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De roeiers hebben hunne pogingen gestaakt en bespreken met luider stemme 
den mogelijken doorgang, dien de kil hun zal bieden, maar de. een is bang voor: 
»Daudlaupe" en neemt zijn roeituig weer ter hand. Weer komen van onder 
den oever kringen, maar van veel verderop bij een dulenboschje. 

In de schuit komt weer beweging en langzamerhand nemen de geluiden af. 
Hoor, wat is dat? Een geweldig gebruisch, als van de branding der zee klinkt 
van den kant waar de hengelaars heen voeren, een koken als van een waterval 
en daarbij dringen de verwonderde uitroepen der visschers tot in de kil door. 
Wat is het geval? Al voortmodderend zijn zij een baai ingevaren en hebben 
honderden van koeten opgejaagd, die daar, dicht naast elkaar op het water, een 
schuilplaats hebben gezocht voor den nacht en die nu, op hun vlucht, half vliegend, 
half over het water loopend, en zwemmend het water doen schuimen en bruisen, 
lange witte schuimstrepen achterlatend. 

In de kil is nu in 't geheel geen beweging meer te bespeuren: alleen de 
visschen maken nog een enkel kringetje in 't water, dat flauw den zwakken 
glans weerkaatst van het snel verkwijnende licht. 

Reeds heerscht de duisternis in 't oosten; het wijde watervlak ligt daar 
donker en somber, zonder één rimpel, als slapend. Een enkel licht-oranje plekje 
in het westen is het laatst vaarwel van den dag. 

Twee blauwe reigers vliegen geruischloos en licht over den plas, elkaar met 
rauwe kreten een //smakelijk eten" toeroepend", op zoek naar een rijk vischplekje 
tegen 't riet, waar hun een weivoorziene disch wacht. 

Een eenzame rat springt met een plomp te water. 
Weer schreeuwt een reiger. 
In 't westen blinkt vriendelijk de avondster. 

Aalsmeer. C. D. GRIJKS. 

HYDATINA SENTA. 
(Vervolg en slot van Ut. i:UJ. 

EHALVE de darm, monden in de kloake nog twee andere organen 
uit, die we achtereenvolgens willen bespreken. Allereerst zien we 
vóór den einddarm een doorzichtig blaasje liggen, dat zich af en 
toe plotseling samentrekt, om, na weer langzaam met een volkomen 
kleurloos vocht te zijn opgevuld, het spelletje te herhalen. Het 

kleurlooze vocht stroomt dan door een nauw buisje in de kloake, om vervolgens 
naar buiten door den aars weg te loopen. Men kan zich er van overtuigen, 
dat dit werkelijk het geval is, door een kleurstof, karmijn of Bismarck-
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bruin, 
tractie 

Schema 11. Achterstegedoeltevan 
het spijsverteringskanaal, op 

mediaandoorsnecle. 
A = anus. C — Kloake. 
B — contractiele blaas. 

O = ovarium, n. k. = nephridiaal-
kanaal. D =^ darm. 

in het water te brengen, waarin het diertje rondzwemt: heeft een con-
van dat blaasje plaats, dan wordt in de omgeving van den aars een 

kleurlooze plek in het water gevormd, ten teeken dat 
er een vloeistof uit den aars gestroomd moet zijn. Het 
blaasje noemt men, om zijn rythmische samentrekkingen, 
de contractiele blaas. (Zie schema I, g. en schema II, B). 
In deze blaas nu monden twee buizen uit, die zich aan 
weerszijden van den darm door het lichaam slingeren en 
wier loop tot ver naar boven tusschen de trilhaarcellen te 
volgen is. (schema I, h en schema II, n. k.) Deze buizen 
vormen op twee plaatsen dikke, knoopvormige opzwel
lingen, daardoor ontstaande, dat de buis hier een zeker 
aantal windingen heeft, welke zich door elkaar slingeren. 
Men kan de buizen tusschen de moeilijk doorzichtige tril-
haarcellen in het kopgedeelte volgen en constateeren, 
dat ze zich hier achter den oesophagus vereenigen. Volgt 
men nu de buizen, dan merkt men spoedig een gering 

