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INLEIDING. 
Het vraagstuk of bladeren willekeurig verspreid langs de Stengel 

van de plant voorkomen of dat daarbij een bepaalde regelmaat optreedt 
heeft de mens reeds lang bezig gehouden; 

Theophrastus (372-288) merkte in zijn «Historia de plantis* reeds 
op dat er vaak een dergelijke regelmaat is te vinden. 

Leonardo da Vinci (1452-1520) hield zich eveneens met het vraag
stuk op en zijn ontdekking van bepaalde wetmatigheden in de blad-
standen bij diverse planten kan gezien worden als zijn meest belangrijke 
ontdekking op botanisch gebied. 

Leonhard Fuchs (1501-1566) vergeleek in zijn werk « De Historia 
Stirpium» (1542) de plaatsing van bladeren langs de Stengel met die van 
de struiken in een wijngaard, waarbij de beschikbare ruimte zo econo-
misch mogelijk gebruikt dient te worden. 

Caesalpinus (1519-1603) nam eveneens een regelmaat waar, doch 
slaagde er niet in een bepaalde wetmatigheid te vinden. («De Plantis Li-
bri XVL», Florence, 1583). 

Joachim Jung (1587-1675) merkte op dat bladeren verspreid kunnen 
staan, doch dat er ook meerdere bladeren op dezelfde hoogte kunncn 
\'oorkomen, Ook beschreef hij dat wanneer de Stengel op doorsnede vier-
kant is, de bladeren in alternerende paren staan. 

De Sauvage schreef in 1743 zijn « Memoires sur une nouvelle me-
thode de connoitre les plantes par les feuilles» (Montpellier), waarin 
hij een meer gedetailleerde classificatie gaf en 4 verschillende bladstan-
den onderscheidde. 

Linnaeus' interesse in deze problematiek werd voornamehjk gewekt 
door het werk van De Sauvages. In zijn « Philosophia Botanica » van 
1751 onderscheidde hij 9 verschillende bladstanden. Natuurlijk sprak dit 
Linnaeus met zijn bekende neiging tot indelen bijzonder aan. 

Belangrijk werk op dit gebied verrichte Charles Bonnet (1720-1793) 
die in 1 754 schreeft : «Recherches sur I'usage des feuilles dans les plan
tes* en die samen met een bevriend wiskundige, Calandrini, een inten-
sieve studie maakt van de hierna te bespreken 2/5 bladstand. 

* Communicationes Biohistoricae Ultrajcctinae 26. 
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Bonnet kan beschouwd worden als de grondlegger van de spiraal-
thcorie. Hij mecnde ook de «causa finalis» van de diverse bladstanden 
ontdekt te hebben : de optimale mogelijkheid tot gasopname uit en vocht-
uitwisseling met de omgeving zou volgens hem een rol spelen bij het tot 
stand komen van de uitcindelijke bladstand. 

Dutrochet («Observations sur les variations accidentelles du mode, 
suivant laquelle les feuilles sont distribuees sur les tiges des vegetaux», 
1834), Palissot de Beauvois (Memoires et observations sur I'arrange-
ment et la disposition des feuilles*, 1811) en Augustin Pyrame de Can-
dolle (Organographie Vegetale, 1827) wijdden eveneens aandacht aan 
het probleem. 

Dan schreef in 1834, een jaar voor zijn dood, de grote Duitse dichter 
en natuuronderzoeker Goethe zijn «LIeber die Spiraltendenz der Vege
tation*. Dit werk heeft echter geen grote natuurwetenschappelijke waar-
de, er worden verschijnselen van te zeer uiteenlopende aard on der een 
noemer gebracht. Goethe zag de spiraalvormige «tendens» als het vrou-
welijke, de verticale groei als het mannelijke groeiprincipe. 

Een duidelijke verandering in de methode van aanpak van deze ge-
hele problematiek komt met het werk van een merkwaardig, veelzijdig 
en oorspronkelijk natuuronderzoeker : Schimper. 

