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I .  

Na groote verbrandingen van de  hu id, verwijdere men zoo 
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1 1 .  

De acidosis van het bloed bi j zwangeren, beteekent niet een 
vermeerdering van zuurproductie, doch een gebrek aan alkal i .  

1 1 1. 

I ndien in het verloop van een acute otitis media met ruime 
etterafvloed een gelijkzijdige facialis-paralyse optreedt, is mas
toid-operatie aangewezen. 

IV. 

De pijnen bi j  den platvoet zi jn in menig geval toe te schrijven 
aan traumatische neuritische veranderingen in de plantair
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V. 

De opvatting, dat de tumoren u itgaande van de meningen 
tot een afzonderlijke g roep moeten gerekend worden, (Ober
ling ; meningiomen) is on juist. 

VI .  
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I N L E I D I NG. 

In 1 9 1 1 beschreef G i o v a n  n i V i t a I i een zintuigorgaan, 
dat hij bij vogels had ontdekt. 

Bij een embryo van een musch ter lengte van 36-38 som i eten 
zag V i t a I i het orgaan het eerst als een ectodermale ver
dikking aan den dorsalen wand van de eerste kieuwspleet. 
Later werden andere stadiën door hem bestudeerd en eindelijk 
vond hij bij de volwassen musch het orgaan als een epitheliaal 
b laasje, aan den medialen wand van de trommelholte, besloten 
in een beenig kanaal, waarin ook de art .  ophthalmica ext., de 
vena auris en een laterale tak van het ganglion geniculi ver-

• loepen. Volgens de onderzoekingen van V i t  a I i zou dit orgaan 
een belangrijke functie bij het vl iegen bezitten, reden waarom 
hij h�t "orgaan van het vlif!gen" (organo del volo) noemde. 
Hierin werd hij versterkt door het vinden van het orgaan bij 
een vleermuis, Vesperugo pipistrellus. 

Het is opmerkelijk, dat er behoudens enkele F ransche referaten, 
al leen ltaliaansche literatuur over d it onderwerp te verkrij
gen is. Well icht is dit toe te schrijven aan het feit, dat de 
ltal iaansche taal zoo weinig beoefend wordt. Dank zij Prof. 
B e n  i a m i n  s, die de ltaliaansche stukken vertaald heeft, heb 
ik kennis kunnen nemen van de ltaliaansche geschriften, die 
over dit onderwerp verschenen zijn. Van een bevestig ing van 
de bevindingen van V i t a I i bu iten Ital ië, is dan ook zoo goed 
als n iets te vinden. Slechts een korte zinsnede van K o I m e  r 
i n  het Handbuch der Neurologie des Ohres, Bd. 1 "Es fiel 
mir leicht, die von ihm, (V i t  a I i), durchaus zutreffend darge
stelften Einzelheiten aufzufinden," duidt erop, dat V i t a  I i 's 
onderzoek, althans voor een deel, in een ander land nage
daan is. 
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De beoordeeling van het belang, dat het orgaan bezit, is 
dan ook uit de literatuurstudie niet verder mogelijk geweest. 
In den laatsten tijd is er echter een aanwijzing gekomen, waaruit 
de mogelijkheid blijkt, dat wij inderdaad met een belangrijk 
orgaan te doen hebben. 

In 1 922 toch beschreef P r o f. V a n W ij h e  bij Selachiër
embryonen in het verloop van het spuitgat (spiraculum) en 
daarmede in samenhang staand, een fraai orgaantje, dat hij 
spiraculairzintuig noemde. Het ontstaat uit het ectodermale 
deel van de eerste kieuwspleet en wordt door hem gehouden 
voor het homolog on van het orgaan van V i t  a I i. Het blijkt 
uit de literatuurstudie van V a n W ij h e, dat reeds in 1 885 

V a n B e  m m e  I e  n en W r i g h t het orgaan bij embryonen en 
volwassen Selachiërs vonden. 

Hieruit blijkt, dat het orgaantie wel een belangrijker alge
meene beteekenis moet hebben, zoodat het zeer de moeite 
loont het onderzoek van V i t  a I i te herhalen. 

Dit is door mij geschied wat betreft de embryologie, de 
anatomie en de histologie. De bevindingen wordën in dit proef
schrift medegedeeld. 

• 



HOOFDSTUK I .  

Literatuuroverzicht. 

§ 1. Een en ander over den aanleg van zintuigorganen uit het epitheel 
van de buitenste kieuwspleetzakken. 

In 1 883 heeft V a n W ij h e het eerst bij Selachiërs aangetoond, 
dat er vereeniging van hersenzenuwen met zekere ectodermale 
organen bestaat. Hij kwam tot de volgende conclusies : 

" Die Rami dorsales dieser Wurzeln innerviren Schleimorganen 
welche warscheinl ich an der Bildung der sie versergenden Nerven 
theilnemen. Die dorsale Wurzel des ersten, zweiten und dritten 
segmenten (resp. der ophthalmic. prof., die Hauptmasse des 
T rigeminus und des F acialis) besitzt einen nach vorn gerichteten 
sich gablig theilenden Ram. dorsalis. Der zweite (zum vierten 
segmente gehörige) Ram. dorsalis des Facialis ist der Acusticus. 

