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Mens endierin de wereldgodsdiensten

W. H. VANDOBBEN

De houdingvan de mens ten aanzien van het dier wordt voornamelijk
gekenmerkt door een keiharde uitbuiting, dikwijls /gepaard gaande
met wreedheden. Daarom zou het misplaatst zijn dit onderwerp te
behandelen in een zoetsappige of oubollige trant; de sfeer van het gewetensconflict past beter.
Het conflict wortelt in de driftmatige afkeer die de mens voelt bij
het doden van een levend wezen. Dit geldt speciaal de soortgenoot,
maar ook de hogere dieren, waarmee hij zich gemakkelijk identificeert. Hun uitingen van genegenheid en ouderliefde, van angst en
pijn zijn voor de mens direct invoelbaar.
Het conflict waarin de mens geraakt is ten aanzien van het dier
blijft op de achtergrond, omdat het wordt overschaduwd door het
nog tragischer conflict in de verhouding van mens tot mens, waarbij
duidelijke zedelijke verplichtingen wel worden erkend, maar zelden
nagekomen.
Desondanks zijn zelfs de meest overtuigende motiveringen om dieren te doden, als noodzaak of zelfs plicht, niet voldoende om het conflict uit de weg te ruimen: het berust op een elementair gevoel. De
houdingvan de mens isinhoge mate tweeslachtig, er iswel een jachtdrift, maar het afmaken stuit tegen de borst. Het vuurwapen komt
aan diemoeilijkheden tegemoet door uit deverte te doden.
Zo ondervangt de techniek ook de weerzin tegen het doden van
mensen. Bijna niemand is bereid, een misdadiger terecht te stellen,
maar men krijgt wel gemakkelijk vrijwilligers, om van grote hoogte
bommen te laten vallen op mensen die men niet hoeft te zien lijden.
De remmingen zijn niet beperkt tot overgevoelige intellectuelen.
Het is een vergissing te denken, dat eenvoudige mensen en natuurvolkeren zonder schuldgevoel een dier kunnen doden. Ook de man
die voor ons de dieren in het slachthuis doodt, is niet zonder emoties
van dien aard.

Uiteraard heeft men overal afgestompte personen en nog meer
komt het voor, dat men elementaire gevoelens niet tot het bewustzijn
toelaat of er althans niet aan wil toegeven.
Bij jagende volkeren worden veel gebruiken aangetroffen, die op
een conflictsituatie t.a.v. het dier wijzen. Zo worden (of werden) bij
subarctische stammen allerlei egards in acht genomen bij het doden
van een beer. Bij de indianen werd de beer eerst uit de winterslaap
gewekt; dan werd hem 'uitgelegd' dat men zijn vlees nodig had. Het
doden gebeurde met rituele wapens, niet met een geweer! Eveline Lot
vertelt van Siberische inboorlingen, die na thuiskomst van de jacht
rondvertellen, dat 'de Russen' de beer hebben gedood. Bij het maal
werd zelfs gebroken russisch gesproken om de geest van de beer te
misleiden.
Bij Papoea's is iets dergelijks opgemerkt. Na het doden van een
varken (met pijl en boog!) werd de schuld op een vijandig buurvolk
geschoven.
Bij de Aino's (Japan) was het een heilige plicht, de beer te doden.
In het dier huisde een godheid, die na zijn dood weer kon vertrekken
naar hoger sferen. Het geloof dat in een dier een god of de ziel van
een mens kon huizen was wijd verbreid. Vooral opvallend makke
wilde dieren kwamen hiervoor in aanmerking.
Dikwijls wordt aangenomen, dat een gedood en gegeten dier wel
weer tot leven zal komep. Een Franse onderzoeker spreekt in dit verband van 'Ie mythe de 1'éternel retour'. Zo'n idee kan zijn oorsprong
hebben in de ervaring, dat een vrijgekomen territorium snel weer door
een soortgenoot in beslag wordt genomen.
Om de wederopstanding te bevorderen, werden bepaalde delen van
het dier plechtig begraven. Reeds uit de vroege prehistorie zijn bereschedels bekend, die samen met enige grote skeletdelen in een typische rangschikking zijn begraven (de 'Langknochenopfer' van de
Duitse archeologen).
Dit 'restitutie-ritueel' is bij subarctische volkeren tot in onze tijd
aangetroffen. De indianen pasten het zelfs bij zalmen toe, waarvan
de graten in de rivier werden gebracht, en de Groenlanders gebruikten de blazen van zeehonden voor een dergelijke magische handeling.
Dit ritueel kan men zien als een poging om het conflict op te lossen, om te pretenderen dat eigenlijk alles in orde is: 'Tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes'.
Nog veel duidelijker wordt dit gesuggereerd, als de jagers aan-

nemen, dat het jachtdier zich vrijwillig laat vangen en alleen maar
verzet simuleert. De indianen kenden een contract met een 'Heer der
Dieren', waarbij de jacht werd geregeld en zelfs bepalingen tegen
overbejaging werden geformuleerd.
De Groenlanders sloten een overeenkomst met de godin der zeehonden, Sedna geheten. Als de jacht slecht ging, moest de sjamaan in
zee duiken, om met haar te onderhandelen.
De vele gebruiken op dit gebied laten allerlei interpretatie toe.
Vele etnologen menen, dat hierbij inderdaad ook schuldgevoel in het
spel is.
Alles wijst erop, dat de mens mentaal onvoldoendeis uitgerust tot
het doden van dieren. Fysiek is hij dat overigens evenmin en zeker
in vergelijking met de echte roofdieren, die niet alleen een superieure
jachttechniek hebben, maar vaak over aangeboren vaardigheid beschikken om een prooi snel te doden.
De mens heeft kans gezien, om door hechte samenwerking in kleine groepen jagers en door wapengebruik zich tot 'roofaap' te ontwikkelen, maar daarmee is zijn driftmatige remming ten aanzien van het
afmaken niet verdwenen.
Wat is er geworden van de verhouding tussen mens en dier op een
hogere trap van cultuur? Het is plausibel, dat bij intrede van de veehouderij het respect voor het dier sterk is gedaald.
Voor de primitieve mens was het wilde dier in veel opzichten een
superieur wezen: de aap klom beter, de herkauwers liepen harder, de
vogelskonden vliegen en bouwden kunstige nesten en tenslotte waren
de katten en wolven hem verre de baas bij het vangen van een prooi.
Bij domesticatie werd het dier uit het systeem gelicht waarbinnen
hij zich zo doelmatig gedroeg. Bovendien leidde de teeltkeus tot verlies van intelligentie. Heinroth heeft hier als eerste op gewezen bij
zijn vergelijking tussen het gedrag van tamme ganzen en de wilde
vorm, waarvan ze afstammen.
Het 'stomme vee' dwong geen respect meer af. Toch tonen de oudste wereldgodsdiensten nog veel consideratie met dieren en dit geldt
zeker voor het Hindoeïsme. De heilige boeken, de Veda's, die van
ongeveer 1250 v.Chr. dateren leren, dat het dier deel heeft aan de
goddelijke genade: hogere dieren hebben een onsterfelijke ziel, tot en
met vissen.
Het doden en eten van de koe was alleen toegestaan in een ritueel,

dat door priesters van de Brahma-kaste werd geleid. In een latere
fase ging deze kaste vegetarisch leven en nu staat het Hindoeïsme het
doden van een koe helemaal niet meer toe.
De vraag dringt zich op, of hier niet méér aan de hand was dan
een gevoelsmatige weerzin tegen doden. Een en ander kan ook samenhangen met de nieuwe situatie waarvoor de voorouders van de Hindoe's kwamen te staan, toen ze als herdersvolk van het aride noordwesten uit de vochtige, tropische Indusvallei binnendrongen. Deze
veehouders hebben zeker vlees gegeten, maar ze werden nu geconfronteerd met een klimaat, waarin geen goed natuurlijk grasland aanwezig was en ook moeilijk te scheppen door ontbossing. Het op grote
schaal"houden van vee voor de slacht is in het equatoriale gebied
zelfs nu nog een onopgelost probleem.
Het ligt voor de hand, dat de veehouders moesten overgaan op
akkerbouw met de os als trekdier. De koe was als leverancier van
deze trekkracht onmisbaar, hoewel er te weinig voer voor rundvee
was. Dit is in feite de situatie, waarin de veehouderij in India nu nog
verkeert. De 'heiligheid' van de koe schept een zekere garantie dat er
steeds voldoende trekdieren zullen zijn voor de akkerbouw.
Het Boeddhisme is ongeveer 500 v.Chr. ontstaan uit het Hindoeïsme. Het bracht in een kastenmaatschappij de boodschap van gelijkheid en broederschap. Het is een pragmatische, zeer tolerante heilsleer met als kern de onthechting, het afwijzen van alle begeerte en
extremisme (de Leer van het Midden). Het bestaan is lijden, de verlossing ligt in het Nirwana, het afsterven van de ziel, pas te bereiken
na een aantal wedergeboorten. De dieren hebben hieraan ook deel:
ze kunnen worden wedergeboren als mens en tenslotte de goddelijke
staat bereiken die voorafgaat aan het Nirwana.
Tekenend ishet verhaal waarin Boeddha in een van zijn incarnaties
zijn lichaam als voedsel aanbood aan een hongerige tijgerin, om haar
jongen te redden. Volgens de overlevering heeft Boeddha 530 incarnaties doorgemaakt, waarvan vele als dierf zelfs tweemaal als vis. Bij
zijn prediking luisterden de dieren dan ook trouw mee. Een hoogtepunt bereikte de leer tijdens het langdurige bewind van de bekeerling
keizer Asoka (3e eeuw v.Chr.). Als zich ooit een vorst heeft laten
leiden door hoge zedelijke beginselen, dan is het wel deze heerser
geweest. Ook de dieren profiteerden daarvan: de keizerlijke jachtpartijen werden gestaakt, zelfs het vissen was op bepaalde dagen verboden. Eerbied voor het leven was de hoogste wet. Naast zieken10

