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LEVENSSCHETSEN VAN EENCELLIGE DIEREN. 
IV. i) 

Paulinella chromatophora. 

ET is nog geen twintig jaar geleden, dat LAUTERBORN in een ouden 
Rijnarm in Baden tusschen Diatomeeën een tot dien tijd onbekend 
eencellig dier vond, dat hij onder den naam Paulinella chromatophora 
beschreef, en dat zeker onder de merkwaardigste dezer dieren 
gerekend mag worden. Na zijn ontdekking in 1894 werd het 

gevonden in Finland, in de Zwitsersche Jura, in het Meer van 
Genève, in Schotland en in Amerika; ik zelf vond het op ver
schillende plaatsen van ons land, het eerst bij Kijkduin (Loos
duinen), daarna bij Wassenaar, bij Noordwijkerhout, in het 
Kwakjeswater bij Hellevoetsluis en bij Epe op de Veluwe, telkens 
slechts in een gering aantal exemplaren. In Juni 1912 ver
zamelde ik materiaal in een beekje bij Diepenveen en vond 
Paulinella daarin in groeten getale vertegenwoordigd. 

Schijnt zoo de geographische verspreiding dezer soort uiterst 
grillig, dan herinner ik aan hetgeen ik reeds vroeger in ' t algemeen 
daaromtrent opmerkte 2). Ook Paulinella behoort hoogstwaarschijn
lijk tot de kosmopolitische vormen, en zal dus wel op allerlei 
andere plaatsen kunnen aangetroffen worden. 

Hoewel een der kleinste onder haar verwanten, is Paulinella 
chromatophora een soort, die door haar eigenaardigen habitus 
reeds bij zwakke vergrooting gemakkelijk kan opgemerkt worden. 
Fig. 1 stelt een exemplaar voor bij 600-voudige vergrooting; Chromatophora. IM 
laten wij eerst eens zien, wat daaraan op te merken is. kevaiuoteCOen T w e e e 

Het eigenlijke protoplasmalichaam wordt omgeven door een "̂"x"̂ -̂̂ "™"!; 
schaal van zeer sierlijke structuur, die oppervlakkig herinnert 

aan de uit vijf rijen plaatjes gevormde kalkskeletten van 
sommige zeeëgels. Van terzijde gezien blijkt de schaal eveneens 
uit eenige rijen van ongeveer rechthoekige plaatjes gevormd, 
die zooals mikrochemische reacties aantoonen, in hoofdzaak 
uit een kiezelverbinding bestaan. Hoeveel van die rijen de 
schaal opbouwen is zoo niet te zien. De plaatjes afzonderlijk 
(Pig. 2) hebben den vorm van een rechthoek met afgeronde 
hoeken en zijn in hun lengterichting zwak gekromd. Met hun 

korte zijden liggen ze eenigszins over elkander heen en doen zoo de regelmatige, 

Fig. 2. Een kiezelplaatjo 
der schaal, van ter iljde 
en : van voren gezien. 

1125 X vergroot 

l) Zie: D. L. N. jaar^. 16, blz. 273; jaarg. 17, blz. 83, 464. 
"j D. L. N. 17, blz. 107. 
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Fig. 3. 
Een exemplaar 
van boven ge
zien, d. \v. z. op 
degesloten zijde 
der schaal. Men 
ziet de 5 rijen 

plaaties. 
500 X vergroot. 

zigzagvormige naden ontstaan, die we aan de schaal opmerken. Vermoedelijk 
houdt een organische grondstof ze bij elkaar en bekleedt dan ook de geheele 

schaal aan de binnenzijde; hierop wijst het feit, dat bepaalde kleur
stoffen, b. v. methyleenblauw, de geheele schaal kleuren. 

Soms vertoont een dier zich aan ons als in Fig. 3 is afgebeeld; 
dan staat de lange as verticaal, d.w.z. in de gezichtslijn van den 
waarnemer, en bemerkt men gemakkelijk, dat er op den omtrek 
der schaal vijf plaatjes naast elkaar liggen, m. a. w. dat de schaal 
uit vijf meridionale rijen plaatjes is opgebouwd. Aan de eene zijde 
loopen zij in een kleine topplaat samen; aan den tegenoverliggen den 
kant bevindt zich de mondopening en wordt, waarschijnlijk door twee 
afzonderlijke plaatjes, het eigenaardige //halsje* gevormd, dat aan de 
schaal van terzijde gezien onmiddellijk opvalt. 

