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Hugo de Vries 
en het

Marga Coesèl

maanvarentje*

Wat heeft Hugo de Vries met 
de gelobde maanvaren, een 
bijzondere en zeldzame plant uit de 
duinen? In deze inzending voor de 
prijsvraag Bloeiende Duinen 2016 
wordt dit uit de doeken gedaan.

Een bekentenis
“In de duinen! Welk een verschil 
tusschen voorheen en thans! Hoe 
kinderachtig komt mij nu voor, wat 
in mijn jeugd een hoog wetenschap-
pelijk genot scheen.”
Deze bekentenis deed de beroemde 
hoogleraar in de botanie Hugo de 
Vries in 1900, in het Album der Na-
tuur. De destijds 52-jarige botanicus 
herinnerde zich nog goed hoe hij in 
zijn jeugd in Haarlem de omgeving 
afstruinde om planten te verzame-
len voor zijn herbarium. De liefde 
voor de botanie zat er bij Hugo al 
vroeg in en die werd nog eens flink 
aangewakkerd door de geschriften 
van zijn oudere stadgenoot Frederik 

Willem van Eeden, vader van de 
literator Frederik van Eeden. Van 
Eeden senior was een amateurbota-
nicus die met veel passie en kennis 
van zaken schreef over de wilde 
planten die hij op zijn wandelingen 
door Nederland tegenkwam. Lyrisch 
was hij vooral over de flora van het 
Kennemerland. 
Aangespoord door deze verhalen 
trok de jonge Hugo er enthousiast 
op uit om ook zelf op zoek te gaan 
naar groeiplaatsen van inheemse 
plantensoorten. Als hij zo’n plek 
gevonden had, werd een exemplaar 
van de soort uit de grond getrokken 
en mee naar huis genomen voor in 
het herbarium. Daarmee was het 

●  Hugo de Vries (1848-1935). 
UvA Bijzondere Collecties 
(Artis Bibliotheek).

doel bereikt. Het kunnen onder-
scheiden en benoemen van plan-
tensoorten gaf hem niet alleen veel 
genoegen, hij beschouwde het ook 
als belangrijke wetenschap.
De sport was natuurlijk de eigen 
verzameling zo compleet mogelijk 
te krijgen. De Vries herinnerde 
zich later nog goed hoe het hem 
stoorde dat hij in de duinen tussen 
Zandvoort en Vogelenzang nooit 
het maanvarentje (Botrychium 
lunaria) had gevonden. Hij wist dat 
deze zeldzame soort er wel moest 
voorkomen. Samen met een vriend 
besloot hij het duingebied eens 
grondig uit te kammen. Het kostte 
hen drie volle dagen, maar toen 
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was het raak: “één exemplaar van 
Botrychium voor ons beiden.” Niet 
veel, maar de twee jonge plantenja-
gers waren tevreden. Dat zij met het 
uitrukken van dit ene exemplaar er 
mogelijk toe bijdroegen dat de soort 
op die groeiplaats verdween, kwam 
niet bij hen op.
Dergelijke zoekacties beperkten 
zich niet tot het zeldzame maan-
varentje. Hugo de Vries bekende 
dat hij ook voor andere planten-
soorten dagenlang had gelopen 
tot hij eindelijk een exemplaar 
‘platgedroogd’ in zijn herbarium 
kon plakken. “En wat zag ik van 
de planten? De groeiplaats. Van 
een beetje zeldzame soorten bracht 

ik zóó van 10-20 en soms meer 
vindplaatsen exemplaren in mijn 
herbarium bijeen.” Het verzamelen 
van planten zette hij tot ver na zijn 
studietijd in Leiden voort. Want ook 
op de universiteit was het onderwijs 
en het onderzoek in de plantkunde 
in die tijd nog voornamelijk gericht 
op het beschrijven en classificeren 
van soorten. Planten werden verza-
meld om binnenshuis, in gedroogde 
vorm, te worden bestudeerd.

Een nieuw geluid
In 1899 verscheen het boekje In 
de duinen geschreven door Eli 
Heimans en Jac. P. Thijsse. Het was 
het vijfde deeltje in een reeks geïl-

