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VAN ARISTOTELES TOT PASTEUR. 
XVII. HEDW1G, (1730—1799), BROWN (1773—1858), 

EHRENBERG (1795—1876), UNGER (1800—1870). 

NAAST de zooveel belovende onderzoekingen der physiologen van het einde 
der achttiende en het begin der negentiende eeuw, zijn in dien tijd, dus 
slechts even na L i n n a e u s , ook op morphologisch en systematisch gebied 

pogingen waar te nemen om de enge banden te verbreken, waarbinnen deze schema-
tiseerende geest de botanie had trachten te sluiten. (Zie hierover ook de opstellen 
XI. XII, XIII (half) en XVI). 

Evenmin als de physiologie toen de aandacht trok, evenmin was dit, althans in den 
beginne, het geval met de morphologische onderzoekingen, die ten doel hadden het 
botanische systeem te hervormen. 

Over de verandering van het kunstmatige stelsel van L i n n a e u s in een meer 
natuurli j k, is in een vorig opstel reeds gesproken voor zoover het de Phanerogamen, 
inzonderheid de Bedektzadigen, betreft; — hieronder moge in ' t kort geschetst 

6 



1 0 2 DE LEVENDE NATUUR. 

worden hoe de groep der Kryptogamen, langzamerhand het raadselachtige ver
loor, dat aanleiding was geweest voor haar naam (kryptos = geheim; gamein = 
huwen, hier dus bloeien of voortplanten). 

Een der eersten, die het waagde dit uitgestrekte gebied te verkennen was J o -
h a n n H e d w i g . Hij werd den 8 Oct. 1730 te Kronstadt in Zevenburgen geboren 
en toog voor zijn studie naar Leipzig. Als student leed hij zulk een armoede, dat hij 
er over dacht de studie maar op te geven. Een gelukkig toeval wilde, dat hij in 
één der straten zijner Universiteitstad ronddolend, een heftige ruzie vernam in 

één der huizen aan den kant. Opeens hoorde 
hij éen der stemmen roepen: „Daarom wil ik 
dat geld niet hebben, laat het hem toe-

Archegonifn der Mossen on 
Antheridiën der Mossen. ontstaan van de calyptra. Kieraplant der Mossen. 

behooren, wien het voor de voeten valt" en uit het geopende venster van de 
derde verdieping viel een gevulde beurs op straat. De arme student was uit zijn 
geldzorgen en behaalde in 1759 den graad van doctor in de medicijnen. Hij vestigde 
zich eerst te Chemnitz, trok later (1781) naar Leipzig, en werd daar in 1786 buiten
gewoon hoogleeraar in de medicijnen. Drie jaren later werd hij aangesteld tot 
professor in de plantkunde en directeur van de botanische tuin. Hij bleef trouw 
aan de stad van zijn studie en stierf daar 18 Febr. 1799. 

In 1782 gaf hij zijn beroemde boek uit over de mossen: Fundamentum Historiae 
Naturalis Muscorum Frondosum. 

In dit werk, van vele mooi gekleurde afbeeldingen voorzien, gaf hij, bijna geheel 
volgens eigen onderzoekingen, een overzicht var de kennis der mossen. 
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Hij ontdekte de manlijke en vrouwlijke voortplantingsorganen (later genoemd 
de antheridiën en archegoniën) en noemde ze, met de termen, toegekend aan die 
organen bij de Zaadplanten, de meeldraden en de stampers. Hij zag, hoe de sperma
tozoïden uit de antheridiën te voorschijn kwamen en beschreef dit als „meel-
draad het stuifmeel uit latend". Hij beschreef en teekende het ontstaan van de calyp
t ra uit de wand van den „stamper" en hij zag na, hoe uit het zgn. „zaad" (=spore) 
een jonge plant ontstond, voorzien van „vertakte zaadlobben". 

Was zijn opvatting dus verkeerd, zijn opmerkingsgave is zeer buitengewoon, 
en hij bracht het vraagstuk van de voortplanting der 
Cryptogamen ook hierin veel verder, dat hij de organen 
althans goed beschreef, zoodat men niet meer de huid
mondjes voor de vermenigvuldigingswerktuigen kon houden. 
Dit was n.1. betoogd, en wel voor de varens, door F r e i-
h e r r v o n G1 e i c h e n-R u s z w o r m (1717—1783). 