huizen voor mensen werden er ook voor dieren gesticht.
Het Boeddhisme is als een van de belangrijkste wereldgodsdiensten
al eeuwen op zijn retour. Men kan zich afvragen, wat er nu nog rest
van het oorspronkelijke respect voor dieren. Er blijken nog duidelijke
sporen van aanwezig,hoewelderigoureuze godsdienstige voorschriften
op dit punt worden ontdoken. Er hebben zich ook typische vormen
van hypocrisie ontwikkeld, zoals we ze binnen ons eigen cultuurpatroon ook zo goed kennen, maar dan ten aanzien van andere onderwerpen zoals de sexualiteit.
In Birma mag in officiële stukken niet worden vermeld, dat vlees
toch wel een zekere betekenis heeft voor de volksvoeding. Men mag
rustig spreken over plannen om insektenplagen te bestrijden, maar
het is onbehoorlijk, om in gezelschap naar een vlieg te slaan. De
jacht wordt niet officieel erkend, hoewel ze in afgelegen streken wel
wordt beoefend.
In Boeddhistische landen kan men op het platteland een grote
tolerantie opmerken ten aanzien van schadelijke dieren en aan de
westerse vogelliefhebber valt de makheid van de wilde soorten direct
op.
De houding van de bevolking in deze streken steekt dus nog steeds
duidelijk af tegen die in de gebieden waar de godsdiensten overheersen die uit het Midden-Oosten zijn voortgekomen: Jodendom, Christendom en Islam.
De houding van deze godsdiensten wordt gekenmerkt door de tekst
van Genesis 9:2:
'En uw vrees en verschrikking zij over al het gedierte der aarde en
over al het gevogelte des hemels en in al wat zich op de aarde roert
en in alle vissen der zee,zezijn in uw hand overgegeven.'
Latere exegeten zijn hiervan wel wat geschrokken en verzekeren,
dat dit moet worden geïnterpreteerd als een rentmeesterschap van de
mens over de natuur. Een rentmeester is iemand die moet zorgen dat
de rente (pacht) blijft binnenvloeien, en dat er geen roofbouw wordt
gepleegd. Wij kunnen alleen maar constateren, dat in de praktijk de
letterlijke tekst beter is gevolgd dan de exegese.
Pius X verklaarde desgevraagd in het begin van deze eeuw, dat de
christen geen enkele zedelijke verplichting heeft tegenover het dier.
In de geschriften had hij niets kunnen vinden dat hierop duidde en
hij stond skeptisch tegenover de nieuwlichterij der dierenbescherming.
(In de ENSIE staat achter de naam van deze paus alleen: tegenstan11

der van modernismen.) Als hij beter had gezocht had hij over Francisais van Assisi kunnen lezen, die de dieren als zijn broeders en
zusters beschouwde.
Toch voelt een christen als ieder mens de elementaire afkeer van
dierenmishandeling en hij kan dan ook stellen dat, indien er al geen
letter is te vinden, de geest van het Evangelie wel degelijk zedelijke
verplichtingen tegenover het dier inhoudt.
Vanwaar het verschil met de Aziatische godsdiensten? Het is onbevredigend om dit te verklaren uit een 'verschil in volksaard', zonder
dat zulk een verschil wordt toegelicht aan de hand van de materiële
historische omstandigheden.
Israël was een herdersvolk, aangewezen op dierlijk voedsel. De
Egyptische invloed was sterk, het monotheïsme stamde van de Nijl,
maar het was'daar controversieel, zoals de geschiedenis van Ichnaton
aantoont. Bij de houding van Mozes tegenover het dier kan een reaktie op de Egyptische excessen bij de vergoddelijking van dieren in
het spel zijn geweest. Deze worden door historici opgevat als degeneratieverschijnselen van oorspronkelijke tradities, waarbij een diersoort
als symbool voor een bepaalde godheid gold. De woede van Mozes
over het gouden kalf is tekenend.
In de vele minutieuze voorschriften die de boeken Leviticus en
Numeri van het O.T. bevatten over het brengen van dierenoffers,
staat niets dat wijst op zedelijke verplichtingen tegenover het dier.
Het wordt behandeld als een object zonder rechten. Wel zijn er veel
onreine dieren.
In Exodus 34 staat, na een passage waarbij het offeren van eerste
veldvruchten en eerstgeboren dieren wordt voorgeschreven, een merkwaardig verbod: 'Gij zult het bokje in de melk zijner moeder niet
koken'. Op het eerste gezicht zou men hier een zekere consideratie
in zien, maar tijdens het symposium deelde prof. Van der Pijl mij
m»de, dat het hier ging om een Babylonisch ritueel, waartegen de
mozaïsche wetgeving zich afzette.
Ieder kent het verhaal van Bileam en zijn ezelin. Het betreft hier
een geïsoleerd geval, er wordt vermeld dat de Heer de mond van het
dier opende. Wel valt het op dat Bileam niet omvalt van schrik: hij
begint een levendige discussie met het onwillige dier.
Wat betreft het Nieuwe Testament, dit bevat een blijde boodschap
voor mensen, niet voor dieren. De os en de ezel van het kerststalletje
zijn latere stofferingen van de nederige geboorte, ze zijn niet te ver12

gelijken met het paard Kanthaka, dat bij het afscheid van Boeddha
van het wereldlijk leven voor zijn heer knielde.
De invloed van de Grieks-Romeinse cultuur was ook al niet erg
geschikt, om deChristenen eerbied voor het dier bij te brengen.
Tijdens de middeleeuwen bereikt het respect voor het dier een
dieptepunt. Duivels en heksen worden met dieren geassocieerd.. De
hele natuur wordt gezien als een verleiding, als een tegendeel van
hoger leven. Zeer suggestief zijn in dit verband de schilderijen van
Jeroen Bosch. De meeste dieren die hij afbeeldt, vaak zeer goed te
herkennen, zijn niet gezien met de ogen van de natuurhefhebber, het
zijn eerder trawanten van de Satan. Deze vertekening is een extreem
uitvloeisel van een duidelijke trend binnen het christendom: wantrouwen tegenover en afkeer van de natuur, in en om de mens. Dit doet
denken aan de onthechting die Boeddha predikte. Daar leidde dit
streven naar tolerantie en mededogen tegenover alle schepsels, bij het
Christendom echter tot felle afweer. Hier geen voorname distantie
van de natuur, maar angst leidend tot aggressie. Ascetische excessen,
door Boeddha afgewezen, werden door de Kerk met heiligverklaringen beloond.
Deze krampachtige houding heeft lang nagewerkt, ook in de reformatie. Een kras voorbeeld hiervan is de tragedie van de grote Nederlandse natuuronderzoeker Jan Swammerdam. Deze deed zijn werk
met een groot schuldgevoel, immers: men hoorde te bidden en te
oefenen terwille van zijn zieleheil, natuurstudie was verdacht. Op
ingenieuze wijze probeerde hij zijn hartstocht voor het onderzoek
godsdienstig te rechtvaardigen: 'Ik presenteer UEd alhier den Alm.
Vinger Gods in de Anatomie van een Luys, waarin gij wonderen op
wonderen opeengestapelt suit vinden en de Wijsheid Gods in een
kleen puncte klaarlijk sien ten toon gestelt.' Hij koos zich Antoinette
Bourignon tot leidsvrouwe, een geëxalteerde dame, die Frankrijk had
moeten verlaten na een strijd op leven en dood met de Jezuïeten en
in Nederland een evangelische kerk hoopte te stichten. Zij schreef
hem: 'Al wat van de natuur is, dat en komt niet van de Genaade.
Verlaat dan alle aardtsche saacken: en verlochent Uselven. Want al
wat de natuur wil is quaadt.'
Swammerdam vroeg haar voor zijn laatste werk (Ephemeri Vita,
over het leven van de haften) toestemming tot publikatie. Dit werk
was doorspekt met theologische beschouwingen. Toen Boerhaave uit
de nalatenschap van Swammerdam de 'Bijbel der Natuure' samen13

