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D E  O N T O G E N E T I S C H E  B E N A D E R I N G ;  

H I S T O R I S C H E  E N  T H E O R E T I S C H E  

A C H T E R G R O N D E N  E N  V E R A N T W O O R D I N G

1 Plantenmorfologie, evolutie en het homologieconcept

1.1 Het pre-Darwiniaans transformationisme en ontogenie

De evolutie-idee is ouder dan het Darwinisme. Vanaf de rennaissance waaide er een nieuwe 

wind door Europa, waarbij rationalisme, politieke en religieuze ontvoogding de obstakels voor de 

wetenschappelijk methode geleidelijk opruimen. Voor de biologie (en geologie) betekende dit in de 

loop van de 18de-19de eeuw een verschuiving van een statisch naar een dynamisch wereldbeeld. 

Gould (1977, blz. 34) beschreef dit als volgt: “... But the new progressivist thinking inspired 

scientists to “temporalize” the chain  [van het leven] and view it as a ladder that organisms might 

climb rather than a rigid ranking of immutable entities”. 

In het begin van de 19de eeuw waren er verschillende evolutionistische stromingen zoals het 

Lamarckisme (overerving van verworven kenmerken), het transmutationisme (nieuwe soorten 

ontstaan sprongsgewijze met gemuteerde nakomelingen), het erg populaire transformationisme 

waarbij de “essentie” der soorten (het grondtype) geleidelijk veranderde met biodiversiteit 

als uitwendig symptoom daarvan -Darwin verving “essentie” door “populatie”, en verklaarde 

de geleidelijke verandering van populaties door selectiedruk en natuurlijke selectie-, en 

orthogenesis, waarbij aangenomen werd dat soorten evolueerden naar een vastgelegd einddoel 

(teleologische evolutie). De pre-Darwiniaanse evolutiegedachte aanvaardde een verandering 

binnen soorten (transformatie) maar kende het concept van “gemeenschappelijke afkomst” 

niet. De transformationistische visie zag in de embryogenese het equivalent van de evolutie van 

de soorten, waarbij embryo’s van “hogere” soorten de volwassen stadia van “lagere” soorten 
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vertegenwoordigden. Het woord “evolutie” werd in het toenmalige (Engelse) taalgebruik verstaan 

als “ontogenetische ontvouwing” van een vooraf bepaalde “complexiteit” die aanwezig maar 

onwaarneembaar was in de zygote. Deze zienswijze (preformationisme) was vrij algemeen, 

hoewel er ook een “epigenetische” strekking was, waarbij men de ontogenese zag als het resultaat 

van een stapsgewijze ontwikkeling onder invloed van externe krachten (Zie ondermeer Gould, 

1977; Rieppel, 1994). Het transformationisme gaf een lineair “evolutie”model zonder het begrip 

“gemeenschappelijke voorouder”, waarbij de embryogenese van een individu een spiegel was van 

de fylogenese. Deze zienswijze werd overgenomen, zij het met een Darwinistische aanpassing 

door Haeckel die in 1899 zijn roemruchte “recapitulatiewet” publiceerde. Veel eerder nochtans 

had von Baer (1828) al komaf gemaakt met het transformationisme en de ontogenetische 

recapitulatie. De ontogenetische recapitulatie en de “wetten van von Baer” waren hoofdzakelijk 

gebaseerd op ontogenetische waarnemingen bij dieren. Planten hebben echter een heel ander 

ontwikkelingspatroon. 

Troll (1959) maakte onderscheid tussen een open ontwikkeling bij planten versus een 

gesloten ontwikkeling bij dieren. Een dierlijk embryo bevat na korte tijd reeds alle organen. De 

verdere ontwikkeling is hoofdzakelijk groei, en in de latere stadia worden geen nieuwe organen 

meer aangelegd. Bij (angiosperme) planten bestaat het embryo uit één of twee cotylen met 

een apicaal scheutmeristeem, een hypocotyl en een radicula. Vanuit deze eenvoudige structuur 

ontstaan de scheuten, die desgevallend laterale scheuten zullen produceren. Organen worden 

vanuit de meristemen aangelegd, naargelang de noden. Plantorganen kunnen afsterven en zonodig 

vervangen worden. Een plant kan slechts als dood beschouwd worden als zij niet langer in staat 

is nieuwe organen aan te leggen. Bij een dier leidt het afsterven van één orgaan meestal tot 

het afsterven van het ganse organisme (Troll, 1959). Toch is de aanvankelijk hoofdzakelijk op 

zoölogische embryologie gebaseerde discussie over de relatie tussen ontogenie en evolutie ook in 

de plantkunde relevant, omdat zij het evolutionair denken fundamenteel beïnvloedde. Takhtajan 

getuigde hiervan: “In botanical morphology, however, the theory of phylembryogenesis as it was 

called by Sewertzoff (1927, 1939), was not adopted for a long time, though some similar ideas were 

repeatedly expressed....” (Takhtajan, 1991, blz. 3). Remane’s (1956) homologiecriteria zijn voor 

een deel afgeleid van het idee dat evolutionaire veranderingen in de structuur van een volwassen 
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individu (bij planten kan eigenlijk alleen van volgroeide organen gesproken worden) het resultaat 

zijn van genetische wijzigingen in het ontogenetisch patroon.

Ernst Haeckel’s (1834-1919) “recapitulatiewet”. Ernst Haeckel was een dokter, die na 

het lezen van Darwin’s “On the origin of species” zich toelegde op de vergelijkende anatomie 

van invertebrate dieren zoals radiolaria, sponzen en anneliden aan de universiteit van Jena, waar 

ook Goethe verbleven had. Haeckel formuleerde de “recapitulatiewet” die een direct verband 

tussen fylogenie en ontogenie uitdrukt: de geschiedenis van het embryo (ontogenie) moet 

aangevuld worden met een tweede, evenwaardige en zeer nauw verbonden gedachte, namelijk 

de geschiedenis van de soort (fylogenie). Beide takken van de evolutiewetenschap staan, aldus 

Haeckel, in zeer nauw oorzakelijk verband, voortkomend uit de wisselwerking tussen erfelijkheid 

en adaptatie. Haeckel stelt verder dat ontogenie een kortstondige en snelle herhaling is van de 

fylogenese, bepaald door de “fysiologische functies” van erfelijkheid en adaptatie (Haeckel, 1899). 

Haeckel probeerde met zijn recapitulatiewet tevergeefs (en niet zonder geknoei met tekeningen, 

-zie ondermeer Richardson et al., 1998-) het oude lineaire transformationisme te verzoenen 

met Darwin’s evolutieleer. Het transformationisme zag de soortendiversiteit als het gevolg 

van “laatste toevoegingen” van nieuwe eigenschappen aan datgene wat vooraf reeds bestond. 

Volgens Haeckel kan dergelijke toevoeging een deletie zijn, een werkelijke toevoeging, of een 

wijziging. Tegelijkertijd moest er een versnelling van de ontogenie zijn, waardoor de ancestrale 

vormen versneld (zeer vroeg) in de ontogenie van de recente soort verschijnen. Door dergelijke 

“condensatie” zijn de ancestrale vormen teruggedrongen naar de vroege ontogenetische stadia 

(Gould, 1977). Het is deze versnelde ontwikkeling die verantwoordelijk is voor de overeenkomsten 

tussen ontogenie en fylogenie. Aangezien de afgeleide eigenschap een wijziging is van een reeds 

bestaande primitievere eigenschap, zijn beiden homoloog en moeten er tussensoorten gevonden 

worden, want alle archetypische onderdelen blijven zichtbaar aanwezig via de ontogenie. De motor 

van dergelijke lineaire reeks van wijzigingen vanuit het oorspronkelijke archetypische patroon 

was volgens Haeckel natuurlijke selectie. Op grond van deze principes ontwierp Haeckel (1868) 

ook een hoofdzakelijk lineaire botanische stamboom waarvan de top uit de volgende reeks bestaat: 

...-Gymnospermen opgesplitst in Coniferen(-en zijtak Cycadeae) - Gnetaceae - Angiospermen 

opgesplitst in Dicotyledons (-en zijtak Monocotyledons) - Monochlamydeae - Dialypetales -
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Gamopetales. Ondanks het feit dat Haeckel’s recapitulatiewet controversiëel is geworden, blijft 

ze invloed hebben. Takhthajan (1997, blz. 2) verwees expliciet naar Haeckel om zijn visie over 

monofyletische groepen te verduidelijken (hoofdstuk 1.4.1). Even verder maakte Takhtajan 

onderscheid tussen lineaire en divergente reeksen (“morphoclines”) van karaktertoestanden. 

