
Biology. - Dieren en planten. By J. F. VAN BEMMELEN. 

(Communicated at the meeting of January 29. 1949.) 

In "Het Leven Ontsluierd" schrijft KONINOSBEROER op bJ.adzijde 4: 
.. Wanneer men zich in speculaties begeeft omtrent de eerste levende 
wezens op aarde. dan zal men steeds moeten hedenken dat dit autotrophe 
organismen geweest moeten zijn. omdat er geen organische stoffen waren. 
waarvan heterotrophe hadden kunnen leven". Op bladzijde 20 herhaalt 
hij dit nog eens. onder toevoeging. dat men het "met zekerheid kan zeggen 
om de eenvoudige reden. dat er vóór het leven ,gecn org.anische stof op 
aarde geweest kan zijn. waar de heterotrophe Win leven". 

Wanneer ik mij veroorloof deze "zekerheid" in twijfel te trekken. dan 
g.eschiedt dat om de .. eenvoudige reden" dat ik niet vermag ~n te zien. 
waarom er .. geen organische stof op aarde kan aanwezig geweest zijn. 
alvorens de eerste levende wezens ontstonden". Integ.endeel: wilden er 
levende wezens ontstaan. dan moest er levenloze materie aanwezig zijn. 
wa'arin zich de eerste levensverschijnselen konden voordoen 1). 

Hoe dat in zijn werk is gegaan. weten wij niet en zullen wij vermoedelijk 
nimmer ervaren. Maar één ding meen ik met zekerheid te mogen aan~ 
nemen: dat die eerste levende wezens van stoffelijken aard waren. Die stof 
zal dan vermoedelijk wel reeds protoplasma geweest zijn. of tenminste een 
organische stof. die gemakkelijk in protoplasma kon overgaan. Maar deze 
laatste gedachtengang is een zuiver chemische redenering. die zich niet in 
verband laat brengen met het onmiskenbare f'eit. dat protoplasma alleen 
bekend is in den vorm van afzonderlijke levende wezens en ook uitsluitend 
door zulke wezens kan voortgebracht worden. 

Toch lis. betrekkelijk nog niet lang geleden. de voorstelling gangbaar 
geweest van ,een ongeorganiseerde en vormloze massa ener Ievensstof. die 
nog heden ontstond op den bodem van diepe zeeën en waaruit zich 
gevormde levende kernen van omschreven gedaante konden losmaken. die 
zelfstandig gingen rondzwemmen. Zij sproot voort uit de waarneming der 
Challenger~expeditie. dat soms bij diepzeedreggingen een geleiachtige 
massa 'Opkwam. waaruit flagellate Infusoriën uitzwermden. Urtgaande van 

1), De tegenovergestelde mogelijkheid. dat alle onbezielde stof oorspronkelijk uit 
bezielde (dus levende) stof ontstaan zou zijn. lijkt mij daarom minder denkbaar. omdat 
het "leven". zoals wij het in zijn oneindige verscheidenheid waarnemen. toch een enkel
voudig natuurverschijnsel is. dat aan zeer beperkte voorwaarden der omgeving is gebonden. 
in de eerste plaats aan uiterst begrensde temperatuurgraden. Daar wij nu wel. "met 
zekerheid mogen aannemen". dat de aarde ontstaan is als een gloeiend vloeibare bol. die 
zich aan zijn oppervlakte langzamerhand heeft afgekoeld. tot op een warmtegraad. waarop 
Leven mogelijk werd. moet op dat tijdstip een stof aanwezig zijn geweest. waaruit zich 
de eerste levende wezens konden ontwikkelen. Die stof kon dan tevens als voedsel voor 
die eerste bionten dienen. 
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de onderstelling. dat deze Infusoriën uit de vormloze gelei waren ontstaan, 
werd aan deze laatste de naam Bathybius gegeven. Lange tijd heeft die 
naam in de voorstellingen der Evolutieleer rondgespookt. totdat afdoende 
werd aangetoond. dat men hierbij met een neerslag van zuiver anorgani
sehen aard te doen had. waarin levende organismen bij de vorming van 
het substraat waren besloten geraakt. 