lustreerde boekjes over planten en 
dieren waarmee de beide onderwij-
zers furore maakten. In het werk 
van Heimans en Thijsse stond niet 
de systematiek voorop. Het kennen 
van namen van soorten was voor 
hen geen doel maar middel. Het 
ging hen om de levenswijze van 
planten en dieren. Zij wilden laten 
zien hoe planten en dieren zich voe-
den en voortplanten en hoe ze met 
elkaar samenleven. Uitgangspunt 
was de stelling, zoals Heimans die 
in zijn boekje De levende natuur 
(1893) had verwoord: “Planten en 
dieren moeten beschouwd worden 
in hun afhankelijkheid van elkan-
der, en soms van den bodem, en 
wel op een bepaalde plaats, in het 
bosch, op het strand, in een veen-
plas of in een weide.”
In hun reeks Van vlinders, bloemen 
en vogels vestigden de beide ama-
teurbiologen er de aandacht op dat 
planten en dieren net als mensen 
gemeenschappen vormen en dat je 
zulke levensgemeenschappen vindt 
langs dijken en wegen, in sloten 
en plassen, bossen en heiden. In 
deze boekjes schreven zij met opzet 
alleen over gewone, veelvoorko-
mende planten- en diersoorten. Het 
was hun stellige overtuiging dat je 
planten en dieren niet binnenshuis, 
maar in het veld moet bestuderen. 
Hun ideeën ontleenden Heimans en 
Thijsse voor een belangrijk deel aan 

●  Zebrarupsen en Sint-Jacobsvlinder op Jacobskruiskruid. 
Kleurplaat: In de duinen (1899).

●  In de duinen door E. Heimans en Jac. 
P. Thijsse. Omslag 1e druk 1899.
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het werk van buitenlandse onder-
zoekers, zoals dat van de Duitse 
zoöloog Ernst Haeckel die in 1866 
de term oecologie introduceerde, 
en zijn landgenoot Karl Möbius, 
grondlegger van de term biocoenose 
of levensgemeenschap.
Heimans en Thijsse schreven hun 
boekjes in eerste instantie voor de 
jeugd, maar zij bereikten al snel een 
groter publiek. Er vond een opbloei 
plaats van de belangstelling voor 
natuurstudie. Die groeiende belang-
stelling was mede het gevolg van 
het tijdschrift De Levende Natuur, 
dat in 1896 van start ging onder 
redactie van Heimans en Thijsse 
en hun collega J. Jaspers. De lezers 
werden aangespoord er zelf op uit 
te trekken en zelf waarnemingen te 
doen in de vrije natuur. En dat had 
effect. Biologisch onderzoek werd 
plotseling populair.

Hugo’s aanbeveling
Ook Nederlandse wetenschappers 
raakten geïnteresseerd in het optre-
den van de amateurbiologen. Dat 
gold met name voor Hugo de Vries. 
Hij zag het belang van het werk 
van de onderwijzers in en beval het 
onmiddellijk aan bij zijn landgeno-
ten. In het Album der Natuur gaf de 
beroemde hoogleraar ruiterlijk toe 
dat het verzamelen en classificeren 
van planten niet van zo’n weten-
schappelijk niveau was als hijzelf en 

andere plantkundigen wel hadden 
gedacht. 
“De studie der levende natuur was 
ten onzent op een verkeerden weg 
geraakt. De belangstelling beperkte 
zich tot de soorten van Linné, voor-
al tot zeldzame of nieuwe inland-
sche gewassen. Het oude verkeerde 
voorschrift van den grooten priester 
van het systeem (…) oefende nog 
steeds zijn geestdoodende werking 
uit. Thans zijn wij daarvan vrij. Er 
is aan planten en dieren heel wat 
anders te zien dan de soortsnamen 
en de soortskenmerken. Het is alles 
leven, ontwikkeling, verandering, 
strijd, vooruitgang en overwin-
ning, wat onze belangstelling boeit. 
En zulk een belangstelling leidt 
noodzakelijk tot eigen ontwikkeling 
en vooruitgang. Zelf opmerken en 
waarnemen, ziedaar de leuze.”
Wat De Vries betreft ging het roer 
volledig om. In zijn recensie van 
het boekje In de duinen schreef 
hij: “Niet verzamelen, vooral niet 
uittrekken of uitroeien is de leus. 
Ga rustig bij een plant op den grond 
liggen, en zie hoe de insecten haar 
bezoeken en bevruchten.”
Mede door deze aanbevelingen 
steeg de belangstelling voor het 
veldbiologisch onderzoek in de 
duinen. Sinds begin vorige eeuw is 
de kennis over de flora en fauna van 
onze kuststreek aanzienlijk toege-
nomen.

Gelobde maanvaren
En hoe is het nu met het maanva-
rentje? Is het sinds de zoektocht van 
De Vries in de duinen verdwenen? 
Het plantje heet tegenwoordig ge-
lobde maanvaren, en komt gelukkig 
nog steeds in de duinen voor. Maar 
je moet er wel moeite voor doen om 
het te vinden, want het is en blijft 
een zeldzame soort voor de Neder-
landse flora.
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