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PIONIERS ZONDER OPVOLGERS. 
DE MOEIZAME ONTWIKKELING VAN DE 
NEDERLANDSE PLANTENECOLOGIE 

NOL FREIJSEN* 

De plantenecologie, een tak van wetenschap die zich bezighoudt met de betrekkingen 
tussen de plant en haar natuurlijk milieu, kwam in Nederland pas laat van de grond. 
Omstreeks het midden van de vorige eeuw stichtte de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen een instituut waarbinnen de discipline op geordende wijze op gang 
kon komen. Daarvóór was daar geen sprake van; aan de Nederlandse universiteiten 
bestond het vakgebied niet. De Akademie meende dat een achterstand ten opzichte van 
het buitenland moest worden ingehaald. Betekende dat nu dat er eerder hier helemaal 
geen plantenecologie werd bedreven? Neen, er waren wel degelijk enige losse activiteiten 
op dat gebied en ze waren interessant. Toch bleef het daarbij; de botanici zelf zorgden 
niet voor een natuurlijke opbouw van het vakgebied. Hoe verliep het dan wel? 

De vroege botanie 
De Nederlandse botanie in de negentiende eeuw was gericht op floristiek. De beschrijving 
van de inheemse flora stond op de voorgrond. Dat gold voor universitaire botanici en 
voor anderen. De voorloper van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, de 
Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, werd in 1845 zelfs speciaal voor dat doel in het 
leven geroepen. Daarnaast was er ook aandacht voor de flora's van onze koloniën. In deze 
situatie kwam pas verandering tegen het einde van de eeuw. Met name de prominente 
Amsterdamse plantkundige Hugo de Vries introduceerde toen de plantenfysiologie in 
navolging van Duitse botanici.' 

In het eerste kwart van de twintigste eeuw kwam er een duidelijk tweeledige structuur tot 
stand in de Nederlandse botanie. Enerzijds handhaafde zich de floristiek en kwamen in 
Leiden en Utrecht gerenommeerde taxonomische instituten tot ontwikkeling die zich 
bezighielden met de flora's van respectievelijk N.O.-Indië en Suriname. Anderzijds kwam de 
plantenfysiologie tot bloei, met als belangrijke exponent F.A.F.C. Went aan de Utrechtse 
universiteit. De twee deelgebieden van de botanie werden lange tijd respectievelijk aan
geduid met de termen Bijzondere en Algemene Plantkunde. Tot de Bijzondere Plant
kunde hoorde ook de plantengeografie, tot de Algemene Plantkunde werden ook vakken als 
anatomie en morfologie gerekend. Opmerkelijk is dat deze deelgebieden zich ontwikkelden 
zonder een onderlinge relatie. Kenmerkend is dat vanaf het begin van de twintigste eeuw de 
Botanische Vereniging afzonderlijke tijdschriften uitgaf voor floristiek en voor de labora-
toriumbotanie.-

' Van Alniondcwcg 60, 3231 CS Briclle; a.frcijscnji'hetnet.nl 

1 P. Faiissc, lictwcen -ictisotis aud science (Amsterdam 1995) i; M. Coesèl, Zinkviooltjes en zoetwaterwieren 
(Hilversum 1993) 13, 

2 Ihid., 29; Ibid., ï2. 
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Wetenschappelijke plantenecologische activiteiten konden door de tweedeling slechts tot 
ontwikkeling komen in één van beide deelgebieden van de botanie, terwijl plantenecologie 
jui.st elementen van beide botanische benaderingen dient te verenigen. Immers, ecologische 
vragen ontstaan in het veld en voor de beantwoording heeft men laboratoriumtechnieken 
nodig. Enige belangrijke plantenecologische publicaties uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw kwamen overigens wel, bij wijze van uitzondering, voort uit een zekere kruisbestui
ving tussen Algemene en Bijzondere Plantkunde. 

Buitenzorg 
Buiten Nederland was er een mogelijkheid tot ontwikkeling van Nederlandse planten
ecologie in N.O.-Indië. In Buitenzorg bevond zich vanaf vroeg in de negentiende eeuw 
's Lands Plantentuin, bestaande uit een botanische tuin en een herbarium en museum 
van de regionale tropische flora. Onder de leiding van de Leidse experimentele botanicus 
Melchior Treub - in de periode 1880-1909 - ontwikkelde de Plantentuin zich tot een 
mondiaal centrum voor onderzoek van tropische planten. Het onderzoek van Treub zelf 
was voornamelijk gericht op plantenfysiologisch en embryologisch onderzoek.' 
Geïnspireerd door de overdaad van de tropische plantengroei publiceerde hij echter ook 
over de ecologie van het oerbos. De bijzondere betekenis van het instituut in Buitenzorg 
lag in het feit dat het de verblijf- en werkplaats werd voor een groot aantal Nederlandse 
en buitenlandse, speciaal Duitse, wetenschappers. Vrijwel alle botanici die rondom en na 
1900 in de Nederlandse botanie een rol zouden gaan spelen, verbleven gedurende periodes 
van ongeveer een halfjaar in Buitenzorg. Voor al deze bezoekers gold dat zij gefrappeerd 
waren door de overdaad van de tropische plantengroei en geïntrigeerd werden door de 
achtergronden daarvan. De mening vatte post dat de tropische vegetatie zich beter leende 
voor onderzoek van de relatie van de plant met zijn omgeving dan die van de gematigde 
klimaatszone. Ondanks deze ideale voedingsbodem voor het rijpen van plantenecologische 
belangstelling verbonden de teruggekeerde Nederlandse onderzoekers zich toch met de 
heersende richtingen in de plantkunde. Went en Th. Weevers werden bijvoorbeeld hoog
leraar plantenfysiologie, 1. Icswiet en A.A. PuUe hoogleraar plantensystematiek.-" Bij de 
Duitse gasten was dit anders. 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontwikkelde zich in Duitsland binnen de 
universiteiten een nieuwe vorm van botanie, bestaande uit plantenfysiologisch en -anato
misch laboratoriumonderzoek. ' Deze moderne richting van onderzoek zou zoals al 
gezegd pas via De Vries ook in Nederland vaste voet krijgen. Binnen het Duitse onder
zoek werden structuur en functie van het plantenorgaan door een toenemend aantal 
onderzoekers met elkaar in verband gebracht. De adaptatie van het plantenorgaan of de 
gehele plant aan de uitwendige omstandigheden kwam op deze wijze in het middelpunt 
van de belangstelling. Drijvende kracht bij tieze zienswijze was de evolutietheorie van 
Darwin, die natuurlijke selectie beschouwde als de basis voor het ontstaan van adaptaties. 
In de laatste fase van deze ontwikkeling - vanaf ca. 1880 - achtte men observaties in de 

