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Universiteitsbib pronkt met 
Middelnederlands handschrift

zeventig  verzen  in  het  Middel
nederlands, de voorloper van het
moderne  Nederlands  die  tussen
1200  en  1500  in  onze  contreien
werd  gesproken.  De  inhoud  van
het dichtwerk is best verrassend.
Voor de verandering gaat het eens
niet over koene ridders en hoofse
jonkvrouwen,  maar  over  Alexan
der de Grote – meer bepaald over
diens  overwinning  op  de  Perzen
bij Gaza,  in de vierde eeuw vóór
Christus. 

Beroepskopiist 
Toen Remco Sleiderink, hoog

leraar  Middelnederlandse  litera
tuur aan de Universiteit Antwer
pen, het perkament voor het eerst
onder ogen kreeg, was hij verrast.
‘Het  handschrift  bewijst  dat  de
Middelnederlandse  verhaaltradi
tie rond Alexander de Grote rijker
was dan we altijd hebben gedacht’,
laat zijn universiteit weten in een
persbericht.

Wie  de  verzen  heeft  neerge
schreven,  is  niet  bekend.  Toch
denkt  de  medioneerlandicus  de
hand van de kopiist al eens eerder
te hebben gezien. Hij  ziet  sterke
gelijkenissen met De  roman  van
Ferguut,  een  Middelnederlands
Arthurverhaal waarvan het hand
schrift bewaard wordt in Leiden.
Volgens Sleiderink werden beide
manuscripten  gemaakt  door  een
beroepskopiist die tussen 1325 en
1350 leefde en werkte in Antwer
pen, Brussel of Leuven. (sest)

Eind vorige week is in de
Amerikaanse staat New Mexi
co Murray GellMann over
leden, een van de grootste 
natuurkundigen van de vori
ge eeuw. GellMann, zoon 
van Oekraïensjoodse immi
granten, verrichtte baanbre
kend werk op het gebied van 
de kwantumtheorie en de 
elementaire deeltjesfysica.

Standaardmodel 
Na de Tweede Wereldoor

log werden er in versnellers 
aan de lopende band nieuwe 
deeltjes ontdekt – het ene al 
exotischer dan het andere. Al 
die (subatomaire) partikels 
moesten natuurlijk een plaats 
krijgen in een theoretisch 
raamwerk. Dat werd uitein
delijk het zogeheten stan
daardmodel van de deeltjes
fysica. Die theorie beschrijft 
en voorspelt tot op heden 
perfect het samenspel tussen 
materiedeeltjes en drie van 
de vier fundamentele natuur
krachten (de zwaartekracht 
valt er vooralsnog buiten).

GellMann bracht in 1964
orde en eenvoud in de deel
tjeschaos door een onderlig
gende structuur te introduce
ren: die van de quarks. Die 
vormen de elementaire bouw
stenen van (onder andere) 

protonen en neutronen – de 
elektronen horen thuis in een
aparte deeltjesklasse. Aan 
zijn brein ontsproot ook de 
beschrijving van de sterke 
kernkracht, een van de drie 
natuurkrachten in het 
standaardmodel en het bind
middel van de quarks.

De Amerikaanse fysicus 
overleed vorige week vrijdag, 
op 89jarige leeftijd. Dat 
maakte het California Institu
te of Technology bekend, 
waar GellMann decennia
lang werkte en doceerde.

Toen hij in 1969 de Nobel
prijs Fysica kreeg, was Gell
Mann nog maar veertig jaar. 
Tegenwoordig gebeurt het 
nog maar zelden dat weten
schappers zo vroeg in hun 
carrière al de hoogste weten
schappelijke onderscheiding 
ontvangen. 

GellMann behoort ook tot
de minderheid van de laurea
ten die de Nobelprijs niet 
moest delen met een collega. 
(sest)

Murray GellMann (19292019), natuurkundige 

Vader van de quark
Door zijn introductie 
van het quarkdeeltje 
werd Murray GellMann 
een van de grootste 
natuurkundigen van de 
vorige eeuw. 

Murray GellMann.  ©  ap

Letterkunde

Vóór  de  uitvinding  van  de
boekdrukkunst en het papier was
het  de  gewoonte  om  het  perka
ment  van  manuscripten  te  recy
cleren.  Het  materiaal,  vervaar
digd  uit  dierenhuiden,  was  im
mers duur – vaak kostbaarder dan
de tekst erop. Het afschrapen van
perkamenten  handschriften  was
in de middeleeuwen dan ook een
courante praktijk. Later, ten tijde
van  de  vroege  boekdrukkunst
(15de  eeuw)  werden  manuscrip
ten  ook  verknipt  en  verwerkt  in
boekbanden. 

Het is vooral dankzij die twee
de praktijk dat er zo nu en dan een
onbekend  manuscript  opduikt
waarvan  de  originele  tekst  nog
goed leesbaar is. Dat is ook zo bij
een  strook  perkament  die  de
Antwerpse  universiteitsbiblio
theek  recentelijk  heeft  gekregen
van  een  Amerikaanse  verzame
laar  van  middeleeuwse  boeken.
De  man,  een  rijke  Texaan,  vindt
dat het handschrift thuishoort in
Vlaanderen. 

Op  de  strook  staan  immers

Onze middeleeuwse 
voorouders schreven en 
lazen niet enkel over 
koning Arthur en keizer 
Karel (ende Elegast). Ook 
Alexander de Grote was 
populair.

