijkbaar werd de bchoeftc aan een dergclijk, op 
meer modcme leest geschoeid leerboek der dierkunde, ook elders gevodd, 
want 4 jaar na het verschijnen van Harting's bock verschcen Glaus' 
« Grundzuge der Zoologie», welk bock op dczelfdc grondbeginsden 
bcrust. 

Na deze uiteenzetting over dc situatie in de Nederlandsc zoologie, 
lijkt het van intercsse ook iets mede te delen over de organisatie der 
Nederlandsc zoologen. 

Op 15 mei 1872 vond de oprichting plaats van de Nederlandsche 
Dierkundige Vereeniging. Hoewel niet tot de initiatiefnemers behorcnd, 
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was Harting wel op de oprichtingsvergadering aanwezig en maakte hij 
ded uit van de eerste redactie van het Tijdschrift der Nederlandsche 
Dierkundige Vereeniging. Het oorspronkdijke doel van deze vereniging 
was de bestudering van de lagere dieren bchorende tot de Nederlandsc 
fauna; behalve de insecten, want de studie van deze diercn was in handen 
van de toen reeds 27 jaren bestaande Nederlandsche Entomologischc 
Vereeniging. Het uiteinddijkc doel was een aantal monografien samen te 
stdlen over de lagere diergroepen. bchorende tot dc Nederlandsc fauna, 
hetgeen dan op den duur uit zou monden in een Fauna van Nederland. 

Op korterc termijn dan de botanici evenwel, kwamen dc zoologen 
tot de conclusie, dat een ro uitsluitend taxonomische instelling op den 
duur een steeds groeiend aantal zoologen buiten de Vereniging zou 
houden en reeds in 1876 werden dientengevolgc dc statuten zodanig 
uitgebreid. dat icdereen die zich met zoologische zaken bezig hield, zonder 
bezwaar lid van de N.D.V. kon worden. 

De oprichting van de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging vond 
plaats in een tijd dat de zeedieren zich in een bijzondere belangstelling 
van de zijde der zoologen mochten verheugen. Anton Dohrn (1840-
1909) had in 1874 rijn Zooloqisch Station ter bestudering van de fauna 
der Midddlandse Zee in Napels geopend. Hierbij is vermddcnswaard, 
dat Harting Dohrn's pogingen met grote instemming had bcgroct en er 
tevens voor zorgdc, dat de Nederlandsc regcring -— in navolging van 
vele andere Europese landen — ertoe overging financide steun te vcrle-
nen aan Dohrn's plannen, Aansluitend bij deze ontwikkcling deed zich 
binnen de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging dan ook reeds spoc
dig dc bchoeftc gevoelen aan een eigen « Station », dat zou kunnen dienen 
als middelpunt der Vereniging, maar waarin tevens wetenschappclijk 
werk zou kunnen worden verricht. Mede dank zij dc grote inzet van 
onder meer Harting, kwam een dergdijk station in 1876 tot stand. Het 
was geheel en al verplaatsbaar, zodat het de leden in staat stelde vcrschil-
lendc delen van het land faunistisch te ondcrzoeken. 

Nog een drietal gebeurtenissen met bctrekking tot Harting wil ik 
vermcldcn, die alle drie plaats vonden in het jaar 1875. 

Ten eerste bestond de Leidse LIniversiteit in dat jaar 300 jaar, ter 
gelegenheid waarvan Harting het credoctoraat in dc Faculteit der Wis -
cn Natuurkunde ontving, waarmee hij het doctoraat ontving in de facul
teit waarin hij toen reeds meer dan 38 jaar college gaf. 

Ten twccdc bracht Harting in dat jaar advies uit aan de Minister 
van Binnenlandsc zaken, betreffende het Rijksmuseum voor Natuurlijke 
Historic te Leiden. Gezien de hoge kosten van bcdoeld ranseum schijnt 
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de regcring ernstig overwogen te hebben de gchcle inrichting zo niet op 
te heffen, dan toch drastisch te besnocien. Harting heeft evenwel nadruk-
kehjk geadviseerd om dc door de directeur van het Museum, Hermann 
Schlegcl (1804-1884), aangcvraagde uitbreiding van het bestaande 
gcbouw toe te staan, aangezien dit Rijksmuseum een der belangrijkste 
zoologische collecties van de wereld herbergde en het derhalve aan te 
nemen viel, dat dit museum ook in dc toekomst belangrijke diensten aan 
de wetenschap zou bewijzen. 