In zijn tweede werk: Theoria Generationis et Fructifica-
tionis Plantarum Cryptogamicarum Linnaei, van 1784, wijst 
H e d w i g er daarom op, dat deze openingen, die hij 
spiracula foliorum noemt, bij tal van andere planten voor
komen, o.a. ook bij de zaadplanten, waarvan men de 
vermenigvuldigingsorganen kent. Van allerlei lagere planten 
teekent hij dan de voortplan tings werktuigen, welke hij 
onveranderlijk meeldraden en stampers noemt. Vele van 
zijn figuren herinneren sterk aan die, welke men nog thans 
in de botanische leerboeken aantreft. Al waren H e d w ig ' s 
theoretische beschouwingen soms zeer dwaas (zie hierover 
bv. S a c h s L e p . 274, p . 472 etc), hem komt ongetwijfeld 
de eer toe, belangstelling te hebben gewekt vgor de Crypto
gamen en reeds veel ontsluierd te hebben, wat voor zijn voor
gangers geheel verborgen was geweest. De vergrootingen 
van H e d w i g' s mikroskoop waren nog niet heel groot, „Meeldraden en stampers" 
doch naderden reeds de 300. Met betere instrumenten en met d e r Kranswic ren-
minder vooropgezette denkbeelden toegerust, zouden volgende 
onderzoekers het gebied verder verkennen, maar toch zou ik mij niet geheel bij S a c h s 
willen aansluiten, die dit werk: „höchst unbedeutende Leistungen" noemt (p. 275). 

Een der beste waarnemers in de volgende periode (naast de in XVI genoemden!) 
was wel R o b e r t B r o w n , door A l e x a n d e r v o n H u m b o l d t ge
schetst als: botanicorum facile princeps. 

Hij werd den 21 Dec. 1773 te Montrose in Schotland geboren en studeerde van 
1789—1795, te Edinburg, medicijnen en botanie. Spoedig trad hij (nog zonder 
graad!) in dienst. Na eenige jaren kwam hij in kennis met de zeer invloedrijke 
botanicus S i r J o s e p h B a n k s . Door diens toedoen ging B r o w n mee als 
botanicus met de expeditie onder F" 1 i n d e r s naar Australië (1801—1805). Na 
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zijn terugkeer werd hij eerst bibliothecaris van de Linnean Society, later (i8ro) 
bibliothecaris van B a n k s . Bij testament vermaakte deze hem zijn collecties en 
bibliotheek, mits B r o w n ze, bij zijn overlijden aan het Britsch Museum schonk. 
B r o w n schonk ze onmiddellijk, doch werd voor zijn leven tot custos ervan be
noemd. Hij stierf 10 Juni 1858. . 

R o b e r t B r o w n gaf zijn onderzoekingen nooit uit als een samenhangend 
geheel, slechts als een reeks monographiën. Vooral in de Transactions van de Linn
ean Society zijn de studies van hem verschenen. In Duitschland zijn de verzamelde 

werken uitgegeven door de bekende 
botanicxisDr. C. G. N e e s v o n E s e n -
b e c k 1). 

Eén van zijn bekendste onderzoe
kingen is over het Australische geslacht 
Kingia (1825). Om de systematische 
positie van deze plant te bepalen, geeft 
B r o w n eerst zijn inzichten over de 
bouw van het zaad der Phanerogamen, 
welke inzichten sterk afweken van de 
toen algemeen geldende. De moderne 
opvattingen zijn hierop gebaseerd. Wat 
zijn beschouwingen nog waardevoller 
maakt is het feit, da t hij hierdoor 
komt tot een onderscheiding tusschen 
de Bedektzadigen en Naaktzadigen. 

Zijn methode van onderzoek was 
nieuw. Hij ging het ontstaan, de ont
wikkeling van het orgaan na. Zeker, 
W o l f f (XII) was hiermee begonnen, 
doch de systematici en morphologen 
hadden zijn werk niet voortgezet. 

Zoo schreef B r o w n (I.e. Bd. 4 p. 98): De testa of buitenste zaadhuid vormt zich 
in den regel uit de buitenste eihuid; en, in de meeste gevallen, waarin de (zaadknop)-
kern omgekeerd is, iets wat het meest voorkomend geval is, laat zich de oorsprong 
met genoegzame zekerheid bepalen, hetzij door de navel (=hilus), die meer of min
der ter zijde ligt, terwijl het gat ( = het poortje, mikropyle, door B r o w n , als 
regelmatig voorkomende opening ontdekt) zich aan ' t eind bevindt; of nog gemak
kelijker en zekerder, als een raphe ( = zaadstreng) zichtbaar is, doordat deze 
vaatbundel steeds tot het uiterste eivlies ( = buitenste integument) behoort. 
De zoogenaamde chalaza, die slechts het uiteinde is van de raphe, biedt 

1) Zie^ over hem Nat. wiss. Woch. 5 Juni 1921. Alleen de Duitsche uitgave van 
B r o w n 's werken stond mij ten dienste, zoodat hieruit de citaten genomen zijn. Men 
gebruike bij het lezen van onderstaand citaat de figuren in een botanisch leerboek. 