Desniettegenstaande zou tik tot de voorstelling ener ongeorganiseerde 
levensstof willen terugkeren. omdat het mij nog het waarschijnlijkst voor
komt. dat er aanvankelijk slechts levenloze organische stof aanwezig was 
(laten wij zeggen eiwitten) en dat een klein gedeelte daarvan is gaan 
leven (men zou kunnen z-eggen bezield is geworden). Die eerste levende 
wezens konden zich dan voeden met het niet~levend substraat. waaruit zij 
ontstaan waren. die dezelfde chemische (eiwitachtige) samenstel1ing had 
als zij. Die eerste levende protoplasten zullen wel een zeer eenvoudige bouw 
geha-d hebben. misschien kropen zij bij wijze van Amoeben met behulp van 
pseudopodiën op de grens van lucht en water rond. Maar één grondeigen
schap moeten zij m.i. bezeten hebben. namelijk de polariteit. daar deze aan 
alle leV'ende wezens eigen is. hoezeer zij vaak door aanpassing aan bijzon
dere levensvoorwaarden wordt verborgen. Hoe ontstonden nu daaruit de 
planten? 

noor onbekende oorzaken verwierf een gedeelte der eerste levende 
Protoplasten het vermogen om koolzuur te assimileren en het daaruit be
reide zetmeel onder opslorping van zouten uit den bodem tot eiwit te 
verwerken. Dit vermog-en dankten zij aan de groene kleurstof. die zich in 
hen had gevormd. maar noodzaakte hen tevens om zich aan den bodem 
te 'hechten. 

Deze noodzaak werd hun in zoverre noodlottig. dat zij in zintuigelijk 
en ,dus in geestelijk opzicht niet meer dn staat waren zich te differentiëren 
tot het hogere niveau. dat vrijlevende organismen konden bereiken. Wel 
maakten zich enkele hunner weer van de bodem los en keerden tot het 
vrije leven terug. ma-ar daar zij voor hun voeding en groei op de assimilatie 
aangewez-en bleven. moesten zij in ondiep water of op vochtige plaatsen 
in het licht blijven en misten dus alle prikkel tot activiteit voor het ver
meesteren van voedsel. 

Ten gevolge van de al of niet volledige vasthechting maakte de oorspron
kelijke bilateraal~symmetrische bouw plaats voor de spiraalsgewijze actino
morphie. 

Maar in onderdelen. zoals bladen en bloemen. vruchten en zaden. hand
ha'afde zich in vele gevallen de oorspronkelijke tweezijdigheid. zij het 
slechts voor een korte periode. zoals in de kiiempJ.anten vooral die der 
Dicotylen. 

In dit opzicht is het wel heel opmerkelijk dat bij Salvi-nia. een water
varen. de bladen in drie rijen gerangschikt zijn. en daarbij de middelste rij. 
die naar onderen in het water afhangt. een geheel andere bouw heeft dan 
de beide terweerszij. 
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,Men kan dus zeggen. -dat Salvinia volledig hilatel'aal~symmetrisch 

gebouwd is. 
Daar de losdrijvende watervarens. evenals andere waterplanten. te be

schouwen zijn als losgeraakte landplanten. is het wel waarschijnlijk. dat 
deze bilateraliteit mag opgevat worden als een geval van atavisme. 

De eigenschappen. waarin planten en dieren met elkaar overeenstem
men. zijn juist de hoofd~enmerken van het levende protoplas'ma: stof~ 

wisseling. ademhaling. uitscheiding. ,groei. voortplanting en dood. V 'ande 
oorspronkelijke hewegelijkheid zijn bij planten slechts sporen overgebleven, 
zoals nutatie onder den invloed van het licht. Deze immobilisatie mag 
toegeschreven worden aan het wortelen in den bodem. Bij dieren heeft 
vasthechting dezelfde uitwerking gehad. Dat echter ook bij planten de 
gevoeU'gheid voor uitwendige prikkels nog behouden is gebleven. open~ 
baart zich aan de r,eacties der planten op zwaartekracht. licht. warmte en 
vochtig-heid en in enkele gevallen op schoksgewijze a1anraking. zoals bij 
het kruidje~roer-mij~niet en de vleesetende pIanten. ook bij de meeldraden 
van Berberis. en vooral bij ,het ontluiken der bloemen. 