Het geheele aldus gevormde skelet is 20—30 ,« lang en 15—20 /< breed; 
de gemiddelde lengte is dus Vio m.M. Intusschen komen af en toe ook veel 
kleinere individuen voor; daarover straks nader. De schaal is bijna volkomen 
glasachtig doorzichtig, meestal kleurloos, soms iets geelachtig-bruin getint. Leege 
schalen, die reeds een tijdlang in het water gelegen hebben, zijn gewoonlijk 
donkerder bruin van kleur. 

Het protoplasmalichaam vult niet de geheele schaalruimte, maar laat een 
grooter of kleiner deel daarvan open. Ecto- en endoplasma zijn niet te onder
scheiden; alles maakt een zeer homogenen indruk. In het protoplasma komen 
kleine ronde ongekleurde lichaampjes in gering aantal voor; nooit bemerkt men 
een spoor van opgenomen voedsel, van welken vorm ook. De kern is vrij groot; 
meestal met een centraal gelegen kernlichaampje en een aantal kleine, verspreid 
gelegen chromatinekorrels; ze ligt in het van de mondopening af gekeerde deel 
van het protoplasma. Dadr, of wel meer zijdelings gelegen, vindt men ook de 
contractiele vacuole, waarvan er meer dan een slechts zelden schijnt voor te 
komen. Eenmaal vond ik een exemplaar, dat er drie had: een bij de kern en 
een aan elke zijde van het protoplasma. Andere vacuolen 
bespeurt men nooit. 

De meest opvallende insluitsels van het protoplasmalichaam 
echter zijn twee groote, hoefijzervormig gekromde lichamen, 
die door hun fraai blauwgroene kleur onmiddellijk de aandacht 
trekken; te meer, waar ze voor alle verwante soorten een 
geheel ongewoon verschijnsel zijn. Men noemt ze chromato-
phoren, k leurs to fd ragers ; den soortnaam chrmiatophora 
dankt het dier aan het voorkomen er van. Voor zoover 
bekend is, ontbreken ze nooit; wel treft men soms individuen 
aan, die er maar een hebben. Wanneer er twee zyn, liggen ze 
dikwijls met de holle zijde naar elkaar toegekeerd, terwijl ze met de vrije 
uiteinden over elkaar heengrijpen. De kleurstof schijnt niet gelijkmatig het 

Flg. 4. 
Een derchroraatophu. 

i-en afionderlijK. 
1500 X vergroot. 
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geheele lichaam te doortrekken, maar meer uitsluitend aan de buitenste lagen 
gebonden te zijn. Bij voldoende vergrooting ziet men er hier en daar ronde 
korreltjes in (Fig. 4). 

Wat is wel de beteekenis dezer ongewone celbestanddeelen? 
De meest voor de hand liggende onderstelling is, dat ze stukken v o e d s e l 

zijn. Verschillende omstandigheden pleiten echter daartegen. Vooreerst hun 
afmetingen, die zoo groot zijn, dat ze slechts uiterst moeielijk of in 't geheel 
niet door den nauwen mond der pchaal zouden kunnen opgenomen worden. Dan 
hun regelmatig voorkomen ten getale van twee. Wel treft men, zooals straks 
reeds werd opgemerkt, soms exemplaren met één chromatophoor aan, maar deze 
onregelmatigheid is slechts een schijnbare. Dit zijn nl. sjonge" dieren, door 
tweedeeling uit een „oud" individu ontstaan; bij deze tweedeeling 
krijgt elk der „kinderen* van de ^moeder" een chromatophoor mee, 
en deze b e z i t h e t v e r m o g e n z ich zelf door t w e e d e e l i n g 
t e v e r m e n i g v u l d i g e n . Men vindt soms dieren met een enkele 
chromatophoor, die in ' t midden een duidelijke insnoering vertoont 
(Fig. 5); houdt men zoo'n exemplaar in 't oog, dan ziet men de 
insnoering gaandeweg dieper en dieper worden en ten slotte de 
chromatophoor zich deeten; daardoor heeft het dier het normale 
aantal twee terug. De twee deelen zijn in den beginne natuurlijk 
beneden de normale maat en ook minder sterk dan gewoonlijk 
gekromd; langzamerhand groeien ze tot hun gewone grootte en 
vorm aan. 

