
EUPLECTELLA 
ASPERGILLUM Owen
DE BLO EM ENM AND 
VA N  VENUS

A fb . 1
Rechtsboven: Euplectella aspergillum Owen, cJe glasspons. 
Linksonder: enigszins vergroot detail van het kiezelskelet. 
Rechtsonder: detailopname van de zee f plaat.

door B. E N T R O P 
Illustraties van de schrijver

Euplectella aspergillum Owen is één van de glasspon- 
sensoorten  en kom t voor in de diepzee van de weste
lijke Indo-Pacific en de Indische O ceaan. Z ijn  ver- 
spreidingsdiepte ligt tussen de 200-1800 meter.
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V ooral in de w ateren rond Japan  en de Filippijnen kom en op 200-300 m eter diepte dichtbezet- 
te kolonies van deze prachtig gebouw de sponsen voor (afbeelding 1). De Filippijnse vissers 
verzam elen deze dieren als souvenirs voor de toeristen. Een buigzam e bam boestok  w aaraan 
vele vishaken bevestigd zijn, w ordt over de bodem  voortgesleept. De vishaken blijven gem ak
kelijk in de structuur van de sponsen hangen. Zij w orden aldus uit de bodem  getrokken.
De sponsen zitten met glasachtige haren aan  de onderzijde van de spons in de bodem  veran
kerd. V erder bestaan  ze u it een holle buis (het skelet) die van boven afgesloten is d oo r een fraai 
geperforeerde zeefplaat.
Het laat zich begrijpen dat toen deze fascinerende wezens voor het eerst uit de diepzee werden 
opgehaald , zij spoedig voor enorm e bedragen naar de verschillende m usea over de gehele we
reld verdw enen. De eerste exem plaren m oeten ongeveer f. 600,- gekost hebben. In 1874 was de 
prijs reeds gedaald to t f. 80,-, in 1928 to t ongeveer f. 20,-, terw ijl in het Zeebiologisch M u
seum in Den H aag zeer fraaie exem plaren voor f. 12.50 aangeboden w orden.
G lassponsen zijn begeerde verzam elstukken en niet ten onrechte. Wie de ragfijne bouw  van 
deze fragiele creaties bekijkt staat versteld van de zinvolle constructie van zulke laag ontw ik
kelde dieren als sponsen zijn. Sponsen im mers zijn vrijwel de eerste levensvorm en geweest, 
welke uit meer cellen bestonden. H un voorgangers w aren slechts eencellige p lanten  en dieren. 
In de anatom ische bouw  van sponsen zijn nog de vorm en van eencelligen als p ro tozoa  en fla- 
gellaten te herkennen.
Een spons zou misschien vergeleken kunnen w orden met een conglom eratie van vele verschil
lende reeds eerder bestaande celvorm en, die voor het eerst in coöperatief verband gingen sa
m enw erken. Met elkaar vorm en zij een com plete nieuwe levensvorm die spons heet.
Lang heeft men gemeend dat een spons geen dierlijk wezen was, alhoewel A ristoteles toch  al 
de overtuiging had wel met een dierlijk organism e te doen te hebben. Eerst in 1765 bevestigde 
John  Ellis deze wijze zienswijze van A ristoteles. Ellis herontdekte de w aarheid van de w a
terstroom , die door een spons voert als m ede ,,de  slow m otions”  van enkele delen van de 
spons.
O ok u kun t deze bewegingen w aarnem en. In het sluisje bij Ierseke - bij de excursiebezoekers 
wel bekend - zijn hele kolonies zaksponsjes Scypha ciliata (Fabricius) te vinden (afbeelding 2).

A fb . 2
Groepje van 3 zaksponzen - Scypha ciliata (Fabricius) 
met wijdgeopende uitstroomopeningen (oscula).
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A fb . 3
Schematische lengtedoorsneden door de verschillende sponslypen.
Van links naar rechts evoluerend: Ascontype, Sycontype en Leucontype.
De pijltjes geven de waterstroom richting aan.
Bij A een geeselkamer waarvan de wanden geheel bedekt zijn met geesekeUen (choanocyten). 
Zie voor verdere verklaring in de tekst.
(Naar de Literatuur).

