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Christian Sprengel leefde van 1750-
1816. Hij was theoloog en rector van het 
gymnasium in Spandau (destijds een 
vestingstandje van amper 5000 inwoners, 
thans een buitenwijk van Berlijn) maar 
ontwikkelde zich tot grondlegger van de 
bloembiologie. Maar wie kent hem nog? 
Louis Schoonhoven heeft in een zeer 
fraai uitgevoerde biografie zijn naam uit 
de vergetelheid gerukt. Toen ik het boek 
in handen kreeg en er doorheen bladerde 
werd ik dadelijk getroffen door de prach-
tige teksten en de opmaak van dit werk. 
Het maakte dat ik het bijna niet kon 
wegleggen. Schoonhoven vertelt niet al-
leen boeiend over het leven en werk van 
Sprengel, maar ook over zijn betekenis 
van zijn vakgebied. 

Christian Sprengel, de jongste zoon 
van een predikant, ging na zijn studie 
theologie les ging geven op scholen en 
oogstte daarmee waardering. Zijn rec-
toraat van het Luthers Gymnasium in 
Spandau werd echter geen succes. Door 
zijn visie op allerlei aspecten van de 
gang van zaken op de school en door 
zijn houding tot leerlingen en ouders, 
kreeg hij met veel weerstand te maken. 
Uiteindelijk ontstonden er ook conflic-
ten met de onderwijsinspecteur en de 
lokale overheid. Schoonhoven omschrijft 
Sprengel als een ‘einzelganger’ met weinig 
familie en vrienden om hem heen. De 
christelijke gemeenschap in Spandau 
had bovendien problemen met de wijze 
waarop Sprengel met het geloof omging 
en te veel tijd besteedde aan zijn liefheb-
berij, natuuronderzoek. Na een gedwon-
gen vervroegd pensioen in 1794 stortte 
hij zich vervolgens volledig op zijn studie 
naar insect- bloemrelaties. 

Kort voor zijn pensionering verscheen 
het belangrijkste werk van Sprengel, 
‘Das entdeckte Geheimniss der Natur im 
Bau und in der Befruchtung der Blumen’ 
(1793). Deze publicatie is voorzien van 25 
schitterende platen die ook in het boek 
van Schoonhoven te vinden zijn. Die  
platen gebruikte Sprengel om uit te leggen  
hoe insecten bloemen bevruchten en 
nectar vinden.

De interesse voor dit onderwerp was 
bij Sprengel gewekt door zijn huisarts, 
Ernst L. Heim, een fervent botanicus. Zij 
maakten gezamenlijke wandelingen, op 
zoek naar planten. Sprengel maakte ook 
kennis met de botanicus Karl Ludwig 

Willdenow (1765-1812) en profiteerde  
van diens vakkennis. Hij verzamelde 
materiaal voor een flora die Willdenow 
enkele jaren later zou publiceren. Sprengel 
werd in de flora bedankt met de woorden  
‘scharfsinnigsten Untersucher der 
Pflanzen’. 

Schoonhoven heeft ‘Geheimniss der 
Natur’ grondig bestudeerd en vertelt op 
een boeiende wijze over de diverse be-
schreven waarnemingen. Sprengel ging 
dag en nacht het veld in om nauwgezet 
te onderzoeken wat de relatie is tussen 
de bouw van bloemen en insectenbezoek, 
welke insecten zoeken wat, hoe en waar-
om. Hij was van mening dat men zonder 
de kennis van (ook nachtelijke) veldwaar-
nemingen geen goede conclusies kon 
trekken over dat bezoek aan bloemen. In 
‘Geheimniss der Natur’ legde Sprengel 
zijn observaties vast. Opmerkelijk is dat 
Sprengel in zijn bewondering voor de 
schepping zijn protestantse achtergrond 
niet verloochende. 

Veel bijzondere waarnemingen van 
Sprengel, zoals kruisbestuiving en pro-
terogynie, komen in ‘Het geheim van 
bloemen’ aan de orde. Sprengel schreef 
‘dat vele bloemen slechts door één soort 
[insect] en op één zeer bepaalde wijze 
worden bevrucht, omdat de overige hetzij 
te dom zijn om te weten, waar de nectar 
is verborgen, hetzij te groot zijn, om in de 
bloemen te kunnen kruipen, of te klein, 
zodat zij bij het binnenkruipen meel- 
draden en stempel niet aanraken’. 