3 H.H. Zcijlstra Fzn, Melcliior Treub. Pioneer of a new era in llie liislory of ibe Malay .Arcltipeldi^o (Amsterdam 

1959). 
4 Faasse (n. i), Between sciisons and science, P. Paasse, F..\periinents in growtli (Amsterdam 1994); M.1. Sirks ed., 

Botany in the Ncllterlands (Leiden 1935). 
5 E. Cittadino, Natnre as the laboratory. Darwinian plant ecology in the German empire. iSSo-1900 (Cambridge 

1990); B. Tlieuuisseii en R.RW. Visser, De wellen van hel leven. Historische grondslagen van de biologie 1750-
1950 (Baarn 1996) 199-
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natuurlijke omgeving het beste uitgangspunt voor de beschrijving en interpretatie van 
plantenadaptaties, waarmee een combinatie van veldwerk en laboratoriumonderzoek 
ontstond. 

De Duitse gasten in de Plantentuin waren beoefenaars van deze nieuwe wetenschappelijke 
richting, door henzelf aangeduid als Biologie.'' In hedendaagse terminologie kan men 
spreken van ecof>'siologie. De bedoeling van hun komst in Buitenzorg was om in het goed 
geoutilleerde instituut van Treub de rijkere schakering van adaptaties in de tropische flora 
te bestuderen. Prominente gasten waren E. Stahl en A.F.W. Schimper. 

Het is opmerkelijk dat ondanks het contact dat er bestond met het Duitse ecofysio-
logische onderzoek - het werd ook gepubliceerd in het tijdschrift van de Plantentuin - de 
Nederlandse botanie daar niets van overnam. Pas veel later zou een Nederlandse promo
vendus zich laten inspireren door het werk van Schimper. 

Floristiek-plantensociologie-plantenecologie 
Onderzoek van de Nederlandse planten was in eerste aanleg van tloristische aard. Het 
bestond uit de determinatie en inventarisatie van plantensoorten in allerlei landstreken. Zo 
ontstonden plantenlijsten, die naast de gegevens over de vindplaats ook wel informatie over 
de standplaats van de plantensoort (bodemtype, vochtigheidsgraad van het milieu) gingen 
vermelden. Daarmee deed in feite een impliciete vorm van plantenecologie zijn intrede 
in het onderzoek. In flora's werd en wordt deze lijn nog steeds voortgezet. 

Een substantieel onderdeel vormde deze beschrijvende ecologie in een floristische 
dissertatie van F. Holkema uit 1870.' Het ecologische aspect hierin was het meest uit
gesproken in de beschrijving van het voorkomen van planten in diverse deelgebieden op 
het eiland Texel, waarbij bodemtypes als zeeklei, duinzand, veengrond en diluviale af
zettingen werden vermeld. Een nieuwigheid in het werk van Holkema was, dat hij in zijn 
inventarisaties niet slechts namen van plantensoorten noemde, maar ook aangafin welke 
verbanden deze tezamen voorkwamen. Deze verbanden kregen van hem de betiteling 
'combinatiën'. Hedendaagse plantensociologen zagen hierin de voorloper van het door hen 
gebezigde begrip associatie." De dissertatie van Holkema bevatte verder een bijzonder eco
logisch gezichtspunt. Hij vergeleek het aantal plantensoorten van Texel en de andere 
eilanden en kwam tot de conclusie dat Texel louter door zijn grotere omvang een om
vangrijker flora had dan de andere Waddeneilanden. Met andere woorden, hij constateerde 
een relatie tussen de grootte van een (geïsoleerd) oppervlak en de daardoor gedragen 
diversiteit. Bijna een eeuw later werd deze zogenaamde soort-oppervlakteverhouding -
overigens zonder enige beïnvloeding door de constatering van Holkema - onderkend als 
een belangrijke wetmatigheid in de biogeografie.' 

6 Ibid., 149; Ibid., 203; F..A.F.C. Went, 'Botany. 1. General botany" in: L.M.R. Rutten ed.. Science in the 
Nelherlands £a.';r/»(/(V,<(.Amsterdam 1929) 149-163. 

7 F. Holkema, De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-Eilanden: Texel, Vlieland, Terscliclling, Atnclaiui, 
Schiennoimikoog en Rotttnn. Hene bijdrage tot de flora van Nederland (Amsterdam 1870). Door het overlijden 
van Holkema werd de dissertatie uitgegeven door ziin promotor de Groningse hoogleraar H.C. van Hall. 