aantal korte zijtakjes, welke uitloopen in eenige merkwaardige organen (zie 
fig. 10), die, omdat ze zoo moeielijk te door gronden zijn, vaak aanleiding 
hebben gegeven tot strijd tusschen de geleerden. Indien men echter een groot 
aantal van die orgaantjes bekeken heeft, en ze dus van verschillende kanten 
heeft kunnen waarnemen, kan men er de volgende beschrijving van geven. 
Ze bestaan uit een zijdelings sterk afgeplat, trechtervormig, chitineus lichaam, 
waar, op de chitinewanden, fijne, overlangs loopende ribbels zijn waar te nemen. 
De sleufvormige, wijdste opening van het trechtertje wordt geheel afgesloten 
door een protoplasma-klompje, van waaruit een fijne 
protoplasma-lamel naar beneden in de holte van den 
trechter afhangt. Deze lamel, ook wel flabellum of 
wimpervlam genoemd, voert snelle, golvende bewegingen 
uit, welke golven vanaf het protoplasma-klompje naar 
het vrije uiteinde, dus naar het inwendige van den 
trechter toe, loopen. Op de plaats, waar het flabellum 
zich aan het, den trechter afsluitende, protoplasma-
klompje, vasthecht, vindt men een rij sterker licht-
brekende korreltjes, zgn. basaal-lichaampjes (zie fig. 10), 
welke aan den voet van alle mogelijke trilhaarsoorten 
gevonden worden. Alhoewel men de beteekenis van 
die basaal-lichaampjes nog niet met absolute zekerheid 
kent, zijn ze toch een criterium voor het feit, dat 
zoo'n flabellum moet ontstaan zijn uit de versmelting 
van een rij trilharen, wier aantal overeenkomt met dat van de basaal-lichaampjes. 
Het nauwe gedeelte van de trechterholte mondt nu uit in de vertakking van 

3.R 
Fig. 10. Nephridiaal-trechtora. 
a. Van de breedste lijde geiien ; 
b. van de smalle kant bekeken. 
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Fig. 10n. 
Ketthridiiitilsysteeni. 
H — hersenganglion. 

S = steunstiyng. 
N nephridi»al-

kanaal, 

de groote buis, welke laatste weer uitloopt in de contractiele blaas. GAST was 
in 1900 de eerste, die kon aantoonen bij een andere raderdiersoort, nl. Apsilus 

H. 
was, welke trilharen elk een basaal-lichaam bezaten. Bij de 
Turbellaria of trilhaarwormen — die kleine zwarte, grijze of 
witte, op een aardslakje gelijkende, langs het glas van een 
aquarium snel voortglijdende diertjes — komen organen voor, 
die zeer veel overeenkomst vertoonen met de hier beschreven 
buizen met hun trechtertjes, en die men Protonephridicn heeft 
genoemd. Men vindt ze ook bij eenige andere wormsoorten, 
en men heeft kunnen aantoonen, dat ze voor de uitscheiding 
dienen van schadelijke stoffen, door de stofwisseling ontstaan. 
Ze zijn volkomen te vergelijken met de nieren der hoogere 
dieren, welke misschien ook van nephridiën-achtige organen 
zijn af te leiden. De excretie-stoffen, welke in de lichaams
holte worden afgescheiden, worden door het, de trechters 
afsluitende, protoplasma-klompje a. h. w. gezeefd. Door de 
golfbewegingen van het flabellum ontstaat een constante 
stroom van den trechter door het zijtakje naar de groote 

nephridiön-kanalen, die hun 
inhoud dan weer in de contrac
tiele blaas uitstorten. Deze trekt zich nu weer 
door spieren samen, daardoor dus de excretie
producten naar buiten worden uitgestooten. De 
contractiele blaas is dus volkomen te vergelijken 
met de urineblaas der hoogere dieren. In de 
dwarsverbinding tusschen de beide nephridiön-
kanalen, welke, zooals gezegd, zich achter den 
oesophagus bevindt, kan men twee cellen waar
nemen met duidelijke kern, waarvan men de 
beteekenis nog niet kent. Ook is bij vele rader-
diersoorten een dergelijk dwarskanaal nog niet 
aangetoond. Bü andere raderdiersoorten komen 
nog een of meer vertakkingen van het nephridiën-
stelsel voor, zooals ze gewoonlijk ook bij de 
Turbellaria wordon aangetroffen. De nephridiön-
kanalen werden het eerst ontdekt door EHRENBERG, 
en later door LEYDIG voor ademhalingsorganen 
gehouden. Eerst analogieën bij andere diersoorten, 
en het verband tusschen de proto-nephridiën en 

de voorn leren der gewervelde dieren, hebben tot resultaat gegeven, dat men ze 
tegenwoordig als uitscheidingsorganen beschouwt. Of ze wat te maken hebben 

Kig. lOh. Schematische voorstelling van de 
ontwikkeling van het ncphridië.n-trechtertjo. 

1. -- een trilhaarcel in de opperhuid, 
J.- _; instulplng van ëat huidgedeelte tot 
een nephridlën-kannaltjc. 3. dwarse door
snede door het trechtertje in volwassen 
toestond. 4. ^ hel nephridiaal-trechtertje. 
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met de bekende segmentaalorganen der ringwormen, is eei nog niet uitgemaakte 
zaak. ') Het derde orgaan, dat in de kloake uitmondt, is het geslachtsorgaan, 
het ovarium, waarin de eieren gevormd worden, U zult wellicht vragen, of er 
dan geen mannelijke dieren bij de raderdiertjes voorkomen? Werkelijk is dit 
het geval, maar de beschrijving, die ik tot nog toe van Hydalina gegeven heb, 
geldt uitsluitend voor het wijfje; waarom ik de mannetjes over het hoofd heb 
gezien, en hun bestaan tot nu toe heb verzwegen, zal ik straks wel vertellen. 