Haeckel’s recapitulatiewet geldt alleen wanneer evolutionaire veranderingen ontstaan zijn door 

toevoegingen van extra ontwikkelingsstadia aan de einstadia van de voorouderlijke ontogenie. De 

ontwikkeling kan echter op verschillende niveaus (terminaal, intermediair, basaal) en manieren 

(toevoeging, verdwijning, modificatie) gewijzigd worden (Takhtajan, 1991). Een bijzondere 

vorm van recapitulatie is wat Takhtajan “retentie” noemde; retentie komt alleen voor in seriële 

homologe reeksen, waarbij de eerst gevormde eenheden de ancestrale vorm benaderen, en de laatst 

gevormde afgeleid zijn, zoals bijvoorbeeld in de blad-reeksen bij Acacia, waarbij de onderste 

bladeren een gewone bladschijf hebben en de hoogste bladeren fylloden. Bij sommige genera van 

de Cyperaceae, bijvoorbeeld Hellmuthia, bevatten de “aartjes” proximaal gluma-achtige bracteeën 

die een zijas axilleren. Indien dit een voorbeeld zou zijn van retentie, kon daaruit besloten worden 

dat aartjes bij de Cyperaceae afgeleid zijn door verregaande reductie van deelbloeiwijzen. 

Van der Veken (1964) toetste de recapitulatiewet aan zijn observaties in verband met de 

ontogenese bij de Cyperaceae, daarbij uitdrukkelijk verwijzend naar de totaal verschillende 

ontwikkeling bij de planten (open groei) in vergelijking met dieren. Hij stelde vast dat bij de 

Cyperaceae de ontogenie in twee fasen gebeurt: 1) van  pro-embryo (gelijkvormig in alle onderzoch-

te soorten) naar volwassen embryo (verschillende types) en 2) van kiemplant (gelijkvormig in alle 

onderzochte soorten) tot volwassen plant (verschillend naargelang de soort). In elke fase treedt 

diversificatie op in de latere stadia vanuit een gemeenschappelijke structuur. Eénduidige relaties 

tussen ontogenie en fylogenie zoals gesuggereerd door Haeckel bestaan dus niet zoals veel eerder 

Von Baer reeds duidelijk maakte in zijn “wetten”.

Karl Ernst Von Baer (1792-1876). Na een opleiding als dokter werd hij in 1821 professor 

zoölogie en in 1826 professor anatomie benoemd aan de universiteit van Königsberg. Hij legde 

de grondslagen van de moderne (vergelijkende) embryologie (von Baer, 1828; 1837). Toen Von 

Baer (1828) zijn “wetten” publiceerde (lang voor Darwin de “On the origin of species” had 
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uitgebracht) heerste het “transformationisme”. Von Baer stelde echter dat embryo’s van hogere 

en lagere diersoorten een gemeenschappelijke fase hebben, van waaruit ze divergeren. Von Baer, 

ondermeer ook beinvloed door Cuvier, ging er van uit dat er vier dierlijke archetypes waren. 

Daarom verwierp hij de transformationistische visie, omdat transformationisme volgens hem de 

types verwarden met ontogenetische stadia. Dieren behorend tot één bepaald type konden dus 

alleen vergeleken worden met andere dieren van hetzelfde type. Embryo’s van hogere en lagere 

diersoorten van  hetzelfde type vertonen similariteit in hun vroegste ontwikkelingsstadia. Van 

daaruit verwerven zij dan de afgeleide eigenschappen eigen aan hun soort, zodat een volwassen 

primitieve soort nooit kan gelijken op een ontogenetisch tussenstadium van een individu van een 

hogere soort. 

Ter illustratie gebruikte von Baer het volgende voorbeeld: een geleerde vogel zou vanuit het 

transformationisme stellen dat vogels een hogere diersoort zijn dan mensen, omdat vogelembryo’s 

geen bek hebben, en ledematen gelijkaardig aan de volwassen ledematen van een mens. Een 

vogelembryo lijkt bijgevolg op een volwassen mens. Von Baer’s wetten werden later ingebouwd 

in Darwin’s evolutietheorie: het idee dat afgeleide kenmerktoestanden en dus ook diversiteit later 

in de ontogenie ontstaan dan primitieve kenmerktoestanden liet Darwin toe zich te distantiëren 

van het lineaire transformationistische denken, en gaf meteen ook de grondslag voor het verklaren 

van homologe reeksen vanuit gemeenschappelijke afkomst. Ontogenetische studies konden dus 

fundamenteel bijdragen tot een fylogenetische classificatie. Darwin schreef hierover: “... In two 

groups of animals, however much they may at present differ from each other in structure and 

habits, if they pass through the same or similar embryonic stages, we may feel assured that they 

have both descended from the same or nearly similar parents, and are therefore in that degree 

closely related. Thus, community of embryonic structure reveals community of descent” (Darwin 

1859, blz. 363). Ontogenie wordt, in navolging van Darwin, door een aantal auteurs als scheppende 

oorzaak gezien van fylogenie (ondermeer Garstang, 1922; Lovtrup, 1984).

De “vierde wet” van von Baer (tabel 1.1a) illustreert hoe deze zich expliciet afzette tegen 

het transformationisme met haar lineaire voorstelling van de “evolutie” in de recapitulatiewet. 

In een moderne contekst kunnen we stellen dat von Baer’s wetten toelaten kenmerktoestanden te 
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“polariseren”, of te bepalen welke kenmerktoestand primitief is en welke afgeleid, en dit zonder 

dat vergelijking met een buitengroep (en dus fylogenetische kennis) nodig is (Weston, 1988). 

Nelson (1978) herformuleerde het als volgt: “given an ontogenetic character transformation, 

from a character observed to be more general to a character observed to be less general, the more 

general  character is primitive and the less general is advanced.” (Nelson, 1978, blz. 327). 

De “wetten van von Baer” dienen echter genuanceerd te worden, zoals uitvoerig werd 

aangetoond door moderne onderzoekers zoals ondermeer De Beer (1971) en Roth (1988): 1) 

homologen ontwikkelen niet altijd op dezelfde wijze. De embryologische precursoren van 

homologen kunnen verschillen, 2) de embryologische processen/patronen die tot homologen leiden 

kunnen verschillen, 3) homologie kan niet altijd herleid worden tot overeenkomstige genen: 

- pleiotropie (één gen in betrokken bij de realisatie van verschillende eigenschappen)

- genen kunnen ineens betrokken worden bij een ontwikkelingsproces; “genetische piraterij”.

Volgens Roth (1988) worden De Beer’s bezwaren tegen het verklaren van homologe 

structuren vanuit de ontogenie veroorzaakt doordat er geen direct verband (congruentie) hoeft te 

zijn tussen genetische sequenties, ontwikkelingspatronen, en evolutie. Veranderingen kunnen op 

elk niveau plaatsgrijpen met al dan niet (evolutionaire) consequenties op fenotypisch niveau. Roth 

onderscheidde daarbij drie grote niveaus: het genetische niveau, het ontwikkelingsniveau, en het 

globaal morfologische (fenotypische) niveau. Genetica, ontwikkelingsbiologie, en vergelijkende 

morfologie zijn verschillende benaderingen van dezelfde fenomenen. Roth hield een pleidooi om 
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& KAUFMANN (1983-9)
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homologie-onderzoek te verfijnen van homologie tussen structuren tot homologie op het niveau van 

de samenstellende delen van die structuren. Zij besloot: - homologie = overeenkomst veroorzaakt 

door een continuiteit van informatie (genetische, cytoplasmatische, en ontogenetische) doorheen 

de generaties. Deze definitie kan toegepast worden voor vergelijkingen van (deel)structuren en 

processen in verschillende taxa, maar niet voor vergelijkingen van gelijkaardige structuren binnen 

individuen (seriële homologie). 

Toch blijven von Baer’s wetten nuttig in het kader van kenmerkonderzoek (rekening houdend 

met voorgaande bezwaren) voor het polariseren van kernmerken zonder beroep te moeten doen 

op een buitengroep of fylogenetische inbreng. Bovendien zouden procesveranderingen tijdens 

de ontogenie gedeeltelijk de oorzaak kunnen zijn van sprongsgewijze evolutie (zie ondermeer 

Gould, 1977; Sattler, 1994). 

2.1.2 De grondleggers van het begrip “homologie”

Een aantal grote 18-19de eeuwse biologen (natuurfilosofen) zoals Goethe en Cuvier waren 

de bestaande evolutie-ideeën helemaal niet toegenegen. Goethe ging uit van een onveranderlijk 

(botanisch) archetype waarvan de biodiversiteit, veroorzaakt door het dynamisme eigen aan het 

leven, een afspiegeling was. Cuvier verklaarde de biodiversiteit en het bestaan van fossielen 

vanuit de idee van “biologische revoluties” volgend op geologische rampen, en similariteit 

van vorm bij verschillende organisme als opgelegd door een zelfde functionaliteit. Beide visies 

vertegenwoordigen de polen van de pre-Darwiniaanse dichotomie: enerzijds formalisme of “unity 

of type (constraints of structure)” en anderzijds functionalisme of “conditions of existence (needs of 

function)” (Gould, 2002, blz. 257). Geoffroy Saint-Hilaire legde de basis voor het morfologische, 

ideële homologiebegrip, verder uitgewerkt door Richard Owen. In de 20ste eeuw was Wilhelm 

Troll de laatste plantmorfoloog die, in de lijn van Johann von Goethe, de ideële, archetypische 

benadering bleef volgen.