8 Westhoff e.a. noemden Holkema in verband met de door hem onderscheiden combinatiën de eerste 
Noderland.se plantensoeioloog. V. Westhoff e.a., '3. De geschiedenis van de plantensociologie in Nederland' 
in: J.H.J. Schaminée e.a. cd.. De vegetatie van Nederland. Deel i. Inleiding tot de planlensociologic - Grond
slagen, methoden eti toepassingen (Uppsala 1995) 33. 

9 De soort-oppervlakleverhouding werd in de loop van de tijd onderzocht door vele auteurs aan vele objec
ten: eilanden en geïsoleerde gebieden. Een aantrekkeliik gepopulariseerd overzicht hiervan is te vinden in: 
D. Quammen, Het lied vinj de Dodo. Eilandbiogeografie in een eetnv van e.\tincties (Amsterdam 1998) 393. 
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Geruime tijd later promoveerde de florist L. Vuyck op een proefschrift over de vaste
landsduinen waar drinkwater aan werd onttrokken, dat een vergelijking nastreefde van 
de floristische inventaris van omstreeks 1898 en die uit eerder tijden.'" Het onderzoek 
kwam voort uit de veronderstelling dat door waterwinning verdroging optrad en als 
gevolg daarvan een verarming in de flora, speciaal van moerasplanten. De hoofdmoot 
van Vuycks onderzoek bestond uit traditioneel floristisch werk, maar tevens gaf hij veel 
hydrologische bijzonderheden over de onderzochte gebieden. Doelstelling en uitvoering 
van het onderzoek doen denken aan recente floristische en vegetatiekundige veldstudies, 
uitgevoerd om schadelijke milieueffecten op de natuur te onderzoeken. Vuycks disser
tatie kan om die reden als een voorloper van hedendaagse toegepaste ecologie worden 
gezien. De uitkomst van het onderzoek was overigens, dat de veronderstelde verdrogings-
verschijnselen eerder te maken hadden met geomorfologische veranderingen in het land
schap dan met de wateronttrekking. 

Floristiek tezamen met een nog eenvoudige benadering van een achterliggende eco
logische kwestie vinden we ook in publicaties verschenen in het eerste kwart van de twin
tigste eeuw. Ook in deze gevallen ging het om duinflora, en de achterliggende kwestie 
betrof het voorkomen van twee sterk contrasterende bestanddelen hierin. Reeds 
Holkema en Vuyck signaleerden het voorkomen van pleistocene plantensoorten, bekend 
van de heiden in het binnenland, die zich onderscheidden van de typische duinplanten. 
Zij verklaarden dit voorkomen met de aanwezigheid van pleistocene afzettingen in de 
binnenduinen. J. Jeswiet onderzocht de tweeledigheid van de duinflora en bracht deze in 
verband met het kalkgehalte van de zandige duinbodem. In zijn dissertatie van 1913 bracht 
hij de 'jonge' duinen, gevormd vanaf de Middeleeuwen, en de 'oude' duinen, stammend uit 
prehistorische tijd, in kaart." Na bemonstering van de bodems stelde hij vast dat in de 
bodem van de 'oude' duinen het kalkgehalte door het uitlogingsproces van doorsijpelend 
water moest zijn afgenomen. Hierdoor waren kalkarme tot zure omstandigheden ontstaan 
zoals in de binnenlandse heidegebieden, met als resultaat een overeenkomst in flora. Een 
floristisch verschijnsel was hiermee herleid tot milieuomstandigheden. Zo hoort het in 
de interpretatie van dergelijke verschijnselen, zoals Jeswiet zelf opmerkte. Hij leverde dus 
duidelijk een staaltje van ecologisch onderzoek af, overigens zonder gebruik te maken 
van de term ecologie. Ofschoon hij de geschriften van de Deense grondlegger van de 
plantenecologie E. Warming, die de term gebruikte, kende, leefde het begrip ecologie 
voor Jeswiet blijkbaar nog niet.'-

Later was Jeswiet als Wagenings hoogleraar en promotor betrokken bij een vervolg op 
zijn eigen onderzoek.'-' In 1926 promoveerde J.T.P. Bijhouwer op een dissertatie over het 
verschijnsel dat ten noorden van Bergen (NH) ook de buitenduinen een kalkmijdende 
vegetatie dragen in tegenstelling tot zuidelijker duingebieden.'"* Door middel van veldonder
zoek, bestaande uit de beschrijving van plantengemeenschappen, kartering van individuele 
plantensoorten en bodembemonstering, werd geconstateerd dat ook hiervoor kalk de 
verklaring vormde. Het gebrek aan kalk werd vervolgens herleid tot armoede aan schelpen 

10 L. Vuyck, De plantengroei der duinen (leiden 1898). 
11 J. Jeswiet, 'Die Entwickelungsgeschichte der Flora der holUindische Dünen', Bcihcft ziir Botanische Central-

blattBd. XXX Abt. II (191.1) 1-133. 
12 E. Warming puliliceerde in 1895 het handboek Planlesanifund, dal beschouwd kan worden als een belangrijk 

fundament van de plantenecologie. iesvviet citeerde de Duitse en Engelse vertalingen. 
13 Jeswiet werd na een verblijf in N.O.-Indië hoogleraar Planten.systematiek, Dendrologie en Plantengeografie 

te Wageningen (archief Nationaal Herbarium Nederland, Leiden). 
14 J.T.P. Bijhouwer, Geobolanische studie van de Berger dnincn (Deventer 1926). 
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in het aangevoerde zeezand. Nu was het bijzondere van Bijhouwer dat hij zich verdiepte 
in de literatuur over de werking van kalk op plantengroei, en in zoverre ging hij een stapje 
verder in de ontwikkeling van floristiek naar ecologie. Tegelijkertijd echter besloot hij 
jammer genoeg dat experimenteel uitdiepen van het kalkvraagstuk niet relevant was, 
omdat concurrentie tussen planten in de veldsituatie bepalend was voor hun voorkomen. 
Het lijkt aannemelijk dat zijn leermeester verantwoordelijk was voor dit mijden van 
experimenteel werk. Jeswiet besteedde in zijn hoogleraartijd veel energie aan de ontwik
keling van de Nederlandse plantensociologie en lijkt meer geïnteresseerd geweest te zijn 
in een holistische aanpak van vegetatiepatronen dan in de causaliteit ervan.'' Een voort
zetting van beschrijvend veldonderzoek in de vorm van experimenteel plantenecologisch 
onderzoek bleef zo achterwege. 