R. B r o w n . 
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een veel minder zeker karakter aan, want bij veel planten is zij aan de binnen
kant der testa nauwlijks zichtbaar, doch is innig verbonden met de plaats van 
aanhechting van het. binnenste vlies en van de kern, en schijnt dan één van deze 
beiden geheel toe te behooren." 

Hij ontwikkelt op deze wijze eerst zijn meening over de bestanddeelen en de be-
teekenis daarvan bij de zaadknop en gaat dan over tot bespreking „van de bouw 
van de vrouwlijke bloem bij de cycadeeën en coniferen", (l.c.p. 103 sqq). 

Hierbij zegt hij o.a.: De overeenstemming van de vrouwlijke bloem der Cyca
deeën en Coniferen met het eitje van andere phaenogamische planten ( = Phanero
gamen), zooals ik dat beschreven heb, is inderdaad groot genoeg om deze meening 
niet al te onwaarschijnlijk te maken. Maar het bewijs van de juistheid is voorname
lijk te gronden op een overeenstemming in alle wezenlijke punten, van het binnenste 
lichaam der zoogenaamde vrouwlijke bloem van deze groepen met de kern van de 
zaadknop, zooals die gewoonlijk gebouwd is; en wel niet alleen in de vroegste toe
stand maar ook in een heele reeks veranderingen, die op de bevruchting volgen." 

Daarna bespreekt hij nog de meeningen welke vroegere botanici over deze zaken 
hadden, gaat dan de punten van verschil en overeenstemming tusschen de manlijke 
en vrouwlijke bloemen na en eindigt dan: (1. c. p. 177 sqq) 

„Terwijl ik deze uitweiding afsluit moet ik mijn spijt uitdrukken, dat ik haar 
zoover over de haar toegemeten grenzen in het onderhavige werk heb moeten uit
breiden. In mijn bericht over het plantengeslacht, waarmee zij in verbinding staat, 
moet ik echter noodwendig plaats inruimen aan de bespreking van een bouw, 
op grond van diens natuur en gewichtigheid en terwijl ik bezig was met dit bericht, 
traden omstandigheden op, die mij er toe brachten, uitvoeriger op dit onderwerp 
in te gaan, dan ik oorspronkelijk van plan was." 

Dit nu is echt de wijze van werken van B r o w n en op een zelfde manier bewerkte 
hij verschillende „moeilijke" families. Een verder goed voorbeeld vindt men in 
het stuk van 1826 „Beschouwingen over de bouw en de verwantschappen van de 
merkwaardigste planten, die . . . . in 't binnenland van Afrika verzameld zijn." 
Tusschen de besprekingen van verschillende geslachten stoot men dan bv. op de 
beschouwing (1. c. p. 56): 

„Het dikwijls voorkomende rudimentair worden der stempels, bij planten, die 
alle overige bloemdeelen volledig bezitten, moet algemeen bekend zijn; de volgorde 
echter, waarin deze achteruitgang der stempels plaats vindt, of de verhouding der 
achteruitgegane deelen tot de andere bloemdeelen, zijn, voor zoover ik weet, nog 
niet nader beschouwd. Het zal daarom wellicht velen bevreemden, dat de waar
neming van deze verhoudingen in de verminderde reeks der stempels gevoerd heeft 
t o t het principe, dat in een volledige bloem, met een bepaald getal der deelen, 
het aantal meeldraden en ook dat der stempels, gelijk is aan het aantal der deelen 
van de kelk en de kroon bij elkaar geteld bij de Dicotj'ledonen en aan dat van 
beide kransen van het bloemdek bij de Monocotyledonen. 

Dit, aangenomen, volledig aantal der meeldraden is inderdaad bij de Mono-
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cotyledonen het meest voorkomende; en —• ofschoon het bij de Dicotyledonen 
minder algemeer is, als dat, 't welk men het symmetrisch getal zou kunnen noemen, 
dus één, waarbij alle reeksen gelijk zijn, — zoo wordt het toch steeds bij de geslach
ten met 10 en 8 meeldraden aangetroffen en bij de grootste gedeelten der Legumino-
sen. Het streven om het volledig aantal voort te brengen, waar men in werkelijk
heid het symmetrische vindt, is duidelijk bij die geslachten, die tot zulke pentan-
drische families behooren, of ten minste gerekend worden, waarbij de meeldraden 
recht tegenover de deelen der bloemkroon staan, zooals bij Samolus onder de Primu-
laceeën en bij Baeobotrys, die juist zoo'n verhouding tot de Mj'rsineecn heeft." 
Het werk van De Candolle werd aldus voortgezet en verbeterd. 

