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Op 8 september 1999 melde het Amerikaanse dagblad New York Times in een zes 
kolommen omvattend artikel het overlijden van Bastiaan Jacob Dirk Meeuse, in de 
wandeling Bas genaamd. Op de foto bij het artikel staat Bas Meeuse afgebeeld met 
in zijn hand een stinkende Voodoo Lily (die geen Lelie is, maar een Aronskelkge
was, familie Araceae). 

Sinds 1966 was Bas Meeuse correspondent van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Zijn banden met Nederland heeft hij tijdens zijn 
verblijf in Amerika nooit verbroken, want hier lagen zijn wortels. 

Bastiaan Jacob Dirk Meeuse werd op 9 mei 1916 te Soekaboemi, West-Java, in 
het toenmalige Nederlands-Indië geboren. Zijn ouders werkten in het onderwijs; 
zijn vader aan de zogenaamde Kultuurschool, zijn moeder als onderwijzeres bij het 
lager onderwijs. Eerst bezocht hij de lagere school in Soekaboemi. In 1927 werden 
zijn ouders overgeplaatst naar Buitenzorg (tegenwoordige Bogor), waar de wereld
beroemde botanische tuin zijn belangstelling voor de natuur stimuleerde. Na twee 
jaar onderwijs in Buitenzorg kwam hij in Batavia (Jakarta) op de zogenaamde 
Koning Willem m-School in de derde klas van de HBS. In 1931 vertrok de familie 
naar 's-Gravenhage, waar hij in 1933 eindexamen deed. De overgang van Indië naar 
Nederland beschrijft hij als een traumatische ervaring. Het begin van zijn biologie
studie aan de Rijksuniversiteit Leiden ondervond hij als een wedergeboorte. 
Tijdens zijn studie werd hij sterk beïnvloed door L.G.M. Baas Becking en AJ. 
Kluyver. Na het kandidaatsexamen in 1936 volgde in 1939 het doctoraalexamen 
met botanie als hoofdvak en als bijvakken zoölogie en technische biologie. Dit 
laatste bijvak werd bestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft onder leiding 
van prof. dr. ir. G. van Itersonjr. Voor het hoofdvak heeft hij onder leiding van prof. 
Lam een taxonomische bewerking van de Sapotaceae verricht. 

In het najaar van 1939 werd hij leraar aan de Rijkstuinbouwschool te Boskoop en 
begon hij onder leiding van prof. Van Iterson aan een proefschrift te werken. Van 
1942 tot 1946 was hij assistent, van 1946 tot 1949 hoofdassistent aan de Techni
sche Hogeschool te Delft. Nu kon hij zich volledig wijden aan het onderwerp van 
zijn proefschrift, getiteld Oriënterende onderzoekingen over de vomling van 
rietsuiker uit zetmeel in planten bij lage temperatuur. Het proefschrift muntte uit 
door grote originaliteit. Meeuse reikte onder andere een nieuwe methode aan om in 
agarplaat binnen enkele uren de synthese van zetmeel uit glucose-I-fosforzuur
kalium onder invloed van het enzym fosforylase te demonstreren (Proceedings KNAIV 