Onderzoek over de vestiging van planten 
Plantenecologie ingebed in floristiek en plantensociologie vindt men in latere dissertaties 
tot zelfs in moderne tijd. Het ecologisch aspect werd gaandeweg sterker. Uit 1927 dateert 
een bijzondere dissertatie van W.J.C. Kooper."' Bijzonder omdat het onderzoek zich los 
van het veldbotanisch onderzoek in Nederland afspeelde in N.O.-Indië, maar vooral 
omdat het onderzoek aansloot bij internationale vragen. Kooper stelde zich ten doel 
Javaanse bodemtypes bestemd voor de rietsuikercultuur te karakteriseren door de 
beschrijving van onkruidgemeenschappen die daarop voorkwamen, en niet door de 
gangbare bemonstering van fysisch-chemische eigenschappen. Dat leidde tot een plan-
tensociologische aanpak, waarmee zijn studie aansloot bij bovengenoemde studies. Hij 
gaf er echter een uitbreiding aan door de uitvoering van veldexperimenten. Bij één type van 
veldproeven werd de successie gevolgd na het verwijderen van de spontane begroeiing. In 
andere veldproeven, met kunstmatig kaal gemaakte zoute en nict-zoute bodems, volgde 
hij de vestiging van halofyten en glycofyten.'^ Kooper trok een aantal conclusies uit zijn 
experimenten. De ontkieming en dus de vestiging van plantensoorten moest naar zijn 
mening afhankelijk zijn van bodemeigenschappen. Niet alleen de actuele eigenschappen, 
maar ook de historie van de groeiplaats was van belang voor het voorkomen van planten
gemeenschappen. En tenslotte, de aanpassing van de plant aan het milieu was bepalend 
voor de uitkomst van concurrentie. Deze opvattingen waren in die tijd beslist geen 
gemeengoed en dus was het werk van Kooper grensverleggend."* 

Een dissertatie uit 1936 van W. Feekes vertoonde een zekere overeenkomst met de aanpak 
van Kooper."* De doelstelling van de auteur - en van de Commissie voor het botanisch 
onderzoek van de Zuiderzee, de opdrachtgever van het onderzoek - was de beschrijving 
van migratie naar en vestiging van plantensoorten op de kale bodem van de eerste 
Zuiderzeepolder. De dissertatie vermeldde de plantensoorten en de pioniergemeenschap-

15 De activiteiten van Jeswiet, als hoogleraar, op het gebied van de plantensociologie werden beschreven in: 
C.M. Schultc Fischedick, Practices and pluralism. A socio-historical analysis of early vegetation science, 1900-
1950 (.Amsterdam 1995) 148. 

16 W.J.C. Kooper, 'Sociological and ecological studies on the tropical weed-vegetation of Pasuruan (the island 
of lava)', Recneil des Travan.x Botanitjnes Ncerlandaises XXIV (1927) 1-255. 

17 Halofyten zijn planten die van nature voorkomen op zoute bodems, met name langs de kust; glycofyten 
komen op niet-zoute bodems voor in het binnenland. 

18 Kooper wist zich wel gesteund in sommige van zijn conclusies door de prominente .Amerikaanse planten-
ecoloog F.E. Clements, naar wie hij verwees, zoals hij ook melding maakte van heersende opvattingen die hij 
niet deelde. 

19 W. Feekes, 'De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeer-polder, de eerste groote 
droogmakerij van de Zuiderzee', Nederlands Kruidkundig Archief 46 (1936) 1295. 
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pen die ze vormden gedurende de eerste jaren na de drooglegging. De aandacht ging in 
het bijzonder uit naar vestiging van glycofyten versus halofyten op de oorspronkelijk 
zoute bodem. Feekes kwam door beschouwing en experiment tot gelijksoortige conclusies 
als Kooper over de selectieve kracht van het milieu op de vestiging van plantensoorten. 
En ook voor hem gold dat hij - zich oriënterend op de internationale literatuur - van 
zijn case-study een werk van meer algemene betekenis maakte, hoewel hij ondanks het 
feit dat er inmiddels tien jaar verstreken waren, niet veel verder kwam dan Kooper. 

Een aardige bijkomstigheid van het onderzoek in de Wieringermeer was de relatie tus
sen de maagdelijke bodem van de Zuiderzee en de tabula rasa van het vulkaaneiland 
Krakatau bij Java. Na de explosie op Krakatau in 1883 was er te beginnen met Treub in 
1886 door diverse biologen gekeken naar de aankomst van organismen en de geleidelijke 
opbouw van de natuur op het eiland.-" De overeenkomst in de relatie was dat in beide 
gevallen gekeken werd naar migratie en opbouw van de gemeenschap, het verschil echter 
dat de waarnemingsperiode in de Wieringermeer beperkt bleef tot enkele jaren, terwijl 
op Krakatau over decennia werd geïnventariseerd. Een overeenkomst van abstracte aard 
was, dat het onderzoek in beide gevallen primair descriptieve doelstellingen had. Feekes 
verwees naar de gebeurtenissen op Krakatau, zonder overigens bovenstaande vergelijking 
te maken. 