Een derde omstandigheid, die tegen de voedselnatuur pleit, 
ligt hierin, dat men nooit de geringste sporen van vertering aan 
de chromatophoren opmerkt; ze maken steeds een volkomen 
gaven indruk. En in de vierde plaats legt ook nog eenig gewicht 
in de schaal het feit, dat men nooit in vrijen toestand buiten 
het protoplasma van Paulinella voorwerpen aantreft, die ook maar 
eenigszins op de chromatophoren gelijken; LATJTEEBORN, PENARD 

en ik hebben op alle plaatsen, waar Paulinella voorkwam, er 
naar gezocht, maar steeds met een volkomen negatief resultaat. 

Waar derhalve de gedachte aan opgenomen voedsel geheel buitengesloten 
moet worden, dringt zich een ander denkbeeld op den voorgrond. D e 
c h r o m a t o p h o r e n k u n n e n z e l f s t a n d i g e p l a n t a a r d i g e o r g a 
n i s m e n , w i e r e n zi jn, w a a r m e e h e t e e n c e l l i g d i e r i n sym
b i o s e l e e f t . 

Zooals men weet, verstaat men onder symbiose (in engeren zin) of mutua-
lisme het constant samenleven van twee organismen tot wederzijdsch voordeel. 
Een der paradevoorbeelden is de symbiose der vlinderbloemen met bodem-
bacteriën, waar de hoogere plant aan de bacteriën stikstofverbindingen ontleent, 
door deze uit de assimilatie der vrije luchtstikstof gevormd, terwijl omgekeerd 

Fig. 5. 
Ecu exemplaar 

mot èèo 
rbromntophoor, 
die bezig is zich 

te deelen. 
500 X vergroot, 
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de bacteriën an de vlinderbloemen producten der koolstofassimilatie onttrekken <). 
Als steun voor deze onderstelling kunnen in dé eerste plaats de k o r s t 

m o s s e n aangevoerd worden, planten, die den indruk maken, organische een
heden te zijn, maar in werkelijkheid uit de innige vereeniging van zwammen en 
wieren bestaan. Er is geen twijfel aan, dat de zwam hier leeft van de dodr de 
algen geassimileerde organische verbindingen, terwijl waarschijnlijk de algen door 
middel der zwammen gemakkelijker water en andere minerale stoffen opnemen. 
Soms evenwel verteert de zwam een deel der algen en dan nadert de symbiose 
het parasitisme. Cyanophyceeën nu, blauwe wieren, waarop de in Paulinella 
voorkomende chromatophoren geiijken, treft men ook in sommige korstmossen 
aan; dat kan dus de onderstelling slechts versterken. Bovendien kent men vele 
voorbeelden van eencelligen, die op volkomen overeenkomstige wijze met groen
w i e r e n (Cblorophyceeën) in symbiose leven; het eenige bijzondere zou dus 
zijn, dat het wier in dit geval uit een andere systematische groep, nl. die der 
blauwwieren afkomstig was, waarvan men totnogtoe symbiose met dieren 
niet kende. 

Er is echter nog een derde mogelijkheid: de l i c h a m e n in k w e s t i e 
k u n n e n ook i n t e g r e e r e n d e b e s t a n d d e e l e n , o r g a n e l l e n , v a n 
h e t d i e r e n l i c h a a m zijn, op dezelfde wijze als de chromatophoren der 
planten, b.v. bij Diatomeeën; dan zouden ze eigenlijk eerst recht den naam 
c h r o m a t o p h o r e n verdienen. Bij een aan de eencellige dieren nauw verwan te 
groep, de Flagellaten of geeseldragers, komen chromatophoren, en zelfs niet zelden 
blauwgroene, algemeen voor. Tot steun dezer meening kan ook dienen het straks reeds 
vermelde feit, dat een vrijlevend blauwwier van den bouw der Paulindla-chro-
matophoren onbekend is. In dit geval zou het bijzondere alleen daarin gelegen 
zyn, dat onder de geheele groep, waartoe Paulinella behoort, zij alleen chromato
phoren bezat. 