Amsterdam 52: 341-348, 1943). Aangezien dit onderzoek viel vóór de opkomst van 
de papierchromatografie, was het een belangrijke stap in het fysiologisch onder
zoek van het metabolisme van rietsuiker. Het proefschrift (cum laude) verscheen in 
augustus 1943, kort voordat voor een publicatie een zogenaamde loyaliteitsverkla
ring door de bezetters vereist was. Reeds vroeg was Bas Meeuse geïnteresseerd in de 
entomologie. Een viertal publicaties, die vanaf 1938 verschenen, getuigen hiervan. 
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Opmerkelijk is een artikel uit 1942, dat hij samen met Niko Tinbergen, de latere 
Nobelprijswinnaar, schreef over de voortplanting van de vlinder Hipparchia semele, 
destijds genaamd Satyrus semele, in het Nederlands: Heidevlinder (Zeitschrift für 
Tierpsychologie 5: 182-226). Reeds in januari/februari 1946 maakte Meeuse samen 
met een aantal jonge Delftse ingenieurs een studiereis naar Engeland om zich daar 
op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen en de literatuur in de biologie 
en biochemie. Hij rapporteerde hierover in het Chemisch Weekblad. In augustus 
1947 vertrok Meeuse met een RockefelIer Foundation Fellowship voor anderhalf 
jaar naar de Verenigde Staten. Aan de Universiteit van Philadelphia werkte hij onder 
leiding van prof. David R. Goddard aan de ademhaling en fermentatie van erwten, 
waarvan onder andere een overzichtsartikel in Annual Reviews of Plant Physiology 
(1:207-232,1950) getuigt. In de jaren na zijn terugkeer uit Amerika was hij bijzon
der ijverig met publiceren in vaderlandse bladen (Wereld, Natuur en Techniek, 
Chemisch Weekblad) over uiteenlopende onderwerpen, zoals over camouflage in de 
natuur, de koekoek en zijn gastheren, bacterievrij leven, het gedrag van vogels. Zijn 
eerste Amerikaanse verblijf sloot hij af met een reis door de States, waarbij hij een 
veertiental belangrijke botanische en biochemische instituten bezocht. 

In april 1949 keerde hij in Delft terug. In september werd hij benoemd tot lector 
om onderwijs in de 'Algemene Biologie' te verzorgen. Tevens werd hij waarnemend 
hoofd van de afdeling biochemie (1950-1952). Zijn colleges trokken veel studen
ten dankzij het enthousiasme waarmee zij gegeven werden, maar mede wegens zijn 
grote algemene kennis van de levende natuur, waarvan hij ook in publicaties blijk 
gaf. Samen met doctoraalstudenten werkte hij aan de zetmeelsynthese in aardappe
len, de hydrolyse van zetmeel door schimmelamylasen, de reserve polysacchariden 
van Eugleniden. Zijn onderzoek over het reservevoedsel bij deze groep (paramy
Ion) bracht hem ertoe de werking van spijsverteringssappen van mollusken en 
kreeften op paramylon en op het in zeewieren voorkomende laminarine te bestude
ren, hetgeen resulteerde in een drietal publicaties, waarvan twee in zoölogische 
tijdschriften (Archives Neer!. de Zoologie 13, Suppl. I, Jubilee Vol. Van der Klaauw: 
301-313; Nature 181,699-700, 1958; Basteria 28, 67-79, 1964). Hij zette ook zijn 
onderzoek voort over de mobilisatie van zetmeel tot suiker in Suiker-Esdoorn en de 
Berk in het voorjaar. 

In de zomer van 1952 werd Meeuse aangezocht voor een Associate Professorship 
in Botany aan de University of Washington, Washington te SeattIe aan de westkust 
van de Verenigde Staten. Aanvankelijk betrof dit een tijdelijke baan, maar in 1954 
accepteerde hij een definitieve benoeming en SeattIe werd het middelpunt van zijn 
leven en werk. In 1960 werd hij benoemd tot Full Professor aan de Universiteit van 
Washington; hij bleek ook na zijn emeritaat in 1986 actief. Zijn onderwijs onder
vond grote waardering, waarbij zijn ervaring als veldbioloog een extra aantrek
kingskracht uitoefende. In Amerika ontwikkelde Meeuse zich tot een van de 
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wereldberoemde bloemoecologen. Hij publiceerde onder meer over de bestuiving 
van bloemen door vlinders, bijen, kevers en kolibries. Ook was hij sinds 1985 een 
graag gezien spreker, onder andere als Sigma Xi 'travelling lecturer' voor de Pacific 
Northwest van de Verenigde Staten. Van 1979 tot 1983 was hij tevens leider van de 
zogenaamde Cautawqua-cursussen en in 1980 instructeur van veldcursussen in 
Costa Rica, die door de Organization for Tropical Studies (OTS) werden gesubsidi
eerd. Zijn faam komt ook hierin tot uiting, dat hij in 1980 lid werd van de Edgar 
Snow Scientific and Cultural Delegation naar de Volksrepubliek China. In 1985, 
aan het eind van zijn carrière, werd hij voor een semester benoemd tot gasthoogle
raar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dit bood hem ook de gelegenheid 
aan andere Nederlandse universiteiten voordrachten te houden en zijn beroemde 
Oxford University film SexIlal encollnters of the floral kind (1980) te vertonen. 