Het ovarium of de eierstok is bij Hydatina senta een onparig, aan de buik-
zijde van den darm gelegen, orgaan, (schema I, f, schema II, O, en Fig. 2, 8 en 11). 
Bij andere raderdiertjes kan het een parig orgaan zijn, en ook bij Hydatina 
bestaat de groote zak uit twee gedeelten, die echter één geheel vormen, en 
slechts met bepaalde kleurstoffen zoodanig te kleuren zijn, dat men ze van 
elkaar kan onderscheiden. Al dadelijk valt een, uit korrelig protoplasma bestaand 
gedeelte op, dat nagenoeg het heele orgaan opvult, waarin een achttal zeer 
groote, en meestal langgerekte kernen dadelijk in het oog loopen. Dat gedeelte 
bestaat dus uit 8 cellen, hoewel de celwanden zoo uiterst dun zijn, dat de ligging 
der cellen weer alleen valt op te maken uit die der kernen. Die kernen vertoonen 
van binnen een eigenaardige structuur; men kan duidelijk meerdere gedeelten 
van den inhoud waarnemen, zgn. nucleolen. Maar boven en aan de eene zijde 

*) Onderzoekt men de nephridiën-kanaaltjes wat nauwkeuriger, dan blijkt, dat ze bestaan 
uit twee geheel verschillende gedeelten. Duidelijk zijn bij sterke vergrooting (met olie-immersie) 
de eigenlijke, holle, met de cindlichaampjes in verbinding staande, kanalen van een streng, 
die uit een minder doorschijnende stol' beslaat, en welke die buizen begeleidt, te onderscheiden. 
liet is deze streng, die op twee plaatsen de gekronkelde knoopen maakt, terwijl bij opper
vlakkige beschouwing de fijne nephridiaal-buizon meestal over het hoofd worden gezien. 
Sommige onderzookers mecnen, dat de kanalen en deze stcnnstrcnij een moeilijk te scheiden 
geheel vormen; maar een onderzoek bij Hydatina laat, althans in het gedeelte, dal het meest 
van de contractiele blaas verwijderd is, duidelijk twee gescheiden systemen herkennen. 
Tevens neemt men dan waar, hoe de steunstreng zich in het kopgecleelle nauw tegen het 
hersenganglion aansluit (zie fig. 10a). 

Zooals in de beschrijving van de eindcellen en ook op de afbeelding in flg. 10 is waar 
te nemen, loopen over het chitineuse gedeelte van het trilhaarkolfje fijne langsribbels. In 
trilhaarepitheel-cellen werden hel eerst door ENGCLMANN fijne flbrillen beschreven (draden 
van sterker lichlbrekend protoplasma dan dal, waarin ze voorkomen), in een parallele richting 
loopende van het midden der ciliön naar het inwendige van de cel, en wel zóó, dat een 
fibrille correspondeert met een der trilharen. Het zijn juist de trechtcrcellen der nephridiën 
en der spermaducten van den regenworm CLumivicua terrestris), die het best deze fibrillaire 
structuur van het protoplasma laten waarnemen. Beziet men nu fig. 10, dan kan men duidelijk 
zien, dat ook de ribbels op het Irilhaarlrechtertje correspondeeren met de basaal-lichaampjes, 
die immers de plaats der (versmollen) ciliën aangeven. We moeten dus den wand van het 
trechtertje als een deel van de cel beschouwen, dio ook het flabellum en het protoplasma-
kapje vormt. Als men verder aanneemt, dat het nephridiën-systeom ontstaan is door een 
insluiping van de opperhuid, dan kan men dus het geheele eindtrechtortje ontstaan denken 
door omstulping van een gewone trilhaarcel, zooals zulke cellen voorkomen aan hel rader-
orgaan. De ontwikkeling van het trechtertje wordt dan door fig. 10') aangegeven, 
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van dit uit 8 cellen gevormde, klierachtige lichaam, vindt men een dunne streng 
van cellen, die naar het eene einde van die streng hoe langer hoe grooter worden. 
Deze beide deelen van het ovarium 
worden omsloten door een zakvormig, 
dun wandje, dat met een vernauwde, 
trechtervormige, opening uitmondt in 
de kloake. Het blijkt nu, dat de 
laatste cel van het kleine strengetje &•.' 
zich spoedig gaat ontwikkelen; de cel 

Fig. 11. Ovarium van Hydatina (bij a een 
bijna volwassen ei). 