Ook in andere opzichten maakte R. B r o w n zich verdienstelijk, bv. als planten-
geograaf (1814). In een volgend artikel zal echter deze tak der biologie behandeld 
worden, zoodat wij hier slechts behoeven te wijzen op zijn merkwaardige ont
dekking van de „moleculair beweging". Bedoeld is zijn: Koit Bericht van mikro-
skopische waarnemingen over de, in het stuifmeel der planten besloten lichaampjes 
en over het algemeene voorkomen van elementaire deeltjes met eigen beweging 
in organische en anorganische lichamen. 1827. — Hij deed zijn ontdekking met een lens 
van -jij- duim brandpuntsafstand (1. c. p. 143), later ook met zulke welke tot -fa duim 
brandpuntsafstand bezaten en ook wel met een samengesteld mikroskoop (1. c. p. 506) 

Zijn doel was eigenlijk om te zien „hoe het pollen op de stempel der phaeno
gamische planten inwerkt", en te zien of hij de geheele weg kon vervolgen om na te 
gaan „of ze de top van het eitje bereikten, of dat integendeel, hun onmiddellijke 
werking op een ander deel van het vrouwlijke orgaan begrensd was." 

Hij nam daartoe stuifmeel van Clarkia pulchella, dat geheel gevuld was met 
iets afgeplatte, langwerpige korreltjes, aan beide einden even stomp, en onge
woon groot, n.1. ̂ g^ö tot -^^ duim. 

„Toen ik de vorm dezer deeltjes onder water bekeek, zag ik verscheidene ervan 
in duidelijke beweging". Deze beweging kon niet door stroomingen etc. zijn ont
staan. B r o w n zag, dat de stuifmeelkorrels, op een iets ouder tijdstip gevuld 
waren met een minder aantal der grootere afgeplatte deelen, doch daarentegen 
voorzien van veel kleinere, kogelvormige, die hij moleculen noemde. Had hij eerst 
gemeend, dat de grootere deelen onmiddellijk op de stempel zouden inwerken 
door hun eigen beweging, — de waarneming, dat het aantal afnam nog eerhetstuif
meel de stempel had bereikt, scheen dit niet te bevestigen en zijn geheele onder
zoekersgeest richtte zich op dit raadsel. Eerst onderzocht hij het stuifmeel van tal-
looze levende planten, maar al spoedig ook het stuifmeel van herbarium 
materiaal of van planten die op alcohol hadden gestaan.Zit, daar was ook beweging 
der deeltjes te zien! Nu richtte hij zich eerst tot de kryptogamen, maar al spoedig 
bleek hem thans, dat niet alleen de voortplantingslichaampjes dezer planten, doch 
ook fijn gestampte bladeren der mossen het verschijnsel vertoonden. Het onderzoek 
werd daarop uitgedijd tot versteende planten, daarna tot allerlei anorganische 
media en het slot was, dat hij schreef (Latere opmerkingen p. 1829. 1- c- P- 50^)'-
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„Uiterst kleine deeltjes van een starre (niet vloeibare) stof, hetzij van organischen, 
hetzij van anorganischen oorsprong, vertoonen, als zij in zuiver water of in een 
waterachtige vloeistof zwevend worden gehouden, bewegingen, waarvan ik de 
oorzaak niet kan aangeven." — „De diameter der kleinste actieve moleculen ligt 
tusschen ^ y ^ y en y o ^ w duim. Fr komen echter ook betrekkelijk grootere deeltjes 
van verschillend volume en gestalte voor, die zich onder dezelfde omstandigheden 
op soortgelijke wijze bewegen." 

Het zou nog lang duren eer de natuurkunde het raadsel van de „Brownsche 
moleculair-beweging'' ontsluierde! 

Had B r o w n het fundament geleverd, waarop de studie der Phanerogamen 
kon voortbouwen, andere onderzoekers waren terzelfder tijd bezig de levensgeschie
denis der Cryptogamen en der lagere dieren na te gaan. 

Onder hen bevond zich C h r i s t i a n G o t t f r i e d E h r e n b e r g (19 
April 1795 — 27 Juni 1876). Eerst studeerend voor theoloog, veranderde hij spoedig 
van richting en ging over tot de natuurwetenschappen en de medicijnen. Een leer
stoel in het laatste studiegebied werd door hem vanaf 1827 te Berlijn bekleed. 

Groote reizen werden door E h r e n b e r g ondernomen, o.a. met R o s e en A. 
v.H u m b o 1 d t (XVIII) in 1829 door Azië. Als secretaris van de Akademie van 
Wetenschappen te Berlijn kreeg hij grooten invloed op het wetenschappelijk leven 
van zijn tijd. 

