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Volvox aureus 
Historisch overzicht — Kweken — Zwemmen — Oriëntatie 

H. J. NIEBOER. 
(Botanisch Laboratorium, R.U. Groningen) 

Historisch overzicht. 

Sinds Van Leeuwenhoek onder zijn mi
croscoop Volvox, in een watermonster uit 
een sloot bij Delft, ontdekte (30 augustus 
1698), deze „ronde deeltjens" beschreef 
en afbeeldde, het aantal cellen van deze 
celkolonies bepaalde en in een experiment 
waarnam dat in de moederkolonie dochter
kolonies ontstonden en tenslotte zich 
uit de moederkolonie bevrijdden, heeft 
dit organisme in het centrum van de weten
schappelijke belangstelling gestaan. 
De oorzaak van deze belangstelling is wel 
in de eerste plaats de betrekkelijke grootte. 
waardoor Volvox zich als het ware aan de 
onderzoeker opdringt. Met het blote oog 
kan men al duidelijk de dochterkolonies 
in de moederbollen zien en met vrij zwakke 
vergrotingen zijn reeds allerlei details te 
onderscheiden (fig. 1 en 2) . Verder valt 

Volvox soms op door zijn plaatselijk veel
vuldig voorkomen, waardoor zelfs een 
zogenaamde bloei van het water kan ont
staan. 
In de tweede plaats heeft Volvox vooral 
vroegere onderzoekers geboeid, omdat 
zijn vegetatieve vermenigvuldiging steun 
scheen te verlenen aan de scatulatie- of 
Einschachtelungshypothese, ook wel ge
noemd de idee van de „emboïtement". 
Volgens deze hypothese zou elk organisme 
zijn nakomelingen reeds bevatten, zoals 
een serie steeds kleiner wordende, in el
kaar geschoven dozen. Zo zag Rösel von 
Rosenhof (volgens Ehrenberg 1838) de 
dochterkolonies voor de eerste generatie 
aan, de grotere cellen daarvan, waaruit 
hun dochterkolonies zich zullen ontwik
kelen, voor de tweede generatie, de cellen 
zelf van die dochterkolonies werden be
schouwd als de derde generatie, terwijl 
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Fig. 1. Schema van een volwassen Vol
vox. De werkelijke diameter is ongeveer 
Yl mm. SP ~ sensitieve pool, GP — 
generatieve pool, D = dochterkolonie (s), 
waarvan drie getekend zijn, LA — longi
tudinale as, die tevens de voortbewegings
richting aangeeft. In het equatoriale vlak 
is de draairichting met pijlen aangegeven. 

door onjuist microscopiseren, de boven- en 
de onderliggende cellen voor afzonderlijke 
generaties werden aangezien (vierde gene
ratie), en dan tenslotte nog als zodanig 
de cellen van de onderkant van de moeder
kolonie (vijfde generatie). Om een derge
lijke ontwikkeling ook voor de andere 
organismen te postuleren, schijnt voor die 
tijd maar een kleine stap te zijn geweest. 
Dat men deze praeformatie-idee met be
trekking tot de mens goed kon gebruiken 
voor dogmatische en filosofische bespiege
lingen ligt voor de hand (vgl. Swammer-
dam 1737). 

In de derde plaats heerst tot in de recente 
litteratuur onenigheid over de morfologi
sche structuur van Volvox en over de wijze 
waarop die is tot stand gekomen. Nog 