Johann W. von Goethe (1749-1832). De grondslagen voor de moderne plantenmorfologie 

werden gelegd door Goethe (1749-1832), die nochtans vooral gekend is als dichter. Goethe 

beschouwde de vorm van een plant als een veranderende eenheid waarvan zowel de vorm 
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als de verandering van vorm diende bestudeerd te worden. Goethe had een holistische en 

synthetische benadering. Analytische studies beschouwde hij als onvolledig. Hieruit kwam het 

idee van de archetypische plant voort, waarvan alle bestaande planten kunnen afgeleid worden. 

De fundamentele bouweenheid van een plant bestond uit een blad, de knop in de bladoksel, en 

het internodium onder het blad. Een plantenlichaam bestond uit herhalingen van  deze eenheid, 

met gewijzigde delen, wat Goethe “metamorfose” noemde. Dit resulteerde in de vegetatieve 

en generatieve delen van de plant. Alle laterale aanhangsels van een groeiende apex kunnen 

volgens Goethe aldus herleid worden tot een “blad”, waarbij dit blad louter ideëel was. Goethe 

was de eerste om cotylen, bladeren en bloemdelen als “bladstructuren” te identificeren. Hij 

onderscheidde drie hoofdmetamorfoses: van zaad naar bladeren, van bracteeën naar bloemen, en 

van carpellen naar vrucht. Alle verschillende vormen waren uitingen van hetzelfde onderliggend 

(arche)type. De vormdiversiteit illustreert het dynamisch aspect van het leven, in tegenstelling 

tot de statische, onveranderlijke aard van het archetype. Metamorfose heeft geen richting; een 

bloem kon beschouwd worden als een samengetrokken vegetatieve scheut en een vegetatieve 

scheut kon beschouwd worden als een uitgerokken bloem. Goethe’s metamorfoses zijn varianten 

van het archetype, en hebben geen evolutionaire betekenis. Arber (1936, p. 175) drukte dit als 

volgt uit: “Those who visualize the flower and its parts as having been derived phylogenetically 

from a vegetative shoot with foliage leaves and who suppose that the carpel has at some stage 

gone through an actual process of infolding, are replacing a morphological idea, valid within 

its own sphere, by a historical picture, which belongs to a different world of thought, and for the 

validity of which the morphological concept provides no evidence.” Plantmorfologie bestudeert 

de individuele vormgevingen in planten die het resultaat zijn van een bepaalde metamorfose, en 

heeft als doel het type achter de diversiteit te bepalen. Goethe zag de natuur als de personificatie 

van het universum, met eenheid (het onveranderlijke, immateriele archetype) verborgen door de 

voortdurend veranderende diversiteit (het dynamisme van het leven). 

Goethe’s uitgangspunten, - vooral de holistische benadering van een plant-, zijn later deels 

overgenomen door Arber (1879-1960). Zij waarschuwde zowel tegen een al te strikte opdeling 

van een plant in gescheiden morfologische eenheden zoals blad (fylloom), stengel (cauloom) en 

wortel en de daaraan verbonden statische “types”, als tegen de introductie van een “historische”; 
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evolutionaire contekst in louter morfologische begrippen sedert de publicatie van Darwin’s “Origin 

of Species”, waardoor deze hun oorspronkelijke betekenis verliezen (zie ook Kirchoff, 2001). 

Arber (1937) pleitte voor het gebruik van het begrip “parallellisme”: bijvoorbeeld een carpel kan 

begrepen worden door het te vergelijken met een vegetatief blad. Het is echter geen vegetatief 

blad (of afgeleide daarvan): “...-treating the carpel and foliage leaf as parallel developments-we 

should say that the nature of the carpel can be understood by comparing it to an infolded foliage 

leaf bearing ovules on its marginal regions; this is a very different thing from saying, in a literal 

sense, that the carpel is an infolded foliage leaf.” (Arber, 1937, blz. 173).

Ook bij Troll vinden we Goethe’s uitgangspunten terug, vooral in zijn Gestalttypus-benadering. 

Een vorm was voor Troll een onveranderlijke, natuurlijke gegevenheid die niet geanalyseerd kon 

worden, omdat ze haar eigenheid zou verliezen 

als ze opgesplitst wordt in haar samenstellende 

bestanddelen. 

Gould (2002) verbond Goethe’s 

archetypische “Blatt” met het ABC-model van 

Weigel & Meyerowitz (1994). Het ABC-model 

betreft een set van regulatorgenen die bepalen 

hoe de in essentie bladachtige structuren in vier 

bloemkransen bij Arabdidopsis (tabel 1.2a) 

zich tot respectievelijk kelk- en kroonbladen, 

meeldraden en vruchtbladen ontwikkelen: 

“This model enjoys obvious significance... in 

“updating” Goethe’s formalist theory that all 

parts regulated by the ABC series conform to 

a generalized “leaf” archetype” (Gould, 2002, blz. 106). 

Geoffroy Etienne Saint Hilaire (1772-1844). Tijdgenoot, collega en vriend van Cuvier 

(functionalist), hoewel Saint-Hilaire (formalist) wetenschappelijke opponent was van deze 

laatste. Saint-Hilaire volgde de traditie van Goethe, uitgaande van een archetype waarvan 

TABEL 1.2A HET ABC-MODEL NAAR WEIGEL & 
MEYEROWITZ (1994). DRIE REGULATORGENEN A, 
B, EN C BEPALEN DE ONTWIKKELING VAN KELK, 
KROON, ANDROECIUM EN GYNOECIUM. MUTANTEN MET 
DEFICIËNTIE IN ÉÉN VAN DE DRIE REGULATORGENEN 
HEBBEN ABNORMALE KRANSEN. KRANS 1 = BUITENSTE 
KRANS
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alle bestaande soorten modificaties waren, zonder dat een gemeenschappelijke gelijkenis met 

het archetype enige verwantschap zou suggereren. Het voorkomen van rudimentaire organen 

of van embryologische wijzigingen toont “transformaties” aan. Met deze zienswijze stond hij 

diametraal tegenover Cuvier, voor wie vormgelijkenissen tussen organen bij verschillende 

soorten voortkwamen uit gelijkaardige functies. In zijn “Philosophie anatomique” (1818-1822) 

definiëerde Saint-Hilaire homologe structuren als delen in verschillende organismen die dezelfde 

relaties/verbindingen hebben met de omliggende structuren in elk van de vergeleken organismen 

(later topologisch homologieconcept genoemd). Charles Darwin (1859a, blz. 351) schreef over 

deze benadering: “Geoffroy St. Hilaire has insisted strongly on the high importance of relative 

connection in homologous organs: the parts may change to almost any extent in form and size, 

and yet they always remain connected together in the same order”. Saint Hilaire maakte geen 

onderscheid tussen de woorden “homologue” en “analogue” (Panchen, 1994). Slechts in zijn 

latere jaren overwoog Saint-Hilaire evolutie als gevolg van natuurlijke selectie (Saint-Hilaire, 

1833. Influence du monde ambiant pour modifier les formes animales). Als embryoloog stelde hij 

vast dat vormdiversiteit explosief kon ontstaan door ontogenetische wijzigingen, een idee dat veel 

later door Gould is hernomen en uitgewerkt (Gould, 1977; 2002).

Georges Cuvier (1769 - 1832).  Cuvier was een tegenstander van Lamarck, maar erkende een 

vorm van evolutie als grondlegger van het idee van biologische revoluties volgend op geologische 

rampen (catastrofentheorie). Hij verdeelde de dieren in vier archetypische groepen (fyla) op grond 

van hun functionele organisatie. Gelijkenissen tussen organismes waren functioneel te verklaren, 

en niet het gevolg van gemeenschappelijke afstamming (Rudwick, 1997). In de loop van het jaar 

1830 hielden Cuvier en Geoffroy Saint-Hilaire een historische reeks publieke debatten rondom 

de grote controverse van die tijd: bepaalt de vorm de functie (formalisme), of bepaalt functie 

de vorm (functionalisme). Cuvier verdedigde het functionalisme, Saint Hilaire verdedigde een 

archetypische, formalistische visie, waarbij diversiteit verklaard werd door embryologische 

transformaties. 
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2.1.3. Het idealistische homologieconcept

Volgens het idealistisch homologieconcept wordt homologie gedefiniëerd vanuit archetypes of 

modellen (ook a-historisch homologieconcept genoemd). Parallel met de ontwikkelingen van het 

evolutionair denken kreeg ook het homologie (en analogie)-begrip vorm van de pre-Darwiniaanse 

periode tot nu. Vanuit de dierlijke vergelijkende anatomie is het homologiebegrip ontstaan als een 

aanvankelijk louter morfologisch concept zonder enige fylogenetische betekenis.