Het onderzoek van Feekes was een van de weinige of wellicht het enige dat - weliswaar 
in een andere vorm - voortgezet werd in de moderne tijd. Feekes kwam in dienst bij de 
Directie van de Wieringermeer (later Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) waar men 
zich bezighield met de verdere inpoldering van de vroegere Zuiderzee. Hij werd daar 
opgevolgd door D. Bakker. Deze voerde een onderzoek uit naar de vestiging en bestrijding 
van klein hoetblad in de Noordoostpolder, dat als een lastig onkruid werd beschouwd bij 
het in cultuur brengen van de nieuwe gronden. Dit onderzoek, vervat in een dissertatie 
uit 1951, was op traditionele wijze gestoeld op een plantensociologische basis, maar 
maakte in veel sterkere mate gebruik van analytische en experimentele methodes dan het 
onderzoek van voor de oorlog.-' Nieuwe elementen waren een analyse van de organische 
reservestoffen in het weefsel van de plant en de beschrijving van het effect van chemische 
bestrijdingsmiddelen op de plant. Het proefschrift week bovendien af van het oudere 
onderzoek, doordat de vraagstelling het voorkomen van één plantensoort betrof. Analyse 
en experiment als ruime toevoeging aan of in de plaats van beschrijving, en een auteco-
logische (op afzonderlijke soorten of organismen gerichte) doelstelling markeerden 
samen het eind van de ontwikkelingslijn waarin beginnende ecologie was ingebed in 
floristiek en plantensociologie. Het proefschrift van Bakker stond aan het begin van de 
zelfstandige plantenecologie. 

In de jaren 1950 ging het pas opgerichte Instituut voor Oecologisch Onderzoek zich 
ook bezighouden met de verspreiding van planten- en diersoorten in weer een nieuwe 
IJsselmeerpolder, namelijk Oostelijk Flevoland. Globaal gezien werd dit onderzoek opgezet 
met dezelfde doelstelling als bij Feekes het geval was, maar de moderne benadering kwam 
tot uiting in de gerichtheid op en de grondiger aanpak van slechts enkele organismen.'' 

20 Zeijlstra (n.3), Melchior Treub. 
21 D. Bakker, Occologie van klein hocjhlad, Tussilago farfara /... en de bestrijding van deze plant in de Noordoost

polder {Zv/oUe 1951). 
22 P. Faasse, Zuiver om de wetenschap. De Akademie en haar levenswetenschappenjkc instituten (Amsterdam 

1999) 206. 
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Figuur i: l)is.scrtatie van Holkema. 

Het ijle begin van de Nederlandse plantenecologie. 

Weex'ers en de ecofysiologie 
In de late jaren dertig ontstond een vorm van plantenecologie met een accent op eco-
f\'Siologie. De centrale figuur in deze ontwikkeling was Th. Weevers. Weevers vervulde de 
functie van hoogleraar plantenfv'siologie en tarmacognosie in Amsterdam en verrichtte 
in die hoedanigheid onderzoek aan een groep van chemische verbindingen in de plant, 
de alkaloïden. Tegelijkertijd speelde hij een prominente rol in de veldbotanie als florist, 
plantensoeioloog en natuurbeschermer. Hij verrichtte onderzoek aan de duinflora van 
Goeree, dat een aanvulling vormde op bovengenoemd onderzoek van de kustflora.-' Hij 
publiceerde toonaangevende plantensociologische artikelen, met name ook weer over 
Goeree.-"' Door zijn kennis van en belangstelling voor de natuur kon hij langdurig orga
nisatorisch actief zijn in de natuurbescherming.-' 

De unieke combinatie van plantenf>'siologische kennis en een brede botanische veld
kennis maakte Weevers tot de geëigende beoefenaar van de ecofysiologie. Hijzelf en enige 
leerlingen entameerden als eersten inderdaad dit onderdeel van de plantenecologie. Het 
beginpunt van deze nieuwe aanpak lag in zijn correlatieve beschrijving van het voorkomen 

23 I'h. Weevers, 'De plantengroei van het eiland Goeree in verband met zijn bodem en vegetatie', Nederlands 
Kruidkundig .^ri'/iieflaargang 1920 (1921) 80-139. Weevers bracht in de publicatie het kalkvraag.stuk ter spra
ke, zoals Bijhouwer dat later zou gaan doen in zijn dissertatie, dus beschouwend en zonder experimentele 
onderbouwing. De verklaring hiervoor lijkt niet gelegen te zijn in een onderwaardering voor experimenteel 
werk, maar in het teit dat het onderzoek als vriietijdsl")esteding op Goeree werd uitgevoerd. Weevers bracht 
daar geregeld vakanties door (persoonlijke mededeling Dr. A.A. Sterk). 

24 Th.Weevers, 'De iJora van Goeree en OvertJakkee dynamisch beschouwd', Nederlands Kruidkundig .Archiel 50 
(1940) 285-354. l^ë floristische aanpak in de publicatie van 1921 was in dit artikel geëvolueerd tot een karak
terisering van de plantengroei en het milieu met plantengemeenschappen. 

25 Zie voor een compact overzicht van Weevers' activiteiten in de natuurbescherming: Westhoff e.a. (n.8), 'De 
geschiedenis van de plantensociologie in Nederland". 
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van zoutplanten en zoutgehaltes van het milieu langs de kusten van Overflakkee.'^ 
Uitgesproken halofyten bleken bij hoge zoutgehaltes voor te komen. Deze waarneming 
was het startpunt voor onderzoek van adaptaties bij zoutplanten dat werd uitgevoerd 
door twee van zijn leerlingen. 