wordt grooter en grooter, de kern 
wordt duidelijk als een helder blaasje 
in het midden van het met vet-
druppeltjes gevulde protoplasma zicht
baar; het wordt een ellipsoidische, 
zeer groote cel (fig. 11, a). Deze cel 
snoert zich eindelijk van het stren
getje af, valt in den trechter en wordt 
door de opening, door de kloake en anus naar buiten geperst (fig. 3): het rader-
diertje heeft een ei gelegd. De dunne streng van het ovarium was dus het 
eigenlijke eivormende apparaat; de cellen, waaruit het strengetje bestaat, zullen 
zich achtereenvolgens tot een ei ontwikkelen; men noemt dit gedeelte van het 
ovarium daarom den eierstok. Maar ook het gedeelte, dat uit de 8 groote cellen 
bestaat, met zyn korrelige, ook uit eiwitten bestaanden inhoud, heeft gedurende 

de vorming van het ei veranderingen ondergaan: de olie-
droppeltjes zijn geringer in aantal geworden, de inhoud van 
het protoplasma der 8 cellen is verminderd. Blijkbaar is 
die inhoud ten deele overgegaan in het steeds aan volume 
toenemende ei, dat gevormd werd. De 8 cellen vormen dus 
waarschijnlijk het voedende orgaan in het ovarium; ze 
zorgen er voor, dat het ei voldoende voedsel medekrijgt, 
om het embryo, dat daarin weldra gevormd zal worden, 
van het noodige te voorzien. Dit orgaan zorgt dus voor de 
vorming van den dooier van het ei, en men noemt het 
daarom, in tegenstelling met het andere gedeelte van het 
ovarium, dooierstok. 

Het ovarium bestaat dus uit twee deelen bij Hydatina 
senta, een eier- en een dooierstok. 

Bekijken we nu nog eens even het staartgedeelte, 
F\da(ina™x1i2ooan dan merken we hierin een gepaard orgaan op, twee naast 

elkaar liggende, zakvormige klieren, welke aan de basis 
der teenen uitmonden (schema I, i). Deze klieren worden gevormd door een 
dikker gedeelte van de opperhuid en bestaan weer uit cellen, waarin duidelyk 

JX 
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de kernen zijn waar te nemen (fig. 12). Ze zijn weer aan hun top, evenals 
de pancreas-klieren, versmald, en loopen uit in een fijne bindweefselstreng, die 
de klier van boven aan de opperhuid bevestigt. Volgen we eens een rader-
diertje, dat snel over het objectglaasje in een druppel water heenzwerat, dan 
zien we, dat het plotseling zich met het achterste gedeelte tegen het glas kan 
drukken, en dan a. h. w. aan dat glas vastkleeft: hoewel de trilharen nog 
bewegen, gaat het diertje niet meer vooruit. Een plotseling rukje met het achterlijf, 
de twee teenen drukken zich krampachtig tegen het glas, en voort schiet het 
kristallen vischje weer. Dat zich-vast-kleven doet het diertje met een taaie, 
slijmerige substantie, welke uit de hierboven beschreven klieren wordt afgezonderd. 
Men noemt die klieren daarom kleefklieren. 

De bewegingen van het geheele lichaam, en die van de 
inwendige organen, b.v. het kauwapparaat, worden voortgebracht 
door middel van spieren. Deze spieren bestaan bij Hydatina 
senta uitsluitend uit zgn. gladde spiervezels (fig. 13). Slechts 
enkele raderdiertjes bezitten ook de, vooral bij hoogere dieren 
veel voorkomende, dwarsgestreepte spieren. Zoo'n spiervezel — 
vereenigde spiervezels tot spierbundels komen natuurlijk bij 
zulke kleine dieren niet voor — bestaat uit een plat, lintvormig 
lichaam, dat aan beide uiteinden, waar vasthechting aan de 
twee deelen, die tegen elkander bewogen moeten worden, 
plaats heeft, verbreed uitloopt. In het midden bevindt zich, in 
een eenigszins verdikt gedeelte, de meestal goed zichtbare kern. 
Elke spiervezel bestaat dus uit één enkele, lang gerekte cel. 
In het taaie, volkomen hyaliene protoplasma liggen een aantal, 
in de lengterichting van den vezel uitgerekte, sterk lichtbrekende 
lichaampjes, waaraan de eigenlijke samentrekkende functie 
wordt toegekend. Er loopen nu verschillende van dergelijke 
spieren door het lichaam (fig. 2 en 3). Links en rechts van 
den darm loopen twee overlangsche rijen van vezels achter 

elkaar; éen van die vezels loopt van het orale veld naar het begin van den 
romp, zoodat hiermede het geheele voorgedeelte kan worden ingestulpt; een 
tweede loopt van de aanhechtingsplaats van den eersten vezel naar het voet
gedeelte, en in den voet zelf treden meerdere fijne vezels overlangs op. Daarnaast 
komen nog eenige vezels voor vlak langs den darm loopend, welke den darm 
plotseling kunnen samentrekken. Een onparige spier loopt langs de rugzijde 
door het lichaam, beginnende in het midden van het orale veld, en dan loopende 
naar het midden van den romp, waar hij wordt vastgemaakt aan de huid aan 
de rugzijde. Een tweede vezel loopt dan naar beneden. Ook rond den oesophagus 
loopen spieren, die de verschillende deelen van het kauwapparaat in beweging 
kunnen brengen. Behalve deze overlangsche spieren, vindt men, op gelijke afstanden 
van elkaar, vlak onder de huid loopende, en het geheele lichaam omgordende, 

W 
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3.R 
Fig. 13. Gladde spier-
voiel van Hydatina. 
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TWWf 
cc. 