Karl Friedrich Schimper werd geboren te Mannheim op 15 februari 
1803. Hij was de broer van Georg Wilhelm Schimper (1804-1878), die 
belangrijk natuurwetenschappelijk werk verrichtte in Abessinie. Hij was 
een neef van Wilhelm Philipp Schimper (1808-1880) de bryoloog en 
hoogleraar te Straatsburg, auteur van «Bryologia Europaea» en van dicns 
zoon, Andreas Franz Wilhelm Schimper (1856-1901), hoogleraar in dc 
botanic te Basel en auteur van «Pflanzengeographie auf physiologischer 
Grundlage». 

Ongelukkige huiselijke omstandigheden waren de oorzaak van een 
moeilijke en sombere jeugd. Door vriendenhulp daartoc in staat ge-
steld bezocht hij het lyceum te Mannheim waar hij zijn leraar Succow 
assisteerde bij het samenstellen van de «Flora Mannhemiensis». Weder-
om door financiele steun van vrienden kon hij zich aan de universiteit 
van Heidelberg laten inschrijven voor de studie in de ^theologie, de enige 
studie waarvoor destijds een stipendium verkregen kon worden. Hij volg-
de er echter in de loop van de tijd steeds meer de colleges wiskunde en 
natuurwetenschappen. 

In Zuid-Frankrijk verzamelde hij zeer veel planten in opdracht van 
en grotendeels financieel gesteund door de Wiirttembergse botanische 
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reisvereniging. De grote hoeveelheid materiaal welkc hij van die reis 
meebracht determineerdc hij o.a. ten huize van de directeur van de be
kende slottuin te Schwetzingen nabij Heidelberg, Michael Zeyher. Deze 
gaf hem een aanzienlijke financiele steun, temeer daar Schimper zich had 
verloofd met de pleegdochter van Zeyher. Hij maakte in die tijd ook 
kennis met de later beroemde botanicus Alexander Braun. 

In 1826 ging hij, wederom te Heidelberg, medicijnen studeren. Hij 
maakte toen kennis met Louis Agassiz. die later beroemd zou worden als 
zooloog en oprichter van het «Museum of Comparative Zoology* te 
Cambridge, Massachussetts. 

In 1828 begaf Schimper zich naar Miinchen, teneinde te gaan stu
deren aan de aldaar pas opgerichte universiteit waar Oken, Von Martius, 
Schelling en andere vooraanstaande hoogleraren doceerden, en waar ook 
zijn beide vrienden Braun en Agassiz hun studie hadden voortgezet. 

Ze vormden daar samen het «Trias» of het «KlaverbIad» en hielden 
er in het huis dat ze samen bewoonden (de «Kleine Akademie») weten-
schappelijke voordrachten voor elkaar en de hun bezoekende hoogleraren. 

Schimper, die daar het geniale middelpunt vormde, hield er twee 
maal per week voordrachten over plantenmorfologie. 

Gedurende deze tijd van intensieve studie werden er door Schimper 
talloze grote plannen gemaakt, waarvan er echter vele niet werden ver-
wezenlijkt doordat hij het doorzettingsvermogen miste zijn vondsten en 
ontdekkingen te publiceren. Van talloze voorbereidingen kwam nimmer 
iets terecht, doordat hij zich dan weer met een ander onderwerp bezig 
hield. Later zou het dan ook vaak voorkomen dat anderen de resultaten 
van zijn werk bekend maakten. Hij kreeg dan ook nimmer de bekendheid 
die hij verdiende. In 1829 promoveerden ze alle drie, in absentia, Schim
per en Braun te Tiibingen. 