Dez,e opvatting van den oorsprong der plantaardige natuur schijnt mij 
door de gegevens der Palaeontologie bevestigd 2). zoals die vermeld 
worden door Professor LAM. Als oudste landplanten beschouwt hij de 
Psilophytales. waarvan Rhyniaals zeer oorspronkelijk en primitief ge
bouwd wordt geacht. ,Deze bestaat uit een stam en heeft dus kla,arblijkelijk 
in ,den 'grond geworteld. A'an zijn top verdeelde deze stam zich vorksgewijs. 
De tanden der vork herhalen de bifurcatie. wanneer zij vegetatief van aard 
blijven. maar als zij aan hun top een sporangium vq,ortbrengen. komt daar
door aan hun verdere groei een eind. Deze overgang tot de ,generatieve 
toestand kan aan beide takken van een bifurcatie plaats vinden of sleéhts 
aan een ervan; in dit laatste geval maakt de symmetrische bouw plaats 
voor een asymmetrische. Wanneer deze differentiaHe zich in opvolgende 
bifurcaties herhaalt. ontstaat een sympodium. dat door strekking der 
opvolgen'de dragers van de vorktanden overgaat in een monopodium. en 
daardoor wederkeert tot de bilaterale symmetrie die ten gevolge der fixatie 
overgaat in de spiraalsgewijze vertakking. Blijven n.l. de opvolgende 
bifurcaties niet in hetzelfde vlak gericht staan. maar in vlakken. die een 
hoek met elkaar maken. dan verkrijgt het geheel een radiair~symmetrisch 
karakter. Dit 'heeft geleid tot de cormophytische bouw van het overgrote 
deel der hedendaagse landplanten. 

De voorstelling van twee afzonderlijke rijken van levende wezens: 

Planten en Dieren. heeft zich vroegtijdig in het menselijk brein ontwikkeld 
door de onwillekeurig1e waarneming van het verregaande verschil tussen 
de hogere dieren en planten in 's mensen onmiddellijke omgeving. Naar~ 
mate ook ,de kennis der in het water levende wezens en vooral die der 

2) Ontleend aan H. J. LAM, Classification and the new Morphology, Acta Biotheo
retica, Vol. VIII, 1948. 



128 

microscopische organismen tot onze voorstellingen doordrong. werd de 
grens tussen beide rijken hoe langer hoe onduidelijker. HAEcKEL trachtte 
de moeilijkheden te ontgaan door een middenrijk te beramen: de Protisten. 
maar bereikte daarmee niet anders dan het bezwaar te verdubbelen. 

Naar 't mij voorkomt. vervalt de moeilijk!heid wanneer men de planten 
beschouwt als organismen. die In een zeer vroeg stadium der Evolutie van 
de levende wezens opeen doodlopend spoor zijn geraakt door de vast~ 
hechting aan den bodem. waardoor alle mogelijkheid van geestelijke 
ontwikkeling werd afgesneden. _ Om het kort te zeggen: PIanten zijn 
.. verworden" Dieren. 

In verschillende mate delen zij dit lot met tal van andere levende wezens. 
die zich aan bijzonder,e levensvoorwaarden hebben vastgeketend. zoals 
parasieten. onderaards levende ·dieren (b.v. Termieten). vastzittende 
levenswijz'e (sponsen. koralen. zeeleli~. paalwormen). <terugkeer in zee 
(walvissen. zeekoeien) en tal van andere. 

Om ons tot den invloed der vastzittende levenswijze te bepalen: degene~ 
ratie ten gevolge van dmmobilisatie kon (en kan) ieder type van organismen 
treffen. wat ook de hoogte zijner ontwikkelingstrap was op het tijdstip van 
intreden van den verwordenden invloe·d. Zij kan gepaard gaan met hoge 
specialisatie en differenti'atie zowel in morphologische als in functionele 
zin. maar kan ook leiden tot aIgeheel verlies dier eigenschappen en ver~ 
mogens. Om van beide uitwerkingen ,der fixatie enkele voorbeelden Ite 
kiezen uit de talloze. die de wereld der levende wez'ens ons biedt: De 
Sacculina. een parasiet op Kreeften en Krabben. is zelf een geheel ge~ 
degenereerd Crustacé. die alle bewegings~ en waarnemingsorganen kwijt~ 
raakt. wanneer zij als vrijzwemmende Nauplius~larve z,jch aan haar 
slachtoffer vasthecht en met ha'ar kopeind daarin doordringt. Dit vooreind 
groeit daarbij tot een vertakt stelsel van zuig draden uit. dat doet denken 
aan het wortelstelsel der planten. Op geheel andere wijze werkt fixatie 
zonder parasitisme bij naverwanten der Sacculina: de Zeepokken en 
Eendenmossels onder de Cirripede Crustacé en. die weliswaar hun ge~ 
zichtsvermogen en hun monddelen verliezen. wanneer hun vrijzwemmende 
larven zich op allerlei voorwerpen. zowel levende als levenloze. vast~ 