Flg. 11. Centraal teniiwstelael van Hydalinu senta. 
a. Van achteren, tt. van tertijde gezien. 

Z = hot dorsale huidzintuig. 

dwarse spiervezels, die op het eerste gezicht aan het dier een geleed voorkomen 
kunnen geven, en dienen, om het lichaam bij samentrekking geheel te doen 
samenballen (zie fig. 3). 

En eindelijk rest ons nog de be
schrijving van éen enkel orgaancom
plex, het zenuwstelsel en de daarbij 
behoorende zintuigen. 

Het centraalzenuwstelsel (fig. 14 
en 3) ligt in het kopgedeelte, achter 
den oesophagus, en geheel omringd 
door de groote trilhaarcellen. Het 
bestaat uit twee opeenhoopingen van 
cellen, welke met een dikke streng 
zijn saamgegroeid. 

Deze beide zenuwknoopen zenden 
een groot aantal zenuwvezels uit naar 
de verschillende organen van het 
lichaam. Men is het over dit zenuw
stelsel niet eens, wat den bouw betreft; het is dan ook zeer moeilyk, de ver
schillende, uiterst fijne draden door het lichaam te volgen. Toch zijn enkele 
spoedig tot hun eindpunt toe na te gaan. Zoo loopt een draad naar elk der 

trilhaarcellen op het kopgedeelte. Elk der beide zenuw
knoopen geeft een dikke streng af naar een onparig 
orgaan op den rug van het dier, misschien een bewijs, 
dat dit orgaan vroeger gepaard geweest moet zijn. Dit 
zintuig is een huidzintuig, en dient volgens de meeste 
auteurs als tastorgaan. Het is van een aantal uiterst 
fijne tastborstels voorzien. Twee van dergelijke, maar 
minder opvallende, organen bevinden zich aan weers: 
zijden van den romp van het dier. Van de draden, die 
ongetwijfeld ook naar do spieren moeten loopen, is 
echter weinig bekend. 

En hiermede hebben we ons omtrent de anatomie 
van het vrouwelijke dier van Hydatina senta voldoende 
op de hoogte gesteld, om het diertje te herkennen. 
En nu de mannetjes! Er bestaan bij de Rotatoria in 
het algemeen mannetjes, maar ze zijn veel zeldzamer 
dan de wijfjes, en zóo afwijkend gebouwd, dat men 
ze vroeger voor aparte soorten hield, en we dus voor 
de beschrijving van de anatomie van die mannetjes 

een bijzondere plaats moeten inruimen. 
De mannetjes zijn steeds veel kleiner dan de wijfjes, en ook veel eenvoudiger 

M. 

, . - H. 

T 

Kig. 13. 
Mannetje van Hydatina senta. 
II hi'rsenganglion. I, dann-

rudlment. T testis. 
N = nephrldiaalsysteem. 

B = blaas. A penis. 
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van bouw. Slechts bij enkele raderdier-soorten heeft men nog nooit mannelijke 
dieren aangetroffen, doch het is waarschijnlijk, dat ze ook daar zullen bestaan. 
Het mannetje van Hydatina senta (fig. 15) is het eerst beschreven door EHRENBERG 

in 1838, die het evenwel niet als zoodanig herkende, en het den naam van 
Enteroplea Hydatina gaf. Eerst veel later werd vastgesteld, dat deze Enteroplea 
het mannelijke dier van de soort Hydatina senta was. Het veel kleinere mannetje 
onderscheidt zich al dadelijk van het wijfje door het veel eenvoudiger trilbaar-
of rader-orgaan, het ontbreken van het kauwapparaat, van een Ijollen darm, en 
ook het uitscheidings-orgaan, het nephridiön-systeem, is gereduceerd. Maar vooral 
aan den darm is te zien, hoe het mannetje sterke reducties heeft ondergaan: 
wel bevindt zich nog, op de plaats van het darmkanaal, een streng van cellen, 
doch deze cellen omsluiten niet meer een darmholte (flg. 15, L.). Er kan dus 
geen voedsel meer worden opgenomen, en het blijft de vraag, of de streng nog 
eenige functie van beteekenis heeft. In plaats van het ovarium echter heeft 
zich onder aan den darmstreng een ongepaard orgaan ontwikkeld, de Testis (T.), 
waarin de mannelijke geslachtscellen, de spermatozoïden, gevormd worden, welke 
reeds duidelijk in dit blaasje doorelkander wriemelen. De onparige testis komt 
uit in de kloake, evenals dit bij het ovarium van het wijfje het geval was, en 
wordt opgehouden door de rest van den darm, die dus als ligament dient. Maar 
hier is de kloake tevens uitstulpbaar tot een penis (AJ. Bij de bevruchting 
dringt de penis in de kloake van het wijfje. Vaak is echter geconstateerd, dat 
het mannetje met den penis een gat boorde ergens in de cuticula van het wijfje; 
zoo kwamen de spermatozoïden in de lichaamsholte van het wijfje terecht, en 
zou dus de bevruchting door den dunnen wand heen van het zakje, waarin het 
ovarium ligt, tot stand moeten komen. 