stelde, gooide hij die ballast eruit met de mededeling: 'dat niemant
ons, deze ingevoegde bespiegelingen overslaande, met recht zoude
kunnen berispen.'
Boerhaave was een voorbeeld van Nederlandse nuchterheid. Zijn
visie paste geheel in het nieuwe tijdperk, waarin de Rede tot maatstaf
werd, zij het voorlopig nog binnen het kader van het geloof. Men
probeerde daarbij zijn houding tegenover het dier verstandelijk te
rechtvaardigen en knoopte aan bij het vroege intellectualisme van
Aristoteles en Thomas van Aquino. Het was binnen dit kader nog
steeds duidelijk, dat de Schepper het dier speciaal voor de mens had
geschapen. Zo had Hij het gedrag van het zwijn ingesteld, om met
een afschrikwekkend voorbeeld het nut van zindelijkheid te demonstreren. Deze denkwijze sloot aan bij de signatuurleer, volgens welke
men aan de vorm van het blad kon zien tegen welke ziekte een plant
als geneesmiddel kon worden aangewend (niervormig blad tegen nierkwalen, enz.).
Thomas had een grote bewondering voor het doelmatig gedrag van
dieren, maar hij zag ze als automaten, als hoogste uiting van de stof.
Persoonlijkheid werd het dier ontzegd, het had geen ziel en hoorde
de mens te dienen.
Deze opvattingen werden door zeventiende-eeuwse filosofen als
Descartes en Pascal overgenomen. Onze reformatorische theoloog
Voetius bestreed de bewering van Descartes dat 'debeesten geen ghevoelende ziel en hebben, maar dat alle haer bewegingen zijn motus
automatici evenals van een uurwerck'; daar geloofde hij niets van;
zoietswashelemaal in strijd met de bedoelingen van de Schepper met
het leven, dieren hebben volgens hem wel degelijk een ziel, zij het
geen onsterfelijke.
De theorie van het dier als instinct-automaat doet het gewetensconflict netjes verdwijnen, maar de afwijzing ervan bracht ook al
weinig verschil in de manier waarop in de praktijk het dier werd behandeld. Toch bleef de twijfel of men wel goed handelde: in ZuidDuitsland hebben de boeren eeuwenlang geloofd, dat de dieren in de
Kerstnacht konden spreken en hun baas met verwijten zouden overladen als die zich in de stal zou vertonen (men durfde niet eens aan
de deur te luisteren).
In de 18e eeuw begon het dogmatische geloof zijn overheersende
positie te verliezen. Was tevoren iedere wereldbeschouwing terecht of
ten onrechte gemotiveerd met een beroep op het Christendom, nu
14

traden wereldbeschouwingen in het krijt, die zich beriepen op de
Rede, de Waarheid, eveneens:terecht of ten onrechte.
Het dier heeft van deze Verlichting niet erg geprofiteerd, want de
Rede werd het ontzegd, de hypothese van de instinct-automaat bleef
populair bij de filosofen, en met zedelijke verplichtingen tegenover
het dier bleven ook de nieuwe leidslieden moeite hebben.
Kant motiveerde de bescherming van dieren met het argument, dat
het tolereren van diereleed de mens zou afstompen tegenover menselijk leed. In dezelfde lijn ligt een passage uit een oud, maar nu nog
gebruikt Nederlands handboek: 'Inleiding van de rechtswetenschap',
van J. van Kan, over het misdrijf dierenmishandeling. Volgens de
schrijver is dit een misdrijf waarbij het 'geschonden belang' niet direkt
duidelijk is, immers: 'het belang van het dier komt rechtens niet in
aanmerking', maar hoogstens het geschokte gevoel van de mens. Men
vraagt zich daarbij wel af, waaróm de mens dan wordt geschokt en
of het dan niet eenvoudiger is, zonder omwegen een zedelijke verplichtingvan de mens ten opzichte van het dier te erkennen op grond
van dit elementaire gevoel,zonder verdere theologische of filosofische
motiveringen te eisen. Gelukkig wint deze erkenning thans in ons
cultuurpatroon veld, bij kerkdijken en onkerkelijken.
De wetenschappelijke dierkunde heeft hiertoe veel bijgedragen; het
moderne onderzoek, vooral dat van het gedrag van dieren heeft een
nieuw respect doen groeien, dat evenals het respect dat de primitieve
jager gevoelde voor zijn medeschepselen, wortelt in de aanvaarding
van het dier alspartner in een groots geheel.
Dit betekent, dat wij het conflict dat ontstaat bij de exploitatie van
dieren, niet kunnen ontlopen.
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Dieren inrelatie totplanten

L. VANDER PIJL

Algemeen
Naast en boven de relatie dier- mensenmaatschappij staat die van
beide tot de plant, de primaire producent van zuurstof en energie
voor beider leven. We moeten een direct verband tussen een bepaalde
vegetatie en haar mensen hier terzijde laten. De mens iseen indringer,
die de energie naar zich afleidt, het dier als een voorlopige tussenschakel voor cellulosevertering of als een prettige collega tolereert
(zolang deze niet teveel opeet of niet ook zijn ziektes overdraagt),
maar diehet dier uiteindelijk dreigt te verdringen.
Wij mogen in dit symposium dus ook de meer basale banden tussen planten en dieren bespreken, al was het aUeen om te zien of de
mensheid de 'bemiddelende' dieren kan negeren of in feite missen in
de toekomst.
Dieren zijn (evenals fungi) allereerst afbrekende verbruikers van
planten. Dit schijnt een éénzijdige rol in de kringloop van al het
levende, maar men kan dat negatieve ook zien als een noodzakelijke
regulatie voor het dynamische evenwicht in het algehele ecosysteem.
Hierbij bestaan uiteraard twee aspecten, het zoölogische en het botanische.
Bij het zoölogische aspect (de invloed van planten op dieren) zoekt
men b.v. naar de afhankelijkheid van insekten van bepaalde voedsterplanten, die (in verband met de gehele biotoop) het voorkomen van
deze insekten en hun concurrerende speciatie (soortvorming) bepalen.
Bij de grote hoefdieren in savannen vond men ook een differentiatie
in voeding, die zich niet beperkte tot speciale plantesoorten maar die
ook betrekking kan hebben op speciale delen daarvan zoals bladeren,
stengels en (soms nogal opvallend) vruchten. Daardoor al wordt een
optimale bestaansmogelijkheid van de fauna als geheel bereikt, relatief beter dan bij de on-ecologische runderteelt, ook uitgedrukt in
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vleesproduktie. Andere oorzaken spelen mede een rol.
Het botanische aspect betreft o.a. de invloed van het etende dier,
met zijn voorkeur en afkeer, op het leven van bepaalde planten. Deze
invloed kan mede de samenstelling van een weideveld en een vegetatie
van hogere orde bepalen.
Zoölogen en botanici hebben de neiging hun eigen arbeidsterrein
als iets dynamisch te beschouwen en het 'vreemde' gebied daaromheen als een statisch gegeven te behandelen. Een synthese is echter
nodig. De bespreking van de relaties in de vegetatieve sfeer en bij de
voeding van dieren moge in dit boekje aan anderen worden overgelaten, zodat hier volstaan wordt met enkele opmerkingen^
Verweer door de plant
Planten kunnen tegen de vraat verweer plaatsen. Doornen zijn in hun
ontstaan veelal fysiologisch gebonden aan een droog klimaat, maar de
sturende factor daarachter is, meer indirect ecologisch, het herbivore
dier, dat hier een speciale bedreiging vormt. De plant werkt verder
ook met chemische middelen: secundaire plantestoffen (actieve stoffen, al of niet riekend, werkend buiten het normale fysiologische patroon) spelen een (zij het veel omstreden) rol in entomologische beschouwingen over diervraat. Gaat het hierbij om afvalprodukten of
toevallige stofwisselingsprodukten die secundair het gedrag van het
dier beïnvloeden of zijn ze (als biostatica) daarop gericht na mutatie
en selectie? (Harborne, 1972).Zelfs kan hiertoe het simpele kiezelzuur
gerekend worden (in grassen).Oxalaat-kristallen in naaldvorm kunnen
de eetbaarheid verlagen: ze bleken niet zuiver mechanisch, maar ook
chemisch te werken, dus bepaald als afweermiddel te zijn gespecialiseerd. Natuurlijk is 'algemene afweer' een fictie: de bladeren van de
tropische brandnetel Laportea, die bij de mens pijn, kramp en zwellingveroorzaken, behoren tot het hoofdvoedsel voor berggorilla's.
Bij de bespreking van de invloed van het dier op een vegetatie,
denkt men meestal aan een sterke verstoring, aan het neerdrukken tot
een subclimax. Denk aan het heideveld en het schaap. In een plantengemeenschap speelt diervraat als 'feed-back' echter ook een positieve rol in het behoud van de rijke veelvormigheid, dus behoudend
voor allen via het gehele ecosysteem.
In een sterk gemengd systeem, zoals het tropische regenwoud, bestaan zeer vele potentiële dominanten. Dat ligt niet simpel aan een
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veelvoud van 'niches', voor elke soort één, en ook niet aan een
mystieke afwezigheid van concurrentie. Voor een groot deel ligt het
aan de noodzakelijke samenhang die straks zal geschetst worden en
aan de veelheid van factoren bij kieming, groei en reproduktie, die
mede homeostasis met orde en onderling evenwicht bepalen (slechts
bij zeer arme omstandigheden kan één factor bepalend werken en
dan beslist eenvoudige concurrentie).
Ook de zogenaamde pest-pressure speelt een rol bij het diffuse
voorkomen van potentiële dominanten. Hieronder verstaat men de
interventie van antagonisten als schimmels en insekten, die planten
vernielen, maar minder effect hebben indien de individuen van één
soort plant gescheiden gehouden worden. Denk aan de schimmel in
#evea-culturen! Het is nuttig één aspect hier te bespreken, hoewel
het eigenlijk al min of meer in de reproduktieve sfeer ligt, namelijk
de kieming van zaad na verspreiding. Als excuus voor dit botanische
zijstapje moge dienen dat het werk betreft van eenzoöloog, die begrip
bracht in botanische puzzles. Verder is het geen toeval dat het gaat
over de tropen, waar het biotische element meer opvalt dan elders.
Daniel Janzen gaf in vele publikaties (bijvoorbeeld 1969a) meer
inhoud aan dat deelaspect van zaadverspreiding dat inhoudt 'afstand
nemen van de moeder'. Het bleek daarbij niet alleen een zaak van
licht en voedsel te zijn, maar vooral van ontsnappen aan dierlijke
antagonisten. Bij vele tropische leguminosen en palmen vond hij
sterke aantasting (door Bruchidae en andere zaadetende kevers) van
zaden nabij de moederplant. Bij spoedig transport en depositie op
een afstand was de infectie veel geringer en de kieming dus meer geslaagd. Hij verzamelde ook gegevens over de sterk bedreigde tropische leguminosen, die tegen aantasting in de zaden speciale toxische
stoffen ontwikkelen (inclusief serotonine) in wisselwerking met de
specificiteit van de predatoren. Overigens kan toxiciteit ook een protectie vormen tegen vruchtenetende vertebraten, die het ingesloten
zaad dan niet vermalen. Verder hebben deze consumenten veelal nog
een gunstige invloed op de kieming, waarvoor darmpassage nodig is.
We zullen zien dat bij leguminosen, in tegenstelling tot grassen, de
attractie voor zulke 'gewenste' consumenten (de verspreiders) in oorsprong buiten het inwendige van het zaad lag. Men dient daarbij niet
te vroeg over co-evolutie en adaptatie te spreken, want zelfs in de
vegetatieve sfeer ontstonden tussen planten en dieren kennelijk vaste
relaties van synergetische en niet simpelweg parasitische aard, zoals
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later zal worden aangetoond.
Over plantesoorten in de tropen die juist voordeel trekken van de
(daar zeer machtige) factor 'mieren' en ze inwoning bieden, is veel
geschreven en ook spottend gelachen. Een mieren-acacia zou zijn
mieren evenmin nodig hebben als een hond zijn vlooien! Welnu, dezelfde Janzen (1967) bezag de relatie nog eens, maar dan synecologisch, in verband met het gehele ecosysteem. Hij vond dat inwonende
mieren en hun acacia's in Centraal-Amerika beide gespaard bleven
bij periodieke branden, doordat de mieren de omgevende vegetatie
weggehaald hadden. De bekende Cecropiabeschreef hjj (1969b) als
dusdoende beschermd tegen overgroeiing door lianen (die afgebeten
worden).
Het is hier niet mogelijk uitvoerig in te gaan op de laat opgetreden,
maar nu alomaanwezige factor 'mier' in de bloembiologie. Men kan
zich er echter over verbazen, dat in de tropen de mieren niet alle
bloemen beroven van nectar en pollen. Gebleken is echter, dat bloemgeuren dikwijls ook werken als 'ant-repellants', vooral duidelijk in de
merkwaardige synecologische driehoeksverhouding van bloem-houtbijmier. Bij zulke houtbijbloemen wordt de grote, sterk gekaakte en
ruwe bij weerhouden van inbraak door mieren aan de bloembasis,
die daar aangelokt worden door extraflorale nectariën, soms bestaande uit (overigens geheel gereduceerde) complete bloemen. De bloem
zelf stoot inwendig de wakers af door haar geur.
Samenhang bij zaadverspreiding
In de reproduktieve sfeer, de eigenlijke zaadverspreiding en de bloembestuiving, komt in plaats van afweer juist aanlokking van dieren
door planten naar voren. Het gaat daarbij om het transport van
enbryonen en sporen (stuifmeelkorrels), daar de mobiliteit van de geslachtscellen bij hogere planten verloren is gegaan. Zulke beweging is
nodig omdat deplant zelf immobiel is,in tegenstelling tot het dier.
Men ziet in Europa bij beide processen eindlijnen met gefixeerde
banden; voor een juist begrip van het ontstaan moet men naar oude
tijden terugkeren en ook archaïsche verhoudingen in de tropen raadplegen, waar niet zo'n stuk verarming van bestuivers en verspreiders
is opgetreden. Gedemonstreerd zal worden dat daar ook de plant
actief kan zijn en op zijn manier het rijke dierlijke element in de
biotoop kan uitbuitan.