Ten derde werd in dat jaar het fcit herdacht, dat het 200 jaar gelc-
dcn was, dat Antoni van Leeuwenhoek dc microscopische wczcns had 
ontdekt met behulp van zijn zelf geslcpen Icnzen. Het dcnkbecld tot 
herdenking was weliswaar uitgegaan van de Nederlandsche Dierkundige 
Vereeniging, maar Harting heeft een belangrijke rol gespedd bij dc 
organisatie van de festiviteiten en hield bij deze gelegenheid ccn feest-
rcde, waarin hij het belang van Leeuwenhock's werk duidelijk voor 
ogen stelde, niet allcen voor Leeuwenhock's cigcn tijd, maar ook voor 
dc verdere ontwikkclingsgang van de biologic. Hij besloot met crop te 
wijzen dat Leeuwenhock's ontdekkingen in dc moderne tijd in zekere zin 
hun voortzctting vonden in de leer van Darwin, omdat deze theoric de 
mogclijkhedcn aangaf om langs natuurlijke weg te verklaren, hoc uit het 
door Leeuwenhoek ontdektc klompje protoplasma, op den duur de overige 
levende wezens waren voortgekomen. Met deze opmerking had Harting 
een aantal toehoordcrs danig voor het hoofd gestoten, onder meer dc 
Minister van Binnenlandsc Zaken, J. Heemskerk, die Harting na afloop 
schreef, dat hij zijn redevoering met genoegen had aangehoord, behalve 
de passage waarin de ontdekking van Leeuwenhoek was vastgeknoopt 
aan Darwin's ontwikkdingstheorie, Dere redevoering van Harting loktc 
ook van Rooms-Katholieke zijde protest uit, neergelegd in ccn brochure, 
gcschrcven door J. G. Rexomario (pseudoniem voor J. G. Rock) onder 
de titel « De Heer P. Harting en de Rijstebrijbcrg van Luilckkerland. 
Een gcsprck naar aanleiding van zijn redevoering gehouden te Delft, 
mcdegedecld door }. G. Rexomario, schrijvcr van het < Dwarskijkertjc > ». 
(Leiden). -

Zo zien wc, indien we zo rond 1875 de situatie in de botanic, mcer 
in het bijzonder te Leiden, vcrgclijken met die in dc zoologie, mcer in 
het bijzonder te Utrecht, een paar opvallcnde overcenkomstcn, zoals het 
feit dat in beide gcvallcn een krachtigc hoogleraar zijn stcmpel drukte 
op dc ontwikkcling van het betreffende vakgcbied, en het fcit dat de 
vcrtegenwoordigcrs van beide vakgcbicden zich georganiscerd hadden in 
een afzondcrlijke Vereniging en dat beide vcrenigingen, oorspronkelijk 
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overwcgend taxonomisch van instelling, bijna tezclfdcr tijd hun statuten 
wijzigden, ten einde het mogelijk te maken om alle op het betreffende 
vakgcbied werkzame personen in hun gelederen op te nemen. Daarnaast 
vallen er ook grote verschillen in het oog : in de botanie hield Suringar 
dc opkomst van de algemcne plantkunde tegen, tcrwijl Harting daaren-
tegen de opkomst van de algemene dierkunde duidelijk stimuleerde; 
een nog krachtiger verschil van opvatting tussen beide mannen hecrstc 
evenwel op het punt der cvolutietheorie. 

In 1857, twee jaar voor het verschijnen van de « Origin of Species », 
had Harting een boekje gcschrcven over « De voorwcrddlijke scheppin-
gen, vergeleken met de tegenwoordige ». waarin hij zich een min of meer 
duidelijke voorstander van dc ontwikkdingstheorie toonde. In zijn Auto-
biografic zegt Harting hierover : « Toen ik mijne Voorwcrddlijke Schep-
pingen had uitgegeven, betuigden mij sommigen hunne verwondcring, 
dat ik hicrin niets over de Mosaische scheppingsgeschiedenis had gezegd. 
Ik antwoordde dat ik daarover, evenals over de cosmogonien der Indiers, 
der Egyptenaars en der Grieken met opzet gczwegen had. Zulke dingen 
behoort een beoefenaar der wetenschap cenvoudig te ignorccren. Hen 
in goeden ernst te wederleggen is een strijd tegen windmolens. » Toch 
heeft Harting zich in dit boekje, dat spocdig ook in een Duitsc vcrtallng 
verschcen, voorzichtig uitgedrukt, want elders in de Autobiografie lezen 
we (p. 92) : « Ik mag hierbij wel herinneren dat dit geschieddc twee 
jaren voor de verschijning van het bekende bock van Darwin over den 
oorsprong der soorten. en er bijvoegen dat ik mij waarschijnlijk reeds 
toen nog bepaalder als voorstander dier hypothese roude hebben doen 
kennen, indien ik niet eenigermate onder den invloed had gestaan van 
van der Hoeven en van Vrolik op hun raad werden nog eenige 
uitdrukkingen, vooral aan het slot, verzacht. Ik voor mij was reeds toen 
overtuigd dat in dc ontwikkclingshypothesc de toekomst der wetenschap 
lag. » In 1858 kreeg Harting bezoek van Ch. Lyell (1797-1875), die 
hem toen reeds inlichtte over de op hande rijndc publicatie van Darwin's 
boek, zodat Harting ccn van de zeer weinige Ncdcrlandcrs was,, die van 
dit aanstaande gebeuren op de hoogte werd gesteld. Tocgevoegd moct 
nog worden, dat Harting van meet af aan ook de afstamming van dc 
mens tot het terrein van dc nieuwe ontwikkdingslcer rekende. 