De dissertatie van promovendus M. van Eijk uit 1939 was de neerslag van kweekproeven 
in het laboratorium.-~ Van Eijk toonde het positieve verband aan tussen het chloride-ion 
en de succulentie en groei van de plantensoort zeekraal. Deze en andere resultaten van 
het onderzoek vormden een sluitstuk van een discussie over de mineralenhuishouding 
van zoutplanten in de internationale literatuur. 

Een ander aspect van zoutplanten, hun waterhuishouding, werd behandeld in de 
dissertatie van M.J. Adriani uit 1945.-'' Deze studie speelde zich voornamelijk in het veld 
af en had een ruimere opzet dan de strikt ecof)'siologische kweekproeven van Van Eijk. 
Adriani had evenals zijn leermeester een duidelijke belangstelling voor de plantensocio
logie. Hij beschreef de zonering van zoutvegetaties op een schor van Goeree, de gradatie van 
overstromingsduur van het getijdenwater en de daardoor bepaalde fysische en chemische 
bodemeigenschappen. Wat de laatste betreft was uiteraard het NaCl de centrale factor. 
Het vegetatiekundige en synecologische gedeelte van het proefschrift werd gevolgd door 
een behandeling van ecofysiologische zaken, waardoor het proefschrift hier een bespre
king verdient. Adriani mat aan veldmonsters van zijn planten eigenschappen zoals osmo
tische waarde, watergehalte, transpiratie en Cl-gehalte. Belangrijkste conclusie van zijn 
onderzoek was dat de zoutplant dankzij een osmotische waarde, hoger dan die van de 
zoute bodem, voldoende water op kon nemen. Dit onderzoek vormde samen met dat van 
anderen eveneens een sluitstuk van een internationale discussie over halofyten, met 
name over hun waterbalans.-'^ 

De opzet van het onderzoek van Adriani lag in het verlengde van meerdere tradities. Door 
het beschrijvende vegetatiekundige gedeelte sloot het aan bij de bovenbeschreven floris-
tisch-plantensociologische onderzoekslijn in de Nederlandse veldbotanie. Interessanter 
echter is dat het als een laat vervolg gezien kan worden van de Duitse school van ecof>'sio-
logen uit het eind van de negentiende eeuw. Evenals dezen streefde Adriani naar onderzoek 
van adaptaties in het veld. De feitelijke relatie was zelfs op één punt zeer concreet. Adriani 
stelde zich uitdrukkelijk ten doel om een veronderstelling van Schimper, de belangrijkste 
exponent van de Duitse school, te bewijzen. Deze hield in dat de overeenkomst in succu
lentie tussen (sommige) .xerof\'ten, planten van extreem droge standplaatsen, en halofyten 
betekende dat de laatste evenals de eerste aangepast waren aan beperkte waterbeschikbaar-
heid in hun milieu. Adriani meende met zijn resultaten aanwijzingen voor de juistheid van 
de veronderstelling gevonden te hebben. 

Weevers leverde bijdragen aan een leerboek over algemene plantkunde dat handelde 
over anatomie, morfologie en f>'siologie. Hij schreef- en dat is hier van belang - onder 
andere een hoofdstuk over heterotrofie bij hogere planten: parasitisme, mycorrhiza, 

26 Th. Weevers, 'De invloed van het zoutgehalte op de verspreiding van verschillende halophyten", Nederlands 
Kruidkundig Archief 46 (1936) 898-912. 

27 M. van Eijk, 'Analyse der Wirkung des NaCl auf die Entwicklung, Sukkulenz und Transpiration bei 
Salicornia herbacea, sowie Untersuchungen über den Einfluss der Salzaufname auf die Wurzelatmung bei 
Aster tripolium', Recucil des Travaux Botaniqiu's .Néerlandaiscs XX.XVI (1939) 559-657). 

28 M.J. Adriani, Sur la phytosoeiologie, la synécologic cl Ie hilan d'eau de halophytes de la region Ncerlandaise 
meridionale, ainsi tpie de la Mcditerranée Fran(aise (Amsterdam 1945). 

29 J. Braun-Blanquet, Pflanzcnsoziologie. Grundzügc der Vegetalionskunde. Zweite Auflage (Wenen 1951). 
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insectivorie. Hij legde met deze beschrijving van aanpassingen voor het verwerven van 
voedingsstoffen uit andere levende organismen een verband met de ecologie. Van een 
echte behandeling van de ecof\'siologie was echter in dit standaardwerk uit de jaren 1940 
nog geen sprake.'" 

Analyse versus synthese in Leiden 
Vrijwel alle belangrijke literatuur uit de pionierfase van de Nederlandse plantenecologie 
betrof concreet onderzoek van promovendi; het bovenstaande geeft daarvan een indruk. 
Plantenecologische publicaties van algemene of theoretische aard waren zeldzaam en 
dateren uit de jaren dertig en veertig. Verreweg de belangrijkste publicatie was het boek 
Geobiologie of inleiding tot de milieukunde, in 1934 gepubliceerd door de Leidse hoog
leraar plantenfv'siologie L.G.M. Baas Becking." Het boek bevatte hoofdstukken over het 
abiotisch milieu, mineralencycli en diverse biotopen, zoals oligo- en eutroof zoetwater en 
de zee. Het accent lag op lagere planten, omdat de ecologie van de hogere als te ingewik
keld beschouwd werd. Wel werden begrippen als plantengemeenschap en successie in de 
vegetatie besproken. De centrale boodschap van het boek betrof de invloed van het 
milieu op het voorkomen van het organisme. 

Ondanks (Baas Becking zelf zou liever zeggen 'dankzij') het accent op de (abiotische) 
milieukunde, was het boek zeker relevant en van grote waarde voor de ecologie in het 

30 V.J. Koningsberger en E. Reinders ed., Leerboek der algenieene plantkunde. Deel II Physiologic en erfelijkheid 
(Amsterdam 1947; tweede druk). De eerste druk verscheen in 1942. 