Der Ramus praetrematicus und der Ram. pharyngeus werden 
als eine Verschmelzung des Ram. ventralis mit der hinteren, 
oberen Wand der Kiementasche angelegt. . 

Das Ganglion wird durch eine grosse gangliöse Masse reprä
senti rt, welche eben angefangen ist, sjch für jeden der vier 
Zweige in ein besanders Ganglion zu d ifferenziren. Der eine 
Zweig, der R. ventra lis läuft hinunter zur obern, hinteren Wand 
der ersten Kiemenspalte, mit deren, an dieser Stelle verclicktem 
Epithel er zusammenfliesst." 

Wij vinden dus bij V a n W ij h e  een eerste aanduiding van 
een aanleg van een orgaan van epithelialen bouw, gelegen in 
de eerste k ieuwspleet, welke in innigen samenhang staat met 
zenuwelementen. Wij zu llen h ieronder zien, dat dezelfde onder
zoeker ongeveer 40 jaar later de verdere ontwikkeling van dit 
orgaan tot klaarheid gebracht heeft, een onderzoek, dat voor 
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het door mij behandelde onderwerp van groote beteekenis zal 
blijken te zijn. 

Door A u g u st F r  o r i e p  is in  1885 het eerst gewezen op 
epitheelinstulpingen bij den top der kieuwspleten bij zoogdier
embryonen, die i n  verband staan met de gangliën der bran
chiale hersenzenuwen en die door hem voor rudimentaire zintuig
organen gehouden werden. Hij kwam tot volgende resultaten : 

"Die drei mit Kiemenspalten und Schlundbogen in Beziehung 
stehenden Kopfnerven : F acial is, Glossopharyngeus und V agus, 
stimmen bei jungen Säugethierembryonen ausser in anderen 
Beziehungen auch darin überein, dass ihre Gangl ien in eigen
thümliche innige Berührung mit der Epidermis treten. Die 
Berührung wird dadurch herbeigeführt, dass einerseits die 
Epidermis sich verdickt und grubenförmig einsinkt, anderer
seits das der Körperoberfläche genäherte Ganglion sich der 
Einsenkung gegenüber vorwölbt. So kommen Organanlagen 
zustande, im welchen sich Gang liënzeilen in unmittelbarer 
Berührung mit ektodermalen Epithelzellen befinden, derart dass 
die Grenze beider Gewebsqualitäten n icht überal l  mit sicherheit 
festzustel len ist. 

Obgleich die betreffenden Nerven in diesen Epidermis
verbindungen nicht ihr peripherisches Ende erreichen, sondern 
aus dem distalen Pol des die Verbindung herstellenden Gang
l ions austretend, weiter ziehen, so müssen d iese Verbindungen 
dennoch als Anlagen von Sinnesorganen, welche nicht mehr zur 
Entwickelung gelangen gedeutet werden. 

Über die specifische Natur dieser Sinnesorgane kann nichts 
Bestimmtes ausgesagt werden, die al lgemeine Übereinstimmung 
ihrer Anlage mit der Anlage der Organe der Seitenlinie weist 
sie in dieses Organsystem. 

Die Lage dieser rudimentären Sinnesorgane ist für die drei 
Nerven übereinstimmend: der dorsale Rand der Kiemenspalten. 
Sie könnten deshalb vielleicht n icht unpassend kurz als die 
"Organe der Kiemenspalten" bezeichnet werden. 

Es l iegt nahe, dem zwischen Facialis und Glossopharyngeus 
eingeschalteten Acusticus und seine Verbindung mit dem Epithel 
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der Gehörblase, als eine den Organen der Kiemenspalten sehr ähn
l iche Anlage in die hier varliegende Erörterung herein zuziehen. 

Oralwärts vom Facialis und dem ihm zugehörigen Organ der 
ersten Kiemenspalte finden sich keine Spuren ähnlicher Organe 
mehr. Speciell am Ganglion Gasseri ist keine Andeutung einer 
Verbindung mit der Epidermis nachzuweisen . 

Ein typischer Visceralbogennerv, wie solche bei Säuge
thierembryonen noch zur Anlage kommen, entspricht in seiner 
Lage regelmässig einer Kiemenspalte , er tritt mit seinem 
Gang lion an den dorsalen Rand derselben hera b ,  und sein 
Ganglion wird hier zum T räger einer Sinnesoberfläche der Spalte. 
Die Zeit des Bestandes der Kiemenspaltenorgane scheint sich 
bei R indsembryonen, soweit mein Material ein Urtheil gestattet 
auf die Altersperiode zu erstrecken, in welcher die Körperlänge 
von 6 auf 1 2  mm. steigt. 