En nu eens wat gepraat over de verschillende voortplantingsverschijnselen 
der Raderdiertjes, waarover zoo veel te zeggen valt, en zulke talrijke onder
zoekingen zijn gedaan. Het is voornamelijk juist met Hydatina senta, dat die 
onderzoekingen hebben plaats gehad, door de gemakkelijkheid, waarmede dit 
diertje is te kweeken en de betrekkelijke grootte van deze soort. Van het midden 
der 19e eeuw af tot op heden zijn steeds opnieuw talrijke proeven aan Hydatina 
genomen in verband met de voortplanting en den daarmede samenhangenden 
generatie-cyclus. 

Zooals we gezien hebben, ontwikkelen zich in den eierstok de eieren, welke 
dan door het dooier-gedeelte worden gevoed. Hebben de eieren een voldoende 
hoeveelheid dooier gekregen, dan worden ze door de verbindingsgang naar de 
kloake gevoerd en daarop naar buiten afgezet. Bij sommige raderdieren worden 
de eieren in klompjes aan het lichaam medegedragen [Brachionus, Noteus), 
terwijl andere weer hun eieren met kleine stekeltjes, waarmede ze bezet zijn, 
aan waterplanten ophangen. Maar Hydatina legt zijne groote, dooierrijke, door 
een dun huidje omgeven eieren los in het bodemslijk, in het z.g.n. „Sapro-
peliura" af. 
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Als we nu in het begin van den zomer een cultuur van Hydatina aanleggen, 
en deze goed verzorgen, door b. v. af en toe het toegediende voedsel wat te 
wijzigen, en voor licht en lucht voldoende te zorgen, dan bemerken we spoedig, 
dat we uitsluitend met wijfjes te doen krijgen, die steeds die groote, dooierrijke 
eieren leggen, zonder dat ze door mannetjes worden bevrucht. Uit die eieren 
ontstaan opnieuw wijfjes, die ook weer, als ze volwassen zijn, zulke eieren zullen 
gaan leggen. Een dergelijke voortplanting, waarby uiterlijk volkomen vruchtbare 
wijfjes slechts onbevruchte eieren leggen, welke evenwel toch tot nieuwe indivi
duen zich kunnen ontwikkelen, noemen we eene 
parthenogenetische of maagdelijke voortplanting. Maar 
nu zonderen we van onze cultuur een aantal 
individuen af, en stichten daarmede een nieuwe 
cultuur, die we nu echter voortdurend met hetzelfde 
voedsel (een bepaalde algensoort) voeden, in een 
klein fleschje, waarin het water maar weinig met 
de lucht erboven in aanraking kan komen. M. a. w. 
we kweeken deze individuen en hun nakomeling
schap onder ongunstige omstandigheden verder. 
Al spoedig treden er in den anatomischen bouw 
dier zich nog steeds parthenogenetisch voortplan
tende wijfjes een aantal kenmerkende veranderingen 
op, welke we „degeneratie" zouden kunnen noemen 
(fig. 16). De Trilhaarcellen van het raderorgaan 
worden minder volumineus, en het aantal korreltjes 
in het protoplasma dier cellen neemt eveneens af. 

De speekselklieren ondergaan een ingrijpende 
reductie, doordat ze kleiner blijven, en vaak als 
leege, slap hangende zakjes nauwelijks meer te 
herkennen zijn. Het aantal kernen vermindert dan 
tevens. De darm wordt ook van uiterlijk anders, 
doordat de gele glycogeen-korreltjes verdwijnen, 
waardoor de kleur der cellen sterk afneemt. Maar 
de sterkste wijziging ondergaat het ovarium, en wel 
voornamelijk dat gedeelte, waaraan we den naam van dooierstok hebben gegeven. 
We zagen, dat bij de normale individuen de groote, dadelijk in het oog vallende 
kernen werden omgeven door een aan eiwitten zeer rijke protoplasma-massa, die 
zóó groot was, dat daarbij de eigenlijke eierstok geheel in het gedrang geraakte 
en alleen bij gefixeerd en gekleurd materiaal goed was te onderkennen. Door de 
slechte voeding en andere oorzaken blijft die protoplasma-massa klein, waardoor 
ook het ovarium veel geringer aan inhoud wordt en de acht voedings-kernen in 
een hoopje bij elkaar komen te liggen. 