31 L.G.M. Baas Becking, Geobiologie of inleiding tol de milieukunde (Den Haag 1934). 
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algemeen en de plantenecologie in het bijzonder. Het bleef lange tijd het enige algemene 
handboek op plantenecologisch gebied.'- Enerzijds is het boek van Baas Becking typerend 
voor de pionierfase van de plantenecologie, anderzijds maakt het een vooruitstrevende 
indruk. Wat betreft het eerste: met grote nadruk werd gesteld dat organismen gebonden 
zijn aan het aardse milieu. Dit elementaire feit moest dus nog benadrukt worden, vooral 
omdat de gemiddelde Nederlandse botanicus nooit buiten zijn laboratorium kwam. 
Vooruitstrevend is het boek door de integratie van allerlei aspecten uit de ecologie die 
lange tijd in aparte subdisciplines zoals ecologische microbiologie en aquatische ecologie 
ondergebracht zouden blijven. 

Ongeveer tezelfdertijd verscheen nog een plantenecologische publicatie van Baas 
Becking. Ofschoon dit geen algemene publicatie was maar een tijdschriftartikel over een 
concreet onderwerp, vermeld ik het hier als een verdere illustratie van de rijpe weten
schappelijke inzichten van Baas Becking. Het artikel, met als tweede auteur zijn leerlinge 
E. Nicolaï, beschreef een collectief onderzoek tijdens een werkkamp van Leidse biologen 
aan een Drents ven." Het voorkomen van hogere en lagere plantensoorten werd nauw
keurig geboekstaafd, diverse milieufactoren werden geanalyseerd en in het laboratorium 
werd achteraf onderzocht op welke wijze de voor dergelijke vennen kenmerkende lage pH 
kon ontstaan. In moderne terminologie zou men van ecosvsteemonderzoek spreken. Baas 
Becking en medewerkers gaven met hun activiteiten een ecologische uitbreiding aan het 
veldwerk van W. Beijerinck. Deze runde in Drenthe een eenmansveldstation en had vooral 
floristisch georiënteerde beschrijvingen van de Drentse heidepiassen gepubliceerd.''' 

De ecologische publicaties van Baas Becking vormden een uiting van zijn veelzijdige 
wetenschappelijke belangstelling; een veelzijdigheid die volgens een necrologie verhin
derde dat deze belangstellingsrichting verder werd uitgebouwd." Zijn originele inbreng 
in de plantenecologie bleef- en men kan dat betreuren - dus vrijwel hiertoe beperkt.'^ 

In een terugblik aan het eind van Geobiologie poneerde Baas Becking zijn zienswijze op de 
juiste manier om de ecologie op te bouwen. Dat was volgens hem de causaal-analytische. 
Op basis van kennis van milieufactoren zou vervolgens ecologische kennis verworven 
kunnen worden. In zijn boek gaf hij een demonstratie daarvan. Hij plaatste deze door 
hem geprefereerde methode tegenover de studie van biocoenoses of levensgemeenschap
pen, nagestreefd in de biosociologie. Hij zag in de daar gehanteerde methodiek een 
wetenschapsbeoefening mede gebaseerd op intuïtie en hij stelde dat er vooralsnog onvol
doende feitenkennis was voor een dergelijke synthetische aanpak. 

De biosociologie genoot aantrekkingskracht in de jaren dertig. In 1934 ontstond binnen 
de Botanische Vereniging een onderafdeling geheten Commissie voor de Biosociologie en 
het Veenonderzoek.'' De belangrijkste discipline vertegenwoordigd binnen dit gezelschap 

32 In 1985 verscheen een opvolger: K. Bakker e.a. ed.. Inleiding lot de Occologie (Utrecht). Dit handboek had 
overigens zowel de ecologie van dieren als van planten tot tmderwerp. 

33 L.G.M. Baas Becking en E. Nicolaï, 'On the ecology of a Sphagnum bog", Blumea 1 (1934) 10-45. 
34 In 1927 publiceerde W. Beijerinck zijn dissertatie Over verspreiding en periodiciteit van de zoetwaterwiereu in 

de Drenthsche heidepiassen (Wageningen). In 1934 verscheen Sphagnum en Spbagnetuni. Bijdrage tol de ken
nis der Nederlandsche veenmossen naar hun bouw, levenswijze, verwantschap en verspreiding (Amsterdam). 
De laatste publicatie bevatte een ecologisch hoofdstuk. 

35 Volgens Ruinen pakte Baas Becking veel aan en maakte hij weinig af. I. Ruinen, 'L.G.M. Baas Becking in 
memoriam', Vakblad voor Biologen 43 (1963) 41-45. 

36 Het eerdergenoemde plantkunde leerboek (zie noot 30) bevatte een hoofdstuk 'Milieu' van de hand van 
Baas Becking. Het was een parafrase van het overeenkomstige deel uit Geobiologie. 