Talrijke verhandelingen op zoölogisch en geologisch gebied danken we aan hem. 
Zoo is één zijner werken getiteld: „Die Bildung der europaischen, libyschen und 
arabischen Kreidefelsen und des Kreidemergels aus mikroskopischen Organismen" 
(Berlin, Leipzig 1839) en de hierin vervatte resultaten zijn nog steeds zeer lezens
waardig. Het meeste besproken werd wel E h r e n b e r g' s boek; „Die Infusions-
thierchen als volkommene Organismen" (Leipzig 1838). De 64 prachtige koper
gravures, die dit werk sieren, geven een beeld van alles wat de onderzoeker meende 
te zien. Dit was meer dan aanweng was! D u t r o c h e t (XI) had reeds in 1812 
de ingewikkelde bouw der raderdiertjes aangetoond en nu meende E h r e n b e r g , 
die al vroeg begonnen was met deze studie, dat ook de Infusoriën een-dergelijke 
organisatie bezaten. Deze diertjes, door A n t h o n y v a n L e e u w e n h o e k 
ontdekt (1675), waren door L e d e r m ü l l e r in 1763 animalcula infusoria ge
noemd. Men beschouwde ze als levende slijmklompjes zonder structuur. E h r e n 
b e r g kwam hier tegen op, en schreef hun een bouw toe, die zeer ingewikkeld 
was. Zoo beschreef hij hun vacuolen als magen, die gelijk druiven van één tros aan het 
darmkanaal hingen (Polygastricae). De contractiele vacuole werd een blaasje met 
spermatozoïden, de kern werd een eierstok, de korreltjes in ' t protoplasma de 
eieren! Bloedvaten, zenuwstelsel en spieren, alles zag hij in een infusiediertje. 

Een Zweedsche onderzoeker A g a r d h meende zelfs, dat de infusiediertjes 
hun prooi door een magische kracht naar zich toe trokken, daar hij wel de werve
ling zag, doch niet de trilharen (1827). 

Spoedig ontstond een heftige strijd. In 1826 had d ' O r b i g n y d e Foraminiferen 
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van de Cephalopoden (Inktvisschen e.a.) afgescheiden, op grond van de bouw der 
schelpen, in 1835 zag F e l i x D u j a r d i n levende Foraminiferen en gaf aan de 
weeke inhoud de naam van Sarcode 1) . Tegelijk keerde hij zich tegen E h r e n b e r g ' s 
beweringen, maar ook tegen D u t r o c h e t ' s opinie over de Raderdiertjes. In 
1839 bracht M e y e n het probleem vooruit, door de Infusiediertjes te vergelijken 
met de cellen der planten. 

In dien tijd werkten tal van groote biologen aan deze problemen, en door de 
celleer van S c h w a n n en S c h l e i d e n (zie XX) werd de strijd in het nadeel 
van E h r e n b e r g beslecht. V o n S i e b o l d ' s werk, waarin hij bewees, dat 
de infusiediertjes eencellig waren, kan als 't einde van de strijd beschouwd worden 

(1845)-
Vele groote vraagstukken werden in verband gebracht met de Protozoën 2), zoo 

o.a. dat van de °eneratio spontanea. In een laatste opstel zal dit probleem nader wor
den besproken (Zie P a s t e u r en ook hierachter, in een ander opstel • de ver
andering van het zoölogische systeem X X I I , X X I I I ) . 

Onder de vele onderzoekers, die zich in dien tijd met de ééncelligen bezig hielden 
mogen naast de vorigen vooral S p a l l a n z a n i , M. S c h u l z e , C l a p a r è d e , 
S t o k e s en B ü t s c h l i genoemd worden. 

Zooals G o l d s c h m i d t over dezen laatsten opmerkte (Die Naturw. 1920, 
No. 28, S. 543): „Als wij het niet wisten, zou het haast ongelooflijk zijn, dat gisteren 
nog onder ons de eigenlijke ontdekker van de mitotische celdeeling leefde, de man, 
die reeds een onderzoeker van naam was, toen hij bewees, dat de „Samenkapseln" 
der Infusiediertjes in werkelijkheid kerndeelingsfiguren zijn". (Ongeveer 1870— 
1875, B ü t s c h l i werd 3 Mei 1848 geboren en stierf in 1920). De tijd, 
dat men de Infusoriën als Polygastricae, dus als dieren met veel magen aanzag, 
schijnt ons al zoo lang voorbij en toch is het nog slechts één menschenleven geleden ! 

In den tijd van E h r e n b e r g leefde er nog een andere natuuronderzoeker, die 
zich veel met de lagere planten bemoeide. Dit was F r a n z U n g e r , den 30 Nov. 
1800 geboren op een landgoed (Amthof) in Stiermarken, dicht bij het plaatsje 
Leutschach. Hij studeerde eerst in de rechten, veranderde in 1820 van studie
richting en ging toen over tot de medicijnen. Van 1827—1835 oefende hij in ver
schillende plaatsen praktijk uit, tot hij in dit laatste jaar benoemd werd tot hoog
leeraar in de plantkunde te Graz (waar hij vroeger in de rechten gestudeerd had) 
en in 1849 t e Weenen. De laatste levensjaren (1866—1870) sleet hij weer te Graz. 