steeds onbeantwoord is bijvoorbeeld de 
vraag: Zijn de cellen afzonderlijk omgeven 
door een celwand, die tot het centrum van 
de bol doorloopt (Janet 1912, 1922, 1923, 
wiens tekeningen in praktisch alle hand
boeken zijn overgenomen), of zijn com
plexen van cellen door een wand omgeven, 
terwijl centraal een holte overblijft (Chap
man 1941)? 
Belangwekkend is ook de inversie die bij 
de ontwikkeling van de dochterkolonie op
treedt: als de celdelingen opgehouden 
zijn — de jonge dochterkolonie bestaat 
dan uit een onvolledig afgesloten bol — 
keert het geheel zich binnenstebuiten. De 
dochterkolonie groeit daarna nog in die 
zin, dat de bol zich geheel sluit en de cellen 
verder van elkaar komen te liggen, waarbij 
de fijne prostoplasmabruggetjes, die de 
cellen verbinden, de zg. plasmodesmen, 
zichtbaar worden. 
Met de morfologische vragen hangt het 
probleem samen: Is Volvox een kolonie 
eencelligen of een meercellig individu? 
Met andere woorden: Is Volvox een zeer 
ontwikkelde protozo of de minst ont
wikkelde metazo? Legt men de nadruk op 
de gelijkheid in bouw van de samenstel
lende elementen, dan is men geneigd van 
kolonie te spreken (Mast) of van Mo-
nadenstock (Ehrenberg) of van Coenobi-
um (Wettstein), maar laat men meer het 
onderlinge verband en de afhankelijkheid 
van de cellen overwegen, dan spreekt men 
van Ernahrungsgenossenschaft (Klein) 
of van individu (Bütschli) of van celstaat 
(Oltmanns), 

In de vierde plaats is Volvox een belang
rijke schakel in de keten van fylogene
tische speculaties. Janet, die over Volvox 
een driedelig werk schreef, zegt (bij uit
drukkelijk geconstateerd ontbreken van 
iedere palaeontologische evidentie): 
,,Wanneer we een Vo/fox-achtige onder-
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zoeken, bevinden wc ons in tegenwoordig
heid van één van de oudste vormen die 
het levende wezen op aarde heeft kunnen 
aannemen". Door Haeckels „biogenetische 
grondwet" wordt nl. gepostuleerd: de on-
togenie is een recapitulatie van de fylo-
genie. Nu komt er tijdens de ontwikkeling 
van vele dieren na een amoebe-achtig 
stadium (door Haeckel ,,Cytula" ge
noemd) en voorts na een stadium dat te 
vergelijken is met organismen als Synura 
(„Morula"), ten derde dat van de ,,Blas-
tula", waarbij een enkele laag cellen tot 
een bolschil is gerangschikt. Dit laatste 
is ongeveer de omschrijving van Volvox, 
waarom we dan ook dit organisme in geen 
enkele evolutie-stamboom zien ontbreken. 
Of belangstelling voor Volvox op deze 
gronden is gerechtvaardigd, valt te be
twijfelen. Beperken we ons tot immanente 
critiek: De definitie van Blastula is maar 
zeer ten dele van toepassing op Volvox; 
immers die definitie houdt geen rekening 
o.a. met de polariteit, vastgelegd door de 
grotere oogvlekken of stigmata van het 
voorste deel en de generatieve potenties 
van de achterste helft waar de dochter
kolonies ontstaan, met de autotrofe voe
dingswijze, met de inversie tijdens de ont
wikkeling, met de afstand tussen de cellen 
en met de inwendige structuur van de 
Volvox-ho\. 

In de vijfde plaats heeft Volvox verschil
lende onderzoekers geboeid om de vraag 
waar zijn plaats is in het systeem van de 
natuur. De ontdekker Van Leeuwenhoek 
schrijft reeds: ..Dit was voor my een aan
genaam gesigt... te meer, omdat ik in 't 
eerst myselven inbeelde, dat het dierkens 
waren".. . 
Het zou te ver voeren uitvoerig in te gaan 
op het probleem dier-plant; deze kwestie 
is nl. niet specifiek voor Volvox maar voor 
flagellaten in het algemeen en daarnaast 

Fig. 2. Een gedeelte (15 cellen) van het 
boloppervlak van Volvox sterk vergroot. 
Pi = plasmodesmen, O = oogvlek of stig
ma, let op de plaats daarvan! 