In 1831 bleef Schimper alleen te Miinchen achter, onder zeer benar-
de omstandigheden, mede doordat hij zijn verloving had verbroken waar-
door de steun van Zeyher stopte. Voordrachten in kleine kring brachtcn 
hem niet voldoende op. Tot 1843 bleef Schimper te Miinchen, waar hij 
zich voornamehjk bezig hield met geologische problemen. Na in 1836 
te Solothurn op de vergadering van de Schweizerische Naturforschenden 
Gesellschaft een voordracht over phyllotaxis te hebben gehouden (1) 
ontdekte hij bij Titisee en in de Jurakalk gletschersporen. 

In die tijd kwam hij tot de conclusie dat er in het verre verleden 
een zeer koude tijd geweest moest zijn, waaraan hij als eerste de naam 

(1) Hierover schreef Schimper een zeer duidelijke samenvatting in : Verhandl. d. 
Schweiz. Naturf. Ges. 1836 p. 114-117. 
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«ijstijd» gaf. Hij wijdde daaraan een van zijn vele gedichten, de «Eis-
zeit-Ode», die op 15 februari 1837 van de pers kwam, «Am Geburtstage 
Galilei's» zoals hij erbij vermeldde. Dit gedicht decide hij uit onder de 
deelnemers aan de vergadering van natuuronderzoekcrs te Neuchatel. 

In dat jaar schreef hij ook zijn artikel «LIeber die Eiszeit* aan de 
vergadering van natuuronderzoekcrs te Neuenburg. Over deze ijstijd-
theorie zou hij korte tijd later in een heftige strijd om de prioriteit 
geraken met Louis Agassiz, die het in zijn werken deed voorkomen alsof 
hij de grondlegger van deze theorie was. 

In 1840 rekende Schimper met Agassiz af in een fel gedicht «Ge-
birgsbildung». Agassiz vermeldde daarop de naam van zijn vroegere 
vriend nergens in zijn boek «Etudes sur les Glaciers* van 1841. Hij 
deed dit met opzet niet teneinde Schimper «te straffen voor zijn aan-
matiging» zoals hij in een brief schreef. 

In 1841 kreeg Schimper van Kroonprins Maximiliaan van Beiercn 
een maandgeld en een opdracht tot geologisch onderzoek van de Beierse 
Alpcn en van dc Rijnpalz. Hicr ontwikkelde hij zijn theorie volgens welke 
de Alpen een plooiingsgebergte zijn, ontstaan door horizontale druk. 
Over deze theorie schreef hij een artikel naar de vergadering van 
natuuronderzoekcrs te Erlangcn, waar het werd voorgelezen door Leo
pold von Buch zelf een «Plutonist», een man die geen enkele tegen-
spraak duldde en die een grote autoriteit bezat. Von Buch leverde na 
afloop van de lezing dan ook een vernietigend commentaar. Schimper 
kon zich door afvvezigheid niet verdedigen. Eerst 35 jaar later zou door 
Suess en Heim worden bewezen hoe dicht Schimper bij de waarheid ge
weest is. 

Alleen reeds deze beide theorieen. de ijstijdtheorie en de plooiings-
theorie van de Alpen zouden voldoende geweest zijn Schimper van een 
vooraanstaande plaats in de wetenschappelijke wereld te verzekeren. 

Door deze gebeurtenis en door het feit dat hij verzuimde een verslag 
van de resultaten van zijn onderzoek in te leveren werd de financiele 
steun beeindigd. Schimper keerde als een arm man in Mannheim terug. 

De vriendschap met Braun kwam ten einde mede doordat zijn 
tweede verloving, met Braun's zuster, door haar werd verbroken, Schim
per had daarop de familic Braun met scherpe verwijten overladen, 

In 1844 deed Schimper onderzoekingen over stromingsleer, («Rhoo-
logie» (2)) , drijfijs, het ontstaan van het Rijndal, het klimaat van vroe
gere geologische pcrioden. 