,hechten met hun kopvoelers. maar daarna een zeer samengestelde behui~ 
zing van kalkplaten voortbrengen op de mantel. waarin zij zich huJ],en. 

Hoe hardnekkig de erfelijke nawerking ener eenmaal aanvaarde fixatie 
is. blijkt bijzonder duidelijk in die gevallen. waarin sommige leden ener 
aan den bodem vas'tgehechte dier~ of plantengroep zich weder uit dien 
toestand :hebben vrijgemaakt. 

De Stekelhuidigen leveren daarvan bijzonder duidelijke voorbeelden. 
Onder ,de Haarsterren. wier oudste vertegenwoordiger,s reeds met of 
zonder steel bevestigd waren. heeft de recente Antedon zich daarvan weten 
te bevrijden. maar doorloopt in zijn ontwikkeling nog steeds een stadium 
van g.esteeldheid. Zeesterren en Zeeëgels zijn alle vrijlevend. en evenzo 
de Holothuriën. maar in de ontogenie der ·eerste treedt voorbijg'aand een 
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voetvormi-g orgaan op, dat blijkbaar het rudiment van een steel is. Aan 
hun tweezijdig~symmetrische larven ontwikkelt zich de aanleg van het 
volwassen dier als een knop, die van den aanvang af meerstralig (meestal 
5~stralig) is. De radiaire symmetrie hangt dus klaarblijkelijk met den 
overgang tot het vastgegroeide leven samen en de Iterugkeer tot een vrij~ 
levend bestaan kan dien radiairen bouw niet meer uitwissen, evenmin als 
deze vermocht ,de sporen der oorspronkelijke bilat~ralitert geheel te ver~ 
bergen . 

.ook de mens doorloopt in zijn ontogenie een vastzittend stadium en 
draagt de sporen daarvan gedurende het gehele extrauterine leven mee 
in den vorm van :het navellitteken. 

Als samenvatting van den gedachtengang, die tot het bovenstaande 
betoog :heeft geleid, moge het volgende in het midden worden gebracht. 

Leven op aarde werd slechts mogelijk toen deze aan haar oppervlakte 
voldoende was -afgekoeld. Toen die toestand aanbrak, hadden zich waar~ 
schijnlijk wel aUerlei chemische verbindingen gevormd uit de grondstoffen, 
die tevoren in ongebonden 'toestand aanwezig waren, of misschien zich uit 
een enkele oerstof 'hadden gedifferentieerd. 

De Koolstof leverde enkele levensv<l,tbare verbindingen, de Kiezelstof 
slechts levenloosblijvende. Hoe het leven in die meest samengestelde 
Koolstofverbindingen werd opgewekt, blijft even onverklaarbaar als alle 
andere natuurverschijnselen. Denkbaar is alleen, dat die eerste levende 
wezens zich konden voeden met de eiwitten, waaruit zij zelf ontstaan 
waren. 

Men mag zich hen denken als vrij bewegelijk. Voor hun stofwisseling 
en groei waren zij behalve op het substraat waaruit zij zelf waren voort~ 
gekomen, aangewezen op het zouten bevattende water hunner omgeving. 