voor myxomyceten en bacteriën. Raben-
horst heeft in 1863 als eerste duidelijk de 
Chlamydomonas- en Vo/fOAT-soorten tot 
het plantenrijk gerekend, en sindsdien is 
dit steeds meer gewoonte geworden. Het 
rekenen tot planten- of dierenwereld is 
geen uitgemaakte zaak, zolang men het 
niet eens is over de rangorde van de syste
matische criteria; neemt men als belang
rijkste dat van de beweeglijkheid, of dat 
van de celbestanddelen als contractiele 
vacuoles, stigmata of een harde celwand, 
of dat van de reactie-mogelijkheden op 
uitwendige prikkels, of dat van de voe
dingswijze, dan zal naar gelang daarvan 
de beslissing anders uitvallen. Niet vrij 
van humor maar ernstig bedoeld is de 
wenk die Klein geeft: het dualisme plant-
dier waarbij hij moest blijven, kan z.i. op
gelost worden door vast te stellen, of de 
dieren die Volvox eten herbivoor of carni-

67 



voor zijn. Hij voegt hier nog als waar
schuwing bij, dat die dieren geen Volvox 
moeten eten, alleen om de groene kleur! 
Tenslotte is Volvox al vroeg onderzocht 
op zijn oriëntatie naar het licht. De eerste 
die dit deed, is volgens Ehrenberg, Carus 
geweest in 1835, die beschreef dat Vol-
yo;c-bollen zich verzamelden aan de be
schaduwde kant van een open schaal. In 
de laatste vijftig jaar is de oriëntatie van 
Volvox uitvoerig onderzocht, vooral door 
Mast, die vele artikelen wijdde aan de 
oriëntatie van Volvox op licht en elec-
trische stroom. Zijn resultaten gebruikte 
Mast om de oriëntatie-theorie van Loeb 
(continuous-action theorie) en die van 
Jennings (trial and error theorie) te be
strijden. 

Nadat we zo Volvox in een kader hebben 
gezet, willen we in het volgende proberen, 
wat Mast schrijft over de lichtoriëntatie 
experimenteel te verifiëren. Voordat we 
over de lichtoriëntatie spreken, willen we 
weten hoe Volvox zwemt en om verzekerd 
te zijn van homogeen proefmateriaal is het 
nodig de ontwikkeling onder controle te 
houden, met andere woorden Volvox te 
kweken. 

Het kweken. 

In do litteratuur vinden we enkele aan
wijzingen voor het samenstellen van een 

Fig. 3. A, Volvox van opzij. B, Volvox 
van boven; de pijl geeft de draairichting 
aan. 

cultuurvloeistof voor Volvox. Evenwel 
heeft iedere onderzoeker óf zijn eigen 
recept, óf hij heeft zelfs elke poging tot 
kweken opgegeven en haalt elke dag op
nieuw zijn Vb/yox-materiaal uit de natuur. 
Het eenvoudigst gaan we bij het kweken 
als volgt te werk: W e nemen wat water 
uit een sloot of plas waarin Volvox voor
komt, filtreren dit en koken het daarna. 
Deze voorzorgen zijn noodzakelijk omdat 
het aantal Vo/fo;c-vijanden legio is. Naast 
voor de hand liggende rovers als water
vlooien, kevertjes enz,, heeft Volvox nog 
als speciale vijanden twee soorten rader-
diertjes, die de Volvox-ho\ weten binnen te 
dringen, daarin blijven huizen en cel voor 
cel van binnenuit afplukken: Hertwigia 
volvoxicola en Diglena volvoxicola. Ten
slotte is er nog een kleine, zich snel voort
plantende amoebe-soort (iets groter dan de 
cellen van Volvox aureus), die aan de 
binnenkant tegen de Volvox-ho\ zit en de 
cellen successievelijk oplost; deze amoebe 
heb ik nergens vermeld gevonden. Deze 
endoparasieten zullen ons later nog van 
nut zijn. als we handelen over de licht
oriëntatie, maar in een Vo/yox-kweek zijn 
ze niet te gebruiken. 