In dit verband moet nu weer gewezen worden op het reeds vermelde 
c o n s t a n t o n t b r e k e n van a l l e o r g a n i s c h v o e d s e l in a l l e 
d a a r o p o n d e r z o c h t e i n d i v i d u e n , hetgeen des te opmerkelijker is, 
wanneer men bedenkt, dat nauwverwante soorten met voedsel, vooral met 
plantaardig, soms letterlijk volgepropt zijn. Laten we dus als al te on waarschijn lijk 
geheel buiten rekening de onderstelling, dat de blauwgroene chromatophoren 
van Patdimlla gewoon voedsel zijn, dan blijven nog de tweede en derde mogelijkheid 
over: óf het z|jn (van huis uit) zelfstandige wieren, die met het dier in symbiose 
leven, of men heeft ze te beschouwen als integreerende protoplosmabestanddeelen, 

*) Het is een gangtore, tataar waaraehqóUjk onjuiste beschouwing, in een dergelijke 
symbiose een soort van edelmoedig bondgenootschap, een wederkeerig dienstbetoon te zien. 
Veeleer moet men een: shaal, wal je krijgen kunt« als het devies der beide symbionten 
beschouwen en met GBAFE kan men de symbiose moeielijk anders opvatten, dan als een zich 
in evenwicht l)evindend wederkeerig parasitisme, geen altruïsme dus, maar een egoisme op 
tiet uiterste. 
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als eigenlijke chromatophoren. Het is niet ondenkbaar, dat beide onderstellingen 
een kern van waarheid bevatten. 

De symbiose van andere eencellige dieren met algen is weliswaar in 't geheel 
geen zeldzaam verschijnsel, maar van de natuur dezer samenleving is men toch 
slecht op de hoogte, 't geen vooral toe te schrijven is aan de moeielijkheid, met 
zulke kleine organismen te experimenteeren. De gewone opvatting is, dat de 
wieren organische, waarschijnlijk stikstof houdende, verbindingen uit het dierlijk 
protoplasma opnemen, terwijl het dier zich meester maakt van opgeloste producten 
van de koolstofassimilatie der planten, waardoor deze laatste zelf geen reserve-
stoffen meer ophoopen. 

Er bestaan nu recente experimenteele onderzoekingen over de symbiose van 
twee w o r m e n met groene algen, waaruit natuurlijk slechts met groote reserve 
conclusies mogen getrokken worden omtrent overeenkomstige verschijnselen bij 
andere diergroepen, maar die toch wellicht geschikt zijn, eenige aanwijzing te 
geven van de richting, waarin de oplossing van het vraagstuk moet gezocht 
worden. l) De in de wormen Convoluta paradoxa en roscoffensis levende wieren, 
produceeren langs normalen photosynthetischen weg koolhydraten, die de worm 
zich toeeigent; omgekeerd teren de algencellen op de stikstofhoudende uitscheidings-
producten der dierlijke stofwisseling. Het samenleven wordt hier beschouwd als 
een aanpassing van het plantaardig organisme aan de stikstofarmoede van het 
omgevende water. In stikstofverbindingen bevattend water konden de algen 
gemakkelijk als zelfstandige organismen gekweekt worden, vooral als ze 
o r g a n i s c h e stikstofverbindingen tot hun beschikking hadden; in het dierlijk 
lichaam ruimen ze de afvalproducten der stikstof-stofwisseling op. Leven zoo de 
wieren van verbindingen, die ze uit het dierlijk organisme opnemen, omgekeerd 
bewijst het feit, dat wormen, die niet met algencellen geïnfecteerd zijn, geregeld 
te gronde gaan, dat ook het dier aan het plantenlichaam stoffen onttrekt. 

Deventer. H. R. HOOGENEAAD. 
{Wordt vervolgd). 

') Zie: F. KEEBLE, Plant-animals. A Study in Symbiosis (Cambridge scientific Series). Niet 
genoeg kan ieder, die in het symbioscvraagstuk belang stelt, aanbevolen worden, dit werkje 
te bestudeeren. 