Toen echter aan het proces der eiwitvorming buiten het leven om, door 
onbekende oorzaken een einde kwam, konden de daaruit gevormde levende 
wezens slechts op twee wijzen blijven bestaan, te weten àf door andere 
op te eten, terwijl zij tevens zich door deling vermenigvuldigden, à'f door 
zelf eiwitten te gaan voortbrengen uit minder samengestelde z.g. anorgani~ 
sche verbindingen: Enkelen hunner verwierven dit laatstgenoemde ver~ 
mogen, in den vorm van het koolzuur-assimilerende chlorophyl, maar 
werden daarbij gedwongen de benodigde zouten op te slorpen. Deze zouten 
vonden zij aanvankelijk voornamelijk in den bodem, zodat zij zkh aan den 
grond moesten vasthechten, waardoor zij hun vrije bewegelijkheid kwijt 
raakten. Wel keerden in alle volgende tijdperken enkele tot de vrijzwem~ 
mende levenswijze terug, maar dat kon hen niet meer van den eenmaal 
onderganen invloed der fixatie bevrijden. Deze laatste overweging meen 
ik te mogen gronden op het feit, dat al diè groene organismen, die vrij in 
het water leven en daarbij geen kenmerken vertonen, welke op een oor~ 
spronkelijk verblijf op het droge wijzen, het niet verder gebracht hebben 

9 



130 

dan de -allereenvoudig-ste typen van orga·nisatie (b.v. de Blauwwieren). 
De op het land gebleven planten differentieerden zich daarentegen even~ 
goed als de dieren in allerlei richtingen en graden. maa,r bleven daarbij 
toch <steeds in de hogere levens functies bij deze laatste achter. ten gevolge 
van den remmenden invloed der fixatie. 

J)e ontwikkelingsdrang ,die tot deze differentiatie drijft. is een der vele 
vormen van het natuurverschijnsel der onafgebroken veranderlijkheid van 
de gehele levende wereld. 

Beschouwt men Leven als een vorm van energie. -dan zou men kunnen 
zeggen. dat het daarvoor vafbare stoffelijke substraat met die energie 
.. geladen" wordt. en bij den dood weder door haar verlaten. zonder dat 
de massa -der stof verandert. Uit dat oogpunt vertoont het Levensver .. 
schijnsel overeenkomst met de energievormen in 't algemeen. zoals electri~ 
citeit. magnetisme. warmte. die om zich te manifesteren. materie behoeven 
waaraan zij zich kunnen meedelen. en die zij ook weer kunnen verlaten. 
WeJ,iswaar leidt deze vergelijking niet tot dieper inzicht in het Levens~ 
verschijnsel. maar ook in dat opzicht verschilt dit mysterie niet van elk 
ander natuurverschijnsel. Al kan men de wetten waaraan zij gehoorzamen. 
nauwkeurig bepalen. hun eigenlijke wezen blijft ondoorgrondelijk. 

Zusammenfassung. 

Die ers ten Lebenserscheinungen auf der Oberfläche der Erde können. 
nur aufgdreten sein nachdem diese sich genügend abgekühlt hatte. Das 
Leben selbst ist eine Form der Energie. die gebunden istan eine einzige 
Beschaffenhei,t ·der Materie: das Protoplasma. Urn sich anfänglich mani~ 
fes-tiren zu können. musz diese Substanz in zusammenhängender Masse 
da gewesen sein. woraus selbständige beseelte Organismen sich loslösen 
könnten. Diese fan den in der nicht beseelten Grundmasse ihre Nahrung. 
Es ist deshalb nicht notwendig anzunehmen. dasz diese ersten Organismen 
schon die FähFgkeit der Kohlensäure~As5imilation bes-aszen. Viel wahr
scheinlicher ist. dasz dieses Vermögen sich erst nachträchlich bei einem 
Teil der ersten Lebewesen entwickelte als eine Variation. wodurch sie 
von der A]'bumen~Ernährung unabhängï.g wurden. aber zugleicherzeit ihre 
freie Bewegligkeit verloren. weil sie genötigt waren mit ihrem aboralen 
Pole in den Boden einzudringen. zur Absorbtion der notwendigen Salze. 
Dadurch ging die ursprüngliohe bilaterale Symmetrie verloren. die für die 
radiale Platz machte. obwohl Sie sich in Unterteilen wie Blätter. Blüten. 
Früchte. Samen. Keimpflanzen. in vielen Fällen deutlich handhabte. 