Bas Meeuse was een begenadigd leraar, een kundig kenner van de levende natuur 
in al haar vormen, een onvermoeibare gids en een bron van wijsheid voor zijn 
studenten. Als hij zijn wijsvinger op zijn lippen legde en met zijn oogleden begon 
te knipperen, dan kon je met zekerheid een boeiend stuk biologische kennis uit zijn 
mond verwachten. Hij was ook een populair spreker voor tuin- en natuurliefhebbers 
en kon fascinerend vertellen over een groot aantal onderwerpen. Daarvan getuigen 
ook zijn film en zijn boeken, die wetenschappelijk geheel verantwoord, levendig 
en opwindend vertellen over biologische verschijnselen. 

Bas Meeuse was een eminent wetenschapper. Uitgaande van zijn proefschrift 
bewoog hij zich eerst op een toentertijd bijna nog niet ontgonnen gebied van de 
enzymologie van planten. Daarbij ontdekte hij de hitteresistente oxaalzuur
oxydase in mossen (samen met P.K. Datta, Biochimica Biophysica Acta 17: 602-
603, 1955). Dit enzym wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt bij de bloedanalyse 
van patiënten met een overproductie van oxaalzuur, die tot de vorming van dodelij
ke caIciumoxalaatkristallen in de nieren kan leiden. Het was een logische stap na 
het onderzoek van thermogene respiratie, bestuivingsfysiologie en oecologische 
processen. Van 1960 af begon steeds meer de spadix van Sauromatum guttatum met 
zijn productie van vluchtige, stinkende aminen, die vliegen en kevers als bestuivers 
aantrekken, in het centrum van zijn onderzoeksactiviteiten te staan. Hij had intus
sen namelijk ontdekt, dat door blootstelling van een partij Sauromatum-knollen 
aan een bepaald licht-donker regime, deze tot simultane en synchrone bloei worden 
aangezet, waardoor voldoende materiaal beschikbaar kwam om de in zeer lage 
concentratie aanwezige trigger te identificeren. Tenslotte ontdekte hij in 1987, 
samen met zijn medewerker I1ya Raskin, die hij graag zijn jongere broer noemde, 
salicylzuur als trigger voor vele fysiologische processen en afweerreacties in 
planten (Science 237: 1601-1602, 1987). Vol trots kon hij meedelen dat het caIorig
een, het hormoon dat A.W.H. van Herk reeds in 1937 gepostuleerd had, identiek is 
aan hydroxy-benzöezuur, een laagmoleculaire verbinding, die al in zeer lage 
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concentraties werkzaam is. Hij publiceerde dit samen met zijn medewerkers Hanna 
Skubatz, Arnold Bendich en anderen. Dit hormoon veroorzaakt op de eerste dag van 
de bloei de thermogene en cyanide-resistente metabolische explosie in de inflores
centie van Sauromatum en van andere Araceae. Deze ontdekking opende vele 
nieuwe perspectieven. 

Meeuse was er altijd trots op dat hij voor zijn onderzoek en zijn ontdekkingen -
ook voor het werk aan Sauromatum - met 'c1ockwork regularity' op zijn vele 
subsidieaanvragen steeds een negatief antwoord kreeg; het werd als niet belangrijk 
beschouwd. Toch kon hij op negenzestigjarige leeftijd de Dupont Company te 
Wilmington, Delaware, voor zijn werk interesseren. Hieruit kwam de samenwerking 
met dr. I1ya Raskin voort. 

