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IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE KENNIS VAN DE 
BLOEMBESTUIVING 

De bestuiving en de kruisbestuiving van de bloemen is tegenwoordig van zoo 
algeroeene bekendheid, dat wij er ons over verwonderen, als wij lezen, hoe laat 
deze pas ontdekt zijn, terwijl men over de dieren al zoo veel wist. 

THEOPHRASTUS, een met ARISTOTELES bevriende Griek (geh. 372 v. Chr.) 
schrijft: "Als de manlijke plant bloeit (van de d ad e 1 pa 1 m), dan snijden zij de 
bloeischeede af en schudden haar, zooals zij is, met de wol van de bloem en het 
stof op de vrouwlijke vrucht. Wordt deze zoo behandeld, dan blijft zij." Blijkbaar 
was toen dus deze bestuiving van de dadelpalm al bekend! 

Maar het ging hiermee als met zooveel wetenswaardigheden, die bij de 
Grieken reeds bekend waren: in de Middeleeuwen raakte de kennis weer verloren. 
Want pas CAMERARIUS zou in 1694 de bestuiving van de bloemen opnieuw 
ontdekken en nader onderzoeken. 

De eenigen, die in al die tusschenliggende eeuwen aan plantkunde deden, 
waren de geneeskundigen. Zoo beschrijft de beroemde DIOSCORIDES (50 j. n. Chr.) 
in zijn Materia Medica ongeveer 600 planten, doch uitsluitend om het nut, dat zij 
voor de artsenijbereidkunde hebben. In de Middeleeuwen deed men op plantkundig 
gebied vrijwel niets anders dan het boek van DIOSCORIDES raadplegen. Alle planten, 
die men kende, moesten geïdentificeerd worden met één van de door DIOSCORIDEs 
gebrekkig beschrevene. Dat dit vreemde consequenties kon hebben, zal men begrijpen, 
als men bedenkt, dat DIOSCORIDES een Grieksch geneesheer was, die weliswaar 
veel planten kende, doordat hij met de Romeinsche legers groote tochten maakte, 
maar van wien men toch onmogelijk kan verwachten, dat hij min of meer volledig 
de W est-Europeesche flora zou hebben beschreven. 

Pas na 1500, toen de Renaissance ook op het gebied van de plantkunde 
haar vernieuwenden invloed liet gelden, begon men weer met het onderzoek van 
de plant zelf. Er verschenen een aantal z.g. kruidenboeken, o.a. van REMBERT 
DODOENS, meer bekend onder den naam van DODONAEUS, een Nederlander. Dit 
boek bevat beschrijvingen en ook teekeningen van het uiterlijk van allerlei planten. 
Zijn verdienste is, dat al zijn beschrijvingen op eigen critische waarneming 
berusten; hij neemt niet meer de meest fantastische beweringen op gezag van 
anderen aan. Men kan het hem niet kwalijk nemen, dat hij, als arts, nog bij elke 
plant "eracht en werkinge" aangeeft. Ook was hij nog min of meer verstrikt 
in de signatuurleer, die nog algemeen werd aangehangen. Zoo zegt hij b. v. over 
het slangenkruid (Echium): "Die andere namen Echion, Echidnion, Vipero, 
etc., die also veel luyden als Slanghencruyt, die hevet gecreghen, om dattet 
teghen den beet van den Slanghen seer sonderlinghe es, ende dat sijn saet eenen 
Slanghen hoofdeken ghelijck es". 

De ontdekking van het mikroskoop, dat omstreeks 1650 algemeen in gebruik 
kwam, bracht de kennis van de planten een heel eind verder, hoewel men vooreerst 
meer belangstelling voor de dierkunde had. 

MALPIGHI, een Italiaansch arts (geh. 1628), wijdde ook eenige aandacht aan 
de plantkunde. Hij bekeek o. a. nauwkeurig de bloemen. De beteekenis van de 
meeldraden zag hij niet in: hij meende, dat het een soort klieren waren. Maar hij 
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beschrijft wel het "vrouwlijk kapsel" (vruchtbeginsel) en "de stijlen of buizen van 
het vrouwlijk orgaan" (stampers). 

Onze beroemde landgenoot SWAMMERDAM, een tijdgenoot van MALPIGHI, 
was een groot insectenkenner. Verbazingwekkend is het, als men leest, wat hij met 
zijn voor ons begrip primitieve instrumentjes allemaal heeft ontdekt bij deze "bloede
Ioose dierkens". En hoe buitengewoon mooi zijn de door hem vervaardigde anato
mische teekeningen van insecten, die in leiden bewaard worden. Toch meent deze 
scherpzinnige onderzoeker, schrijvende over de ontwikkelingsstadia van de anjelier
plant in vergelijking met die van sommige insecten, dat de vereeniging van 
anjelierzaad met aarde een nieuwe plant tot ontwikkeling brengt! Maar over de · 
vorming van het zaad in de bloem zegt hij niets. 

SWAMMERDAM merkte wel op, dat de bijen sommige cellen van hun raten 
vullen met een "korl of kruymelachtige stof", die sterk overeen komt met "hetgeen 
de Bijen, op het vijfde lit van haare aghterste beenen, geduurig aan in hare korven 
dragen". Pas KOELREUTER en SPRENGEL zouden ontdekken, dat cleze kruimelachtige 
stof uit stuifmeel bestaat. 