De betekenis van ‘seksualiteit’ bij 
planten was eeuwenlang onbekend ge-
bleven. Sprengel was de eerste persoon 
die ontdekte dat pollenkorrels belangrijk 
zijn voor de bevruchting. Helaas had hij 
nog geen microscoop tot zijn beschikking 
om te zien hoe de bevruchting daadwer-

kelijk plaatsvond schrijft Schoonhoven: 
‘De details van het bevruchtingsproces 
werden pas na Sprengels tijd geleidelijk 
aan ontrafeld, nadat Giovanni B. Amici 
(1786-1836) in 1823 als eerste door het 
microscoop de groei van een pollenbuis 
had gezien’. 

Eén onderwerp dat Schoonhoven 
oppakt trof mij in het bijzonder. In zijn 
boek nam Schoonhoven een foto van een 
verregend vergeet-mij-nietje op. Insecten 
moesten volgens Sprengel gemakkelijk 
bij de nectar kunnen komen. Hij schrijft 
dat de nectar ‘ter wille van de insecten 
wordt afgescheiden en, opdat zij het 
zuiver en onbedorven kunnen genieten, 
het tegen de regen wordt beschermd’. 
De bloemkroonblaadjes van de bosooie-
vaarsbek Geranium sylvaticum zijn aan de 
onderzijde harig en beschermen daar-
door de nectar. Sprengel ontdekte dat 
de nectar van dit vergeet-mij-nietje ook 
beschermd wordt tegen de regen en dat 
de kleine gele cirkel in het hart van dit 
bloemetje dient als ‘wegwijzer’ naar de 
nectar, een heel nuttige wegwijzer. 

Heim was een van de weinigen die  
de waarde van het boek erkende. Kort 
na het verschijnen van ‘Geheimniss der 
Natur’ schreef hij in zijn dagboek dat hij 
grote waardering had voor het werk van  
Sprengel. De ontvangst van ‘Geheimniss 
der Natur’ bij de meeste andere onder-
zoekers moet voor Sprengel teleurstel-
lend zijn geweest. Voor hen was hij 
maar een schoolmeester die zich met 
de natuur bemoeide. Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832) was, wat minder 
bekend is, ook natuuronderzoeker. Dat 
planten een geslachtelijke voortplanting 
hebben vond Goethe, volgens Schoonho-
ven, een afstotelijk idee. ‘En de idee dat 
meeldraden het mannelijk voortplan-
tingsorgaan van de bloem zouden zijn, 
moet als een onzedelijke gedachtegang 
worden verworpen’, volgens Goethe. 
Gelukkig waren er ook vakgenoten die 
zijn boek op waarde wisten te schatten. 
Daartoe behoorde Prof. G.F. Hoffmann 
(1760-1826, directeur van de Botanische 
tuin in Göttingen) en ook Charles Darwin 
(1809-1882). Darwin kreeg van Sprengel 
een exemplaar van ‘Geheimniss der 
Natur’, maakte daarin aantekeningen 
en haalde het aan in ‘The Origin of spe-
cies’ (1859) en andere publicaties. Na het 
verschijnen van ‘Geheimniss der Natur’ 
heeft Sprengel nog wel waarnemingen 
aan planten verricht, maar nooit meer 
daarover gepubliceerd. 

Sprengel stierf op 7 april 1816. Er 
zijn weinig herinneringen aan hem over 
gebleven. Zelfs zijn graf en bezittingen 
zijn verdwenen. ‘Weinig meer dan zijn 
boek is ons uit het leven en denken van 
de grondlegger van de bloembiologie, 
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Christian Sprengel, nagelaten’ schrijft 
Schoonhoven, die veel bewondering voor 
Sprengel en zijn boek heeft. Honderd jaar 
na zijn overlijden is hij alsnog geëerd met 
een gedenksteen in de Botanische tuin 
van Berlin-Dahlem. 

De biografie is een eerbetoon aan 
Sprengel en in alle opzichten – de teksten, 
de platen en de opmaak – een juweel 
voor mijn boekenkast. Het tekenwerk 
biedt mogelijkheden om structuren van 
planten te bekijken die je helemaal niet 
op een foto kunt zien. Het boek is daarom 
zowel voor botanici als entomologen 
heel interessant. Schoonhoven is er in 
geslaagd het werk van Christian Sprengel 
opnieuw onder onze aandacht te brengen  
en daarmee ook de kennis over de bloem- 
biologie te vergroten.

Rinny E Kooi
Instituut Biologie Leiden
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Oorlogen veroorzaken slachtoffers. Alleen 
al in de Tweede Wereldoorlog verloren 70 
miljoen mensen hun leven. Het zijn feiten 
die vreselijk zijn. Maar muggen hebben 
nog veel meer mensenlevens op hun ge-
weten, om van de astronomische aantal-
len dierenslachtoffers maar te zwijgen.