Bij aanrak ing  trekt het kraagje rond de uitstroom opening zich direct sam en. U ziet, tijdens 
het veldwerk kun je  wat leren.
Onbeweeglijk zitten de sponsen als onregelm atige klom pen op de zeebodem  aan een o f ander 
substraat vastgehecht. Soms is die vorm niet zo willekeurig m aar zien we sponsen in de vorm 
van een vaas, een beker, een urn o f meer bladachtig.
H un g roo tte  varieert van enkele milimeters to t 1,50 m. en hun kleur is doorgaans een on
bestem d vuilgeel, wittig, donkerbruin  met uitschieters in vurig rood, blauw o f  knal geel. 
Allen hebben zij met elkaar gemeen, dat in hun bouw een zekere evolutie te onderkennen valt. 
M en verdeelt de sponsen naar hun inwendige bouw in 3 typen: het Ascon-, Sycon- en Leucon
type.
In de loop der tijd evolueerde het simpele A scontype naar het anatom isch ingewikkelder 
systeem van het Leucontype.
W anneer we afbeelding 3 bekijken, w aar de drie typen naast elkaar zijn afgebeeld, zien we dat 
het kanalensysteem , w aardoorheen het zeew ater met het voedsel getransporteerd  w ordt, 
steeds gecom pliceerder w ordt.
Bij het A scontype kom t het zeewater met het planktonvoedsel via poriën in de w and binnen, 
bereikt dan  een grote holte, w aarvan de wand geheel bedekt is met cellen die het voedsel uit 
het zeew ater m oeten halen: de zgn. choanocyten. Via een vrij grote opening bovenin de spons - 
het osculum  -, een soort schoorsteentje, verlaat het w ater de spons weer.
Bij de m eer ingewikkelde typen doorspoelt het zeewater een com plexer systeem van gangen en 
kam ertjes - de zgn. geeselkamers.
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In de geleilaag w aarin de verschillende cellen ingebed liggen, treffen  we cellen aan  - de spicula- 
cellen -, die met elkaar een skelet vorm en dat aan  de min o f  meer zachte spons enige stevigheid 
zal verlenen. Z o ’n skelet kan opgebouw d zijn uit kalk o f  silicium. V ooral bij onze glasspons 
vorm en de silicium naalden een fraai sam enhangend geheel, m aar bij andere sponsen liggen de 
naalden o f  andere vorm en (afbeelding 4) in losser verband in de geleilaag van de spons.
U kunt de naalden goed te zien krijgen door een stukje broodspons, Halichondria panicea 
(Pallas), dat ook in Zeeland veelvuldig te vinden is, onder het m icroscoop uiteen te rafelen. 
Bij de badspons - een ieder wel bekend - zijn de spiculae door een hoornachtige s to f vervan
gen. D aardoor is een badspons zacht en kan als babybadspons gebruikt w orden.
Wie de anatom ische tekeningen van de Ascon - Sycon - en Leuconspons goed bek ijk t, zal in 
het inwendige geen organen als spijsverteringskanaal, uitscheidingsorgaan, ovarium  o f  testis 
kunnen ontdekken. Dat is ook niet nodig. Elke choanocyte neem t zelfstandig voedsel op o f 
geeft hiervan een deel door aan cellen die zelf geen voedsel uit het w ater kunnen vangen, zoals 
b.v. de cellen die de skeletdelen m oeten produceren.
Elke cel geeft zijn afvalstoffen direct aan het doorstrom ende w ater af, zodat de spons b.v. 
geen orgaan  als onze nieren nodig heeft.
N a deze wat algemene inleiding over sponsen keren wij terug naar onze glasspons: Euplectella 
aspergilum  Owen. De Engelse naam  voor dit p ronkstuk je  van bouw kunst luidt Venusflower- 
basket. De Duitsers noemen hem V enuskörbchen m aar ook wel G ieskannenschw am . W ij zou
den hem misschien ook wel G ieterspons kunnen noem en. Het tralieachtige netw erk bovenaan 
lijkt wel wat op hel geperforeerde m ondstuk van een tuingieter.
Een andere naam  in het Engels is W atering-can sponge.

Een greep uit de vele vormen waarin sponsnaalden (spiculae) in verschillende sponssoorten 
kunnen voorkomen.
Rechtsboven: 8 spiculae - zgn. zesstralers - met elkaar versmolten tot een sterke en fraaie  
constructie. Deze vorm wordt in de glasspons aangetroffen.
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A fb . 5.
In een met goudpapier beplakte 
doos wordt de glasspons met zijn 
inwonend kreeftenpaartje in Ja
pan als huwelijksgeschenk aange
boden.

DE G LA SSPO N S IN H ET VOLKSGEBRUIK
Toen ik in 1971 in Japan  op verzamelrcis was, kreeg ik van een relatie een geschenk in de vorm 
van een met goudpapier beplakte schoenendoos.
Toen ik hem opende lag in een soort bedje van groene chenille een fraaie glasspons (afbeelding 
5). N aar mij werd verteld was het een bruidsgeschenk dan men aan het jonge bruidspaar aan
biedt bij de bru ilo ft. De betekenis hiervan schuilt in het feit, dat in de spons een paartje  kreef- 
taehtigen leeft. Het m annetje en het w ijfje komen er als jonge dieren in, verschalen en groeien 
binnenin de spons en kunnen daarna hun vrijwillige gevangenis niet meer verlaten. Zij zullen 
altijd  sam en moeten leven tot de dood hen scheidt. V oorw aar een fraaie symboliek voor het 
jonge paar, dat elkaar ook eeuwig trouw  belooft. De twee kreeftjes leven kennelijk gelukkig in 
hun vrijwillige gevangenis, hetgeen dan ook de jong  geliefden wordt toegewenst.
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