An den drei Nerven übereinstimmend gehen aus den Kiemen
spaltenorganen keine definitiven Bildungen hervor, was von 
ihnen übrig bleibt, ist lediglich die gangliöse Anschwellung des 
Nerven, welche ursprünglich die nervöse Unterlage des Sinne
sepitheliums gewesen ist. Diese Gangliën, Ggl. genicu li, Ggl .  
petrosurn und Ggl .  nodosum, s ind demnach als rudimentäre 
Organe zu betrachten, sie stellen die Ueberreste phylogenetisch 
verloren gegangener Sinnes-werkzeuge dar." 

Men ziet hieruit en het kan al niet du idelijker beschreven 
worden , dat F r  o r i e p  den aanleg van zintuigorganen in de 
ectodermale kieuwspleetzakken gezien heeft bij zoogdier
embryonen, doch dat die organen niet tot verdere ontwikkeling 
komen. Hij meent daarom de in nauwere aanraking daarmede 
geweest zijnde gangliën als rudimentaire zintuigen te moeten 
opvatten. 

Uit de l iteratuurstudie van Prof. V a n W ij h e  (zie hieronder) 
blijkt, dat onafhankelijk van elkaar, in het zelfde jaar 1 885, een 
publicatie van W r i g h t en van V a n B e  m m e  I e  n verscheen, 
waarin medegedeeld wordt, dat zij bij een aantal Selachiërs, 
zoowel embryonen als volwassen dieren, bij de ventrale uitstul
ping van de eerste kieuwspleet een vormsel in de gedaante 
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van een ovaal blaasje vonden. Bij een volwassen dier werd het 
dus in de omgeving van het spuitgat gevonden. De binnenvlakte 
van dit b laasje was bekleed met hoog epithelium en door een 
korten steel met of zonder lumen met den wand van de eerste 
kieuwspleet verbonden. 

Bij een volwassen Torpedo was het blaasje zeer groot. V a n 
B e  m m e  Ie n dacht aan de mogelijkheid van een homologie 
met het suprapericardiaal-orgaan, dat aanvankelijk ook een 
enkelvoudig blaasje is, maar zegt hij : 

"Später tritt aber der grosse Unterschied ein: die supra
pericardialkörper entwiekelen sich zu drüsenartigen Gebi lden, 
die Spritzlochbläschen treiben nur eine oder zwei Ausstülpungen 
oder bleiben wohl ganz einfach." 

Verder dacllt V a n B e  m m e  I e n  aan de mogelijkheid, het 
vormsel evenals het suprapericardiaal-l ichaampje te kunnen 
beschouwen als de rest van eene oorspronkelijke k ieuwspleet. 
V a n B e  m m e  Ie n heeft n iet aan een z intuigblaasje gedacht, 
omdat hij vermoedelijk geen verzorgende zenuw heeft waar
genomen. 

Ook Jo h n B e  a r  d (1885) heeft een ectodermale verdikking 
van de eerste kiewspleèt beschreven, en wel bij lchthyopsida, 
die slechts van voorbijgaanden aard zou zijn. Hij besloot aldus: 

"Wh en the nerve reaches the level of the notochord, or a 
little below that level, it fuses with the epiblast .  At the point 
of fusion a local thickening of epiblast has previously taken 
place. After the fusion has taken place a proliferation of some 
of the cells composing the thickening ensues. The proliferated 
cells form a mass of actively dividin� elements sti l l  connected 
with the skin and fused with the dorsal root. 

This mass of cells is the rudiment of the ganglion of the 
dorsal root, and externally to it is situated the rudiment of 
the primitive branchial sense organ of that root. 

The facial g rows downwards and outwards from the neural 
crest and just under the epiblast.  

When it reaches the level of the notochord, part of it fuses 
with the sensory thickening above the hyoidarch. 
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At the point of fusion w ith the sensory thickening the 
ganglion is formed. In  this condition the nerve is to be regarded 
as passing through an ancestral stage. lts condition is then 
figured in the d iagram of a typical dorsal root, which passes 
from the brain to the primitive branchial sense organ and its 
associated ganglion above a g il l-cleft, and from which ganglion 
a nerve passes along the posterior side of the cleft to the 
musdes of the g il l ." 

Ook ·B e  a r  d heeft dus dezelfde ectodermale verdikking 
gezien, met een "rudimentair" ganglion verbonden, zoodat hij 
spreekt van een "primitive branchial sense organ." 

In 1 886 zagen Jo h n s o  n en S h e  I d o n  deze rudimentaire 
organen bij Triton cristatus. Enkele hunner resultaten waren 
de volgende : 

"a. The cranial nerves also grow out from the neural ridge, 
but are nearer to the surface than the spinal nerves, owing 
to the absence of muscle plates in the head. 

b. When each has attained a certain length, it fuses w ith 
a thickening of the epiblast, situated some distance above 
the level of the notochord. This is the case with the Sth, 7th 
and 9th nerve and probably also with the organs. 

c. At the point of fusion there is a thickening of the nerve
trunk, forming a gangliom, which afterwards recedes from the 
surface, remaining, however, attached to the sense organ bij 
a nerve." 