Aangenomen moet worden, dat er in de aanvang geen sprake was
van aanpassing, van co-evolutie van soorten, doch slechts van incidentele kortsluitingen of dwarsverbindingen in het ecosysteem en zijn
populaties: de isolatie tussen twee aparte levenslijnen raakte ergens
verbroken. Secundair kan dit een gefixeerde band worden met meer
gerichte aanpassingen. Een meer recent voorbeeld vormt het optreden
van olie als attractiemiddel naast suikers in een vruchtwand. Carnivore zoogdieren en gieren worden hierheen afgeleid en een gier werd
zo bij de oliepalm tot regelmatige consument. Dit kan leiden tot gieren als gespecialiseerde vruchtverspreiders in een vegetatie. Bij de
vogel Kea ging het omgekeerd.
Veel relaties kan men opvatten als uitgebalanceerde predatie of
parasitisme. Voor planten kan daarbij gebruik gemaakt worden van
de term 'ecologisch parasitisme', waarmee dan is bedoeld het afleiden
niet van energie en stoffen uit hun normale stroom, maar van biologische krachten en relaties. In de reproduktieve sfeer van een ecosysteem dient men meer uit te gaan van de stroom van signalen dan
bij de andere cycli, die gewoonlijk (bij botanici) alleen de aandacht
trekken, namelijk de stroom van de stoffen en die van de energie.
Bij de voortplanting schijnt zuinigheid op stof en energie bijzaak.
Laat ons eerst de zaadverspreiding beschouwen. Dit ligt voor de hand
omdat er, historisch gezien, zaden bestonden vóór er echte bloemen
kwamen (voor details zie Van der Pijl, 1969).
Reeds de Pteridospermen (zaadvarens) in het Carboon bezaten zaden. Dat waren vrij grote organen met een intern prothallium. Dit
bleef zo bij de latere Gymnovulaten (zogenaamde Gymnospermen).
We zien daaruit dat de gebruikelijke oude voorstelling, als zou de
wind het primaire agens voor zaadverspreiding (disseminatie) zijn,
onjuist is. Deze opvatting was gebaseerd op een ongerechtvaardigde
analogie met sporen, waarbij verspreiding door de wind (anemochorie) inderdaad lang aanbleef, ook toen ze ten dele tot stuifmeelkorrels
promoveerden in gymnovulate bloemachtige sporophyl-complexen. De
vroegere botanici zaten vast aan de wind als voornaam agens in het
gure noorden, waar ze als primitieve planten anemochore dennen en
anemophiele katjesdragers kenden. Beide zijn echter daarmede niet
basaal in hun groepen. Voor de katjesdragers wordt dit besproken bij
de bestuiving; voor de coniferen moge verwezen worden naar zuidelijke vormen, die nog grootzadig zijn en van verzamelde dieren af20