(2) Over deze «Rhoologie» zou hij uitvocrig publiceren hetgecn echter nooit gebeurd 
is. 
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Van 1845 tot aan zijn dood werd Schimper van regeringswege on-
dersteund. Hij heeft practisch nimmer in zijn levensonderhoud voorzien, 
dit ondanks het feit dat hem herhaalde raalen betrekkingen zijn aange-
boden. In 1849 vertrok hij naar Schwetzingen, waar hij zich, wonend 
in een armelijk zolderkamertje, bezig hield met vrijwel alle natuurwe
tenschappen, behalve de chemie, 

Van 1854 tot 1855 verbleef hij te Jena waar hij een serie lezingen 
hield voor een enthousiast gehoor (3) waaronder vcrscheidene voor
aanstaande wetenschapsbeoefenaars, zoals de botanicus Schleiden. In 
Jena ontwikkelde hij ook zijn «Physica Fauperum», een methode om met 
uiterst eenvoudige hulpmiddelen natuurkundige proeven te kunnen ne-
men. 

Op de vergadering van natuuronderzoekcrs te Wencn in 1856 poog-
de Von Leonhardi (Praag) hulp voor Schimper te krijgen, daarbij schrif-
telijk gesteund door Schleiden en Von Humboldt. Ook Braun had daar 
reeds gewezen op Schimper's grote wetenschappelijke verdiensten. 

In 1865 kreeg Schimper door toedoen van groothertog Friedrich en
kele kamers toegewezen in het kesteel van Schwetzingen waar hij de 
rest van zijn leven doorbracht. Zijn ondersteuning werd verhoogd tot 
3 maal dat van een onderwijzer. Zijn goedgeefsheid en de al te gemakke-
lijke wijze waarop hij met geld omging waren er de oorzaak van dat 
hij zijn gehele leven een pauper bleef. 

In die jaren ontstond ook zijn gedicht «Mooslob», waarin hij o.a. dc 
betekenis van het mos voor de kringloop van het water in dc natuur 
bcnadrukte : 

W a s halt uns im Geleise ? 
W a s rcttct uns vom Eise ? 
Vor dorrender Versteppung 
und Landerstaubverschleppung ? 
W a s warmt und bringt den Regen ? 
W a s fesselt seinen Segen ? 
W a s spart und nahret Fliisse ? 
W a s sichert uns Geniisse ? 
Die Kleinsten und der Grosze, 
Der Golfstrom und die Moose ! 

(3) Deze lezingen zouden in druk vcrschijnen als «Blattcr von der Lcutra». Uitnodi-
gingen voor inschrijving werden verzonden, doch de «Blatter» zelf zijn nooit 
verschenen. 
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Onder de vele poetische werken van Schimper (4) komen naast 
minder geslaagde ook zeer goede gedichten voor. Hieronder zijn vele 
leerdichten, zoals «Flieder und Goldlack, ein Poetischer Brief iiber 
Zahlcn und Dinge», waarin o.a. de getalswetmatigheden van de blad
standen aan de orde komen. 

In 1865 schreef hij in zijn «Grusz und Lebenszeichen fiir die zu 
Hannover versammelten Freunde und Mitstrebende»: «Urteil eines Dcn-
kers und Naturforschers, der seit langer als 44 Jahrcn ernstlich und 
allseitig sich mit der Frage der Schopfung beschaftigt hat : Die Zucht-
lehre Darwins ist, wie ich gleich gefunden, und bei wiederholtem auf-
merksamen Lesen nur immer bcsser wahrnehmen muszte, die kurzsichtig-
ste, niedrig dummste und brutalste die moglich und noch weit armseliger 
als die von den zusammengewiirfelten Atomen, mit der ein moderner 
Possenreiszer und gemieteter Falscher bei uns sich interessant zu machen 
versucht hat». 

Merkwaardig en tekenend voor het karakter van de man, die lid 
was van vele wetenschappelijke instellingen en die zijn gehele leven in 
dicnst van de wetenschap stelde, was dat hij het verloop van zijn laatste 
ziekte (waterzucht) nauwkeurig en objectief beschreef en een uur voor 
zijn dood op 21 december 1867 zijn eigen overlijdensbericht dicteerde. 