In 1555 publiceerde de Franse anatoom Belon een figuur waarin een menselijk skelet vergeleken 

FIGUUR 1.3-1 DE OORSPRONG VAN HET HOMOLOGIECONCEPT. TEKENING GEREPRODUCEERD NAAR DE FRANSE 
ANATOOM BELON (1555).  
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wordt met een vogelskelet, met “overeenkomende” beenderen aangeduid met eenzelfde letter. Deze 

originele manier van presenteren, waarbij beide skeletten zo getekend zijn dat de overeenkomstige 

beenderen duidelijk worden, had een blijvende invloed hebben op de vergelijkende morfologie.

Slechts in de loop van de 19e eeuw krijgt het homologiebegrip een fylogenetische betekenis, te 

beginnen met W.S. MacLeay, die voor het eerst onderscheid maakte onderscheid tussen homologe 

en analoge structuren (Panchen, 1994).

Richard Owen (1804-1892) definieerde homologie in 1843 als: “... The same organ in 

different animals under every variety of form and function... ...Analogue... A part or organ 

in one animal which has the same function as another part or organ in a different animal.” 

(overgenomen uit Panchen, 1994, blz. 40). Owen nam de term “homologie” en het idee van 

het “archetype” over van de Duitse natuurfilosofen en anatomen uit de 18e en 19e eeuw zoals 

ondermeer Goethe (Panchen, 1994). In 1848 publiceerde Owen “On the archetype and homologies 

of the vertebrate skeleton”. Daarbij stelde hij een archetypisch skelet voor. Beenderen uit 

FIGUUR 1.3-2 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HOMOLOGIE VOLGENS OWEN (1843). INDIVIDUEN VAN DRIE 
VERSCHILLENDE SOORTEN (LETTERTYPES) ZIJN VOORGESTELD ALS HET WOORD “ARCHETYPE” WAARVAN DE LETTERS 
ORGANEN EN STRUCTUREN SYMBOLYSEREN. OMCIRKELD IN GEEL IS  HET ARCHETYPE ZELF. DE LETTER “Y” STAAT 
VOOR EEN BEPAALDE STRUCTUUR AANWEZIG IN DE DRIE SOORTEN, TELKENS ALS EEN WEERSPIEGELING VAN DE 
ARCHETYPISCHE “Y”. 
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verschillende vertebraten zijn homoloog als ze kunnen herleid worden naar een overeenkomstig 

been van het archetype. Overeenkomende beenderen in twee verschillende organismes zijn 

“speciale homologen”. Elk van hen is een “algemene homoloog” van het overeenkomende been 

in het archetype. Een herhaling van een structuur in eenzelfde organisme (bijvoorbeeld wervels, 

of bladeren in een plant) is “seriële homologie” (figuur 1.3-2). Seriëel homologe structuren zijn 

homotypes. Homotypes krijgen een naam naargelang hun verhouding tot het archetype. Roth 

(1988) breidde het begrip seriële homologie uit tot alle overeenkomsten tussen structuren binnen 

eenzelfde organisme, met inbegrip van seriële homologie, symmetrieën, en elke herhaling van 

structuren.

Zij heette dit “iteratieve homologie”, dewelke zij plaatste tegenover fylogenetische homologie. 

Volgens Owen zijn gelijkaardige structuren in twee verschillende organismen speciale homologen 

als ze beiden afgeleid (algemene homologen) zijn van eenzelfde structuur in het archetype. Owen 

merkte op dat homologe structuren analoog kunnen zijn (dezelfde functie kunnen hebben). Speciale 

homologen kunnen dus gelijkend zijn of verschillend. Het belangrijkste criterium om homogie 

te bepalen is de relatieve plaats en de relaties of verbindingen met de omliggende omgeving 

(topologie) in het lichaam (Saint-Hilaire, 1818). Owen erkende dat homologe structuren een 

gelijkaardige ontogenie kunnen hebben, maar hij nuanceerde dat tegelijkertijd met als voorbeeld 

de femur van een koe, en de femur van een krokodil. Beiden zijn zonder discussie homoloog, en 

toch hebben ze een verschillende ontogenie (een koeienfemur ontstaat vanuit vier ossificatiecentra, 

een krokodillenfemur vanuit één ossificatiecentrum). Gould (2002) schetste de pre-Darwiniaanse 

tijdsgeest vanuit de oude dichotome benadering: enerzijds wordt vormgeving bepaald door wat 

Darwin “unity of type” heette, anderzijds wordt de vorm geboetseerd door de vereisten van de 

omgeving; “conditions of existence”. Het principe van de “levensomstandigheden” omvat de 

mogelijkheid tot adaptatie (teleologische benadering). Gould (2002, blz. 252) schreef hierover: 

“Yet the two principles seem opposed in a curious sense -for why should structures adapted for 

particular ends root their basic structure in homologies that do not now express any common 

function (as in Darwin’s example of mammalian forelimbs)?”  Darwin’s antwoord op deze vraag 

was: “It is generally acknowledged that all organic beings have been formed on two great laws 

- Unity of Type, and the Conditions of Existence. By unity of type is meant that fundamental 
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agreement in structure, which we see in organic beings of the same class, and which is quite 

independent of their habits of life. On my theory, unity of type is explained by unity of descent. 

The expression of conditions of existence, so often insisted on by the illustrious Cuvier, is fully 

embraced by the principle of natural selection.” (Darwin, 1859, blz. 168). 

Owen’s zoektocht naar een verklaring voor homologie. Owen verklaarde in de loop van 

zijn leven speciale homologie vanuit drie mogelijke principes:

1) het archetype (het ideale model of Bauplan): homologe structuren zijn afgeleid van een 

overeenkomstige archetypische structuur. Het “archetype” zou Owen als een platonisch “idee” 

gezien hebben (cfr. Panchen, 1994).

2) ontogenetische divergentie: verschillende soorten delen gelijkaardige embryologische 

stadia, van waaruit een differentiatie gebeurt in de latere stadia. Owen volgde daarbij de ideeën 

van Cuvier, die het dierenrijk in vier grote vertakkingen opdeelde: de vertebraten, de mollusken, de 

geleedpotigen, en de zoöfyten. In volwassen organismen kunnen homologieën alleen voorkomen 

tussen dieren van een zelfde vertakking. Alleen in de allervroegste embryologische stadia kunnen 

gelijkenissen bestaan tussen organismen van verschillende vertakkingen. Owen formuleerde dit 

principe als volgt: de mate van gelijkenis tussen een hogere en een lagere diersoort is omgekeerd 

evenredig met hun maturiteit (hoe minder volwassen, hoe meer gelijkend). Von Baer kwam 

onafhankelijk tot gelijkaardige conclusies, geformuleerd in de “wetten van von Baer”. 

3) fylogenie: volgens Panchen (1992) aanvaardde Owen (tijdgenoot van Darwin) in zijn 

latere carriere maar schoorvoetend het idee van “transmutatie” van structuren aanwezig in een 

gemeenschappelijke voorouder om homologe reeksen te verklaren.

Het archetypische idee is in een wat modernere vorm gebruikt geworden tot in de 20ste eeuw, 

vooral in Duitsland, met onder andere Troll en Weberling. Een “Bauplan” wordt thans begrepen 

als een ideaal concept gebaseerd op empirische waarneming, dat alle algemeen voorkomende 

onderdelen bevat die mogelijkerwijze kunnen ontstaan vanuit de gemeenschappelijke vroegste 

ontogenetische stadia. Een Bauplan bestaat niet in de natuur, maar alle bestaande individuele 

realisaties in de natuur zitten in het Bauplan vervat (naar Rieppel, 1994; Leins, 2000).
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De Duitse plantkundige Wilhelm Troll. Troll ‘s zienswijze was erg beïnvloed door het 

werk van Goethe, zoals bijvoorbeeld: “So verschieden diese Pflanzen ihrer Erscheinungsform 

nach voneinander sind, so einheitlich ist der ihre Organisation bestimmende Bauplan oder 

Typus. Man spricht in dieser Hinsicht auch von einem Urbild der Samenpflanzen bzw. von der 

Urpflanze... (Troll 1959, blz. 19). Toch zijn er wezenlijke verschillen. Troll onderscheidde drie 

benaderingen om een een structuur zoals bijvoorbeeld een bloem te bestuderen; de bloem als 

een biologisch type (in relatie met de omgeving), de bloem als een organisatievorm, en de bloem 

als een “Gestalttypus” (vormtype, vertaald vanuit het Engels naar Arber, 1936). Het vormtype 

is een onveranderlijke gegevenheid en staat tegenover het organisatietype, dat wel veranderlijk 

is. De “Gestalttypus” wordt verwezenlijkt in zowel de organisatievorm van een pseudanthium, 

als van een “echte” bloem, of zelfs van een pseudocephalanthium (bloeiwijze van bloeiwijzes). 