37 Faasse (11.1), Between seasons and science, 67; Coesèl (n. 1), Zinkviooltjes en zoetwaterwieren, 115. De tegen
woordige naam luidt Sectie voor Vegetatie-Onderzoek. 
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was de plantensociologie. De naam gaf aan dat men de aspiratie had niet slechts de 
plantengemeenschap, maar de gehele levensgemeenschap tot onderwerp van studie te 
maken. Naast deze min of meer concrete benadering van de biosociologie was er een pre
tentieuze theoretische behandeling van deze ecologische wetenschapsrichting. De Leidse 
hoogleraar diermorfologie C.J. van der Klaauw publiceerde in 1936 een filosofische 
beschouwing over het onderwerp.'''' In zijn visie vormde de bio.sociologie één van de twee 
hoofdafdelingen van de biologie; de andere was de idiobiologie. In eerstgenoemde was de 
levensgemeenschap het object van onderzoek, in laatstgenoemde het individuele organisme. 
Elk van beide had dan weer zijn deelgebieden zoals morfologie, taxonomie en ook syn-
ecologie (gericht op gemeenschappen van organismen) respectievelijk autecologie. De 
levensgeineenschap werd hierdoor verheven tot een entiteit die als onderzoeksvoorwerp 
gelijkwaardig was aan het organisme. Ecologische studie van planten en dieren in hun 
samenhang stond echter nog in de kinderschoenen.''^ De scepsis van Baas Becking ten 
aanzien van het welslagen van de biosociologie was dus alleszins begrijpelijk. 

Na de Tvi'eede Wereldoorlog 
Binnen de Nederlandse botanie ontwikkelde zich dus geen samenhangende ecologische 
discipline. Er bestonden geen plantenecologische kernen aan de universiteiten.''" Er 
bestond in dat opzicht een grote achterstand ten opzichte van het buitenland. Vooral in 
de USA en Engeland was de plantenecologie een verder ontwikkelde wetenschap. Daar 
bestonden universitaire centra, er waren ecologische verenigingen en tijdschriften, er 
vond discussie plaats op hoog niveau.-'' Deze achterstand vormde de reden dat de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 1954 kwam tot de oprichting 
van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek ( lOO). Binnen deze instelling werden 
afdelingen opgericht waarin voor het eerst gestructureerd plantenecologisch onderzoek 
vorm kreeg.-*- Ook de universiteiten lieten toen niet lang meer op zich wachten met plan
tenecologische activiteiten. In 1961 werd D. Bakker de eerste hoogleraar plantenecologie 
en wel in Groningen. Zo kwam een ontwikkeling op gang die leidde tot een zekere bloei 
van het vakgebied plantenecologie in de tweede helft van de vorige eeuw. Er vond funda
menteel onderzoek plaats, maar daarnaast vervulde de plantenecologie een belangrijke 
rol bij de oplossing van de talrijke problemen op het gebied van natuur- en milieubeheer. 

38 C.]. van der Klaauw, 'Zur .Aulteilung der Okologie in Autökologie und Synökologie, iin Lichte der Ideen als 
Grundlage der Systematik der zoologi.schen Di.sziplinen. Ökologische Studiën und Kritiken von Prof.Dr. Cl. 
van der Klaauw und Prof.Dr. Adolf Meyer III', .Ada Biotlieorelica 2 (1936) 195-239. 

39 Mörzer Bruyns publiceerde pas een decennium later een daadwerkelijk biosociologisch onderzoek bestaan
de uit een correlatie van plantengemeenschappen met gemeenschappen van slakken: M.F. Mörzer Bruyns, 
Over levensgemeenschappen (Deventer 1947). 

40 Dat gold overigens evenmin voor de dierecologie. 
41 D. Worster, Nature's economy. A history of ecological ideas (Cambridge 1994; 2nd ed.); ). Sheail, Seventy-five 

years in ecology. The British Ecological Society (Oxford 1987). 
42 De oprichting van bet lOO is beschreven in: Faasse (n. 22), Zuiver om de wetenschap, 149. De gespecialiseer

de plantenecologisch afdeling van het lOO is beschreven in; N. Freijsen, Weevers' Duin als oecologisch insti
tuut. De geschiedenis van een onderzoeksafdeling {1957-1990} (Heteren 1996). 

97 



Nol Freijsen 

SUMMARY 

Pioneers without successors. The haphazard development of Dutch plant ecology 
Dutch botany in the nineteenth century focussed on the description of the flora of The 
Netherlands and its colonies. From 1900 onwards plant physiology gained momentum, 
but field work and laboratory activities were not linked together. Consequently, favourable 
conditions for the development of plant ecology were lacking. Unlike in the homeland 
this prerequisite was fullfilled in the Netherlands East Indies. The botanical garden in 
Buitenzorg under the directorship of Melchior Treub was a well-known international 
centre for the study of tropical vegetation. However, this did not change the poor linkage 
between field and experimental botany in The Netherlands. Plant ecological investigations 
were rare and did not form a coherent discipline. Interesting publications from the pioneer 
period (1870-1954) are discussed here. 

Most of these plant ecological publications were PhD-theses. The oldest ones were a 
mixture of descriptions of local floras and plant communities and some aspects of the 
environmental conditions. Environmental factors, particularly chalk, were discussed or 
even sampled, but experiments to assess causal relationships were not carried out. In two 
theses published about 1930 the ecological component was more explicit. Apart from the 
above-mentioned correlative descriptions these dissertations dealt with the germination 
and establishment of plants with reference to the factor salt. In addition, this problem 
was investigated experimentally. Salt plants and their ecophysiology were treated in two 
theses from about 1940. The.se studies were inspired by Th. Weevers. Weevers was professor 
of plant physiology and at the same time a great naturalist. This unusual combination 
e.xplains why these exceptional specimens of pure ecology in the pioneer period of Dutch 
plant ecology could occur. L.G.M. Baas Becking published the first textbook of plant 
ecology in 1934. It is the only broad-scale publication that emphasized fundamental issues 
of ecology. 

Advanced plant ecology commenced around the middle of the twentieth century. D. 
Bakker introduced in his 1951 thesis a multi-dimensional analytical approach in com
bination with field work. He was the first who practised autecology as a discipline. The 
Institute for Ecological Research was founded in 1954 and in 1961 Bakker became the first 
professor of plant ecology. 
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