K a s t s c h e n k  o ( 1 887) is de eerste geweest, die een zin
tuigorgaantie in de eerste k ieuwspleet bij kippenembryonen 
beschreven heeft. Hij heeft slechts embryonen onderzocht en 
dacht dat het orgaantje op den Sen broeddag zijn hoogste 
punt van ontwikkeling bereikt had. Zijne bevindingen zijn i n  
het kort samengevat het volgende : 

"Das erste Schlundspaltenorgan erreicht die höchste Entwike
lungsstufe. Seine Abtrennung von der ersten Schlundtasche ist 
am Ende des achten T ages bereits so weit, dass es schon als 
ein besonderes Bläschen erscheint, welches nur mittelst eines 
dünnen, mit kaum bemerkbaren Lumen verschenen Stiel mit 
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der lateralen Seite der Paukenhöhle in Verbindung steht. Der 
Ouerschnitt dieses Bläschens zeigt die für jedes embryonale 
Sinnesorgan characteristische Structur. Das die innere Höhle 
auskleidende Epithel ist an einer Seite besanders verdickt und 
zwar an jener, wo mit dem Bläschen der Proc. sensorius des 
Gangl .  geniculi verbunden ist. Die Zeilen sind hoch und cylin
drisch und charakterisieren sich durch starke Färbung mit Carmin. 
Der Zellenstrang, welcher dieses Bläschen mit dem Gangl. 
geniculi verbindet, stellt unzweifelhaft den eben erwähnten 
Proc. sensorius des Ggl .  geniculi dar. In demselben bemerken 
wir in  diesem schon relativ späten Entwickelungsstadium kein� 
Nervenfasern. Auch in dem Zeilen aus welchen dieser Strang 
besteht, finden wir keine progressiven Veränderungen, dieselben 
behalten immer noch ihren u rsprüngl ichen indifferenten Cha
rakter. Deshalb glaube ich n icht, dass das Bläschen selbst 
weitere progressieve Entwickelung durchmachen kann, obgleich 
ich sein späteres Schicksal nicht verfolgt habe. Die Schlund
spaltenorgane sind rudimentäre Sinnesorgananlagen." 

Om praktische redenen onderbreek ik hier de reeks publi
caties om eerst het voor mijn onderwerp zoo belangrijke geschrift 
van V a n W ij h e  te bespreken, dat in 1 922 verscheen en 
waarin tevens de ontbrekende l iteratuur verwerkt is, waarmede 
ik dit overzicht dan kan aanvullen. 

I n  1 9.22 verscheen een publicatie van p r o f. V a n W ij h e, 
waarin hij bij Selachiërembryonen een zintuigorgaantje be
schreef, dat aan de mediale zijde van het ectodermale deel 
der eerste k ieuwspleet lag en door hem spiraculair zintuig 

genoemd werd. 
Dit orgaantje zou volgens hem het homologon van het 

orgaantje van V i t  a I i zijn. 
Volgens dezen onderzoeker "komt bij geen werveldier eene 

afdeeling van de thymus aan de eerste kieuwspleet (Spiracu
lum, spu itgat) tot ontwikkeling en schijnt er zelfs niet te 
worden aangelegd.  Daarentegen vindt men aan den wand van 
het spuitgat bij embryos of larven van de meer oorspronkelijke 
visschen, Selachiërs, Ganoïden en Dipnoi, een zintuig, dat 
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aan geen der overige k ieuwspleten wordt aangetroffen. Het 
komt bij deze visschen ook in den volwassen toestand voor." 

Uit literatuurstudie bleek aan V a n W ij h e, dat reeds W r i g h t i n  
1 885 het zintuig ontdekt heeft bij Holostei (Lepidosteus en Amia). 

Het werd gevonden in een uitstulping van den medialen 
wand van den spiraculairen k ieuwzak, en bleek verzorgd te 
worden door een tak van den ram. oticus van den n. facialis, 
die tevens takken u itzendt naar zintu igen, behoorende tot het 
systeem der zijorganen (lateralis systeem). 

V a n W ij h e  haalt nu het volgende aan uit het werk van 
W r i g h t :  

"Deze zintuigen, door W r i g h t, neuromasten ("Nervenhügel") 
genoemd, liggen, hetzij vrij aan de oppervlakte , hetzij be
schermd in zakjes, groeven of kanalen, maar ontstaan alle uit 
het ektoderm. 

Merkwaardig was nu, dat ook het zintu ig van den spiracu
lairzak den bouw van een neuromast vertoonde, hoewel W ri g h t 
moest meenen, dat het u it het entoderm ontstaan was. Het 
scheen, dat men het onverwachte voorbeeld had van een 
zintuig der chordaten, dat n iet uit het ektoderm ontstond, 
terwijl het toch verzorgd werd door eene zenuw van het 
lateralis-systeem der huidzintuigen". 

Ook P i n k u s  beschreef 10 jaar later een dergelijk blaasje 
met een zintuig in den wand bij een vertegenwoordiger der 
Dipnoi, n.l. Protopterus annecteus, waarvan hij zegt: 

"Das organ ist zweifel los ein Derivat des Seitenkanales. Ueber 
seine Bedeutung vermag ich übrigens nichts auszusagen, da 
vergleichend anatomische und entwiklungsgeschichtliche That
sachen mir bisher fehlen." 