De terminologie “pseudo” is eigenlijk niet correct, aangezien planten niet bewust simuleren. Elk 

van deze vormen is een evenwaardige manifestatie van het vormtype. Het verschil tussen deze 

vormen zit in het “bauplan”, het tweede organisatieniveau. Troll illustreerde deze zienswijze 

sprekend door de “echte” bloem van een iris als een samengesteld geheel te beschouwen; elk van 

de drie periantdelen, samengenomen met de tegenoverstaande meeldraad en stijltak kan gezien 

worden als een secundaire bloem van een synanthium. Het is interessant op te merken hoe vanuit 

een pseudanthiale interpretatie van de bloem bij de Cyperaceae -waarbij een periantdeel en nabije 

meeldraad als een monandrische bloem in een deelbloeiwijze gezien werd- een erg gelijkende 

benadering ontwikkeld werd.

Homologie en analogie zag Troll als: “... bauplanmassig, verwandt (homolog), wohl aber 

ihrer Gestalt und Leistung nach vergleichbar (analog)” (Troll 1959, blz. 78). Homologie betekent 

dus volgens Troll “van een zelfde organisatietype” en analoog is vorm-similariteit (zelfde 

Gestalttypus). Gestalt is onafhankelijk van het onderliggende organisatietype (Bauplan), en een 

vorm kan niet geanalyseerd worden. Het is een natuurlijke gegevenheid die los staat van andere 

biologische factoren. Er is dan ook geen enkel verband tussen morfologie en experimentele 

biologie (fysiologie), aldus Troll. Classificatie dient volgens Troll gebaseerd te zijn op de types 

(typologie van Troll). Volgens Classen-Bockhoff (2001) hield Troll zo sterk aan zijn typologieën, 

dat hij afwijkende (tussen)vormen hoe dan ook in  het type inpaste. Troll’s typologie leeft voort 
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in het werk van Weberling (1981) en Leins (2000), zij het onder een moderne vorm, waarbij 

types als abstracte werkhypotheses gezien worden die uitgewerkt werden door observatie van 

reële planten, en die eventueel zelfs geïnterpreteerd kunnen  worden als gemiddelden van een 

Gauss-verdeling (cfr. Classen-Bockhoff 2001). Leins (2000, blz. 8) stelde: ... , so müssen wir uns 

klar darüber sein, dass dieses Modell real nicht existiert und schon gar nicht eine “Urblüte” im 

phylogenetischen Sinne vorgibt”. 

Volgens Troll, -en dit in tegenstelling met Goethe-, heeft een angiosperme oerplant 

(Urpflanze) drie morfologisch onafhankelijke grondorganen; wortel, stengel (cauloom) en blad 

(fylloom). Een stengel, in tegenstelling tot een wortel, is opgebouwd uit knopen en internodia. 

Bladeren komen alleen lateraal aan de knopen, en een zijscheut ontstaat altijd in een bladoksel. 

Vegetatieve bladeren, sepalen, petalen, meeldraden, en vruchtbladen zijn seriële homologen. De 

verschillende plantonderdelen hebben elk een “Bauplan”. Volgens Troll, -en hier verschilt hij 

van mening met Goethe die de bloem als een gecondenseerde scheut zagen en vice versa -, is een 

bloem een organisatietype met dus een eigen “Bauplan”. Voor bloeiwijzes zijn er volgens Troll 

twee organisatietypes; monotele bloeiwijzen met een eindstandige bloem, en polytele bloeiwijze 

met een open groeiapex. Elk type is een duidelijk begrensde eenheid, verborgen achter een grote 

diversiteit van individuele vormen. Die vormdiversiteit volgt uit verschillen in de verhoudingen 

van de samenstellende delen, het Prinzip der variablen Proportionen (principe van de variabele 

verhoudingen), zoals dit geïllustreerd kan worden bij de verschillende afgeleide vormen van een 

paniculate bloeiwijze bij de Cyperaceae. 

Troll’s principe van de variabele proporties kan vergeleken worden met Goethe’s metamorfoses, 

en zijn organisatietypes (Bauplan) met Goethe’s archetypes. Troll’s typologie beschrijft in grote 

mate wat intussen gekend is als “klassieke plantmorfologie”, waarbij plantdelen gehomologiseerd 

worden met één van de drie grondvormen, wortel, cauloom of fylloom. Maar niet alleen is deze 

benadering door “klassieke” morfologen als Arber en Sattler erg genuanceerd en in vraag gesteld 

geworden, er zijn ook tal van onderzoekers die het klassieke model volledig verwerpen en 

alternatieven hebben voorgesteld. Kenmerkonderzoek (bepalen van homologieën) zonder beroep 

te doen op fylogenetische kennis baseert zich hoofdzakelijk op Remane’s homologiecriteria (die 
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deels afgeleid zijn van Saint-Hilaire’s en Owen’s definities van homologie).

Agnes Arber (1879-1960). Arber (1936) wees op de begripsverwarring die uit een 

fylogenetische benadering van de fylloomtheorie kan voortkomen: “Those who visualize the flower 

and its parts as having been derived phylogenetically from a vegetative shoot with foliage leaves, 

and who suppose that the carpel has at some stage gone through an actual process of infolding, are 

replacing a morphological idea, valid within its own sphere, by an historical picture, which belongs 

to a different world of thought, and for the validity of which the morphological concept provides 

no evidence. Morphological and phylogenetic concepts belong to different categories, and only 

confusion can come of the attempt to reduce these categories to one.” (Arber, 1936, blz. 175). Als 

illustratie verwees zij ondermeer naar Grégoire (1931) die op basis van ontogenetisch criteria een 

carpel alleen homoloog wil stellen met een blad als het carpel vanuit een gewoon bladprimordium 

zou ontstaan (en dan in latere ontogenetische stadia de typische carpel-eigenschappen zou krijgen). 

Grégoire erkende dus alleen een fylloom in een carpel, als dat carpel werkelijk een blad is. Arber 

stelde voor homologie als parallellisme te beschouwen; een carpel kan vergeleken worden met 

een gevouwd blad, zonder dat het daarom een gevouwd blad dient te zijn. Zij sloot zich dus aan 

bij de pre-Darwiniaanse visie over homologie. Goethe zelf zou niet gelukkig geweest zijn met de 

term “Blatt” voor alle (vegetatieve en generatieve) laterale aanhangsels van de as (Arber, 1936). 

De term “fylloom” zou uiteindelijk gelanceerd geweest zijn door Nägeli in 1884 (Arber, 1936). 

In 1936 was het gebruikelijk om via paleobotanische weg een fylogenetische reconstructie te 

proberen maken. Dit had geleid tot twee bloemmodellen, het ene gebaseerd op de fylloomtheorie 

zoals verder uitgewerkt door de Candolle (met het carpel als vruchtblad), resulterend in een 

éénassig bloemmodel waarbij alle bloemdelen zijdelingse aanhangsels, bladafgeleiden, zijn. Het 

andere was gebaseerd op studies van het gynoecium bij de fossielen Caytonia en Gristhorpia 

door Thomas (1925), waarbij een carpel als een vertakte as gezien werd. Arber (1936) besloot 

echter dat het zinloos is om via paleobotanische weg trachten te komen tot een fylogenetische 

reconstructie, omdat “... The degree to which phyletic lines, both in animals and plants, have 

been traced back and back in time, has awakened biologists to the importance of parallelism in 

evolution, and has suggested to some minds that the search for ancestral connecting links is of 
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the same order of hopefulness as the search for the philosopher’s stone.” (Arber, 1936, blz. 177). 

Het zou nog tot de tweede helft van de 20e eeuw duren voor een alternatieve en synthetiserende/

verzoenende methode werd uitgewerkt om aan fylogenetische reconstructie te doen .

Het niet-fylogenetische of a-historische homologiebegrip blijft tot vandaag actueel: 

Panchen (1994, blz. 56) schreef hieromtrent: “However unsatisfying, homology should be 

defined simply as “structural (and positional) similarity rather than as “any structural similarity 

due to common ancestry” (Boyden, 1973, p. 82). Or in Owen’s words, “HOMOLOGUE. The  same 

organ in different animals under every variety of form and function.”. Voor Panchen hoefde 

dus de (fylogenetische) verklaring van homologie niet opgenomen te worden in de definitie 

van homologie, en hij pleitte voor een strikte scheiding van de definitie en verklaringen van 

homologie of homologiecriteria. Dit impliceert dat homologie kan vastgesteld worden aan 

de hand van plaats en relaties met de omliggende omgeving van de onderzochte structuren, 

zonder kennis van fylogenetische relaties. 

Williams (2004) reageerde echter op Panchen’s standpunt, stellende dat homologie gedefini-

eerd volgens Owen, zonder de achterliggende idee dat homologie verwantschap van homologen 

impliceert, een “unsatisfying” begrip zou zijn. Rieppel (1994) omschreef een homologe reeks 

als het potentieel van vormen dat gerealiseerd kan worden door differentiatie vanuit gezamelijke 

ontogenetische primordia (een von Baeriaanse benadering). Rieppel maakte onderscheid tussen 

de “proximate causes” (directe oorzaken) of ontogenetische oorzaak en de “ultimate causes” 

(uiteindelijke oorzaken), daarbij stellend dat homologie staat voor een relatie (synapomorfie) op 

grond van gezamelijke verwantschap, en niet op grond van gemeenschappelijke ontogenetische 

patronen (Rieppel 1992). 

