
 

Willem Hendrik de Vriese (1806-1862) keldergraf 207, vak B 
Hoogleraar botanie en directeur van de Hortus  

 

Personalia 

Geboren: 11 augustus 1806 te Oosterhout 

Zoon van: Gosewijn Willem Hendrik de Vriese en Angenieta Louisa Verspijck 

Gehuwd met: Charlotte Theodora Antonia Bosse op 28 december 1831 te Leiden 

Overleden: 23 januari 1862 te Leiden 

Begraven: 28 januari 1862 

 

Samenvatting 

Willem Hendrik de Vriese wordt in 1806 te Oosterhout geboren. Hij volgt in Leiden de 

Latijnse school en gaat in 1825 in Leiden medicijnen studeren, een studie die hij 

voltooit met een academische promotie. Kort hierna trouwt hij in december 1831 met 

Charlotte Theodora Antonia Bosse. Het echtpaar krijgt vier dochters en één zoon. 

 De Vriese wordt arts in Rotterdam. Hiernaast is hij lector in de botanie aan de 

geneeskundige school te Rotterdam. In 1834 wordt De Vriese buitengewoon hoog-

leraar in de botanie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam en in 1841 gewoon hoog-

leraar.  

 In 1845 wordt hij hoogleraar botanie in 

Leiden en tevens directeur van de Hortus. De 

Vriese is een groot kenner van de tropische 

flora en maakt internationaal naam. Hij publi-

ceert veel, waaronder een aantal belangrijke 

boeken. 

 De Vriese heeft veel gedaan om de Hortus, 

zowel voor wetenschappers als voor het brede 

publiek, te verbeteren. 

 In 1857 vraagt de Nederlandse regering 

aan De Vriese om in Nederlands-Indië onder-

zoek te gaan doen naar de tropische botanie. 

Hij verblijft daar bijna drie-en-half jaar en 

bezoekt grote delen van Java, de Molukken, 

Timor en Borneo. 

 
Portret Willem Hendrik de Vriese 

 In maart 1861 komt hij lichamelijk verzwakt terug. Als hij net terug is, overlijden zijn 

vrouw en enige zoon kort na elkaar. Zelf verzwakt hij ook verder en op 23 januari 1862 

overlijdt Willem Hendrik de Vriese, vijfenvijftig jaar oud. 

  



Volledige versie 
 

Jeugd en studie 

Willem Hendrik de Vriese wordt op 11 augustus in Oosterhout geboren als zoon van 

Gosewijn Willem Hendrik de Vriese en Angenieta Louisa Verspijck. Zes dagen later 

wordt hij daar in de Nederduits-Hervormde gemeente gedoopt.  
 

 
Inschrijving in doopregister Nederduits-Hervormde gemeente Oosterhout 

 

Op 13-jarige leeftijd gaat hij in Leiden naar de Latijnse school, waar Frans Antoni Bosse, 

die later zijn schoonvader zou worden, rector is. 

 In 1825 begint Willem Vriese aan de Leidse universiteit met zijn studie medicijnen. 

Tijdens deze studie maakt hij kennis met de botanie en met name de kruidkunde boeit 

hem in hoge mate. In zijn tweede studiejaar doet De Vriese mee aan een door de 

Groningse universiteit uitgeschreven botanische prijsvraag. Zijn inschrijving wordt 

beloond met een gouden medaille.  

 De Vriese rondt zijn studie af met een promotie in 1831, waarna hij arts wordt in 

Rotterdam.  

 

Huwelijk en gezin 

Kort na zijn promotie, op 28 december 1831, treedt de 25-jarige Willem Hendrik de 

Vriese te Leiden in het huwelijk met de vier jaar jongere, uit Leiden afkomstige, Charlotte 

Theodora Antonia Bosse. 

 Het echtpaar krijgt vier dochters en één zoon: Charlotte Francina Wilhelmina 

(geboren op 15 oktober 1832), Marie Anne de Vriese (geboren op 31 januari 1835), 

Gozewijn Willem Hendrik (24 juni 1839), Francina Antoinette (10 november 1841) en 

Charlotte Dorothée Marie (geboren op 28 juli 1847). Deze jongste dochter zou later, op 



19 juni 1871, trouwen met de bekende Leidse textielfabrikant Louis Gerardus Le Poole. 

Beiden zijn ook op Groenesteeg begraven, in keldergraf 153. 

 Op 11 mei 1861 overlijdt De Vriese’s echtgenote, Charlotte Theodora Antonia Bosse, 

vijftig jaar oud. 
 

 
Huwelijksakte (deel) van Willem Hendrik de Vriese en Charlotte Theodora Antonia Bosse 

 

Hoogleraar 

Naast praktiserend arts geeft Willem de Vriese in Rotterdam ook les in de botanie aan 

de geneeskundige school. Hij wordt op deze instelling aangesteld als lector en 

aanvaardt deze aanstelling met een rede over het verband tussen de studie genees-

kunde en die van de natuurkundige wetenschappen. 