Volgens V a n W ij h e  zouden wij de kennis der ontwikke
lingsgeschiedenis te danken hebben aan A g  a r  ( 1 906), die den 
aanleg van het spiraculum bij Lepidosiren en Protopterus onder
zocht, en aantoonde, dat het zintu ig als ectodermverdikking 
wordt aangelegd. 

Daar de aanleg van het orgaan, den top van den entoder
malen uitstu lping bereikt, die het spuitgat voorstelt en zich 



1 0  

daarna van het ectoderm afsnoert, zou verkeerdelijk besloten 
kunnen worden tot den entodermalen oorsprong .  

Hoewel A g  a r  het orgaan niet tot het zijstreep-orgaan
systeem rekent, meent V a n W ij h e op verschil lende gronden, 
dat het wel degelijk daartoe behoort. 

Wat de bevindingen bij Selachiërs betreft, heb ik hiérboven 
reeds aangehaald, dat W r i g h t en V a n B e  m m e  Ie n in het 
zelfde jaar ( 1 885) het orgaantje gezien en beschreven hebben, 
zonder de ware plaats in het orgaan-systeem te hebben kunnen 
aangeven. 

V a n  W ij h e haalt nog aan het werk van H o f f m a n n  ( 1 899), 
die o .a .  ook de uitstulping van het spuitgat bij Acanthias onder
zocht heeft. Hij vond deze bij embryos van 28 mm., waarbij 
hij ook de innervatie door een lateralistak van den n. facialis 
kon aantoonen. 

Toch heeft H o f  f m a n n het orgaantie niet als een z intuig 
geduid. 

Ik  wi l  deze paragraaf eind igen met het aanhalen van enkele 
der door V a n W ij h e medegedeelde bevindingen. 

Hij onderzocht twee embryos van Heptanchus en eenige 
reeksen dwarse sneden door Acanthias-embryos, wisselende 
van 23 tot 98 mm. lengte. 

"Bij het 23 mm. lange embryo vormt de voorwand van het 
spuitgat eene rostraalwaarts gerichte u itbochting langs het 
gehoororgaan, waarvan zij door de vena jugularis (met den 
n. facialis langs den onderrand der vena) gescheiden is. De 
u itbochting is op 7 sneden vóór de u itwendige opening van 
het spuitgat te zien en heeft den vorm van een zijdel ings 
afgeplatten kegel, waarvan de as evenwijdig aan de lengteas 
(die door de chorda gaat) naar voren loopt. 

De drie voorste der 7 sneden treffen den top van den kegel, 
die gekenmerkt wordt door zijn hooge epitheliumcellen, zoodat 
het lumen eerst op de derde snede verschijnt. 

Ook ziet men hier het einde van den tak van den ram. oticus 
verbonden met de g roep der hooge cel len. Reeds H o f  f m a n  n 
heeft er op gewezen, dat men door deze verbinding van zenuw 
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en epithelium de p laats van het orgaan kan bepalen voordat 
het scherper begrensd is. 

BiJ een embryo van 39 1/2 mm., waarvan ik (1 922) den schedel 
beschrevefl heb, heeft de dwarse snede door den voorrand 
der u itwendige opening van het spuitgat op de huid tevens 
den voorrand der inwendige opening naar den darm getroffen .  
De uitbochting is op 2 1  rostraalwaarts volgende sneden te zien. 
Zij loopt, evenals bij het zooeven behandelde embryo, langs 
het gehoororgaan naar voren, daarvan door de vena jugularis 
en den n.  facialis gescheiden. 

Vervolgen wij de u itbochting van de basis uit rostraalwaarts, 
dan zien wij haar reeds na 8 sneden veranderd in een platte, 
nauwe gang met medialen en lateralen wand. De gang strekt 
zich over 4 sneden uit en gaat dan bijna zonder verandering 
van lumen over in het topgedeelte der uitstulping, dat op 9 
sneden zichtbaar is. De mediale wand van dit gedeelte draagt 
over zijn geheele lengte een neuromast, wiens achtereinde 
scherp begrensd is. Nabij het rostrale einde (den b l inden top) 
der u itstu lping verbindt zich de tak van den ram. oticus met 
den neuromast." 

Bij een embryo van 78 mm. komt de toestand van het zin
tuigblaasje in hoofdzaak met dien van het orgaan bij het vol
wassen dier overeen, zooals dat door V a n B e  m m e  I e  n bij 
Galeoidei en roggen beschreven is. V a n W ij h e  meent dat 
deze blaasjes bij alle Selachiërs homoloog zijn en uit het 
ectoderm ontstaan, maar bij sommige vormen wat dieper in 
het spuitgat zijn gezonken dan bij andere. 

Bij een embryo van 98 mm. beschrijft V a n W ij h e  het 
orgaantje als volgt : "De uiterst fijne opening in den voorwand 
van het spuitgat is slechts op ééne snede te zien. Het orgaan 
strekt zich van hier over 50 sneden rostraalwaarts u it. Het 
loopt langs het gehoororgaan, waarvan het - als vroeger -
door de vena jugularis en de n. facialis gescheiden is. 