Vele belangrijke onderzoekingen hebben we aan U n g e r te danken. Zoo wees 
hij reeds in 1855 op de overeenstemming tusschen de sarcode der dieren en het 
protoplasma der planten, en hij bewees in 1841 dat de cellen bij het vegetatiepunt 
zich door deeling vermenigvuldigden. De palaeontologie der planten dankt veel 
aan hem, en eveneens de plantenmorphologie en -anatomie. U n g e r had vele „mo-

1) Zie ook XX. 
2) De naam is door G o l d f u s z i n 1820 gegeven. Voor een diepgaande behandeling 

der Protozoën zij verwezen naar D o f 1 e i n 's groote werk. 
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derne" denkbeelden. Was het in den beginne vreemd, dat hij meende, dat de zwerm-
sporen der planten dieren waren, terwijl hij tegelijk aan de meening vasthield 
van de constantheid van de soort, in 1852 sprak hij als zijn opinie uit, dat de soort 
veranderlijk was en dat de tegenwoordige soorten afstamden van die uit een vroe
gere aardperiode. In één der volgende artikelen zal ons deze gedachte bezighouden. 
hier moge de aandacht gevraagd worden voor zijn boekje, getiteld: „Die Fflanze 
im Motnente der Thierwerdnng". Wien 1843. 

In een reeks brieven aan den bekenden botanicus E n d 1 i c h e r behandelt hij 
hierin het verschijnsel van de zwermspore-
vorming der wieren, inzonderheid van Vau-
cheria. , 

Zeker behoort dit werk niet tot het beste 
wat U n g e r geleverd heeft, maar het geeft 
zoo goed de geest van den tijd weer, dat een 
reeks citaten hieruit in dit boek niet mis
plaatst is. 

Het gevoelen, dat een plant in een dier kon 
overgaan, heerschte vrij algemeen, en iemand 
als S c h l e i d e n (zie XX) kwam hiertegen 
in verzet met de volgende krachtige woorden: 

„Slechts een aan phantastisch mysticisme 
lijdende wetenschap, niet een duidelijke, zich 
zelf begrijpende natuurphilosophie, kan tot 
zulke droomerijen komen, dat wezens nu eens 
dier en dan weer plant kunnen zijn. Ware dit 
mogelijk, dan moest toch veel eerder een wezen 
nu eens visch, dan weer vogel, nu eens een wier 
en dan weer een roos kunnen zijn, en dan was 
onze geheele natuurwetenschap een dwaasheid 
en wij zouden beter doen om aardappels te 
verbouwen en ze op te eten, en waren zelfs dan niet eens zeker, dat ze niet 
eens tot muizen werden en weg liepen." 

Dit mi, zegt U n g e r , is sarcasme, en een rustig onderzoeker, die het niet te doen 
is om gelijk te hebben, maar om de Waarheid te vinden kan zulk een taal niet deren! 
Neen roept hij uit (p. 2): „Wie, voor wien recht en eer geen ijdele klanken zijn, zou 
er niet gaarne goed en bloed voor geven, en dan zou een Idee, waarvan wij over
tuigd zijn, dat zij vruchtbaar is voor de wetenschap, ons geen kracht genoeg geven 
om voor haar te strijden?" 

Bij deze eenigszins pathetische ontboezemingen, past het gemoedelijke uiterlijk 
dat U n g e r , tenminste op portretten vertoont, al heel slecht! 

Reeds verschillende waarnemers waren hem voorgegaan, doch de geheele zwerm-
spoie-vorming was nog niet bekend. Ook E h r e n b e r g had zich met deze questie 

6* 
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bemoeid: Zijn opinie was:1) „in zulke gevallen is niet aan een verandering van 
Infusoriën in plantaardige objecten of aan een overgang van Algen in Infusoriën 
te denken, maar deze zaden (bedoeld zijn de zwermsporen) zijn steeds zaden ge
bleven, en nooit Infusoriën geworden, zooveel ze zich ook gedraaid en bewogen 
mogen hebben. De bewegingen van de dieren hebben tot doel een willekeurige verande

ring van plaats en de zaden der algen hebben alleen 
tot doel een individueel draaien en de ontwikkeling 
tot aan de uitgegroeide vorm. Ze zijn het resultaat 
van iets uitwendigs, de prikkel, bij de dieren van 
iets inwendigs, de wil". Buitendien zegt hij, hebben 
de zjyien der algen geen mond en geen darm en zijn 

I
dus geen dieren. Tegen deze redeneeringen verzet 

^ ^ ^ U n g e r zich. 