W e kunnen een culture het beste beginnen 
met één Volvox, die we een poosje laten 
rondzwemmen in gedestilleerd water, 
waardoor hij zich bevrijdt van eventuele 
(kiemen van) andere organismen, die 
zich anders ten koste van de Volvox in 
onze cultuurvloeistof zouden kunnen ont
wikkelen. Is onze Volvox daarna onder 
een microscoop vrij bevonden van para
sieten, dan is hij geschikt om als stam-
kolonie te dienen, die ons door vegetatieve 
vermenigvuldiging genetisch gelijksoortige 
organismen zal leveren. W e brengen hem 
over in een kweekkolf met het gefiltreerde 
en gekookte slootwater, sluiten de kolf af 
met een wattenprop en zetten die voor het 
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raam. terwijl we ervoor zorgen dat hij niet 
in de zon komt. Eens per tien dagen on
geveer. kunnen we rekenen op een nieuwe 
generatie. 

Het zwemmen. 

Meende Van Leeuwenhoek (1702), dat 
Volvox door het water rolde als een knik
ker over de grond. Rösel von Rosenhof 
(1755), dat de puntjes op het oppervlak 
(de cellen dus) gaatjes waren waardoor 
water naar buiten gespoten kon worden, 

ft\ _ H , ̂ c rn 

o.i mm 

Fig. 4. Gedeelte van de Volvox-kolonie, 
waarin één cel is getekend, met stilstaande 
flagellen. G — grens van de Volvox-
kolonie. C = Volvox-ce/, O z - oogvlek. 

„zodat Volvox zich als een raket beweegt 
en wel naar alle kanten willekeurig", 
Schrank (1776), dat door verplaatsing 
van de dochterkolonie in de moederbol het 
zwaartepunt veranderde, wat dan zou 
resulteren in de voortbeweging van Vol
vox, Carus (1835), dat de voortbeweging 
tot stand kwam door een oscilleren van 
het gehele bolcppervlak waardoor een 
wervelbeweging zou ontstaan, sinds 
Ehrenbergs indrukwekkende boek in 1838 
verscheen, weten we dat de zweepharen 
of flagellen („Rüssel") de voortbewe
gingsorganen zijn. Ehrenberg nam waar. 
dat als hij kleurstof in het water deed bij 
een tussen object- en dekglas vastgeklem

de Volvox er een krachtige stroming om 
de bol zichtbaar werd, waarvan de richting 
door de polaire bouw van de Volvox werd 
bepaald. 
Hoewel men de laatste tijd door elec-
tronen-microscopisch onderzoek enig in
zicht gekregen heeft in de fijnere bouw 
van de flagellen en ciliën, heeft dit onder
zoek ons nog geen antwoord gegeven op 
de veelomstreden kwestie van de form van 
de flagelbeweging. Omdat het niet van te 
voren te zeggen is of Volvox beantwoordt 
aan één van de vele theorieën die de vorm 
van de flagelbeweging betreffen (bv. de 
schroef- en de propellertheorie) of mis
schien op een aparte wijze zich voort
beweegt, zijn we aangewezen op onder
zoek van het organisme zelf. 
De beste manier om de flagellen te zien 
te krijgen is gebruik te maken van donker-
veld-belichting. Het belangrijkste bezwaar 
bij het waarnemen van de flagellen in dit 
donkerveld is, dat we verblind worden 
door de sterk oplichtende Vb/cox-cellen, 
zodat we de uiterst subtiele flagellen niet 
meer kunnen zien. Dit bezwaar bracht 
Ulehla 1911 tot de bewering, dat de Vol-
co^r-flagellen met deze methode niet zicht
baar gemaakt kunnen worden. Door nu de 
condensor steeds zo in te stellen, dat (in-
plaats van de in de handleiding voorge
schreven gesloten lichtvlek) een zo grote 
lichtring ontstaat, dat alleen de periferie 
van de maximale optische doorsnede 

Fig. 5. De baan van de flagellen, zoals 
die oplicht in het donkerveld. 
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Fig. 6. In het midden een losse Volvox-
ce/, die een eigen beweging uitvoert (twee
maal rond per seconde). Fb = flagelbasis 
(de flagellen zijn niet aangegeven). 

wordt belicht, kunnen we dit bezwaar 
grotendeels opheffen. 