Het corpus van het blaasje met den langen neuromast is op 
de voorste 21 sneden zichtbaar, de u itvoergang komt op de 
volgende 29 sneden. De neuromast neemt dus bijna de halve 
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lengte van het orgaan in en is veel grooter dan bij de zijorganen 
der huid. 

Om het corpus ziet men het mesenchym zich verdichten ter 
vorming van eene bindweefselkapseL De uitvoergang vertoont 
onmiddellijk achter het corpus een anderen bouw dan verder 
kaudaalwaarts. 

Op de eerste 5 sneden achter het corpus is n . l .  de mediale 
wand van de gang verdikt tengevolge van een woekering van 
de buitenste laag der epitheliumcellen. Het ovale lumen is hier 
wijder dan op een andere p laats. De lengte-as van het ovaal 
is ongeveer tweemaal langer dan in het corpus. Op de volgende 
24 sneden wordt dit lumen steeds kleiner en bestaat de wand 
uit twee lagen van cellen . Die der binnenste laag zijn zeer plat, 
die der bu itenste laag kan men kubisch noemen. 

Van belang is het, dat het corpus van het zintuigblaasje en 
het proximale stuk (5 sneden} van de gang gevuld zijn met 
slijm, dat zich in dit stadium (en later) blauw kleurt evenals 
in de ampullair- en zijkanaalorganen. I n  het distale deel van 
de uitvoergang (24 sneden) is het slijm in mindere hoeveelheid 
aanwezig. 

Ook h ierin toont het spiracu lairorgaan, dat het tot het 
lateral is-systeem der huidzintuigen behoort, d ie veelal ook met 
den term "sli jmorganen" worden samengevat. Het directe be
wijs is nog niet geleverd, doch kan misschien bij jongere 
stadiën dan ik bestudeerd heb, gevonden worden." 

Ten slotte beschrijft V a n W ij h e nog de innervatie van het 
orgaan als een d ikke tak van den Ramus oticus, die met een 
ganglieuse verdikking ontspringt u i t  het buccal is-ganglion van 
den n. facialis. 

§ 2. Nadere gegevens over het orgaan van V i t a I i. 

In 1 9 1 1 bezig zijnde met de studie van doorsnedereeksen 
van embryonen van de musch , bemerkte V i t  a I i ,  dat aan het 
eind van het ectodermale deel van de eerste kieuwspleet, de 
ectodermale cellen hoog cylindrisch werden, en zich vormden 
tot een scherp omlijnd g roefje "(fossetta ben p ronunziata)". 
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Zijn aandacht werd vooral getrokken door het feit, dat ge� 
noemde ectodermale aan leg in dat stadium zich reeds in ver
binding bevond met elementen van den nabij gelegen aanleg 
van het ganglion geniculi . In embryonen, waarin het genoemde 
ectodermale vormsel meer in de lengte ontwikkeld was en 
den knotsvorm had aangenomen, bleek het gericht te zijn naar 
het kraakbeen van het quadraturn en de tubo-tympanale ruimte. 
Het dikke eind van de knots is in dat stadium in een blaasje 
veranderd en het steeltje, dat dit blaasje met zijn p laats van 
oorsprong verbindt wordt dan gevormd door een streng van 
cellen, die duidelijk teekenen van atrophie vertoont. Het cel
weefsel, door middel waarvan de oorsprong van het ganglion 
genicul i  in  verbinding komt in het begin met het knopje en 
later met het blaasje, neemt het karakter aan van een zenuwtje, 
dat in verdere stadiën van ontwikkeling te onderkennen is als 
een takje van de voorste splitsing van de facialis. I n  deze 
zelfde phasen is het b laasje ruim geworden, heeft zijn celver
binding met de plaats van oorsprong verloren en heeft zijn 
b lijvende topografische positie ingenomen. Het bevindt zich 
dan in verbinding met den bovenwand van de trommelholte, 
naar binnen van het kraakbeen van het quadratum, weinig 
achter het n iveau waarop de buis van Eustachius uitmondt in 
het middenoor. De wand van het blaasje wordt in een zeker 
deel gevormd door 3 of 4 lagen cellen, waarin zich zenuw
vezelen verspreiden en in een ander deel, dat daar tegenover 
gelegen is en uit één of twee lagen bestaat. Er valt dus n iet 
te twijfelen over den aard van dit blaasje, stammende uit de 
eerste ectodermale kieuwspleet : het moet zijn een zintuig
orgaantje, daar het een zenuw en nel1ro-epitheel bezit. Maar 
V i t  a I i heeft zich niet tevreden gesteld met deze embryolo
g ische gegevens ; bij de volwassen musch heeft hij het blaasje 
gevonden op de plaats, die de embryologische vondsten deden 
verwachten, dat is : in verbinping met den bovenwand van de 
trommelholte en met de articulatie tusschen het quadraturn en 
het occipitale laterale, en een weinig schuin gericht van boven 
naar beneden en van binnen naar buiten. 