Op 17 Maart 1842 vond hij in een beekje bij 
Graz Vaucheria clavata en nam eenige deelen mee 
naar huis. Hij zag duidelijk (p. 15). dat „de ge-

fc heele plant uit slechts één enkele cel2) bestaat ." 
Hij beschrijft dan de inhoud zoo goed mogelijk 

* • ^ en gaat het gedrag daarvan tegenover allerlei 
chemische agentien na. 

In de I Ve brief geeft hij een beeld van de „vrucht
vorming". „De geheele vrucht vorming loopt zeer 
vlug van stapel en duurt in den regel niet meer dan 
een halve dag. Ik heb vele buis-einden van het 
eerste optreden van de donkerder kleur tot aan 
het uittreden van het sporidium ononderbroken 
gevolgd en meest niet zoo lang behoeven te wach
ten. Bij de meesten is, naar vele waarnemingen, de 
gemiddelde tijd op 12 uren te schatten. Om dit te 
vinden wordt geen moeilijk werk vereischt, maar het 
vordert geduld. Duidelijk is hierbij waar te nemen. 

dat zoowel de grootere of kleinere vegetatiekracht van de plant, als de plaats en 
de invloed van het licht enz. op de snellere of langzamere vorming der vrucht-
knodsen, invloed hebben." In het latere gedeelte van zijn werk gaat hij de uitwen
dige invloeden nader in hun werking na en zoo werd U n g e r één der scheppers 
van de physiologie der lagere planten. Eerst veel later echter werd dit duidelijk 
ingezien. 

De 5e brief begint met de volgende tirade (p. 21): „Als je mij tot hiertoe ge
volgd hebt, dan kan je onmogelijk je verwachtingen zoo hoog gespannen hebben, 
dat toch niet dat, wat ik je verder vertellen zal, zelfs de stoutste vlucht van de 

1) Abh. Kön. Acad. Wiss. Berlin. 1833. 3 Beitrag p. 157. 
2) Zie hierover S c h w a n n und S c h l e i d e n (XX) 

Ontstaan van de zwerrnspore bij 
Vaucheria. 
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phantasie zou overvleugelen . . . Dat in de toestand welke wij ziekte noemen, het 
organisme er toe afdaalt om de eenvoudigste en meest verschillende vormen voort 
te brengen,1) is als een bewezen feit te beschouwen. Wat zou je er echter van zeggen, 
als hier de zaak eens geheel omgekeerd was, dus wanneer, inplaats van zooals tij
dens de ziekte van een dier het organisme zich uitput in de vorming van lagere 
wezens, het plantaardige organisme zich verheft tot het Idee van een dier." 

Nu komt het tot de vorming van de „sporenhuid", terwijl tevens het inwendige 
van kleur verandert. De bovenste helft wordt lichter, het onderste gedeelte donker
der van kleur. Dit komt, zegt U n g e r (p. 23), ten deele door een verhuizing, ten 
deele door een vermeerdering van de chlorophylkorrels. 

In de hoogste spanning wachtte hij af: „Lach niet, als ik je zeg, dat ik op ' t oogen-
blik van de onthulling van dit Isisbeeld, dat ik volgens mijn vroegere ervaring 
reeds verwachtte, toch nog ineen kromp als een kind, als 
een kind zeg ik; dat met open oogen en open mond bij een 
gebeurtenis staat, die hem nog nooit overkwam". . . „Met 
één woord, aan de top van de vruchtkolf springt de buis 
bliksemsnel open, de lappen van de scheur buigen zich 
terug en uit de nauwe opening werkt de sporidië zich naar 
buiten (fig. 8). Men vertrouwt zijn oogen haast niet, als 
men ziet, hoe aanvankelijk slechts een klein segment van 
de sporidië tot de kogelvorm samenbalt, later een steeds 
grooter deel, en hoe eindelijk de geheele, blijkbaar zelf
standig naar buiten tredende en niet bv. door endosmose 2) 
-uitgeperste sporidië het nauwe omhulsel verlaat, zich 
met een vroolijke, snelle beweging in ' t water verheft en 
als een Infusorium naar verschillende richtingen rond 
zwemt." 

Bij zijn beschrijvingen van het leven der zwermsporen lette hij op allerlei, zoo 
nam hij bv. waar, dat de sporen zich wentelend om de as voortbewegen en wel 
•(p. 31) steeds van links naar rechts, indien men zich in de lengte-as van de sporen 
denkt , met het hoofd naar de lichtere helft. 

De beweging komt tot stand, zoo zag hij (p. 33) door trilharen ( = ciliën). „Welk 
een merkwaardige vereeniging van dierlijke organen met het bouwplan — de cel 
— van een plant!" 