Eindelijk, in 1694, gaf CAMERARIUS, arts en professor in Tübingen, zijn "brief 
over het geslacht der planten" uit, waarin hij de theorie opstelt van de bevruchting 
van den stempel door het stuifmeel uit de meeldraden. Tot nu toe nam men 
algemeen aan, dat de meeldraden dienden voor de uitscheiding van verkeerde 
stoffen. CAMERARIUS zegt, dat het een soort vaten zijn ot kapsels met fijne stof 
gevuld. In den Oudheid noemde men "mosachtige aanhangsels" wat wij nu "katjes" 
noemen. CAMERARIUS komt tot de conclusie, dat het bloemen zijn met Of alleen 
stampers Of alleen meeldraden; éénslachtige bloemen dus. Ook de tweehuizige 
planten waren hem bekend (hop en bingelkruid); hij vergelijkt dezen toestand 
met de voortplanting van de dieren, waarover SWAMMERDAM juist eenige onder
zoekingen had gepubliceerd, o a. over de hermaphrodiete slakken. 

De beantwoording van de vragen; "wat is de inhoud van de stuifmeelkorrel" 
en "hoever dringt die door" laat hij over aan hen, "die door hun optische instru
menten meer dan lynx-cogen hebben". 

Pas in 1823 zag AMICI als eerste de stuifmeelbuis! 
Het was dus CAMERARIUS, die ontdekte, dat bij de planten ook sexualiteit 

voorkomt. Een belangrijke vondst! Maar men wilde er eigenlijk niets van weten! 
CAMERARIUS' ontdekking had niet veel invloed, ofschoon LINNAEUS (geb.1707) zijn 
indeeling van de planten er op baseerde, b. v phanerogamen ("het huwlijk vindt 
in het openbaar plaats") en cryptogamen C,het huwlijk vindt in het geheim plaats"). 
Ook had LINNAEUS al een vaag vermoeden van de rol, die de bijen spelen bij de 
bestuiving. "Mijn overtuiging is, dat de bijen meer goed dan kwaad doen, daar zij 
door hun onvermoeid werken het stuifmeel op de stempels laten komen". 

In een verhandeling in 1760 maakt hij melding van bastaarden, die hij door 
kruising had gekweekt. Hij meende, dat de meeste variëteiten, b.v. van kooI, 
door kruising verkregen zijn. Maar LINNAEUS was systematicus en het probleem 
van de bestuiving van de bloemen was voor hem geen hoofdzaak. 

Hij sloeg in het geheel geen acht op het werk van KOELREUTER. In 1761 
verscheen een boekje over zijn (KOELREUTER's) observaties over de bevruchting van 
de bloemen. Hij beschrijft den bouw "Van de stuifmeelkorrel en hij merkt op, hoe 
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het stuifmeel met het stempelvocht vermengd door den ~tempel wordt opgezogen, 
waarna het door de stijl wordt vervoerd naar de "zaadeieren" (zaadknoppen), dit zijn 
de onbevruchte kiemen. Hij ging na, hoe bij verschillende soorten bloemen het 
stuifmeel op den stempel komt: door den wind, door insecten, door het openspringen 
van de helmhokjes, enz. 

Ook het werk van SPRENGEL, die in 1i93 een boekje uitgaf over den bouw 
en de bestuiving van de bloemen, bleef geheel onopgemerkt. Met geduld en nauw
keurigheid bespiedde hij, hoe de insecten de bestuiving tot stand brachten. Het viel 
hem op, dat sommige bloemen, zooals b.v. het viooltje, afstekend gekleurde lijnen 
of stippels hebben, die ' de plaats aanwijzen, waar de insecten de honing- bergplaats 
kunnen vinden. En hij nam waar, dat de bouw van sommige bloemen zóó is, dat 
alleen insecten van een bepaalde soort, de bestuiving tot stand kunnen hengen. 
HU is de ontdekker van de rol, die de insecten bij de kruisbestuiving spelen, d .w.z. 
hij zag, dat vele bloemen inrichtingen hebben om zelfbestuiving te voorkomen. 
Zoo vond hij bloemen, waar de sternpel eerder rijp is dan de meeldraden (pro
t er o g y n i e), en omgekeerd: bloemen, waar de meeldraden eerder rijp zijn dan 
de stempel (prot er a n drie). 

Jammer genoeg bleef SPRENGEL's boekje geheel onopgemerkt. Men had in 
dien tijd, zooals ik al opmerkte, een afkeer van het idee, dat bij planten ook sexua
liteit zou voorkomen, men wilde er niet aan. 

Zoo schrijft in 1820 GOETHE, die zich zooals men weet, zeer intensief met de 
natuurwetenschappen inliet: "Die eeuwige trouwpartijen, die men nooit kwijt kan 
raken, waarbij de monogamie, waarop zedelijkheid, wet en Godsdienst gegrond 
zijn, zich oplost in een vage zinnelijkheid, blijvrn volslagen onverdragelijk voor 
een reine menschengeest !" Nee, meent hij dan, de stuifmeelkorrels zijn geen voort
plantingslichamen, zij zijn een lastige stof, die de plant kwijt moet raken. Overal 
vindt men dergelijke stoffen, en hij wijst o. a. op het reserve.zetrneel vandes a go
p a 1 m voor den bloei, op de sporen van de roestzwammen, enz. Van het 
boek van SPRENGEL nam hij geen notitie. De kennis van SPRENGEL's ontdek
kingen ging weer geheel verloren. en CHARLES DARWIN pas merkte deze dingen 
opnieuw op. In 1857 publiceert hij zijn waarnemingen. Later bemerkte hij, dat 
SPRENGEL hem al voor was geweest! Nog later, in 1862, gaf DARWIN een boek uit 
met allerlei bijzonderheden over de bevruchting van orchideëen. 

Zoo ongeveer is, in groote trekken geschetst, onze kennis van de bloem
bestuiving moehaam tot stand gekomen. 

Ond. Tjireunden, Soekaboemi. R. FISCHER-SCHIERBEEK. 
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