• 
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Besloten in het beenig kanaal, dat de vena auris, de art. 
ophthalmic. ext. en de voorste tak van de facialis omslu it, 
staat het in verb inding met het slijmvlies van het middenoor, 
door zijn onderste en buitenste pool. 

Het blaasje bij de volwassen musch vertoont een eivormige 
gedaante en de afmetingen zijn 700 l' in de langste en 300 ,n 

in de k leinste as. 
Het epitheel van het blaasje heeft de volgende eigen

schappen: in het van zenuwen voorziene deel ziet men een 
cylinder-epitheel met cellen voorzien van zeer fijne haartjes, 
in de rest is het epitheel cubisch. Om het blaasje heen vertakt 
zich een rijk net van capil lairen en in de holte, gefixeerd met 
Flemming, ziet men een gestolde massa. 

V i t  a I i heeft ook bij andere soorten vogels naar de aan
wezigheid van het orgaan gezocht. 

In Januari 1 91 2  had hij reeds bij 8 andere soorten vogels het 
orgaan gevonden. Hij heeft bij die vogels nog beter bestudeerd 
de ontwikkel ing, de plaats bij het volwassen dier, de afmetingen, 
de innervatie en in het bijzonder de fijne structuur in verband 
met de :z;enuwverspreiding in het sensorisch epitheel . Hij stelde 
het belangrijke feit vast, dat bij de beste vl iegers, zooals bij 
de gierzwaluw het orgaan een typisch aspect verkrijgt, door 
de grootte en ontwikkeling van het neuro-epitheel . D it bracht 
V it a I i op het vruchtbare denkbeeld dat het orgaantje bij de 
vogels in zekere verhouding zou staan tot de aan die dieren 
eigen statica, " potesse avere una qualche relazione con la  
statica speciale di tali Vertebrata". V i t a l i  beschrijft de l igg ing 
van het paratympanisch orgaan bij de volwassen duif aldus : 

"Bij de duif kan men, nadat het trommelvlies is verwijderd, 
u it verschi l lende punten van herkenning precies de p laats be
palen van het beenige kanaal, waarin zich het zintuigorgaantje 
bevindt. Bij deze vogel vertoont de mediale wand van de 
trommelholte een weinig u itspringende rand, die horizontaal 
verloopt en die zich voortzet in de achterste contour van den 
recessus dorsalis cavi tympani . Die u itspringende rand wordt 
bepaald door een beenkanaat waarin de arteria ophthalmica 
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ext., de temporo-lacrymale tak van het gangl ion cerv. sup. en 
de vena auris verloopen, en waarin ook het zintuigorgaantie 
gelegen is. Die rand kru ist het ventrale eind van een verticale 
kam, die gevormd wordt door de quadrato-occipitale articu latie. 
De onderste helft van den media len middenoorwand, die blijft 
onder de beide genoemde richels, wordt ingenomen door twee 
openingen, die door een min of meer ontwikkeld tusschen
schot van elkaar gescheiden zijn. De voorste opening vormt 
de u itmonding in de trommelholte van de tuba, de achterste 
de ingang van den recessus cavi tympani .  Om de ju iste p laats 
van het kanaal, waarin zich ons orgaantje bevindt, nader vast 
te leggen, heb ik met een fijn mesje een fijne overlangsche 
snede gemaakt in de horizontale richel en toen het geheele 
preparaat ontkalkt, gekleurd, in celloidine ingesloten en in 
transversale richting in seriesneden gelegd. Uit het onderzoek 
van deze preparaten heb ik kunnen besluiten dat ik met de 
snede steeds het orgaantje geraakt heb en dat het correspon
deerde voor het grootste gedeelte met het caudale deel van 
het tusschenschot dat de tubamonding van den recessus cavi 
tympani scheidt. 

Neemt men nu als point de répère de richel, gevormd door 
de articulatio quadrato-occip itale, dan bevindt zich het orgaan 
op de hoogte van het punt waar zijn onderste einde wordt 
gekru ist door het transversale beenkanaal." 

In  het geheel heeft V i t  a I i het orgaan bij de volgende vogels 
onderzocht : 

1. Passeriformes. 

a. Passer ltaliae (L) (ltal .  musch) 6 exempt. 
b. F ring i l  la Coelebs (L) (vink) 5 
c. Coccothraustes coccothr. (L) (appelvink) 1 
d. Chelidon urbica (L) (landzwaluw) 3 
e. Hirundo rustica (L) (boeren-zwaluw) 2 " 

f. T urdus musicus (L) (zang l ijster) 2 
g. Garrulus glandarius (L) (VIaamsche gaai) 2 
h. Cipselus apus (L) (gierzwaluw) 4 " 



2. Gruiformes. 
i. Fulica atra (meerkoet) 

3. Charadriiformes. 

j. Scalapax rusticola 'L) (houtsnip) 

4. Falconiformes. 
k. Tinnunculus tinn (L) (torenvalk) 

5.  Columbiformes. 
/. Columba l ivia (Bonnet) (veldduif) 6 

6. Galliformes. 
m. Gal lus domestica (kip) 20 
n. Perdix cinerea (Briss) (patrijs) 1 

7. Coraciiformes. 
o. Athene noctua (steenuil) 
p. Strix flammea (kerku i l) 

exempl . 