In het verdere gedeelte van zijn studie gaat hij de invloed van temperatuur, 
lucht, licht, electriciteit, chemische agentien op de sporidiën na, Zooals reeds is 
opgemerkt, is dit het begin van de physiologie der ééncelligen. 

Ook bij andere planten nam hij beweeglijke sporen waar, en hij komt to t de slot
som (p. 89) „wie zou . . . . niet tot het besluit komen, dat de zelf beweeglijke spori
d ië van Vaucheria en van de genoemde wieren in ' t algemeen, een dierlijk embryo 

1) Zie later bij P a s t e u r . 
2) Zie D u t r o c h e t (XI). 
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is, dat zich van het embryo van andere dieren slechts door zijn afkomst en zijn 
doel, door zijn Vandaar en Daarheen onderscheidt". Het is een bewijs zegt hij voor 
de bewering van O k e n 1 ) : „het plantenrijk is de eierstok van het dierenrijk." 

„ Vaucheria zinkt spoedig terug tot het plantenrijk, slechts één kleine schrede, 
een instulping van de blaas (p. 96) en het dier was blijvend gevormd." 

Ook op ander gebied bevorderde U n g e r de vooruitgang der botanie, zoo was 
hij het ook, die de spermatozoïden der mossen voor de manlijke voortplantings-
lichamen hield (1837). Vele andere onderzoekers hielpen mee om de kennis der 
Cryptogamen te vergrooten. 

Vooral D e B a r y, de gebroeders T u l a s n e , N a g e l i e n S c h w e n d e n e r 
brachten de wetenschap vooruit. Het zou te ver voeren 
om al deze stappen na te gaan. 

Reeds in 1866 kon D e B a r y in het Handbuch der 
Physiologischen Botanik van W. H o f m e i s t e r een 
band schrijven getiteld: „Morphologic und Physiologie 
der Pilze, Plechten und Myxomyceten. 

Hierin wordt een mooi samenvattend overzicht van 
de toenmalige kennis gegeven. 

De groote beteekenis van D e B a r y is wel, dat hij 
de methoden leerde kennen om schimmels te kweeken 
en na te gaan, hoe zij in de weefsels der planten binnen 
dringen. Zoo ontdekte hij, dat althans in dit geval de 
theorie onjuist was, dat de parasieten door generatio 
spontanea in de door hen overvallen planten ontstaan. 

7. s. 9 zijn geïsoleerde wieren. Ook voor andere takken van wetenschap hadden deze 
onderzoekingen een groote waarde. 

N a g e 1 i 's onderzoekingen over de Algen vormden een welkome uitbreiding 
van onze kennis en de gebroeders T u l a s n e wisten hun werken te voorzien 
van zulke mooie figuren, dat ook wijdere kringen belangstelling kregen voor de 
lagere planten. 

S c h w e n d e n e r ' s werk over de Korstmossen (1869) werd in den aanvang 
niet vriendelijk ontvangen. Hij schreef: „Deze onderzoekingen geven ons een blik 
in tot nu toe niet geziene of geheel verkeerd opgevatte levensverhoudingen tusschen 
twee groote plantengroepen uit de hoofdafdeelingen der Algen en Schimmels, van 
welke hier de eersten zich als voedsel bereidende dienaren, de laatsten zich als hun 
beheerschers vertoonen, maar die, trots deze tegenstelling zoo innig met elkaar 
versmelten, dat zij door de wederzijdsche doordringing als ' t ware nieuwe gewassen, 
met een volkomen individueel karakter vormen, en daarom door de meeste auteurs 
in een afzonderlijke, met de naam Korstmossen (Lichenes) bestempelde, groep. 
geplaatst worden." 

1) Zie G o e t h e (XVI). 
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Zooals men ziet zag S c h w e n d e n e r deze samenleving niet aan voor een 
symbiose, maar als een parasitisme van de Schimmels. 

Een felle strijd ontbrandde, de Korstmossen-kenners wilden eerst niet toegeven, 
d a t „hun planten" eigenlijk groepen waren, maar S c h w e n d e n e r ' s inzichten 
zegevierden ten slotte. Ook op andere punten hadden zijn onderzoekingen veel 
invloed. Zijn werk: „Das mechanische Princip im anatomischen Aufbau der Mono-
kotylen von 1879" is het begin van de richting, die men zou kunnen aanduiden 
met de spreuk: „de natuur als ingenieur". Eerst in onzen tijd is deze richting tot 
een grooteren bloei gekomen. 

Door het werk van de genoemde mannen waren er weder groote gedeelten der 
Botanie aan de enge banden onttrokken, waarmee L i n n a e u s ze gebonden had. 
Eender grootste onderzoekers: H o f m e i s t e r (zie X X I I I ) zou het werk vervolgen. 

D R . A. SCHIERBEEK. 
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