Geheel anders was de situatie in Leiden. Tot 1868, het jaar waarin 
Jan van der Hoeven (1801-1868) overleed, vormde Leiden ccn cen-
heidsfront tegen het opkomende Darwinismc. Hoewel het de bedoeling 
was, zowel van Schlegcl, de toenmalige directeur van het Rijksmuseum 
voor Natuurlijke Historic, als van Suringar, om Leiden voor het anti-
darwinistische kamp te behouden, ontpoptc E. Sdenka, Jan van der 
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Hoeven's uit Duitsland afkomstige opvolger, zich na korte tijd als een 
aanhanger der nieuwe leer. Hoewel C. K. Hoffmann (1841 - 1903), die 
op zijn beurt Selenka in 1875 opvolgde, evencens ccn pro-Darwin stand-
punt innam, was de anti-darwinistische invloed van Suringar nog steeds 
zeer sterk, getuige de moeilijkheden die Hugo dc Vries op dit punt 
ondervond bij zijn promotie in 1870. Went vcrmddt in ccn biografische 
schets van Hugo dc Vries, dat deze in zijn twcede studiejaar, in 1868, 
op een verkoping ccn Duitsc vertaling van de « Origin » wist te bemach-
tigen, en dat deze litcratuur aanleiding gaf tot uitvocrige debatten tusscn 
dc Vries en zijn studicgenoten, zoals dc reeds genoemdc Beyerinck en 
Treub, maar waartoe onder meer ook behoorden de latere hoogleraar 
C. A. Pckelharing en W . Burck en J. G. Bocrlagc; de laatste twee zijn 
adjunct-directcur geweest van 's Lands Plantentuin in het toenmahge 
Buitcnzorg (thans Bogor). Bij zijn promotie besloot Hugo de Vries 
een stelling op te nemen, waaruit zijn instemming met de nieuwe leer 
moest blijkcn. Het is intcrcssant in dit verband aan te halen wat de 
zoon van Suringar, J. Valckcnier Suringar (1864-1932), bij zijn 
afscheidsrede als hoogleraar aan de Landbouwhogcschool te Wageningen 
hierover heeft gezegd : « . . . ook mijn vader behoorde tot de bestrijders 
der Darwinische leer. Toen Hugo de Vries in 1870 te Leiden promoveer-
dc, vocrde hij o.m. als stelling : < De Diatomeen stammen van dc Desmi-
diaccen af. > Dat was ccn evenement; want het evolutieprobleem was een 
onderwerp dat de gemocderen in heftige beroering en onmin bracht . . . 
Mijn vader wilde er op de colleges niet over spreken. Toen zwoeren 
de jongerc biologen samen om bij de eerstvoigende promotie de evolutie 
door een stelhng op het tapijt te brengen; en dit viel Hugo de Vries ten 
dcel. Daarop moest mijn vader wel reagcren; hij stond op en viel den 
doctorandus aan met dc woorden : nego majorem, nego minorem, nego 
conclusioncm (Ik ontken de grondstelling, dc nevenstclling en de conclu
sie); het debat licp niet verder dan den major; en de major was de 
cvolutielccr. » " 

Gezien de mij opgdegde beperkingen zou ik nog ccn tweetal opmer-
kingen willen maken. Ten eerste heb ik mij bij dc bespreking van de leer 
van Darwin beperkt tot ccn vergelijking van de situatic aan dc Leidse 
universiteit met die aan de Utrechtse universiteit. De controversc was 
evenwel allerminst beperkt tot de univcrsitaire wereld. Veel intercssants 
zou nog te zeggen zijn over dc hartstochtdijke strijd die zich omstreeks 
1875 buiten dc univcrsitaire wereld in Nederland afspcclde tussen voor-
en tegenstanders van het Darwinismc. Ten twccdc moge nog worden 
opgemerkt, dat ik nagenoeg geen aandacht heb besteed aan dc situatic in 
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dc zoologie, resp. botanic aan de andere Nederlandsc universiteiten; dit 
vindt zijn oorzaak in het feit, dat hetgeen daar op de genoemdc vakgc
bicden geschieddc nauwclijks van enige invloed is geweest op dc toen
malige gang van zaken in de Nederlandsc biologic. 
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