hankelijk zijn voor verspreiding. Ook hun (droge) zaden zijn trouwens
nog afgeleid van sappige zaden, die bij andere coniferen aanbleven,
soms nog geurig en kleurig ook. De coniferen zijn een doodlopende,
maar zeer taaie eindlijn. Trouwens andere naaktzadigen hebben nog
steeds sappige zaden, door dieren gegeten, zoals Ginkgo, waar ze op
de grond gevallen gepresenteerd worden. Bij de Cycadales, min of
meer voorouders van het hogere, treden grote, dikwijls gekleurde,
sappige en dicht bij de grond rijpende zaden op, ééns (primair) gericht op reptielen. Hun verspreiding is nu overgenomen door grote
vogels, ook Ratites. 'Vrucht-eters' konden dus ontstaan vóór er echte
vruchten bestonden.
,,
Reeds bij de fossiele Pteridospermen treedt in het zaad een differentiatie op tussen een attractieve, sappige laag (de sarcotesta) en
een harde laag (de sclerotesta), die het embryo beschermt tegen uitdrogen en tegen vertering door de verspreiders.
Het oorspronkelijke zaad had dus oude relaties met herbivore reptielen van zijn tijd ('saurochorie'). Het was de bloem vèr vooruit en
bleef haar vóór in de status van zijn relaties.
Er is door tegenstanders van deze visie naar voren gebracht, dat
pteridosperme zaden aan het loof bleven gehecht. Maar de eerste
band behoeft niet noodzakelijkerwijze gelegd te zijn met reptielen die
(gelijk vogels nu) gericht pikten, doch met dieren die loof met zaden
(al of niet gevallen) verorberden. Trouwens de paleontoloog Schweitzer vond in coprolieten uit het Boven-Perm (van het reptielProtorosaurus) de zaden van een oer-conifeer, blijkbaar gericht verzameld
bij rijpheid om de sappige omhulling. Vraat van loof pluszaden speelt
tegenwoordig opnieuw een rol bij de verspreiding van planten aan het
eind van een progressielijn (bijvoorbeeld bij Trifolium-soorten) met
reduktie van devruchten tot wat functioneel zaden zijn.
Ook bij de hogere planten waren eerst reptielen en vissen de verspreiders. De omhulling van de zaadknoppen (angiovulie) had een
sexuele betekenis maar ze verstoorde het oude disseminatie-schema
daar waar de omhulling van het ovarium na de bestuiving aanbleef
als vruchtwand. Het sappige grote zaad bleef de attractie, soms wat
verder gedifferentieerd in een sappig deel (de arillus of zaadmantel)
en een hard, dormant deel. Bij tropische planten is dit heel gewoon:
zelfs bij sommige bekende tafelvruchten eet men het sap-zaad en
gooit het vruchtvlees weg. In Nederland is het kardinaalsmutsje een
voorbeeld. Naar onze begrippen 'onmogelijke' vruchten, namelijk zeer
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hardwandig, niet-openspringend, op de grond vallend en daar vergaand met inwendig een sterk geurende sarcotesta of arillus, wijzen
op reptielen. Voor bepaalde Z>imo-vruchten is de recente band met
schildpadden vastgesteld. Reeds eerder (1972) was gelegenheid te wijzen op vele gevallen van reptielsporen bij echte vruchten, maar dan
steeds bij de lagere families. Een voorbeeld is plaatsing van vruchten
op of nabij de grond. Daarbij wordt somsdirect de lastige carpelwand
afgeworpen, zodat het eigenlijk weer om gymnosperme sarcotestazaden gaat. Bij vele Ranales (al meer ornithochoor), zoals Magnolia
en Paeonia(pioen), bevrijden de sapzaden zich later. Epizoöchorie en
anemochorie zijn daar zeer zeldzaam. Ze hebben in het dichte woud
trouwens weinig zin, behalve voor epiphytische, late kruiden. Een
meer recente ontwikkeling is dat de vruchtwand de attractieve functie
overneemt of explosief gaat medewerken. Nu komt dus pas te voorschijn wàt we in Europa 'vrucht' noemen in de zin van (bijvoorbeeld
eetbaar) verspreidingsmiddel. Ondertussen moest de disseminatie ook
overstappen van de verdwijnende reptielen op vogels en zoogdieren
en de attracties aan hun ethologie aanpassen. De biotische wereld is
veranderlijk!
Eerst moge een, weinig opvallend, overgangsgeval besproken worden, te vinden bijvoorbeeld bij Cyperaceae en water-grassen, hoewel
er ook Cyperaceae met opvallend kleurige vruchten ontstonden voor
landvogels (soms met bedrog werkend).
De diasporen van zulke waterplanten zijn primair hydrochoor,
drijven op een omhulling om de eigenlijke vrucht, die bij beide groepen vrij convergent is, maar ze worden ook door etende waterdieren
verspreid. De diasporen van primitief-bloemige Oryzeae (o.a. de diverse 'wilde rijsten') zijn in vissen gevonden. Zelfs in vogels worden
de diasporen van beide groepen echter niet alle geheel verteerd, al
hebben ze in de eigenlijke vruchtwand weinig mechanische bescherming en is de zaadhuid geheel gereduceerd. Ook is in dit verband
opvallend en begrijpelijk, dat de gras-groep praktisch nooit toxische
stoffen in het zaad bergt, iets waarvoor de mensheid zeer dankbaar
moet zijn. Dat gifloze karakter kan ook gezien worden als gebonden
aan een oorspronkelijk aquatisch leven, zonder de eerder besproken
zaadkevers. Tegenwoordig worden primaire en secundaire watergrassen evenals vele Cyperaceae effectief over de wereld vèr verspreid
door watervogels. Proctor toonde aan, dat een deel van de gegeten
zaden zo lang vitaal blijft dat trekkende vogels ze 2000 km kunnen
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verspreiden. Soms (bij een Potamogeton) bleek alleen hydrochorie
zelfs onvoldoende omdat darmpassage voor de kieming nodig is.
Echte, gespecialiseerde, vogel-diasporen bleven vastgehecht in de
kroon, verloren hun geur, gingen geheel over op kleur en werden
meestal kleine bessen. Zoogdier-diasporen konden groot blijven, hadden geen kleur nodig maar wèl geur: men denke aan kweepeer, ananas en meloen! De geur van aardbeien (nog steeds populair bij schildpadden) en van andere vruchten onder de Rosaceae is misschien nog
een saurochore erfenis.
In de tropen bestaat een agens dat een bijzonder stempel op bepaalde diasporen en zelfs op het vegetatieve gedeelte/van de betrokken boom gedrukt heeft: de groep vruchtetende vleermuizen. Dat
stempel kan het best uitgedrukt worden in een vergelijkend overzicht:
vrucht-vleermuis
nachtdier

vleermuis-vrucht
open plaatsing, mogelijke geur bij
nacht
vale kleur, soms licht
geur muf, zurig, rans

kleurenblind
goede reukzin, met voorkeur voor
gistingsgeuren (als in eigen secretie)
vrij groot
mogelijk groot
maalkiezen, die sap uitpersen, rest weinig beschermd, sappig, meestal
uitgespuwd
zaad groot
darm kort en dus laag lichaamsge- sap licht verteerbaar
wicht
zwakke sonar, bezoek binnen kroon plaatsing buiten kroon (flagellicarmoeilijk
pie, caulicarpie)

De Europeaan in de tropen moet daar eerst wennen aan de vleermuisgeur van de meeste vruchten.
De merkwaardige cauliflorie en caulicarpie in de tropen (bloemen
of vruchten aan de stam zelf), of hun bengelen aan slappe stelen
(flagellicarpie), vinden dus hun verklaring in het biotisch milieu.
De gehele scala van progressie inzake verspreiding is te benaderen
binnen één familie, namelijk die van de Leguminosen, die in de tropen zelden een legumen heeft, de openspringende ballistische peul
diepast bij steppen met geringe biotische hulp.
Aan de aanvang staat het genus Inga. Het heeft veelal afvallende
slecht-openspringende vruchten met sarcotesta-zaden. Van vele soorten in Amazonische inundatie-gebieden worden de sap-zaden als vis23

aas gebruikt. Het naakte embryo komt daarbij vrij. Misschien zegt
dit alles iets over hun oorspronkelijke verspreiders. Verwante genera
hebben vastzittende rode sarcotesta-zaden voor vruchtetende vogels.
Een subgroep hiervan bedrijft ecologisch parasitisme op hun modellen via glimmend rode doch keiharde en niet-voedende zaden, die de
vogels bedriegen met valse signalen. Men zou zoiets omgekeerde
mimesis mogen noemen. Een andere groep bezit vlezige, caulicarpe
peulen (als pruimen) voor vleermuizen. Een groep bezit halfvlezige
peulen, die vroeg op de grond vallen en door grote herbivoren (soms
in belangrijke mate) gegeten worden; ze passen daarbij door zeer
harde, ronde zaden, die onbeschadigd uitgescheiden worden. Zoölogen vonden dat uit antilopen-mest de enige succesvolle kiemplanten
in het gebied ontstonden, zodat in Afrika de relatie synecologisch
belangrijk is.
Men vindt dus een verband tussen vegetatie en verder biotisch
milieu, die in het regenwoud optimaal is. Ze is zeer gecompliceerd,
een netwerk met feed-back, waarin ook de tijd een rol speelt. Het
geheel is, zoals reeds aangekondigd, ook homeostatisch-stabiel daar
vruchten, bloemen, bestuivers en verspreiders elkaar het leven continu mogelijk maken (zie Snow, 1966). Concurrentie is veranderd in
synergie, wanorde in orde. Verwante plantesoorten vicariëren dan
juist niet (zoals de gebruikelijke Europese opvatting is), doch vullen
elkaar aan door verschillende ritmiek in bloei en dus in vruchtzetting.
Opgemerkt is reeds, dat larven andere planten nodig hebben als
voedsel dan volgroeide dieren en bij de bestuivers zal nog blijken dat
daarvoor ook kadavers, mest en rottende planten vereist kunnen zijn.
Verder kan de mest bij bepaalde Euglosside bestuivers voor nestbouw
dienen. Een andere band met het gehele ecosysteem bestaat in de
noodzaak van harsleverende boomsoorten voor nestbouw; de propolis
voor Apis is een herinnering daaraan.
Natuurlijk houdt het gezamenlijk voorkomen van zustersoorten niet
noodzakelijk voor alle een sympatrisch ontstaan in. Uitbreiding en
inkrimping van bosareaal kunnen ook allopatrische soorten bijeengebracht hebben.
Zelfs in het altijd gunstige milieu van het tropische regenwoud bewaren bepaalde dieren droge zaden en vruchten, waarvan een deel
later kan ontkiemen. Het verslepen gaat, evenals trouwens bij de
meeste eerder besproken gevallen in het stabiele bos, minder ver dan
in pionier-vegetaties; het resulteert dan ook slechts in de meer diffuse
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verdeling. Dit geldt ook voor eikels en kastanjes, beide nog tropischgrootzadig, die uit de Zuid-Aziatische bossen naar het Noorden doordrongen. Ze vonden daar naast de knaagdieren ook snelle vogels met
een aan hen aanpasbaar menu, die namelijk tevoren opPinus-zaden
leefden, ook op semi-destructieve wijze. Deze vogels konden verre
disseminatie verzorgen.
Echte vruchteneters kunnen in Europa niet leven vanwege het
vruchtloze seizoen, maar zoogdieren en vogels met gemengd dieet
brengen uitkomst. Naar het zuiden toe neemt de voedzaamheid van
de vruchten en de tijd van beschikbaarheid toe. Natuurlijk bestaat
ook in Europa een zekere eenheid en homeostasis in de vegetatie,
maar ze is moeilijk direct waar te nemen. Natuurlijke banden met
zoogdieren zijn nu uitgewist.
De mens heeft diasporen als voedsel naar zich toegetrokken. Hij
vond echter verspreidbaarheid dikwijls een bezwaar, evenals dormantie. Dus kweekte hij alles om, soms tot zaadloosheid. Bloemen en
vruchten verloren hun geur ten voordele van het visuele. In de tropen
elimineerde men zo de typische vleermuisgeur bij de mangga en de
banaan. Nog niet bij dat Malesische reptielen-relict, de durian, de
koning der vruchten volgens tijgers, apen, olifanten en mensen.
Samenhang bij bestuiving
Bloembestuiving heeft als functie o.a. genetische recombinatie en dus
de verzorging van een zekere 'gene flow' tussen populaties, maar
de mechanismen ervan verzorgen ook de speciatie (voor details zie
Faegri & Van der Pijl, 1971).
Ehrlich & Raven (1969) vonden dat de gene flow bij bestuiving
slechts een zeer beperkte afstand kan overbruggen, maar ze zagen
over het hoofd dat ook zaadverspreiding een effect in deze richting
heeft, en over soms grote afstand. Bestuiving is meer dan transport
en distantiëring.
Ook bij de studie van de bloemecologie heeft men in Europa steeds
gelet op plaatselijke relaties, op afgeleide en meer recente bestuiving.
Ervaren botanici hebben dan ook wel getuigd dat ze niets begrepen
van de origine van de bloem in functioneel opzicht. Eén ervan vroeg:
Waren er eerst bijen zonder bloemen of eerst bloemen zonder bijen?
Filosofisch-idealistisch ingestelde biologen hebben invloed gehad door
van een 'plan achter bloem en bij' uit te gaan en het 'lagere' als on25