Een kostbaar manuscript.  ©  UA
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voor een groot stuk te danken aan vervaar
lijke beesten die we niet meteen met een
sappig stukje  fruit associëren. De Duitser
analyseerde millennia oude (veelal verkool
de) appelpitten afkomstig van opgravingen
in Europa en Azië. De pitten behoorden toe
aan wilde appels die ooit door late jagers
verzamelaars of vroege boeren zijn geplukt
en opgegeten. De resultaten van Spenglers
onderzoek staan beschreven in het vakblad
Frontiers in Plant Science.

In zijn pittenverzameling kon Spengler
vier verschillende wilde appelsoorten ont
waren. Nadat hij de soorten aan de archeo
logische  sites  had  gelinkt  waar  de  pitten
waren gevonden,  zag hij  een patroon. De
geografische spreiding bleek goed samen te
vallen  met  zogeheten  refugia’s,  plekken
waar het tijdens de laatste ijstijd nog enigs
zins goed toeven was (dankzij een gematigd
lokaal klimaat). Volgens Spengler werden
de appelzaden, binnen de refugia’s, voorna
melijk  verspreid  door  (de  uitwerpselen
van)  grote  zoogdieren  zoals  holenberen,
mammoeten en reuzenherten – en andere
exemplaren  van  de  vervaarlijke  maar  al
lang  uitgestorven  ‘megafauna’.  De  Duitse
botanicus is er bovendien van overtuigd dat

dankzij deze typische ‘ijstijddieren’ de mo
derne appel groter is dan pakweg een bos
bes, framboos of kers. Hun appetijt en gul
zigheid zou de evolutie van de appel in de
richting van steeds grotere vruchten heb
ben geduwd. Spengler denkt dat een gelijk
aardig  verhaal  kan  worden  verteld  over
andere vruchten van formaat, zoals de peer
en de perzik. Helaas beschikt hij niet over
oude  vruchtenpitten om ook die  claim  te
staven.

Toen de ijstijd 12.000 jaar geleden afliep,
was  het  ook  met  de  megafauna  gedaan.
Maar niet getreurd, want daar was de mens.
En  daar  waren  de  eerste  boeren  die  zich
begonnen  te  verdiepen  in  het  verbeteren
en  veredelen  van  fruit  en  andere  (land
bouw)gewassen.  Door  de  teruggetrokken
ijskappen was er weer contact mogelijk tus
sen de gebieden waar de verschillende wil
de appelboomsoorten groeiden. En konden
de  soorten  worden  gekruist.  Zo  ontstond
uiteindelijk – vermoedelijk ergens langs de
oude zijderoute in het Tiensjangebergte in
het huidige Kazachstan – de voorloper van
de moderne appelboom. Met dikke, sappige
vruchten.

Door de teruggetrokken 
ijskappen was er weer 
contact mogelijk tussen 
de gebieden waar de 
verschillende wilde 
appelboomsoorten 
groeiden. En konden de 
soorten worden gekruist

J
e zou het niet meteen verwachten,
maar vruchten zoals de appel, de
peer, de perzik maar ook de aard
bei  en  de  framboos  behoren  alle
maal tot dezelfde familie: de rozen

familie  (de Rosaceae, de  sierbloem  is ook
lid). Dat de vruchten van deze plantenfa

milie  zo  sterk  van  elkaar  verschillen,
maakt het voor botanici niet gemakke

lijk om haar evolutionaire geschiede
nis te reconstrueren. En om bijvoor

beeld vast te stellen welke soorten
nauwe verwanten zijn, en welke
slechts verre familie.

Maar  gelukkig  is  er  het
DNA. Dat verschilt qua struc
tuur niet al te hard, en boven
dien  verraadt  de  lettercode
de mate van verwantschap
tussen verschillende  soor
ten,  alsook  hun  evolutio
naire  afkomst.  In  2016
lukte het Chinese weten
schappers  om  op  basis
van  genetische  data  de
gemeenschappelijke
voorouder van alle drie
duizend soorten van de
Rosaceae  te  identifice
ren:  een  nietig  plantje
met  kleine,  harde
vruchtjes  zonder  ook
maar  een  grammetje
vruchtvlees. De vegetari
ers  onder  de
dinosauriërs – deze ‘oer
roos’  groeide  en  bloeide
pakweg  100  miljoen  jaar

geleden  –  waren  er  wel
licht niet tuk op.

Stevige sturing
Zo’n omvangrijke planten

familie, met zo’n grote diversi
teit,  dat  kan  natuurlijk  alleen

het resultaat zijn van een stevige
evolutionaire  sturing.  Door  vo

gels, insecten en andere kleine die
ren, de traditionele bestuivers en za

dendistributeurs. Of door de mens, die
door domesticatie en veredeling onnoe

melijk veel nieuwe soorten, rassen en vari
eteiten op de wereld heeft gezet.

Maar ook grotere dieren, waarvan je het
op het eerste gezicht niet zou verwachten,
kunnen  een  bepalende  rol  spelen  in  de
plantenevolutie. Volgens Robert Spengler,
paleo  en  etnobotanicus  aan  het  Max
Planckinstituut  voor  menselijke  geschie
denis  in  het  Duitse  Jena,  hebben  grotere
fruitsoorten  zoals  de  appel  hun  bestaan

Uitgestorven kolossen zoals 
de holenbeer, de mammoet 
en het reuzenhert speelden 
een belangrijke rol in de 
evolutie van de appel. 
SENNE STARCKX 

‘IJstijddieren’ stuurden evolutie van fruit

Megafauna maakte 
de appel mee groot