Meer dan tweehonderd artikelen en twee boeken (The story of pollination 1961, 
met illustraties van mej. H. Kern, Delft; The sex life ofjlowers, samen met Sean 
Morris, 1984; Nederlandse vertaling De voortplanting van bloemen, Spectrum, 
Antwerpen 1984; Duitse vertaling Blumen-Liebe, Du Mont, Köln, 1984) getuigen 
van zijn onuitputtelijke werklust en creativiteit. Nog recent was Bas wetenschappe
lijk adviseur van een door Sean Morris bij Oxford Scientific Films uitgebrachte film 
over Seed-dispersal. Zijn overzichtsartikelen in het Handbuch der Pjlanzenphysio
logie over de flavine enzymen (1958, 1960) en de riboflavine nucleotiden (1958), 
in de Encyclopedia Brittanica over bestuiving van bloemen (1970, 1974) en 
vruchten en zaden (1974) evenals de bijdragen in het Handbook of Flowering over 
Arisaema, Sauromatum, Arisarum en Arum (1985, 1987, 1989) bevatten nog steeds 
interessante informatie. 

Bas Meeuse had een speciaal gevoel voor humor; hij was in feite een homo 
ludens in de wetenschap. Hij leefde niet in een ivoren toren, maar hield van mensen. 
Bovenal hield hij van zijn vaderland en gebruikte hij de bijna jaarlijkse reizen om 
de banden met zijn broer, Adriaan, levendig te houden. Tussen 1943 en 1972 heeft 
hij steeds zijn nieuwe ontdekkingen in de Proceedings van onze Akademie (die 
helaas ter ziele zijn) wereldkundig gemaakt. Ook het Vakblad voor Biologen heeft 
hij vanaf 1947, evenals de Acta Botanica Neerlandica, De Levende Natuur, Gras
duinen, Wereld, Natuur en Techniek, met artikelen en boekbesprekingen in de 
Nederlandse taal verrijkt. 

Bas was op een bepaalde manier scurriel: al zijn brieven zijn met de hand ge
schreven, op lijnen die diagonaal over het blad lopen. De aanhef van zijn brieven 
was bepaald origineel; meer nog gold dit voor de spitsvondigheden onder zijn 
signatuur, steeds aangepast aan de inhoud van de brief, zoals 'Rioolforel en gerouti
neerd bierkaaibevechter' , 'Burggraaf van Babiroesa tot Everzwijn', 'The nefarious 
knucklewalker', Anataeus scandens, experienced well-c1imber', 'Supreme Discom
bulator, and Honorary Chairman of the Lobotomy-Iobby, American Madness 
Association', 'Honorary Spitzbub', 'Honorary Werewolf, Velvet Devil', 'Don 
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Sebastian the Sinister, Pooh of Puyallup' - en vele andere kleurrijke uitingen van 
zijn zwarte humor, die iets van zijn levensgevoel lieten doorschemeren. 

Voor Bas Meeuse gold wat hij over Leendert van der Pijl schreef, 'dat deze man 
een voortreffelijk geleerde en een warm human being was'. Meeuse was een zeer 
origineel denker met een encyclopedische kennis, altijd enthousiast over zijn werk. 
Hij was steeds goed in talen en het Maleis uit zijn kinderjaren was hij ook niet 
vergeten. Zijn vriendschap met studenten en collega's betekende veel voor hem. In 
1992 werd Meeuse door T.I.M. geteisterd, gelukkig slechts van voorbijgaande aard. 
Maar zijn mobiliteit ging achteruit, hij moest een 'walker' gebruiken. Tenslotte 
kreeg hij nog een pneumonie. Zijn dood kwam onverwacht en plotseling. Zelf zou 
hij er dankbaar voor zijn geweest, omdat het hem niet beviel in het verpleeghuis 
waar hij een maand doorbracht. 

Bas Meeuse is op 27 juli 1999 te Seattle (Washington) overleden. Zijn echtgenote 
Hannie, J.J. ten Have, met wie hij sedert september 1942 getrouwd was, zijn kinde
ren Peter en Karen en zijn kleinkinderen hadden zijn voortdurende zorg en onbaat
zuchtige hulp. 

Bas heeft verschillende gedichten gemaakt, die door de National Library of 
Poetry zijn gepubliceerd. Zijn leven als schrijver eindigde met een gedichtje 
getiteld 'Mysterious Metamorphoses'. 

Voor alle informatie, aanvullingen en verbeteringen door Mevrouw JJ. Meeuse
Ten Have, Adriaan DJ. Meeuse (Egmond aan Zee), V. Westhoff (Groesbeek) en J. 
Broekmans (Malden) ben ik zeer dankbaar. 
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