Maar ook onder deze omstandigheden zal het wijfje doorgaan met de pro-

'"ig. 16. Wijfje van llyitatintt wn ta , 
uit een degenereerende cultuur 

genomen. X 550. 
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ductie van parthenogenetische eieren. Die eieren krijgen nu een geheel andere 
gedaante dan de gewone, waaruit wijfjes te voorschijn kwamen. Doordat n. I. 
de dooiermassa niet toereikend is, blijven de eieren klein en worden nu met een 
veel mindere hoeveelheid dooier afgezet. Tegelijkertijd schijnen zich de processen, 
welke met de deeling van het ei in verband staan, te wijzigen; en merk
waardigerwijs ontstaat nu uit zoo'n kleiner ei een mannetje, dat zich immers 
ook door geringe grootte en mindere specialisatie van het wijfje van Hydatina 
senta onderscheidt1). 

Een dergelijk mannetje nu produceert in zijn testis, zooals we gezien hebben, 
de spermatozoïden, waarmede het nu een wijfje op de beschreven wijze bevrucht. 
We merken dan tevens op, dat dat wijfje ook in een degenerenten toestand 
verkeert, daar het van dezelfde kuituur afstamt. Normale, d.w.z. niet degenerente, 
wijfjes worden niet door de mannetjes bevrucht. 

Uit het bevruchte ei, dat volgens sommige opgaven ontstaan moet worden 
gedacht uit de samensmelting van den dooier van een groot aantal kleine eieren, 
ontstaat nu een vrij groot ei, dat omgeven wordt door een stevige schaal, 
waarschijnlijk uit den gewijzigden dooierstok afgescheiden. Ook dit ei wordt 
weer afgezet, maar ontwikkelt zich niet dadelijk tot een nieuw individu. Het 
blijft langen tijd onveranderd liggen, kan droogte en koude weerstaan, en ont
wikkelt zich eerst, wanneer de omstandigheden zijn verbeterd, tot een normaal 
wijfje, dat de stammoeder wordt van een lange reeks zich parthenogenetisch 
voortplantende wijfjes, welke reeks ten slotte weer besloten wordt door het 
optreden der mannetjes-generatie en een bevruchting. We zien dus, dat die 
verschillende opeenvolgende generaties: parthenogenetische reeks van wijfjes 
— degenerente reeks van wijfjes + mannetjes — bevrucht ei, zich voortdurend 
in dezelfde volgorde moet herhalen. 

Door tal van onderzoekingen, ook aan andere diersoorten {Daphniden, 
bladluizen, heeft men verder gevonden, dat, al wijzigt men de omstandigheden 
ook nóg zoo willekeurig, eens toch zoo'n mannetjes-generktie moet optreden, 
en een eeuwige parthenogenetische voortplanting hier niet mogelijk is. 
Terecht spreekt men hier van een ugeneratie-cyclus11. Wel heeft men door de 
verschillende wijzen van voeding der cultuur een verandering in dien cyclus 
teweeg kunnen brengen. Niet alleen kon het tempo der generatie-wisseling 
gewijzigd worden, maar ook kon men, doordat men nu eens dierlijk, dan weer 
uitsluitend plantaardig voedsel aan de culturen verstrekte, het percentage der 

') Zoo kan door den invloed van de temperatuur de ontwikkelingsrichting geheel worden 
veranderd. Worden de wijfjes gekweekt bij een temperatuur van '26—28° C, dan geven de 
uit hen verkregen eieren slechts voor '3% wijfjes, de rest mannetjes. In denzelfden tijd geven 
andere wijfjes, die in water van 15—16° G. worden gehouden, eieren, die zich voor 95% lol 
wijfjes ontwikkelen. Neemt men aan, dat de geslachtelijke voortplanting door ongunstige 
omstandigheden wordt in de hand gewerkt, dan blijkt uil deze gegevens, dat de temperatuur 
van 15—16° C, dus de gewone kamertemperatuur, voor Hydatina senta de meest gunstige is. 
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gevormde mannetjes en wijfjes bij dergelijke diersoorten aanzienlijk beïnvloeden. 
En daarmede werd tevens een nieuw veld voor de onderzoekingen geopend, die 
licht trachten te verspreiden over de vraag der geslachtsbepalende oorzaken. En 
vooral ook Hydatina senta is bij die experimenten vaak als proef konijntje gebruikt. 
Toch is men bij Hydatina nog niet tot een bevredigend resultaat gekomen. In 
1891 geloofde MAUPAS gevonden te hebben, dat het optreden van de mannetjes 
en het begin van de geslachtelijke generatie ontstonden door verhooging van de 
temperatuur i), terwijl in 1897 NUSSBAUM dit meer aan onvoldoende voeding der 
parthenogenetisch zich voortplantende wijfjes toeschreef. PUNNET publiceerde in 
1906 een aantal proeven, waarbij hij tot het resultaat kwam, dat er geen uit
wendige invloed merkzaam kon zijn bij het begin der geslachtelijke periode, terwijl 
SHÜLL in 1910 en 1911 meer aan inwendige factoren geloofde, welke de oorzaken 
van het ontstaan der mannetjes zouden zijn. Te samen met WHITNEY vond de 
laatste auteur in 1913, dat ook onder de meest gunstige omstandigheden nog 
steeds de cyclus optreedt, hetgeen hen in hun vermoeden versterkte, dat inwendige 
invloeden hier de hoofdrol spelen. Maar in 1915 vond WHITNEY het volgende: 
met dhrlijk voedsel gevoede Rotatoria geven slechts wijfjes, met plantaardig 
voedsel daarentegen krijgt men 85 pc. mannetjes. Geen bepaalde perioden waren 
te onderscheiden. Volgens WHITNEY zijn dus uiterlijke invloeden de factoren voor 
de generatie-wisseling bij de Rotatoria, en van een erfelijk rhythme in de opeen
volging der cycli, zooals bij Cladoceren en Aphidcn is aangetoond, schijnt hier 
geen sprake te zijn. 