1.4. Het fylogenetische homologieconcept

Het fylogenetische homologieconcept gaat uit van definities van homologie op basis van 

gemeenschappelijke afstamming. Fylogenie heeft een component van continuiteit (homologie) en 

van verandering (evolutie). Darwin wist beide componenten te verenigen in een sterk onderbouwde 

theorie die latere wetenschappelijke methoden zoals moleculaire biologie zouden toelaten een 



KULeuven, Lab. voor Plantensystematiek         19 De ontogenetische benadering

ware revolutie in de fylogenetische classificatie (en biologische subdisciplines) te ontketenen.

Darwin (1859) formuleerde een verklaring voor homologie stellende dat gelijkenis (“unity of 

type”) begrepen kan worden door een gemeenschappelijke afkomst (“unity of descent”), daarbij 

dankbaar gebruik makend van von Baer’s “wetten”: “...Community in embryonic structure reveals 

community of descent; but dissimilarity in embryonic development does not prove discommunity of 

descent, for in one of two groups the developmental stages may have been suppressed, ...” (Darwin, 

1859a, blz. 371-372). De andere pool van de klassieke dichotomie, de “conditions of existence” 

(met daarin vervat de mogelijkheid tot adaptaties aan levensomstandigheden) verklaarde Darwin 

door natuurlijke selectie, de drijvende kracht van alle evolutie. 

Lankester (1870) bracht het idee van gemeenschappelijke afkomst in het homologieconcept 

toen hij een nieuwe terminologie voorstelde om onderscheid te maken tussen analoge-homologe 

structuren en analoge-niet homologe structuren. Lankester, die in tegenstelling tot Owen 

een overtuigde evolutionist was, onderscheidde homogene (=homologe) en homoplastische 

structuren. Homogenie impliceerde dat twee gelijkaardige structuren ook voorkomen bij een 

gemeenschappelijke voorouder. Alle niet homogene, maar gelijkaardige structuren waren per de-

finitie homoplastisch. “Homoplasie” duidde dus op structurele overeenkomst zonder verwantschap, 

volgend uit convergente of parallele evolutie. Seriele homologen waren eveneens homoplastisch 

(zie Panchen, 1994). 

Gould (2002) stelde het op een hedendaagse wijze als volgt: Owen’s speciale homologie (= 

Lankester’s homogenie) is homologie ten gevolge van gemeenschappelijke afkomst. Voor Owen’s 

algemene homologie (overeenkomst met een archetypische structuur) en seriële homologie 

(beiden samen door Lankester homoplasie genoemd  in contrast met homogenie) zoekt Gould 

een “vertaling” naar “evolutionary  language” (blz. 1073): “On  the other hand, general and 

serial homology do record a hold of history over descent within clades. Some common property, 

present in a clade as a consequence of phylogenetic history, does generate the similarities in these 

two other Owenian categories. But this property can only be defined as a common generating 

pattern, a  common constraint, a common pathway of development, or a common set of hereditary 

tendencies-and explicitely not as an overt common ancestral structure retained by descent in 
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subsequent branches of the clade.” De vraag kan gesteld worden of het wel zinvol is Owen’s 

algemene homologie te “vertalen” in evolutionaire taal, gezien het niet Owen’s bedoeling was een 

fylogenetisch aspect toe te voegen aan zijn definities van homologie. Gould deed dit echter om het 

contrast aan te tonen tussen Lankester’s “homoplasie” die een vorm van homologie was die niet 

volgde uit gemeenschappelijke afstamming (wat niet uitsluit dat de dragers van  homoplastische 

kenmerken verwant zijn), maar eerder door “environmental pressures (the pool cue of natural  

selection)” (Gould, 2002; blz. 1074), en de tegenwoordige betekenis van homoplasie (similariteit 

door convergente evolutie en similariteit door parallelisme). Moderne homoplasie staat lijnrecht 

tegenover het homologiebegrip in strikte zin (homologen door gemeenschappelijke afkomst). 

Stephen J. Gould. Deze zeer bekende hedendaagse evolutiebioloog van Harvard benadrukte 

dat natuurlijke selectie alleen convergente evolutie niet kan verklaren. Waar hij aanvankelijk 

convergente evolutie als het ultieme bewijs (wetenschappelijke herhaalbaarheid) van natuurlijke 

selectie als de motor van de biologische evolutie zag, is hij later meer belang gaan hechten aan 

interne factoren (regulatorgenen) die de vormgeving zowel kunnen beperken als richting geven. Als 

voorbeeld geeft hij de ogen bij zoogdieren en bij octopus-achtigen: “Eyes of such striking similar 

design owe their independent origin as much to genetic and developmental parallelism, based on 

internal constraints of homologous genes and developmental pathways, as to selection’s capacity 

for iterating nearly identical adaptions from scratch by convergence” (Gould, 2002, blz 1068-

1069). In die zin  moet ook het groot belang  gezien worden dat Gould, in navolging van Lankester, 

hechtte aan het verschil tussen convergente evolutie en parallelle evolutie. Parallelisme werd door 

Lankester homologie sensu latu genoemd. Parallellisme is het voorkomen van niet ancestrale 

gelijkaardige structuren in verwante taxa die ook niet als gevolg van convergente evolutie onstaan 

zijn maar wel door het gemeenschappelijk aanwezig zijn van structurele (fundamentele genetische 

en ontwikkelings-) patronen die een bepaalde standaardvorm opleggen en tevens de mogelijkheden 

tot variatie beperken (vergelijk met Owen’s archetype). In dezelfde lijn verklaarde Simpson (1961, 

blz. 106) parallellisme vanuit het basisplan van de ancestrale groep dat onvermijdelijk richting 

geeft (beperkingen op legt) aan mogelijke evolutionaire veranderingen, gecombineerd met een 

gelijkaardige natuurlijke selectie voor de parallelle adaptaties bij de verwante groepen die in een 

zelfde omgeving opereren. Kaplan (1984) betreurde dat Lankester’s terminologie geen ingang 
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gevonden heeft. Hij stelde voor de term “homologie” te blijven gebruiken in zijn oorspronkelijke 

betekenis (ongeacht fylogenetische implicaties) en Lankester’s term “homogenie” voor structurele 

overeenkomst volgend uit verwantschap: “... Therefore I suggest that the term homology should 

continue to be used to refer to a structural correspondence regardless of its phylogenetic 

implications and that Lankester’s (1870) terms homogeny and homoplasy be used where there 

is or is not a phylogenetic relationship, respectively.” (Kaplan, 1984, blz. 53). De term analogie 

slaat volgens Kaplan op verschillende structuren die een zelfde functie hebben en daardoor ook 

vormelijk op elkaar lijken. In verband daarmee waarschuwde Kaplan: “Because of the occurrence 

of gross structural convergences between groups that are widely separated systematically (e.g. 

stem succulents in Cactaceae and Euphorbiaceae), the practicing morphologist must use a 

homology concept that simply refers to the homology of organization before attempting to 

discriminate the phylogenetic significance of the correspondences.” (Kaplan, 1984, blz. 53). 

Met deze stelling onderbouwen wij ook onze manier van werken met het homologieconcept.

Colin Patterson (1982). Vanuit een Popperiaanse bekommernis om goede wetenschap te 

bedrijven (Popper, 1934) moet elke hypothese testbare en mogelijk falsifiëerbare voorspellingen 

FIGUUR 1.4-1 “TAXISCHE” EN “TRANSFORMATIONELE” HOMOLOGIE VOLGENS PATTERSON. AANGEPAST NAAR 
WILLIAMS & FOREY, 2004, BLZ. 205.  
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toelaten. De hypothese is dat homologie een verzameling van gelijkaardige structuren is, 

bekomen door gemeenschappelijke afstamming. Hoe kan deze hypothese getest worden op 

waarheidswaarde? Patterson’s antwoord was de congruentietest. De homologie tussen structuren 

wordt bepaald door eerst een aantal similariteitsonderzoeken (empirische verificatie gebaseerd 

op topologische gelijkaardigheid) te doen. Vervolgens wordt via een fylogenetische analyse 

van de kenmerktoestanden van de onderzochte structuren en andere eigenschappen nagegaan 

of de onderzochte kenmerktoestanden een synapomorfie vormen die een monofyletische groep 

karakteriseert. Hiertoe kan, althans voor morfologische kenmerken, besloten worden als de meeste 

andere eigenschappen congruent zijn, wat betekent dat zij een hierarchie van relaties ondersteunen, 

weergegeven door middel van een cladogram (congruentie van verschillende eigenschappen 

suggereert de onderliggende oorzaak, namelijk evolutie). 