 In 1834 wordt Willem Hendrik de Vriese benoemd tot 

buitengewoon hoogleraar in de botanie aan het Athenaeum 

Illustre te Amsterdam, de voorloper van de universiteit van 

Amsterdam. In 1841 volgt een aanstelling tot gewoon hoog-

leraar in Amsterdam. 

 In 1845 maakt hij de overstap naar de universiteit Leiden, 

waar hij hoogleraar botanie en directeur van de Hortus wordt, 

als opvolger van Caspar Georg Carl Reinwardt [ook op 

Groenesteeg begraven]. 
 

Portret De Vriese 
 

 

 



Botanicus en de Hortus 

De Vriese is specialist in de tropische flora, in het bijzonder die van de Nederlandse 

overzeese koloniën. In opdracht van Adriaan van der Hoop, een bankier en  verzame-

laar van exotische en onbekende bloemen en planten, schrijft hij in 1839 het eerste deel 

van Hortus Spaarn-Bergensis, een wetenschappelijke catalogus van Van der Hoops 

exotische plantenverzameling. 

 De Vriese bewerkt en completeert ook een manuscript dat Reinwardt, zijn voorganger 

als hoogleraar botanie, niet meer heeft kunnen afmaken. Dit werk publiceert De Vriese 

onder de titel Plantae Reinwardtianae. 

 De talrijke onderzoekingen, die De Vriese doet op het gebied van de beschrijvende 

kruidkunde, geven hem wetenschappelijk aanzien in Europa. Hij publiceert hierover in 

het Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Phisiologie, dat hij tussen 1834 en 1845 

uitgeeft met zijn collega prof. dr. J. van der Hoeven [ook op Groenesteeg begraven] en 

in het Nederlands Kruidkundig Archief, dat hij met anderen redigeert. 

 In 1853 stelt De Vriese, die in 1845 directeur van de Hortus was geworden, de 

Rotterdammer Heinrich Witte [ook op Groenesteeg begraven] als eerste tuinman aan. 

De Vriese kent Witte uit zijn Rotterdamse tijd, toen Witte eerste tuinier was bij de 

geneeskundige school waarbij De Vriese lector was. Twee jaar later wordt Witte, na het 

overlijden van de hortulanus Schuurmans Stekhoven, door De Vriese benoemd tot 

hortulanus. 

 De Vriese publiceert veel. In 1847 en in 1851 brengt hij onder de Franse titel 

Descriptions et figures des plante nouvelles et rares du jardin botanique de l’université 

de Leide et des principaux jardins du royaume des Pays-Bas twee delen uit over nieuwe 

en zeldzame planten van de Leidse hortus. Ook werkt hij mee aan het tot stand komen 

in 1851 van Pharmacopoea Neerlandica, een receptenboek met daarin de toentertijd 

bekende medicijnen en medicinale planten. 

 In 1855 verschijnt de Kina-Boom uit Zuid-Amerika overgebracht naar Java, onder de 

regering van Koning Willem III en in 1856 schrijft hij zowel het boek De Vanielje: Een 

nieuw Oost-Indisch Voortbrengsel voor den Handel als Memoire sur le camphrier de 

Sumatra et de Borneo.  
 

 
Pharmacopoea Neerlandica 

 
De Kina-Boom 

 
De Vanielje 

 



De Vriese heeft veel bijgedragen aan de verfraaiing van de Hortus. In 1850 haalt hij het 

‘eikenbosch’ in de voortuin weg en maakt het ‘door de daar gebragte Japanse gewassen 

sierlyk en voor de wetenschap belangrijk’. Het jaar daarna laat hij bijna 3.000 m2 tuin 

aan de Witte Singel vrijmaken van wortels van essenstruiken en schept hij de ‘schoone 

glooijingen en daarop geplaatste bloemperken’. 

 Gevoel voor schoonheid van de Hortus gaat bij De Vriese samen met zijn wens om 

deze tuin voor een groot publiek aantrekkelijk te laten zijn. In 1847 stelt hij voor om te 

komen tot vaste openingstijden voor het publiek, die gratis toegang krijgen. Bezoekers 

buiten die uren kunnen een rondleiding krijgen tegen een vaste toegangsprijs. Dit 

voorstel gaat niet door, maar het kenmerkt het beleid van De Vriese. 
 

 
De Hortus Botanicus omstreeks 1900 

 

Ook uit 1847 stamt een plan van De Vriese om ‘zonder belangrijke onkosten, de 

Leidsche kruidtuin die altijd de eerste in Nederland was en blijven moet, binnen weinige 

jaren in staat te stellen met de beste botanische inrichtingen in Europa te wedijveren’.  