In 2019 verscheen dan eindelijk de 
biografie van ‘de mug’. In de Engelse  
taal en in het Nederlands! De schrijver is  
geen arts of bioloog, maar een hoogleraar  
geschiedenis. Dat is niet toevallig want  
er bestaat geen oude beschaving waar 
muggen niet hebben huisgehouden. 
Helaas, de strijd van mens tegen mug is 
nog lang niet gestreden. Integendeel. In 
2018 alleen al maakten muggen 830.000 
slachtoffers. De mens hielp maar liefst 
580.000 exemplaren van zijn eigen soort 
om zeep. De stand is nog steeds 1-0 voor  
de mug. Dat zijn de tragische feiten. De 
mensheid heeft naar schatting 52 miljard 
menselijke doden geofferd aan de mug. 
De mug is een superdier dat door mensen 
geboden kansen benut. Het broeikaseffect?  
Muggen breiden hun frontlinies uit. 
Toerisme? Muggen reizen mee.

Winegard neemt ons mee naar  
de tijden van het oude Griekenland,  
Alexander de Grote, het Romeinse Rijk  
en de kruistochten. Ook de burgeroor- 
logen en de wereldoorlogen passeren  
de revue. Het ultieme doel is de volledige 
vernietiging van bepaalde muggenpopu- 
laties. Dat de toepassing van biociden 
kortdurend en twijfelachtig succes be-
looft, is bekend sinds Rachel Carson 
haar boek Dode Lente publiceerde. Veel-
belovend is de genetische techniek die 
CRISPR-cas9 wordt genoemd (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats). Cas9 is een enzym dat foute 
stukjes DNA kan herkennen en ‘knippen’, 
waarna het een gezond stukje kan ‘plak-
ken’. De techniek maakt het mogelijk 
om het DNA van organismen met grote 
precisie te veranderen. De toekomst zal 
ons leren of de mensheid de strijd met 
behulp van gemodificeerde muggen kan 
gaan winnen. Het onderzoek richt zich 
op bestrijding van de malariaparasiet. 
Uitroeiing van onschadelijke muggen is  
niet het doel. De Bill Gates Foundation 
heeft inmiddels 75 miljoen dollar in dit 
onderzoek geïnvesteerd. Het boek van  
Winegard is fascinerende lectuur. Lezen 
dus!

Albert Weijman
Kennis en Adviescentrum Dierplagen
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De Jeugdbondsuitgeverij heeft opnieuw 
een fototabel uitgegeven waar iedereen 
mee uit de voeten kan, ditmaal een over 
landpissebedden. De nieuwe tabel is een 

prima vervanging voor de voorgaande 
pissebeddentabel uit 1997 (Berg &  
Wijnhoven 1997). In de nieuwe uitgave 
zijn vooral de mooie gedetailleerde foto’s  
een aanwinst. De inleidende tekst geeft 
informatie over de leefwijze en gaat in  
op de algemene determinatiekenmerken. 
Wanneer je de tabel doorloopt staat er 
bij de soorten een korte beschrijving van 
de uiterlijke kenmerken en de algemene 
vindplaats van de soort. Nieuw ten op-
zichte van de vorige tabel is de kalkribbel 
Haplophthalmus montivagus. Deze soort is 
in 2017 nieuw gemeld voor Nederland

De tabel is een mooie introductie in 
de vormenrijkdom onder de pissebedden 
vanwege het foto-overzicht op de laatste  
pagina’s. Voor de beginner zou een ge 
detailleerde schematische overzichts- 
tekening van de bouw een toegevoegde 
waarde hebben. Kenmerken als het 
aantal ocellen zouden enige verwarring 
kunnen geven. Het niet aanwezig zijn 
van een schematische tekening met de 
lichaamsonderdelen wordt echter wel 
grotendeels verholpen door duidelijke  
foto’s. Enkele toegevoegde detailfoto’s  
geven duidelijke verschillen aan in de 
bouw van gelijkende soorten. 

Dat determinatie van pissebedden 
met een toegankelijke gids nuttig is, weet 
ik uit ervaring. Het blijkt toch dat te vaak 
het kleine grut vaak over één kam wordt 
geschoren. Elk jaar verzamel ik voor ver-
schillende schoolklassen een selectie van 
pissebedden om het gedrag te bekijken. 
Iedereen kent de pissebedden die onder 
tuintegels of zelfs in huis voorkomen. 
Maar zelfs de leerlingen die onderzoeken 
wat de optimale omstandigheden zijn 
voor pissebedden hebben geen oog voor 
de verscheidenheid in soorten. Terwijl 