De volgende waarnemingen zijn gedaan: 

1. De flagellen zijn bij een van opzij ge
ziene Volvox gericht als in figuur 3A aan
gegeven. Stellen we in op het equatoriale 
vlak, dan zien we de flagellen gericht zo
als is aangegeven in fig. 3B. Dit laatste is 
duidelijk te zien bij een Volvox in een 
objectglas met ingeslepen holte, die tegen 
het dekglas aanzwemt en dat een tijdlang 
op dezelfde plaats voortzet. Combineren 
we beide waarnemingen dan volgt daaruit 
dat do flagellen naar links-achter slaan. 

2. Als de flagellen stoppen (t.g.v. ver
hoging van de lichtintensiteit, zie onder) 
hebben ze de vorm en stand als getekend 
in fig. 4. 
3. De gehele door een flagellenpaar be
schreven baan doet zich in het donkerveld 
vóór ongeveer als een driehoek, fig. 5. 
4. Ook langs indirecte weg kunnen we 
iets te weten komen over de flagelslag: 
drukken we een Volvox stuk tussen ob
ject- en dekglas. dan raken soms cellen 
los die nog een tijdlang een eigen bewe
ging houden. Vaak raken ook cellen van

zelf los van de flarden van het gat in de 
generatieve pool (G.P.) waardoor de 
dochterkolonies verdwijnen of verdwenen 
zijn. Deze cellen maken een draaiende 
beweging om een eigen as (fig. 6) . 
Nemen we aan dat de flagellen niet in 
een plat vlak slaan, maar een schroef-
beweging maken, dan zou een losse cel 
niet alleen om de as loodrecht op het 
vlak van tekening draaien, maar ook nog 
om een as die door de flagelbasis en het 
celcentrum loopt. 

5. In visceus milieu zien we een flagelslag 
als getekend in figuur 7 (1 en 2 zijn op
eenvolgende stadia van de teruggaande 
beweging). Vergelijken we de snelheid en 
de draaiing van een zwemmende Volvox 
in normaal water met die in visceus milieu, 
dan blijken beide grootheden evenredig 
met de toename van de viscositeit af te 
nemen. Deze uitkomst geeft dus geen 
grond voor het vermoeden, dat de vorm 
van de flagelslag bij verhoging van de 
viscositeit verandert. 

Fig. 7. De flagel in visceus milieu (zie 
tekst). 

W e krijgen dus samenvattend de volgende 
indruk van de vorm van de flagelslag: 
Een, van de sensitieve pool gezien, links 
achterwaarts gerichte slag, die in een plat 
vlak van loodrecht op het oppervlak tot 
± 45° verloopt. W e vinden dus voor deze 
flagelslag een soortgelijke beweging als in 
de leerboeken is beschreven voor de ciliën. 
Mast (1926) veronderstelde een soort-
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gelijk zwemmechanisme, hoewel hij de 
flagellen van de Volvox niet had gezien. 
De twee bewegingen van Volvox laten 
zich uit deze flagelslag direct afleiden: de 
voortbeweging is te danken aan de achter
waarts gerichte component van de flagel
slag, de draaiing aan de zijwaarts gerichte 
component. De draairichting is vast, 
namelijk van de sensitieve pool gezien 
steeds kloksgewijs. 
Merkwaardig is in dit verband dat de 
verwante soort Gonium pectorale zwemt 
met een propellerflagel. die ook verant
woordelijk is voor de van-voren-gezien-
kloksgewijze draaiing. 
W e kunnen nu de hypothese van Lowndes 
(1944), dat iedere flagel een water
stroompje naar de Volvox-ho\ toezuigt en 
dat de voortbeweging slechts plaatsvindt 

Zoctwatcrkwal. In aansluiting aan de korte mede
deling in De Levende Natuur van november 1958 
moge ik verwijzen naar mijn mededeling over het 
Zoetwaterkwalletje in Venlo in ,,Dc Zwerver" van 
1955, blz. 63. A. J. PIJPERS. 