volkomen te beschouwen. In feite ziet men reeds bij enkele schimmels
en mossen precisie-transport via insekten en herbivoren naar een bepaald (mest-)substraat. Bijdebloem geldt deprecisie de stempel.
Bestuiving is naar oorsprong verspreiding van microsporen door de
wind (anemofilie). Deze domineert nog bijde Gymnovulaten, dezogenaamde Gymnospermen of naaktzadigen. Bij enkele.daarvan (Cycadaceae) zien we nu nog in het ecosysteem een kortsluiting met dieren,
een veel simpelere en toch latere band dan de verhouding tot hun
zaden. Het betreft hier kevers met gebalanceerd parasitisme. Deze
dieren eten het reeds geurige pollen op de mannelijke kegels, maar
bezoeken ook de vrouwelijke kegels voor ovipositie op de jonge zaden, die dus zowel bevrucht als (gedeeltelijk) vernield worden. Bij
enkele andere Gymnovulaten treden gekleurde en geurige mannelijke
bloemachtige structuren met kleverig pollen op. De coniferen bleven
alsdoodlopende lijn aan de grove wind gebonden.
In het geologische tijdperk dat de echte bloemen der Angiovulaten
zag ontstaan waren er vermoedelijk nog geen Hymenopteren, en lang
nog geen bijen. Wel bestonden er kevers. Dit zijn primair gevaarlijke
knagers, maar ze konden verder ingeschakeld worden voor precisietransport naar de juiste plaats.
Het massa-transport door de wind naar massa-bloei in een naaktzadige massa-vegetatie werd vervangen door gericht bezoek van insekten aan geïsoleerde bloemen; tweeslachtigheid verving eenslachtigheid.
Wat waren de lokmiddelen voor nog onaangepaste bezoekers? Ten
eerste het pollen, want er bestonden natuurlijk reeds sporen-etende
kevers. Een paleontoloog (Delevoryas) vond bij fossiele tweeslachtige Cycadales-achtige bloem-voorlopers vraatsporen aan het microsporendeel. Hier treedt dus weer een balans op tussen de oudste
functie van de sporen (de verspreiding) en de secundaire (betaling
voor transport).
Daarnaast kwam het afleidende aanbieden van smakelijke, knaagbare delen, dat van broedgelegenheid, en op grote schaal ecologisch
parasitisme: het aanlokken door valse signalen met vasthouden van
de bedrogen bezoekers. Protogynie past hierbij.
In de tropen vindt men vele dergelijke archaïsmen nog bij primitieve plantengroepen, die in het permanente homeostatische geheel
geconserveerd bleven. Men mag hier van primaire cantharofilie
(keverbestuiving) spreken, al zijn betrekkingen met thripsen inbegre26