Rieppel schreef in dit verband: “Homology is always only an hypothesis of similarity due to 

common ancestry, to be tested by congruence, i.e., in relation to all other characters known. As 

such, every hypothesis of homology may turn into a homoplasy on further analysis, just as every 

homoplasy holds the potentioal to turn into an hypothesis of homology on further analysis. As such, 

homology is a logical relation, not a relation of material identity. The empirical basis of homology 

is rooted in the observation of topological equivalence; its corroboration comes from a regularity of 

character distribution (i.e., congruence) suggestive of an underlying cause: evolution.” (Rieppel, 

1994, blz. 93). Homologie, aldus Rieppel, kan dus niet als een waargenomen feit beschouwd worden, 

maar enkel als een te testen hypothese gebaseerd op empirische (topologische) waarnemingen. 

De homologie-hypothese bevat een fylogenetisch potentieel. Topologie (vergelijking bij ver-

schillende soorten van plaats en relaties van een structuur in het gehele organisme, uitgebreid 

tot een vergelijking van eventuele gezamelijke ontogenetische patronen en beperkingen), zo stelt 

Rieppel (1994, blz. 94) nog, is een “sine qua non” voor een homologiehypothese, maar het is 

geen verificatietest. Die verificatie komt van de congruentie met andere homologieën waaruit 

blijkt dat de onderzochte eigenschap een monofyletische groep karakteriseert. Rieppel volgde 

daarbij de lijn van Doyle & Donoghue (1987) die de fylogenetische benadering van homologie 

als volgt omschreven: “Choice of characters involves preliminary hypotheses on homology, by 

which we mean any trait inherited from a common ancestor and its subsequent transformations. 
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Potential homology may be recognized by analysis of positional and developmental relationships 

of structures (Kaplan, 1984), but the ultimate test of homology is congruence with the totality of 

evidence on phylogenetic relationships.” (Doyle & Donoghue, 1987, blz. 25). Patterson (1982) 

onderscheidde “taxische homologie” of synapomorfie, wanneer uit de congruentietest blijkt 

dat een afgeleid kenmerk een taxon karakteriseert. Dit afgeleide kenmerk is door transformatie 

ontstaan vanuit een homoloog, ancestraal kenmerk, en beide homologe kenmerken karakteriseren 

een synplesiomorfie of “transformationele homologie” (figuur 1.4-1).

Conclusie. Homologie kan vanuit twee standpunten benaderd worden: 1) de niet 

fylogenetische benadering waarbij homologie vastgesteld wordt op basis van ontogenetische 

en morfologische vaststellingen zonder fylogenetische kennis, en 2) de fylogenetische 

benadering waarbij een reeks homologen gelijk gesteld worden met een synapomorfie 

(eventueel synplesiomorfie). De congruentietest wordt daarbij gezien als het enige absolute 

homologiecriterium. 

In de praktijk van de bloemontogenie is de fylogenetische benadering niet realistisch: 

dit zou slechts mogelijk zijn indien bloemontogenetische screenings van taxa vergelijkbaar 

met wat bij moleculair fylogenetisch  onderzoek wordt gedaan zouden worden uitgevoerd, en 

indien er een methode bestond om bloemontogenetische data in een  matrix in te voeren die 

bruikbaar is voor cladistische analyse. Bovendien kunnen wij op basis van bloemontogenie 

(eventueel in combinatie met anatomische en andere morfologische gegevens) zonder 

fylogenetische voorkennis wel degelijk tot homologiehypotheses komen. Door Remane’s 

ontogeniecriteria toe te passen op alle stadia van de ontwikkeling, beschikken ontogenetici 

over een geldige wetenschappelijke test om primaire homologiehypotheses te toetsen. De 

resulterende ontogenetische  homologiehypotheses zijn bijgevolg van dezelfde orde maar 

via een totaal andere methode bekomen als de fylogenetische hypotheses resulterend uit een 

cladistische analyse. Door beiden te vergelijken, kan mogelijks een fylogenetische betekenis 

gegeven worden aan  de ontogenetische homologiehypotheses.
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1.5 Synthese van een a-historische en historische benadering

Adolf Remane (1952) formuleerde in zijn “Die Grundlagen des Natürlichen Systems, der 

vergleichende Anatomie und der Phylogenetik” een aantal homologiecriteria (tabel 1.5a). Deze 

criteria worden nog steeds toegepast in moderne vergelijkende morfologische studies, waarbij hij 

de oude topologische-structurele en de nieuwe fylogenetische benadering integreerde (naar Riedl, 

1978).

Remane’s conjunctiecriteria komen in feite overeen met het idee dat een synapomorfie/

synplesiomorfie bevestigd wordt door de congruentietest. 

TABEL 1.5A REMANE’S (1952) HOMOLOGIECRITERIA, VERTAALD VANUIT HET ENGELS NAAR RIEDL, 1978.

�� ��� ����������������� ��������� ��� ����������� ������ ���� ��� �������

������� ������� �� �������� ��� ������������� ������������� ��� �� ��

����������� �����������

Bijvoorbeeld: de binnenste ankervormige kafjes bij ������� bevinden zich op de

plaats waar de binnenste krans van periantdelen bij de andere cyperoïde Cyperaceae

zich bevindt. Zij zijn dus homoloog met de binnenste periantdelen (hoofdstuk 3.4).

�� ��� ��������� ��� ���������� �������������� ���������� ��� �������������

���������� ������������� ���� ��������� ����� ��� �� ���� ������������� ��������

��������

Bijvoorbeeld: de involucrale bracteeën bij ������� zijn homoloog met de zijas-

dragende bracteeën in de bloemgestellen van andere Cyperaceae.

�� ��� �������������������������� ��������������� ���������� ��� ������� ���

��� ���������������� ������� ������ ���� �������� ������� ������ ��� ��

������������ ������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ������������� ������� ��

������������� ���������� ������������� ������� ��������������� ������

������� ���� ��� �������� �������������� �������

Remane voegde aan deze drie hoofdcriteria drie "hulpcriteria" toe. De hulpcriteria

hebben een fylogenetische betekenis (Williams, 2004). Het �������� �����������

��������� stelt dat enkelvoudige structuren voorkomend in een groot aantal verwante

soorten als homoloog kunnen beschouwd worden. Het �������� �������������������

stelt dat de waarschijnlijkheid dat een enkelvoudige structuur homoloog is met een

gelijkaardige structuur in andere verwante soorten toeneemt als er andere

similariteiten zijn die op een gelijkaardige manier over de soorten verdeeld zijn. Het

��������� ������������������� stelt dat de waarschijnlijkheid dat enkelvoudige

structuren in verschillende soorten homoloog zijn afneemt als deze structuur ook

voorkomt bij niet verwante soorten.
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Rolf Sattler’s “process morphology”. Sattler (1994) had een originele en tegelijk 

ook synthetiserende benadering van het homologieconcept, ongeacht een a-historische (niet 

fylogenetisch geladen) of historische (vanuit fylogenetische analyse) contekst. Homologie gaat 

altijd over similariteitsrelaties tussen structuren van verschillende organismes (Owen’s speciale 

homologie) of binnen één organisme (Owen’s seriële homologie). Voor het formuleren van pri-

maire homologieuitspraken (fylogenetici zullen dat vermoedelijke homologieën noemen want nog 

te verifiëren met een congruentietest) wordt hoofdzakelijk beroep gedaan op de drie hoofdcriteria 

FIGUUR 1.5-1 AANGEPASTE REPRODUCTIE UIT SATTLER (1994). A. PROCESCOMBINATIES (PUNTEN) VAN STRUC-
TUREN DIE HOMOLOOG ZIJN (1:1 CORRESPONDENCES) MET ÉÉN VAN DE VIER GRONDVORMEN. B. PROCESCOMBINATIES 
VAN HYBRIDE STRUCTUREN (PARTIAL CORRESPONDENCES) MET EIGENSCHAPPEN VAN MINSTENS TWEE GRONDVORMEN. 
DE OVEREENKOMSTIGE PUNTEN ZIJN VERSPREID TUSSEN DE GRONDVORMEN. 
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van Remane (1954); het positiecriterium (teruggaand op Saint-Hilaire’s definitie van homologie), 

het criterium van de bijzondere eigenschappen, en het criterium van de overgangsvormen. Het 

komt echter vaak voor, tengevolge van verschijnselen zoals homeosis sensu stricto (vervanging 

van een structuur door een seriële homoloog, zoals bijvoorbeeld een meeldraadkrans die vervangen 

wordt door een petaalkrans) of homeosis sensu lato (vervanging door een niet-seriëel homologe 

structuur, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van wortels in de okselknop van een blad, in plaats 

van een zijscheut) dat slechts één van deze criteria geldt om een homologieuitspraak te kunnen 

verantwoorden, of dat de criteria onderling in conflict komen met elkaar. Vervangingen zijn vaak 

ook gedeeltelijk; Sattler gaf als voorbeeld een cactusstengel (klassiek homoloog gesteld met een 

cauloom, en analoog met een blad) die echter bladvormig is, en bijzondere eigenschappen heeft 

van zowel cauloom als fylloom. Sattler maakt dan ook onderscheid tussen typische structuren, die 

volstrekt homoloog zijn met de klassieke types, of a-typische structuren of hybride structuren. In 

het eerste geval spreekt Sattler van een “I:I correspondence”, in het tweede geval van een “partial 

correspondence”. Structuren met “partial correspondences” (met meerdere grondtypes, cfr. 