Die ersten paläozoischen Pflanzen. wie Rhynia besaszen noch die bila~ 
terale dichotomische Verästelun'g. Einige rezente Laubpflanzen wie Salvinia 
besitzen sie ebenfalls. wohl als Rückschlag ~iUf älteste Anlagen. AlJie im 
Wasser freilebende höhere Pflanzen müszen als Landpflanzen. die sich aus 
der Anheftungan den Boden freigelöst haben. betrachtet werden. Dadurch 
haben sie die Beweglichkeit zwar in beschränktem Masze wieder erlangt~ 
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ab er die Möglichkeit höherer geistiger Entwicklung ist für alle PHanzen 
unwiderruflich verloren. In dieser Hinsicht können Pflanzen als degenerierte 
T,iere bezeichnet werden. 

Summary. 

Living animals could only 'appear on t'he surface of the eart'h, when this 
had sufficiently cooled down, and there had been formed a substance, 
in which the phenomena of life could manifest themselves. Though not 
yet living, this material 'already must 'have possessed ·a struC'ture identical, 
or nearly so, to protoplasm. I'n accordance, the remaining, non~animated 
bulk of rhis substance could afford nutrition to the organisms, that had 
differentiated themselves from it. Consequendy they did not need :to 
possess foom the first instanee the faculty of ·assimilation. Afterwards, 
from unknow.n causes, this faculty arose in part of them, which thereby 
at the same time we~e obliged to fix themselves into the earth to absorb 
the necessary salts for the formation of albumens. Moreover their oral 
part grew out to the stem, which by bifurc·ation produced branches and 
leaves. In consequence of ,this fixation the original bilateral symmetry of 
the first green organisms changed into a radial configuration, passing 
through a spiral arrangement of their branches. 

By this modification ~he contrast between dorsel ~md ventral surface of 
the orig~nally zygomorphic ol'ganisms got eHaced, but maintained itself 
in many details of tts struotu~e, e.g. leaves, flowers, fruits, seeds, prothallia, 
and even shows HseH in some fullgrown plants as the palaeozoic Rhynia 
or the recent Salvinia; the Iatter is 'to be considered as a case of atavism. 

Therefore we are justified to a,ssert, that plants, by acquiring the facuIty 
to pro duce chlorophyll, have lost the opportunity to reach a higher level 
of mental development,and so in a certain sense may be 'considered as 
degenerate 'animais. 

Résumé. 

Le phénomène de Ia vie, qui est une forme speciale d'énergie, ne peut 
s'être manifesté qu'après un abaissement suffisant de température de Ia 
surface de Ia terre. Parmi les nombreux procédés chimiques à cet'époque 
une masse de matière inorganisée conforme au protoplasme peut s'être 
formée. Dans ces masses certaines parties se differencièrent et devinrent 
des organismes vivan1ts et dndépendants, qui pouvaient se nourrir de la 
reste de Ia substance non~rganisée. Par cette conception du commencement 
de Ia vie, nous ne sommes plus obligés de supposer que les premiers 
organismes possédaient déjà la faculté de l'assimilation de l'acide carbo~ 
nique. Au contraire, cette faculté ne se dévelopa que plus tard dans une 
partie des premiers organismes en guise d'une V'arlation accidentelle, Grace 
à elle ils devinrent indépendan'ts de la nutrition avec Ia masse de l' albumen 
inorganisé, mais en même temps ils furent obligés de se fixer dans la terre, 
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pour I' absorption des seIs nécessaires à la production de nouveau proto
plasme. Cette fixation, tout en rendant les plantes indépeOidantes ,de la 
nutrition organique, en même temps leur fermait l'accès aux fonctions 
psychiques. Dans ce sens on peut prétendre que les plantes sont des 
anImaux dégénérés. 

En outre, cette immobilisation nécessItait un changemen:t de leur structure 
originale sellon Ie type de sy;mmétr.ie bilatérale, qui se transformait en un 
arrangement Mdial des parties de leur corps. Ce changement de symmétrie 
étaitaccompagné d'une différentiation spédale des deux bouts de l'orga
nisme bipoIaire; l'extrémité orale devenant la couronne, l'aborale pénétrant 
dans la terre en forme de radne. La zygomorphie originale cependant se 
ma~ntenait ,dans maintes parties, comme feuilles, fleurs, fruits, semences 
et surtout dans les germes des Angiospermes. 

Dans ce regard il est r,emarquable que les plus anciennes plantes comme 
les Rhynia de l'êre paleozoölogique monbrent une ramification bifurquée, 
qui répond à la symmétrie bilaterale, mais qui passe à la symmétrie ra'diaire 
par torsion en forme de spirale. 