pen en nog steeds aantoonbaar.
Een paar voorbeelden: Annonaceae hebben veelal opvallend vlezige
bloembladen die de geslachtsorganen zo nauw omsluiten dat de toegang ertoe afgesloten lijkt. Ze hebben een sterke fruitgeur maar geen
nectar. Vroeger is dus bij hen gedacht aan algemene zelfbestuiving.
Gottsberger (1970) (Botucatu, Brazilië) vond echter dat kleine kevers
die op rottend materiaal leven tot de bloemen doordringen en eieren
afzetten. De larven leven van de vlezige petalen. Bij diverse MagnoIiaceae, Araceae, etc. zijn ook zulke kevertjes de bestuivers. Bij de
stinkende Amorphophallus titanum zijn het grote doodgravers die
misleid en vastgehouden worden. De grote zeer geurige valbloem Victoria vangt kevers, die dan aan speciale voedingslichamen kunnen
knagen. Hun normaal substraat is onbekend.
Het nadeel van zulke amateur-bestuivers is dat ze niet regelmatig
bezoeken, dat hun aanwezigheid van het totale ecosysteem afhankelijk
is, waarin dus lijken en dergelijke substraten in de buurt moeten zijn.
Hetzelfde geldt voor de iets later mogelijk geworden aasvliegenbloemen (sapromyiofielen), soms ecologisch niet van cantharofielen
te scheiden. Ook hierbij helpt de plant zich soms door de bestuivers in de bloemresten op te kweken. Dit is een verklaring voor de
vlezige reuzenbloemen van Rafflesia. Uit een uitgebloeide verrotte
rest in een herbarium haalde ik vliegenpoppen. Deze aanpassing bleef
opnieuw optreden bij latere, hogere plantegroepen.
De meeste eiken en kastanjes in het tropische bergwoud worden
nog bestoven door kevers en vliegen. De Europese kastanjes nog voor
de helft en de bloemen daarvan hebben nog duidelijk een sterke
sperma-geur. Enkele eik-soorten gingen weer terug naar de wind en
lieten de katjes hangen. Zulke vormen pasten al gauw in de Europese
toendra na de ijstijd, maar primitief zijn ze dus niet. Alle angiovulate
windbloemen zijn secundair ontstaan.
Ondertussen zijn tegenwoordig ook veel kevers en vliegen gespecialiseerd en hebben zich tot aangepaste bloembezoekers ontwikkeld.
Veel van hun ethologie bleef gelijk. Waar meer recente, ook gematigde, plantesoorten banden met kevers hebben aangeknoopt (secundaire cantharofilie), trad dus een zekere convergentie op.
Nog later ontstonden de Hymenoptera, maar niet onmiddellijk als
echte bloembezoekers. Hier wordt het trouwens moeilijker om de invloed van dier op bloem te onderscheiden van de omgekeerde invloed,
zodat co-evolutie meer acceptabel is.
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Het heeft velen geïntrigeerd dat een oeroud-genus als Ficus zulk
een aparte en geraffineerde bestuivingswijze bezit: praktisch elke soort
heeft zijn eigen Chalcidide-wesp, die tevens als parasiet in de jonge
vijgen leeft. Na het voorgaande, en gezien het feit dat Chalcididae
zijn ontstaan vóór de bijen, is alles minder uitzonderlijk.
Misschien zullen entomologen het voorhoofd fronsen als we zo
verder gaan. Dat is nu eenmaal het lot van een bloem-ecoloog, die
moet snoepen van vele vakken om eenheid te vinden en dan dom op
veletenen trapt en op de vingers getikt wordt.
De speciale pollen-zakjes waarin vele vijgewespen het stuifmeel
'bewust' vervoeren, schijnen wel zeer apart. Ze vinden wellicht geen
homologon, maar dan toch wel een analogon in de mycangia van
houtbewonende insekten, die er ook sporen in vervoeren. Ze zijn
gevonden bij (als groep oudere) bladwespen (houtwespen) van het
genus Sirex (Parkin, 1942).
Er is eens kritisch opgemerkt, ditmaal door een belangrijk botanisch taxonoom, dat speciatie bij de eerste bloemen raadselachtig is,
daar er chaotische bestuiving moet zijn geweest bij gebrek aan bloemtrouwe bijen. Het tegendeel is waar, zoals we zagen. Pollen, parasitisme, ovipositie en (zoals proeven bewezen) al de aminen en esters van
rottingsgeuren werken juist veel meer specifiek dan de neutrale herkenningsgeuren van hogere bijenbloemen, die niet automatisch op
instinkten inwerken.
De betekenis van nectar
Nu pas komt de nectar aan bod, al kan deze in oude typen wel eens
ingeschakeld zijn geworden als aanvulling.
Nectar was reeds lang vóór er bloemen waren als fysiologische
secretie te vinden, zelfs bij varens. Lagere wespen bezoeken als adulten voor eigen voeding extraflorale nectaria, zeer gewoon in de tropen. Inschakeling van de open nectaria in de bloem was eenvoudig
en is nuttig als een algemeen attractiemiddel. Een voordeel is dat
nectar ook in éénslachtige bloemen bruikbaar blijft, een nadeel dat ze
niet specifiek werkt, zodat secundaire selectiemiddelen nodig zijn. De
genoemde wespen zijn als chirurgische predatoren precisie-dieren die
passen bij precisie-bloemen (als deze maar open nectar bieden), zelfs
bij vele orchideeën.
Bijen, die later in de historie pollen en nectar gingen verzamelen
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(ook voor de larven), werden als bloembezoekers echte gespecialiseerde professionals. Waar bloemen zijn, daar komen ze. Bij solitairen
spelen de juiste grondsoort en aanwezige nestbouwstoffen nog mee in
de bepaling van het milieu. Zij blijven veelal ook nog specifieke eisen
aan bloemen stellen, zijn dan oligotroop, instinctief gebonden aan
weinige plantesoorten.
Entomologen letten op het verzamelen van specifiek pollen, gebruiken daarvoor de term oligolectie. Het gevaar is dat dit letten op
het aspect van het belang van een bij bij een bepaalde bloem (omgekeerd aan het onze, hier besproken), soms anderen verleidde tot het
aanvaarden van dit dier als bestuiver. De betrokkeiï bij kan bloemecologisch een dief zijn, geen helper bij bestuiving en speciatie. Men
denke bijvoorbeeld aan Onagrandrenaof aan de verhouding Lysimachia-Macropis.
Een ander bezwaar tegen entomologen is dat zebij dit verband van
'constancy' (constantheid) spreken, terwijl bloemecologen deze term
reserveren voor het volkomen andere gedrag van sociale bijen. Deze
zijn polytroop, verzamelen in principe het gehele jaar en op allerlei
plantesoorten, maar vertonen (gelukkig voor bij en bloem) incidenteel een tijdelijke,-aangeleerde band met een bepaalde bloemsoort. Ik
kan Michener dus niet volgen (indien hij dit algemeen bedoelt) als hij
specialisatie op bloemsoorten als doorgaande algemene evolutielijn bij
bijen beschouwt. Voor beide verschijnselen samen kan men ongedifferentieerd de term 'fidelity' (bloemtrouw) gebruiken.
Er is ook wel eens kritisch opgemerkt, dat specialisatie van bloemen op bepaalde bestuivers zinloos is, of zelfs het gevaar voor uitsterven vergroot, en dat niet-kieskeurige bloemen het beste bestoven
worden. Zo'n opmerking verwaarloost het kwalitatieve aspect en dat
van de soortvorming (speciatie). Men zie de zeer kieskeurige orchideeën in hun 24.000 soorten! Misschien zei een entomoloog wel eens
hetzelfde over specialisatie bij insekten. Diversificatie is een noodzaak
in de synecologie. In geografisch uiteenlopende maar klimatologisch
vergelijkbare flora's bleek het bestuivers-spectrum gelijk. Onder hun
bloemen heerst concurrentie om bestuivers. Aan de andere kant vertonen klimaatzones met een gradiënt in bestuiversverandering vergelijkbare gradiënten in gescheiden gebieden.
Zoölogische ethologen mogen mij excuseren als de begrippen 'attractie' en 'lokmiddel' ongedifferentieerd gebruikt worden. Bedoeld is
daarmee een objektieve constatering dat bezoekers zich bij een bloem
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concentreren:Speciaal bij geuren kan de werking in zeer uiteenlopende levenssferen ingrijpen, dikwijls na centrale coördinatie, terwijl
mengsels een eigen kwaliteit bezitten. Diverse biologen zijn op dit gebied werkzaam. Het wordt ietwat moeilijk om hier nog van secundaire afvalstoffen te spreken.
Het zou te ver gaan om ook de finale exploitatie door bloemen
van vertebraten uitvoerig na te gaan. Dat zou gaan over vele vogelgroepen, lemuren, buideldieren en vleermuizen. Deze hebben alle hun
stempel op bloemen in de tropen, soms ook in de subtropen, gedrukt.
Van het omgekeerde stempel noem ik de kleurigheid der bloemvogels,
die tussen de bloemen soms camouflerend blijkt, terwijl kwantitatieve
onderzoekingen over hun energiebalans (vooral belast bij zweven vóór
de bloem) een achtergrond leverden voor hun reduktie in grootte.
Ook bij vo'gelbestuiving (ornithofilie) en vleermuisbestuiving (chiropterofilie) vindt men tussenstadia, bloemen (soms met eetbare
vaste delen) die door nog ongespecialiseerde vruchteneters bestoven
worden. Dit is belangrijk voor ons theoretisch inzicht over evolutie.
Zulk een losse band staat toe dat een soort plant later aparte, bijvoorbeeld chiropterofiele, speciatie verkrijgt. Bij latere obligate bestuiving door zuivere bloemdieren komt voor dier en plant een synecologische eis naar voren: diverse, zoals chiropterofiele, plantesoorten
moeten samen in het ecosysteem voorkomen en elkaar over het jaar
aanvullen, tenzij de dieren migreren.
Ornithofilie komt veelvuldig voor in Centraal- en Zuid-Amerika.
Vooral in hoge berggebieden, waar koudbloedige dieren terugtreden,
is een hoog percentage van de bloemen rood, buisvormig, reukeloos
en zeer rijk aan nectar, duidelijk convergent. De Grant's (1968) analyseerden ornithofilie in Noord-Amerika, waar ze grotendeels moet
afhangen van immigranten. Ik vestig er nog eens speciaal de aandacht
op dat er divergentie bestaat tussen zwevende kolibri's en zittende
honingvogels. Dus ook tussen 'hun' bloemen, die respectievelijk extrovert en introvert werken, zodat intercontinentale uitwisseling tot disharmonie en inbraak leidt. De Australische Meliphagidae zijn ook
zitters, zodat 'hun' Eucalyptus-bloemenbij aanplant in Zuid-Amerika
uitkomst vinden bij niet-zwevende bloemvogels, de Coerebidae.
Dit verschil geldt niet voor vleermuizen uit de Nieuwe en Oude
Wereld en hun bloemen. Hoewel de beide groepen van geheel verschillende herkomst zijn, hebben ze beide blijkbaar iets in hun fysiologie en hun secreties, dat aansluit bij en aanslaat op de typische
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chiropterofiele geuren die in de tabel beschreven zijn voor vruchten.
Na mijn nachtelijke ervaringen met vleermuisbloemen vond ik verborgen vleermuisgrotten op de reuk. Wie zich oefenen wil, kan zich
's nachts neerzetten onder een bloeiende Agave, typisch ver in de
lucht uitstekend. De nachtelijke aard van bloem en bloemgeur is hier
duidelijker dan bij vruchten. De hoeveelheden nectar en pollen zijn
enorm. De rest van het syndroom klopt ook, voor zover mogelijk.
De echte bloemvleermuizen zijn nog meer bloemdier dan de bloemvogels, daar ze geheel van de bloemen leven, ook voor hun proteïnen
(uit pollen). Onder de vogels is dit onlangs ook gevonden bij Trichoglossidae, al blijft de vraag open of pollen daar als proteïne-voeding
kan dienen, ook voor jongen, in plaats van de bij vogels usantiële
insekten, die pollenopname ten behoeve van hun jongen normaliter
onnodig maken.
Tenslotte de orchideeën, die zich als moderne onkruiden in het
oude ecosysteem hebben ingevoegd en nu allerlei epifytische niches
in het bos bezetten en ook als uiterst geraffineerde ecologische parasieten het biotische uitbuiten bij hun speciatie (details bij Van der Pijl
& Dodson, 1966).
Ze zijn qua bloemmechanisme hoog ontwikkeld, concentreren ontvangst en afgifte in eenzuiltje met alles-of-niets strategie, alhun stuifmeel is in een paar pollinia geconcentreerd en ze mikken alleen op
de ware Jacob die precies past als bezoeker. Omdat het pollen geheel
aan de voedingssfeer onttrokken is,kunnen wespen, vlinders en vogels
(die geen pollen nodig hebben) als bestuivers een uitweg geven, maar
de solitaire bijen kunnen er normaliter niet van bestaan en toch kunnen de bloemen door hun precisie daar meestal niet buiten. Ze moesten ten dele vreemde hulpmiddelen uitvinden, zoals namaak-pollen
op de lip voor wijfjes-bijen (naast was), of een prooidier nabootsen
voor stekende wijfjes-wespen, of op een concurrent gaan lijken van
agressieve, jaloerse mannetjes-wespen of mannetjes-bijen. Ook min of
meer bedwelmende geurstoffen, die mannelijke bijen verzamelen in
holle dijen, vermoedelijk met sexuele bijbedoelingen na menging.
Zelfs nabootsing van een substraat voor ovipositie komt voor. Dit
alles geeft ook specificiteit.
Het uitzenden van valse signalen leidt dus soms tot bedriegelijke
mimesis van 'aanlokkende' aard. Dit is reeds opvallend bij de Europese bloemen van Ophrys die van 'pseudocopulatie' gebruik maken.
Hun geur, beharing, vorm en UV-reflecties misleiden mannetjes van
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diverse bijen en wespen tot paringspogingen met de bloem. Vooral in
Amerika en Australie werden en worden nog steeds bij andere genera
nieuwe gevallen ontdekt. Bij één soort lukt de bestuiving pas als het
derde mannetje aankomt en met zijn verontwaardigde en weerstrevende voorgangers tracht te paren. De aristocratische orchidee zakt daarbij ook af naar bezoekers van lage status, soms met geraffineerde,
bedriegelijke vallen voor vliegjes. Ook deze zijn uiterst specifiek met
betrekking tot geur, een geur die dus niet klopt met een aard als
afvalstof.
De bespreking van de orchideeën was ietwat uitvoerig omdat ze
zo illustratief terugkeren tot de archaïsche methoden die eens overheersten. Met Bombus en met de nuchtere sociale, asexuele werksters
van Apis kregen deze planten slechts zelden contact. Onze vaderlandse Orc/z«-soorten zijn kennelijk gestoord, met een lege spoor, en
afhankelijk van gemengde toevalsbezoeken en zelfbestuiving.
Terugblik
Na het voorgaande is een terugblik nodig in verschillende richtingen.
Eerst een meer methodologische: er moet toegegeven worden dat
bij de orchideeën een in het begin gesignaleerd verschijnsel bij biologen opnieuw is opgetreden. De plant kwam hierbij toch alsde dynamische component in het samenspel naar voren, de invloed van het
insekt bleek praktisch alleen te bestaan uit zijn aanwezigheid. Maar
ja, planten gaan ook vóór.
Ten tweede een wat brutale terugblik op bepaalde afstammingstheorieën die veel aandacht besteden aan de genetica, de morfologie
en de taxonomie maar nauwelijks aan de synecologie in de biocoenosen.
De boven geschetste oude biotoop-relaties kunnen ons ook ietszeggen over de plaats van ontstaan van de eerste Angiovulaten (een oud
probleem waarvan de oplossing gehandicapt is door de afwezigheid
van fossielen buiten laagland-afzettingen). Sommigen beschouwen de
beschreven archaïsche verhoudingen als slechts secundair geaccumuleerd en geconserveerd in het regenwoud, terwijl zij het ontstaan zelf
plaatsen in open, droger berggebieden met meer variatie. Een tegenwerping is dat men in bergen juist een sterkere band met het abiotische milieu moet verwachten dan gevonden is bij de archaïsche verhoudingen: daar laten onze kevers en reptielen ons juist meer in de
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steek. Bedoelde voorstanders beschouwen dan ook het primitieve zaad
nog als droog, beschermd en dormant.
Volgens sommigen geldt dit ook voor de basale groepen onder de
grassen, terwijl men toch op grond van het boven besprokene moet
denken aan het tropische moeras (met waterdieren) als hun oer-biotoop. Daarin is, evenals bij bamboe's, primaire anemochorie van de
vrij grote vruchten onwaarschijnlijk. Deze schijnt pas secundair mogelijk geworden te zijn door latere, accessorische middelen.
Stebbins (één van de berg-gelovigen met speciale aandacht voor
grassen) spreekt niet over de mogelijke dispersal der oer-grassen,
maar begint de evolutie van een besproken groep reeds met anemochorie.
De voorstanders van een bergen-ontstaan negeren ook (voor grassen) de onmiskenbare primitiviteit van de bloemen van tropische
bamboe's (waarvan dehoutigheid niet fundamenteel is).Men vindt bij
deze ook primitieve vruchten met vrije, soms sappige vruchtwand,
waarbij het ontbreken van de testa soms tot viviparie leidt. Dit verschijnsel isdikwijls van een leven in water af teleiden (zieInga).
Tenslotte, evenals bij de vruchten, een blik op de band met de
mensheid, die de bloem als decoratie gebruikt, haar functie negeert
en haar vervreemdt van de natuur.
De eenvoudige tropenmens erkent nog het primaat van de geur.
Een zoen is daar nog neus-besnuffelen en een geurige, on-aanzienlijke bloem behoort in de haarwrong. Het Westen is vergeten wat een
bouquet, nosegay of ruiker betekent en kweekt visueel opvallende
rozen naast amorfe en steriele gevulde bloemen. Het haalde uit de
tropen veel dat larmoyant-visueel en reukeloos is, zoals de Salvia,
Fuchsia, Strelitzia, Hibiscus en Poinsettia. Men denkt daarbij veelal
aan een verband met 'tropen-mentaliteit', terwijl de kleurigheid slechts
een modern deel-aspect van het tropenleven betreft, namelijk de
bloemvogel.
Bij de landbouwgewassen vindt men bestuivers een lastige complicatie en kweekt men (veelal onbewust) zelfbestuivers, die zich onafhankelijk van dieren kunnen voortplanten en leven. De natuur doet
dit vrij dikwijls in min of meer abiotische gebieden, zoals op bergtoppen of in de Arctis. Nog liever vervangt de landbouw de sex door
vegetatieve voortplanting, tot aan het kweken van meristeem-cultures
in reageerbuizen.
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Het voorgaande heeft aangetoond, hoezeer botanici en zoölogen
elkaar nodig hebben om de relaties tussen plant en dier te ontrafelen
en zo te komen tot een grondiger inzicht in wat wel genoemd is het
'web of life'.
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Cultuurvolgers en cultuurvlieders