Schimper en de bladstandenleer. 

In 1829 had Schimper op het congres van natuuronderzoekcrs en 
artsen te Heidelberg voordrachten gehouden over de plant Symphytum 
Zeyheri en over het probleem van de phyllotaxis (de bladstandenleer). 
(5) . Na afloop van dit congres gaf hij het manuscript ter publicatie aan 
de apotheker en hoogleraar in de pharmacie, Geiger (6). In het tweede 

(4) Gedichte von Karl Schimper. 364 p, (Erlangen, Enkc) Gcdichte 1840-1846. 352 p. 
(Mannheim, Hoff) 

(5) Reeds op zijn tochtcn door Zuid-Frankrijk had dit probleem zijn anndacht. Op 
10 sept. 1831 schreef hij daarover in een brief aan A. Braun : «...Meinc erste 
Wahrncmung des Gesetzcs der Blattstellung fand statt 1825 in der Maison Sana 
(Montpellier)...* 

(6) Bcschreibung des Symphytum Zeyheri und seiner zwei dcutschen Vcrwandtcn 
S. bulbosum und S. tuberosum Jacq,, nebst Erlautcrungen iiber die Asperifolien 
iiberhaupt, namentlich iiber deren Blattstellung und Inflorescenz, und das Pflan-
zenei, von Dr. K. Fr. Schimper, der Philosophic Doctor. 

Mag. f. d. Pharmacie. Bd. 2 8 : 3-49, 1829 Bd. 29 : 1-71, 1830. 
Daar Schimper het tijdschrift achteraf minder geschikt achttc, is het decl over de 
Inflorescentie en het plantenei nooit verschenen. 
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deel van het werk gaat Schimper in op het bladstandenvraagstuk. Het 
zou «Keine cigentliche Abhandlung uber die Blattstellung* worden, doch 
«Gezeigt sollte werden dass in der Anordung der Blatter keine llnbe-
stimmtheit ist und kein Zufall». 

Hij is de eerste geweest die er op wees dat de afstanden van de 
bladeren langs de Stengel niet direct van belang zijn voor het bepalen 
van dc bladstand, wel echter de hoeken welke de projecties van de 
bladeren op een vlak loodrecht op de as van de Stengel met elkaar maken, 
De hoek tussen twee bladeren die na elkaar ontstaan noemt hij de di-
vergentie. Deze hoek drukt hij uit als een brcuk, die het deel van de 
cirkelomtrek weergeeft. 

De bladeren zouden volgens Schimper de een na de ander ontstaan, 
langs een enkele spiraal, die hij de Grundwendel noemt. Voorts wijst hij 
er op dat een bepaald blad recht boven het blad van uitgang staat, op 
dezelfde orthostiche, zoals hij de denkbeeldige lijnen noemde, die de 
aanhechtingsplaatsen van loodrecht boven elkaar staande bladeren met 
elkaar verbinden. Is de spiraal, gaande van het blad van uitgang, (het 
o** blad) naar het blad loodrecht daarbovcn, daarbij 2 maal om de 
Stengel heen gegaan, dan spreekt hij van bladstand 2/5 indien blad 5 
loodrecht boven blad 0 staat. 

De bladstanden 1/2, 2/3, 3/5,.., bleken het meest voor te komen. 
Steeds komen in deze reeks de getallen 1, 2. 3. 5,... voor, de bekende recks 
van Fibonacci, een naam welke Schimper echter nergens in zijn werk 
noemt. 