Maar, zooals dat reeds in vele gevallen geschied is, zullen we ook een meer 
juiste gevolgtrekking kunnen maken over dezen chaos van tegenstrijdige uitkomsten, 
wanneer er eerst cel-anatomische onderzoekingen over den vroegsten ontwikkelings
toestand van de raderdier-eieren zijn verricht. Volgens LAUTERBORN zijn de 
„Dauereier" (bevruchte eieren) der Rotatoria naar hun ontstaan niets anders 
dan bevruchte mannetjes-vormende eieren. En dezelfde auteur zei reeds in 1898: 
„Het begin der geslachtelijke periode hangt by de Rotatoria niet van onmiddellijk 
en van direct inwerkende oorzaken af, maar is het meest op den ontwikkelings
gang van de soorten (de phylogenese) gegrond, en kan niet meer door uiterlijke 
factoren worden veranderd." Volgens hem hebben we hier dus een erfelijke 
eigenschap voor ons. En bij andere diersoorten met generatie-wisseling is zulks 
ook werkelijk aangetoond kunnen worden. Zoo heeft men bij Phylloxera, de 
druifluis, gevonden, dat de <?<? 5, de $ 2 0 chromosomen in hunne lichaamscellen 
hebben. Bij de spermagenese ontstaan spermatozoïden met 2 en met 3 chromosomen 
die met 2 degenereeren. Over blijven dus die met3, welke met deS-chromosomige 
eieren de ö-cbromosomige wijfjes geven. Dan ontstaat dus de uitsluitend vrouwelijke, 

') PLATE zegt, dat als men een groot aantal eieren van Hydatina senta onderzoekt, men 
er steeds eenige van zeer geringe grootte zal aantreden (0.07—0.11 mM.), die binnenin een 
dadelijk to herkennen diepzwarte vlek laten zien. De Breslauer botanicus COHN heeft het 
eerst gevonden, dat zich uit dergelijke eieren steeds mannetjes ontwikkelen. 
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parthenogenetisch zich voortplantende, generatie. Indien men mag aannemen, 
dat de chromosomen de dragers zijn der erfelijke eigenschappen, ziet men het 
verband tusschen erfelijkheid en generatie-cyclus duidelijk in. 

En hiermede ben ik aan het eind gekomen van mijn artikel over Hydatina 
senta. Tevens hoop ik hiermede anderen opgewekt te hebben tot de studie van 
dit en andere raderdiertjes. Want ook de andere soorten van deze groote en 
gemakkelijk te vangen groep van dieren zijn even merkwaardig. Zoo b. v. de 
levendbarende Bdelloidea, waarbij men de ontwikkeling van de embryonen in 
het moederdier geheel kan nagaan. En dan de van prachtige pantsers voorziene 
Brachionus- en Annurea-soorten, met hun zomer- en najaar-costumes! Overal, 
in slooten en vijvers, maar ook in dakgoten, veel op zinken platjes, ja zelfs 
tusschen de raosjes op boomstammen en daken (b.v. in Frullania dilatata) en 
tusschen het veenmos komen allerlei soorten van raderdiertjes voor, die elk 
voor zich best een verdere studie waard zijn! Vooruit dus," bezitters van een 
microscoop, aan het raderdier-onderzoek! 

's-Gravenhage. J. HOFKER. 
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BEKKENDELLE. 
LS men van Winterswijk over den lommerrijken grintweg het Woold 

in gaat, wordt het oog geboeid door de wonderschoone landschap
pen, die zich naar alle kanten uitstrekken. Bosschen en velden, 
schilderachtige boerderijen en bevallige boomgroepen, mooi gelegen 
watermolens, golvende akkers en frisch groene weiden, het ligt er 

alles in bonte afwisseling dooreen, en de vreemdeling, die zijn toeristentocht 
nog niet eer zoo ver oostelijk uitgestrekt had, verbaast er zich over, dat hij 
hier zulk een aantrekkelijke landstreek vindt. 

Even voorbij den tweeden watermolen, den ,/Nieuwen Molen", die toch 
waarlijk niet zoo bijzonder nieuw meer is, ziet men aan een boom op den 
westelijken wegberm een plankje bevestigd met den simpelen naam „Bekendelle". 