 Dit plan bestaat uit een geregelde aanvoer van planten uit de hortus van Buitenzorg 

op Java en het aanstellen van een goed opgeleid persoon die de selectie en verzending 

verzorgt. De Leidse Hortus heeft altijd kunnen profiteren van de Hollandse handels-

vestigingen en hiermee zou die relatie een structureel karakter krijgen. De hortus van 

Buitenzorg moet de kweekvijver van de Leidse worden.  

 Voor dit plan krijgt De Vriese wel zijn zin. In 1849 wordt een van zijn knechts, Simon 

Binnendijk, te Buitenzorg aangesteld. Een vruchtbare uitwisseling van planten is het 

gevolg. 



 Er is een ander interessant plan van De Vriese. Hij is er heilig van overtuigd dat alle 

kassen in de Hortus verbeterd moeten worden. Als de houten kassen al niet totaal verrot 

zijn, dan staan ze verkeerd opgesteld. Hij wil een aantal gietijzeren kassen en laat de 

academiearchitect J. Holtz schetsen maken voor de aanpassing van de Orangerie en 

de bouw van nieuwe kassen. Door geldgebrek gaat dit plan niet door. Er zouden later, 

onder zijn veel bescheidener opvolger Suringar [ook op Groenesteeg begraven] wel 

nieuwe kassen komen. 

 

Nederlands-Indië 

Na zich jarenlang ingezet te hebben voor de kruisbestuiving van de vaderlandse en 

koloniale plantenkunde, wordt Willem de Vriese in opdracht van de Nederlandse 

regering uitgezonden naar Nederlands-Indië. Hij moet de tropische plantenteelt gaan 

onderzoeken. Hij vertrekt op 21 oktober 1857, verblijft onderweg een maand in Ceylon 

en arriveert in juni 1858 in Batavia op Java.  

 Vandaaruit onderneemt hij in 1860 een grote reis naar de Molukken, Timor en een 

aantal andere gebieden, waaronder diverse zeekusten. De tweede helft van dat jaar 

wordt gewijd aan het bezoeken van Midden-Java, Noordwestelijk Borneo en delen van 

Sumatra. De tropen ondermijnen echter zijn gezondheid en op 3 maart 1861 keert hij 

verzwakt terug naar Nederland. 

 Hier wachten hem zware en droevige verliezen. Nauwelijks een paar maanden na 

zijn terugkomst overlijdt zijn echtgenote en kort daarna, op 12 juli 1861, verliest hij zijn 

enige zoon Gozewijn Willem Hendrik. Gozewijn overlijdt op Java na een korte, maar 

hevige ziekte. 

 Tijdens De Vriese’s afwezigheid speelt ook de ‘kwestie Hortus-Sterrewacht’. De 

Hortus wordt, zeer tegen de zin van botanici zoals De Vriese, door de Leidse universiteit 

gedwongen een deel van haar terrein af te staan voor de bouw van een Sterrewacht. 

Kaiser [ook op Groenesteeg begraven], de hoogleraar Sterrenkunde, krijgt desondanks 

de toezegging voor de bouw van zijn Sterrewacht. 

 

Overlijden 

Op 23 januari 1862 overlijdt Willem Hendrik de Vriese. Hij is al verzwakt teruggekomen 

van de zeer afmattende reis naar en verblijf in Nederlands-Indië, maar verzwakt hier 

verder en bezwijkt nog geen jaar na zijn terugkomst. 
 

 
Overlijdensadvertentie (Leydse Courant) 

 

 Hij wordt als hoogleraar en hortusdirecteur opgevolgd door Willem Frederik Reinier 

Suringar [ook op Groenesteeg begraven]. Suringar had de taken van De Vriese al 

waargenomen tijdens diens verblijf in Nederlands-Indië. 



 
Overlijdensakte 

 

 Op 28 januari wordt hij op de 

begraafplaats Groenesteeg ter aarde 

gesteld in keldergraf 207, een graf 

waarin nog geen jaar eerder zijn echt-

genote was begraven. Later zouden in 

dit graf nog worden bijgezet zijn klein-

kinderen Dorothea Louise le Poole (in 

1878) en Charlotte le Poole (in 1880), 

beiden op zeer jonge leeftijd overleden 

kinderen van zijn dochter Charlotte 

Dorothée Marie, en zijn tweede dochter 

Marie Anne de Vriese (in 1913). 

 Het is opmerkelijk dat op de zerk van 

de (klein)kinderen hun volledige naam, 

geboortedatum en datum van overlijden 

staat, maar dat voor het echtpaar 

Vriese-Bosse wordt volstaan met ‘De 

Vriese’. 

 

 
 

Keldergraf 207 



Eerbewijzen 

In 1838 wordt De Vriese benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van 

Wetenschappen. 

 Het plantengeslacht Vriesia uit de bromeliafamilie is door de Britse botanicus John 

Lindley naar De Vriese vernoemd. 
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