Divergenties welke niet in de bekende reeks pasten werden toch met 
dezelfde getallenrecks verklaard, b.v. : 

7/18 = 
2 + 5 
5 + 1 3 

Bij deze voorbeelden blijkt duidelijk de grote invloed van ondcrzoekers 
als Von Martius, die ovcral in dc natuur getalswetmatigheden meendc 
te zien (7) en van Lorcnz Okcn (8) die poogdc aan te tonen dat er in 

In 1835 gaf de boekhandel Winter (Heidelberg) het oorspronkelijk artikel op-
nieuw uit, voorzien van een nieuwe titelpagina, echter zonder medeweten van 
Schimper, waardoor deze uitermate ontstcmd was («Alsob er nichts Neues 
producire!*) 

(7) Martius, Carl Fr. Ph. 1828: iiber die Architectonik der Bliithen. Isis 2 1 : col. 
522-529. 
Martius, Carl. Fr. Ph. 1829 : iiber die Architectonik der Blumen, Isis : col. 333-341. 

(8) Oken, Lorenz 1829 : Ueber das Zahlcngesetz in den Wirbein des Menschen, Isis 
2 2 : col. 306-312, 
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het aantal wcrvels van de mens «ideale» getallenrecksen optraden. 
In het geval dat er zeer vce! bladeren op een korte gedrongen Sten

gel voorkomen (zoals bij de kegel van de coniferen, waarvan we de 
schubben als gemodificecrde bladeren mogen opvatten) is de Grund
wendel niet te zien. W^cl vallcn daar echter duidelijke schuin over de 
kegel verlopende lijnen op. Voor deze lijnen voerde Schimper de term 
«parastichen» in. 

In September 1834 hield Schimper voor het 12e congres van natuur
onderzoekcrs en artsen te Stuttgart een drietal voordrachten over het 
onderwerp phyllotaxis. Typisch voor hem is dat deze voordrachten nim
mer door hem zelf gereed werden gemaakt ter publicatie. 

Het zou te ver vocren op de oorzaken daarvan in te gaan, het is 
echter een van Schimper's karaktcrtrekken geweest zijn werk steeds als 
«niet af* te beschouwen. Al zijn artikelen hadden dan ook het karakter 
van «voorlopige mcdedelingen*. Steeds had hij grote plannen, doch even 
vaak werden deze niet verwezenlijkt, 

Men verzocht daarom Alexander Braun (Die zelf op het gebied van 
de phyllotaxis had gewerkt en daarover had geschreven) (9) een pu
blicatie over deze voordrachten gcrecd te maken, Deze stemde daarin 
toe, liet Schimper het stuk nazien, doch door diverse oorzaken kon Braun 
eerst een half jaar later tot publicatie overgaan. Dat gebeurde in Flora 
van maart 1835 (10). Braun had er enkele verbeteringen en aanvullingen 
in aangebracht. De zeer licht geraakte en gemakkelijk in woedc ontste-
kende Schimper beschuldigdc Braun ervan dat hij het in het artikel deed 
voorkomen alsof hij zelf de ontdekker van deze wetmatigheden was, en, 
hoewel Braun in het decembernummer een verklaring schreef. (11), zich 
verontschuldigde en zichzelf met Schimper vergeleek als de metselaar met 

(9) Braun, A. 1831 . Vergleichendc Untersuchungen iiber die Ordnung der Schuppen 
an den Tannenzapfcn, als Einlcitung zur Untcrsuchung der Blattstellung iiber

haupt. Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. S. 195-396. 
(10) Braun, A. 1835: Dr. Carl Schimper's Vortriige iiber die Moglichkeit eines wis-

senschaftlichen Verstandnisses der Blattstellung, nebst Andeutung der haupt-
sachlichcn Blattstellungsgesetzc und insbcsondere der neuendeckten Gcsetze der 
Aneinanderreihung von Cyclen verschiedcner Maasse. Flora odcr Allg. Bot. 
Zeitung 18 (1) : 145-191. 

(11) Braun, A. 1835: Nachtragliche Erlauterungen zu meinen Aufsatz in Nr. 10, 11 und 
12 der Flora laufenden Jahrcs iiber Dr. Schimper's Vortrage iiber die Moglich
keit eines wissenschaftlichen Verstandnisses der Blattstellung. (Mit Nachschrift 
von K. Schimper) Flora oder Allg. Bot. Zeitung. 18 (1) : 737-747, 747-758, 
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de architect («Man gebe also hinfort dem Baumcister die Ehre») is het 
de tweede oorzaak geworden van hun verwijdering. 