Turkse tortel. Op 21 december 1958 zat een 
Turkse tortel (Streptopelia decaocta) te broeden in 
de voortuin van het Geologisch Bureau te Heerlen. 
Weliswaar komen Turkse tortels reeds enige jaren 
voor in Maastricht, maar volgens mededelingen 
waren ze nog niet aan deze kant van de Maas 
waargenomen. Het nest zat in de top van een 
Cryptomeria japonica, deze staat slechts een 10 cm 
verwijderd van het trottoir langs de zeer drukke 
verkeersweg naar de Oude Mijnstreek en Aken. 
Aan de overkant van de straat is de begraafplaats. 
achter het gebouw zijn nog vnj grote tuinen met 
hoog opgaande bomen. Dit is het tweede broedsel 
op die plaats. Het eerste verliet het nest op 11 nov. 
en dit verliep in het begin niet al te voorspoedig. 
Een paar dagen van te voren zat één van de twee 
jongen in het voortuintje, zowat onder een daar 
geparkeerde auto, en daar het niet gevoerd werd. 
plaatsten we het, met zeer veel moeite, weer in het 

doordat bepaalde, willekeurige cellen hun 
beweging een tijdlang stoppen, vervangen 
door de voorstelling dat de voortbeweging 
op een meer economische wijze in zijn 
werk gaat. Bovendien hield Lowndes geen 
rekening met de polariteit van dit orga
nisme. 
Volgens Brown (1945) voert de Volvox-
flagel alle bewegingen uit die mogelijk zijn 
voor een aan één uiteinde gefixeerde 
draad; Brown schrijft dit toe aan de on
natuurlijke omstandigheden waaronder hij 
waarnam. Hoe de natuurlijke bewegingen 
plaatsvinden worden we van Brown niet 
gewaar. Dit zijn de enige directe waar
nemingen over de flagelbeweging van 
Volvox, die ik in de litteratuur heb aan
getroffen. 

(wordt vervolgd) 

nest. Op 11 november verlieten beide jongen het 
nest, één bleef een volle week in de Cryptomeria 
zitten op enkele meters afstand van het nest, het 
tweede bereikte de begraafplaats. Jong no. 1 beland
de weer in het voortuintje en dat hebben we toen 
maar gezet op het platte dak van het bureau aan 
de achterkant, vanwaar het met enige moeite in 
een kerseboom terechtkwam. Het werd direct door 
de oude vogels opgemerkt en gevoerd. Na enkele 
dagen begon het pas te vliegen en nu verscheen 
het andere jong ook in de achtertuin. O p het platte 
dak werd geregeld voer gestrooid en alle vier 
de vogels kwamen daar eten en drinken. Ze waren 
bijzonder mak en soms goed waar te nemen op een 
afstand van een meter. Ook is eens een vogel bij 
de buren de keuken binnen gevlogen om zich te 
goed te doen aan een bak hondevocr. Een week 
later begonnen de oude vogels het nest weer op te 
knappen en gebruikten hiervoor jonge twijgen van 
Taxus, van binnen werd het bekleed met ranken 
en vruchttakjes van Ampelopsis. De tortels zaten 
veel in de Taxus en zochten die ijverig door. Zeer 
waarschijnlijk deden ze zich te goed aan de bessen. 
Echter dit feit kon niet geconstateerd worden. Ten
slotte. als ze het nest naderden, of hun jongen, toen 

Vragen en korte mededelingen 
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