C.W.STORTENBEKER

In de loop van de laatste miljoen jaren heeft de mens zich van een lid
van de natuurlijke levensgemeenschappen ontwikkeld tot de grootste
en meest veelzijdige plaag die de biosfeer ooit heeft gekend. Bij die
ontwikkeling van natuurwezen tot cultuurwezen zijn de betrekkingen
van mens en de hem omringende dierenwereld sterk veranderd.
Sommige diersoorten hechtten zich aan de mens als al of niet
lastige profiteurs. Zij werden in hun levensbehoeften door de mens
begunstigd en pasten zich in hun levenswijze soms ingrijpend aan: de
cultuurvolgers. Er waren er die de mens als gastheer kozen en vooral
hinderlijk werden door de ziekten die zij overbrengen, er waren er
ook die op zijn voorraden teerden of zich aan zijn gewassen tegoed
deden. De cultuurvolgers hebben tot voor ruim honderd jaar de dichtheid van de menselijke populatie sterk beïnvloed.
De laatste eeuw is het accent echter duidelijk aan het verschuiven.
Een aantal ziekteoverbrengers is geëlimineerd, landbouwplagen zijn
door de uitgebreide landbouw wel sterk in aantal toegenomen, maar
kunnen door cultuurmaatregelen en bestrijdingsmiddelen redelijk in
de hand worden gehouden.
Een in omvang groeiende groep soorten echter ziet geen kans zich
in zijn levensbehoeften aan te passen aan de door de mens in het
milieu aangebrachte veranderingen. Zij namen in aantal en/of in verspreidingsgebied af dan wel stierven uit: de cultuurvlieders.
In de hiervolgende bijdrage worden een aantal facetten van de betrekkingen tussen de mens en de cultuurvolgers en -vlieders belicht.
De prille historie
Toen de omnivore en voedselverzamelende apen zich, vele miljoenen
jaren geleden in het vroege Pleistoceen, onder invloed van de achteruitgang van het oerwoud in de savanne gingen ophouden, ontwikkelde
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één stam zich via werktuiggebruiker tot werktuigmaker, en daarmee
van voedselzoeker tot een predator, die in toenemende mate dieren
en vooral vertebraten op zijn menu plaatste. De primitieve hominide
was een zó agressief predator dat hij zijn vermoedelijk ook al redelijk
aan het savanneleven gewennende naaste verwanten terugdreef het
oerwoud in, waar deze geleidelijk aan in verspreiding en aantallen, en
volgens Kortlandt (1959) ook in ontwikkeling, achteruitgingen. De
agressiviteit van de primitieve mens blijkt ook daaruit, dat Homo
sapiensde enige overgebleven soort in zijn groepis.
In zijn ontwikkeling van behaarde, plantaardig en dierlijk voedsel
verzamelende, zich als een nomade door een bosterritorium bewegende aap, naar een bijna naakte, rechtop lopende, op dieren jagende
savannebewoner moest de mens een aantal grote en zeer ingrijpende
evolutionaire stappen doen. Hij deed dit door een aantal infantiele
eigenschappen te prolongeren tot in het adulte leven, een verschijnsel
dat bekend staat als neotenie. Daaronder was de na de geboorte lang
doorgaande groei van de hersenen en de handhaving van de embryonale hoek tussen kop en lichaam. Bij deze evolutionair zo geslaagde
truc hoorde ook het verlies van de vacht, d.w.z. het zich niet zoals
bij de andere primaten ontwikkelen van een dichte beharing na de
geboorte. Ook deze nieuwe eigenschap van de primitieve hominiden
moet een duidelijke overlevingswaarde hebben gehad, want het was
een op zichzelf riskante ontwikkeling. Eén van de mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel is, dat de primitieve mens een overmatige
last gehad zou hebben van ectoparasieten. Bij de omschakeling van
voedselzoeker naar primitief jager behoorde een aantal sociale ontwikkelingen, waaronder het verlaten van de nomadische levenswijze
en de overgang op een thuisbasis. Daar zou deprimitieve mens zoveel
last van ongedierte hebben gekregen, dat het bezit van een vacht teveel ongemak en het risicovoor ziekten met zich meebracht.
In het vroege pleistoceen hadden de insekten zich reeds in al hun
diversiteit ontwikkeld en het lijkt dan ook wel zeker dat de primaten
in die tijd al ectoparasieten als luizen, teken en mijten hadden. De
vlo was daar niet bij omdat een nomadisch levend dier geen geschikt
gastheer voor hem is; hij legt zijn eieren n.1. in het nest en de kans
dat hij na een weken durende ontwikkeling zich weer een gastheer
vindt is te klein.
Toch lijkt deze verklaring van het verlies van de vacht niet erg
geslaagd. Zij laat ons n.1.met de vraag zitten, waarom alle andere
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