In dit nummer komen ook nog enkele brieven aan dc redactie van 
Flora, waaruit overduidelijk Schimper's geprikkeldheid blijkt. 

Op zijn lezingen te Stuttgart toondc Schimper aan dat de ccrder 
genocmde reeks de uitwerking is van dc doorlopende breuk : 

1 

1 + 1 

Daarna gaat Schimper in op het probleem van de kransstandige 
bladeren, waarbij vcrscheidene bladeren uit een punt van dc stengel 
tevoorschijn komen, hctgeen zich op regelmatige afstanden herhaalt. 
Ook in dit geval is er volgens Schimper sprake van een enkele spiraal, 
een «Grundwendel», die over de gehele stengel doorloopt, maar op de 
plaatscn van dc kranscn sterk gccomprimeerd is. Op deze wijze redde 
Schimper dus het principe van de ene spiraal. Dc onregelmatighedcn die 
aldus in de Grundwendel optrcden, verklaart Schimper nu rekcnkundig, 
waarbij hij een serie nieuwe termen invoert. Een serie bladeren die vol
gens cenzelfde bladstand langs de stengel staan noemt hij een cyclus. 
Een krans is zo'n cyclus, Tussen het laatste blad van een cyclus en het 
ccrstc van dc volgende kan een verandering van bladstand optrcden. 
Deze verandering noemt hij een prosenthcsc, die altijd een zeer be
paald deel zou zijn van de bladstanden van de cycli waartussen hij op
treedt. In de breuk die de grootte van een prosenthcsc weergeeft komen 
steeds weer dezelfde getallen uit de bekende recks terug. Van al deze 
verschillende mogelijkheden geeft Schimper talrijke voorbeelden uit de 
natuur. Cycli kunncn dus onderling een verschillende bladstand hebben. 
Deze kunncn geleidelijk, doch ook sprongsgewijs in elkaar overgaan. 

Op het bcgrip «prosenthese» is veel critiek gekomen. Het zou geen 
enkele verklaring geven. Schoute (12) wijst er echter op dat Schimper 
hiermede wel een zeer nauwkcurige beschrijving van de feiten gaf. 
Schimper nam waar hoe de kransen niet altijd nauwkeurig alterneren, 
doch dat vaak een aantal kransen samen een meer gccomplicecrde ho-
gere eenheid kunnen vormen. 

Zijn leven lang heeft Schimper zich met het probleem van de phyllo
taxis bezig gehouden. Op 21 September 1867 schreef hij vanuit zijn ziek-
bed in een brief aan de vergadering van natuuronderzoekcrs en artsen te 

(12) Schoute, J.C. 1922 : On Whorled Phyllotaxis I. Rec. Trav. Bot. Ncerl. XIX : 184-
206. 
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Frankfurt a.M. o.a. : «.,.Seit 1828 habe ich unzahlige Dcnkvcrsuche ge-
macht, hier auf die Spur der Wahrheit zu kommen, was die Blatter 
nahrert und fernt, spiralig ordnet!* en verder: «...jetzt ist auch das 
entdeckt, klar und sicher, mit alien Kennzeichen der Wahrheit. Nichts 
ist natiirlicher und unvermeidlicher als die spiraligc Blattstellung aus 
dem Gipfel der Pflanzen... und die Sache ist leicht und bequcm lehrbar ! 
Doch kann ich sic nicht hier lehrcn wollen !... Ohne die einleitende 
Vorbereitungen geht es nicht, und dazu gehort das lebcndigc Wort an 
Aufmerksame und Vorbereitete», 

Schimper heeft verder nimmer iets hierover mcdegcdccld. hij heeft 
deze wetenschap mecgenomen, het graf in, 

Op het werk van Schimper is veel critiek gekomen. B.v. dat de 
plaatscn van aanhechting van de bladeren geen puntcn in wiskundige 
zin zijn doch plaats innemen, dat de stengel nooit een zuiverc cylindcr-
vorm heeft. enz. Julius Sachs zou hem verwijten dat beschrijven nog geen 
verklaren is, dat Schimper geen ontwikkelingsstadia had bestudecrd. 