Troll) tonen aan dat de klassieke opdeling van een plant in grondtypes (wortel, fylloom, cauloom, 

trichoom) niet altijd werkzaam is en dat de grondorganeen eigenlijk een continuum vormen 

(cfr. Goethe’s en Arber’s holistische benadering van de plant). Het bestuderen en herkennen van 

“hybride structuren” kan door middel van “process morphology”, een dynamische benadering 

van te vergelijken structuren van verschillende soorten vanuit vier fundamentele processen: groei, 

verval, differentiatie, dedifferentiatie. Elk van deze processen kan voor elke soort gekarakteriseerd 

worden door een aantal “parameters” die numeriek weergegeven worden in proceswaarden. 

Multivariaatanalyse van deze waarden resulteert in de weergave van de procescombinaties van 

de structuur voor elke soort onder de vorm van een punt in een drie-dimensioneel diagram. De 

procescombinaties van structuren die een “I:I correspondence” vertonen (klassieke homologie) 

met een grondtype zijn terug te vinden in klusters. De punten van procescombinaties van hybride 

structuren zweven in de ruimte tussen de klusters, en vormen zo het continuum (figuur 1.5-1). 

 Sattler’s “process morphology” is echter geen direct toepasbare methode in bloemontogenie 

en “... The effect of process-characters on the form of a phylogeny remains to be investigated.” 

(Kirchoff, 2001), maar “process morphology” wijst wel op de beperkingen die we onszelf opleggen 
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door onze interpretaties vanuit een “klassiek” plant(/bloem)model te doen. De keuze van een 

plantmodel beïnvloedt immers zowel de keuze van de te onderzoeken kenmerken (Kirchoff, 2001) 

als de interpretatie ervan, zoals overduidelijk mag blijken uit de geschiedenis van de aartjes- en 

bloemmorfologie bij de Cyperaceae. 

2.1.6 Conclusie: bloemontogenie en homologieuitspraken in ons onderzoek

Een primaire homologieuitspraak, bijvoorbeeld de borstels van een cyperoide cypergras 

zijn homoloog met petalen, heeft geen betekenis als daar geen fylogenetische relatie kan aan 

vastgeankerd worden (zie Williams, 2004, blz. 211). Idealistische morfologen zoals Owen of  

Troll gaven betekenis aan een homologieuitspraak via een (arche)type. Sinds Darwin wordt aan 

een homologieuitspraak een verwantschapsrelatie gekoppeld: Nelson (1994) verwoordde dit door 

onderscheid te maken tussen “homologues”, de reeks van homologe structuren die verschillende 

karaktertoestanden vertonen, en “homology”, de fylogenetische relatie tussen de dragers van een 

homologe reeks. Wij volgen graag Hennig’s idee van wederzijdse opheldering (1966) tussen 

enerzijds morfologisch (in casu bloemontogenetisch) kenmerkonderzoek op zoek naar primaire 

homologiehypotheses en anderszijds fylogenetisch onderzoek (nagaan van congruentie tussen 

zoveel mogelijk primaire homologieën), met nadruk op “wederzijdse opheldering”. Onze 

homologieuitspraken zijn immers niet op fylogenetische gronden gebaseerd en staan buiten 

congruentietesten.De congruentietest zien wij trouwens niet als een “ultimate test of homology” 

(Doyle & Donoghue, 1987, blz. 25) maar wel als richtingwijzer voor eventueel verder onderzoek. 

Wij vergelijken onze resultaten wel met de resultaten uit congruentietesten (cladograms of 

fylogenetische hypotheses) om zo mogelijk een fylogenetische interpretatie te kunnen geven aan 

onze homologieuitspraak.

De in onze Cyperaceae-studie weergegeven homologie-relaties zijn “I:I correspondences”; 

het betreft immers steeds “normale” bloemstructuren zonder homeosisverschijnselen. 

Bloemontogenetische resultaten kunnen niet altijd (meestal niet) als een kenmerkenmatrix 

weergegeven worden, en zijn dan ook zelden geschikt als data voor directe fylogenetische analyse. 

Wij zien bloemontogenetisch onderzoek eerder als zuiver (= niet-fylogenetisch) morfologisch werk 

in de geest van Sattler (1973, blz. XII), Kaplan (1984), en Leins (2000), waarbij bloemtheoretische 
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en fylogenetische interpretaties strikt gescheiden worden van de onderzoeksresultaten die, naar 

wij mogen hopen, zo interpretatievrij mogelijk worden weergegeven. Maar (bloem)ontogenetisch 

onderzoek levert wel een belangrijke bijdrage tot kenmerkonderzoek, omdat dit meestal op basis van 

volgroeide plantenstalen gedaan wordt, en dan nog vaak op herbariummateriaal. Misinterpretaties, 

ondanks nochtans correcte waarnemingen, zijn daarbij niet zeldzaam, en (bloem)ontogenetisch 

onderzoek laat toe de nodige correcties of nuances aan te brengen. Bijvoorbeeld; bij Schoenus 

nigricans wordt in de literatuur gesteld dat er geen periant waargenomen is bij herbariumspecimens 

(e.g. Goetghebeur, 1986). Bloemontogenetisch onderzoek toonde echter aan dat er wel rudimentaire 

periantprimordia worden aangelegd in de vroege bloemontogenetische stadia, die in oudere stadia 

geresorbeerd zijn in de bloembodem doordat zij niet verder ontwikkelen (Vrijdaghs et al., 2007). 

(Bloem)ontogenetische patronen laten vaak toe uitspraken te doen over homologie, omdat 

bloemontogenie in essentie probeert interpretatievrije uitspraken te doen over primordia 

op grond van hun positie en relaties met de omliggende structuur en het tijdstip van hun 

verschijnen, in toepassing van Remane’s (1952) ontogeniecriteria (zie ook Saint-Hilaire, 1818; 

Panchen, 1994; Williams, 2004). Als primordia uit verschillende plantensoorten als homoloog 

beschouwd worden betekent dat niet meer of niet minder dan dat deze primordia op een zelfde 

(relatief) moment verschijnen en dezelfde plaats innemen ten opzichte van de omliggende 

omgeving. Bovendien kunnen we nagaan of ze bijzondere eigenschappen ontwikkelen in 

latere stadia die op gelijkaardigheid wijzen. Het opvolgen van het ontwikkelingspatroon in 

elke onderzochte soort laat toe rekening te houden met mogelijke homeosisverschijnselen 

die aanleiding kunnen geven tot “partial correspondences” (Sattler, 1994). Tot dusver hebben 

we dit in de Cyperoideae niet waargenomen. De ontogenetische informatie kan vervolgens 

geïnterpreteerd worden waarbij wij uitgaan van een klassiek monocotyl bloemtype. Een 

aldus bekomen homologieuitspraak kan (en moet, gezien er onvermijdelijk interpretatie in 

de homologieuitspraak zit) vergeleken worden met fylogenetische hypotheses. Congruentie 

(-verdeling van de bezitters van homoloog bevonden structuren over een monofyletische 

groep, wederzijdse corroboratie implicerend, en wat ook toelaat de gevonden homologie 

als een synapomorfie van dit taxon te beschouwen-) laat dan pas toe de morfologische 

homologie te koppelen aan gemeenschappelijke afstamming, of met andere woorden, 
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ze te verklaren door gemeenschappeljke afstamming. Als de bezitters van vermoedelijk 

homologe structuren parafyletisch verdeeld blijken te zijn, leert dit dat verder cladistisch 

en morfologisch onderzoek nodig is om hiervoor een verklaring te vinden (figuur 1.6-1). 

We illustreren dit met Hellmuthia, een controversiëel Cyperaceae genus. Op grond van 

twee kafjesachtige structuren aan de basis van de bloem (Haines & Lye, 1976) was Hellmuthia 

ondergebracht bij de Mapanioïden. Moleculair fylogenetische analyse (bijvoorbeeld Simpson et 

al. 2003) verplaatste Hellmuthia echter in een Cypereae-klade, temidden van de Cyperoideae. 

Bloemontogenetisch onderzoek van de bloemkafjes toonde aan dat zij homoloog gesteld mogen 

worden met periantdelen (Vrijdaghs et al., 2006), wat een corroboratie inhoudt van de positie 

van Hellmuthia binnen de Cyperoideae. Recent moleculair fylogenetisch onderzoek toonde aan 

dat Hellmuthia basaal geplaatst is in de Cypereae (Muasya et al., 2006), wat betekent dat de 

aanwezigheid van periantdelen bij de Cypereae te wijten is aan het behoud van een primitieve 

kenmerktoestand. 

FIGUUR 1.6-1 “WEDERZIJDSE OPHELDERING” TUSSEN ONTOGENETISCHE EN FYLOGENETISCHE HOMOLOGIE-
HYPOTHESES. 
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