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat Schimper wel degelijk 
heeft aangenomen dat het jonge zich ontwikkelcnde blad invloed heeft op 
de latere bladstand. Hierop zou hij ingaan in een boek : « Die Blatter-
zeugung im Gewachsreiche*. Ook over dit onderwerp had hij gehcel 
nieuwe en originele opvattingen. Bovendien zou hij daarin pogen het tot 
stand komen van diverse bladstanden te verklaren. Hij zou «Ticfer ins 
Physiologischc* pogen door te dringen. (13). De uitgeverij Cotta heeft 
het bock echter nooit uitgcgeven, doordat de juli revolutie de zaken te 
onzeker maakte. Ook daarna is het boek nimmer verschenen, hoewel 
bekend is dat Schimper enkele gedruktc platen van het boek heeft 
vertoont te Stuttgart. Men heeft Schimper ook verweten dat zijn «getal-
Icnspel* geen aanraking meer gehad zou hebben met de natuur (ter-
wijl Schimper toch een groot aantal voorbeelden uit dc natuur aanhaalt). 
Hofmeister, de eigenlijke grondlegger van de causalc morfologic, zou 
in zijn «Allgemeine Morphologic* van 1867 aantonen dat de bladeren 
van een krans niet altijd een voor een ontstaan in de volgorde welke 
Schimper aangaf, hij veroordcelde de spiraaltheoric dan ook ten schcrp-

(13) Braun daarentegen meende dat een causale verklaring van de feiten niet mogelijk 
was. Ze zouden volgens hem uitingcn zijn van een idee, inhaerent aan de levende 
plant. In Braun's opvattingen komt, veel duidelijker dan in die van Schimper, 
nog duidelijk de invloed van de idealistische denkwijze tot uiting. 
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ste. Hij zocht verband tussen dc vorm van de topcel en dc bladstand (14) 
Ook meende hij dat de plaats waar het nieuwe blad zou ontstaan zou 
worden bepaald door de plaats en de grootte van dc reeds aanwczige 
bladeren. (15) 

Samenvattend kan gezegd worden dat het jaar 1830, waarin Schim
per's werk over Symphytum verscheen, een zeer belangrijk jaar is ge
weest in de geschiedenis van de plantenmorfologie. Het werk heeft mede 
geholpen dc plantenmorfologie los te maken van natuurfilosofische be-
schouwingen. De spiraaltheoric kreeg een rekcnkundigc ondergrond. Voor 
het eerst werd gcpoogd een morfologisch probleem langs wiskundige weg 
op te lossen en werden morfologischc problemen beschouwd als een 
gcometrischc constructie. 

• - (Bfohistorisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht) ^ 
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SUMMARY. 

Karl Friedrich Schimper (Born Febr. 15th 1803, Mannheim, died Dec .21th 1867 
Schwetzingen), a man of superior knowledge but of a very difficult character, never 
became as known as he deserved. Besides two bundles of poems he published many 
minor articles on practically every field of science. By his work on Symphytum Zeyheri 
(1829, 1830) and by his lectures (Heidelberg, 1829, Stuttgart, 1834) he gave the 
spiraltheory of phyllotaxis an arithmetical background. Schimper can be regarded as 
one of the first scientists who marked the end of the idealistic period in plant morpho
logy. 

(14) Hofmeister, W . 1857: Beitrage zur Kenntniss der Gefaszkryptogamen. II. (Abh, 
d. K. Sachs. Ges. d. Wiss.) 

(15) Hofmeister, W . 1868: Allgemeine Morphologic der Gewachse. (Leipzig). 
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