Bij de twee genoemde u i len kon V i t  a I i het orgaan slechts 
in enkele stadiën van het embryonale leven v inden. Het gaat 
spoedig in ontwikkeling terug en is bij het volwassen dier niet 
meer aanwezig. Bij amphibiën en reptil iën, evenmin als bij andere 
zoogdieren dan de op blz. 1 genoemde vleermuis, (V. onderzocht 
h iervan meerdere soorten), kon hij het orgaan vinden. 

V i t  a I i heeft het niet bij het anatomisch-embryologisch 
onderzoek gelaten, doch ook het physiologisch experiment te 
baat genomen om zich van de waarde van zijn ontdekking 
te overtuigen. 

Van April 1 9 12  tot April 1 9 1 5 werden door hem vele experi
menten genomen, waarbij het orgaan één- of dubbelzijdig ver
woest werd, en de gevolgen daarvan nagegaan. 

De verwoesting van het orgaantje kon geschieden met een 
k lein lepeltje of met een thermocautère met fijne punt. 

De resultaten, die V i t  a I i bereikt heeft zijn zÓÓ belangrijk, 
dat die aan R u  f f i n  i, d ie een samenvattend overzicht geeft van 
de werken van V i t a I i de woorden in de pen geven, dat de 
ontdekking van het orgaantje, "de mooiste en belangrijkste is, 
die is gedaan op het gebied van anatomie, en physiologie in 
de eerste 20 jaren van de eeuw, waarin wij thans leven". 
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V i t a I i vond nu dat bij duiven, bij wie het orgaantje één
of dubbelzijdig verwoest was, een verminderde kracht bij het 
vl iegen bestond, waardoor ze spoedig vermoeid en met minder 
gewicht aan de pooten, konden opstijgen. 

De vermindering in kracht is op de voorste ledematen beperkt. 

De verschijnselen nemen na eenigen tijd zoodanig toe, dat 
de dieren niet meer vl iegen kunnen. Men kan dus zeggen, 
dat na dubbelzijdige verwoesting van het orgaan een du idelijke 
toestand van asthenia en atonia (Luciani) van de vleugelspieren 
optreedt, en dat die stoornissen nu en dan zoo sterk zijn, dat 
de vlucht onmogelijk is. 

Uit de stoornissen, gezien bij duiven, die éénzijdig geopereerd 
waren, kan men beslu iten, dat de invloed van het orgaan op den 
spiertonus van de extensoren en opheffers der vleugels grooten
deels homo-lateraal is. Men z iet aan den geopereerden kant 
inderdaad een vermindering in kracht van 30-60 gr. vergeleken 
bij de gezonde zijde. Bij jonge dieren, waarbij het orgaan één
zijdig verwoest is, bl ijft de spierkracht bij het groeien van 
een dier minder aan de geopereerde zijde. Om uit te sluiten, 
dat het cauteriseeren of curetteeren aan den medialen wand 
van het middenoor, veranderingen in het labyrinth zou kunnen 
geven, heeft V i t  a I i bij een duif op verschi l lende plaatsen van 
d ien wand boven en achter het orgaan b randpunten aange
bracht, zonder dat het dier eenige afwijking vertoont. 

Histologisch onderzoek van het orgaan en het centrale zenuw
stelsel van langen tijd tevoren geopereerde dieren bracht ver
rassende u itkomsten. Het bleek, dat, terwijl het inwendige oor 
steeds onbeschadigd was, er toch u itgebreide degeneraties 
bestonden in het vestibulo-cerebellaire stelsel, bestaande in 
degeneratie van cellen van de Deitersche kernen, van de vesti
bu lo-cerebellaire, piriforme en van de gemelli, verder van het 
teeturn en van het 6e hersenzenuwpaar. Hij concludeert hieruit, 
dat het zintu igorgaan in intieme verhouding staat (anatomisch 
en physiologisch) tot de k leine hersenen en wel in hoofdzaak 
door middel van homolaterale wegen, maar ook langs gekruisten 
weg . Het orgaan zou dus te beschouwen zijn als een n ieuwe 
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afferente weg, dienende om langs reflectorischen weg den nor
malen spiertonus te onderhouden. Terwijl nu volgens de proeven 
van E w a l d  de tonische invloed van het !liet-acustische labyrinth 
op het spierapparaat van het geheele lichaam werkt, wijst 
V i t a I i erop, dat zijn proeven hebben uitgemaakt, dat het 
zintu igorgaan, tenminste voor het grootste deel werkt op de 
spieren van de voorste ledematen. Na een vlugge kritiek op 
onze kennis van de functie der halfci rkelvormige kanalen en van 
het overige n iet-acustische labyrinth geeft hij zijn eigen over
tuiging weer in de volgende bewoordingen : "de functie moet 
verschi l lend zijn van die van de halfcirkelvormige kanalen en de 
wijze van prikkeling moet op een ander mechanisme berusten." 

Gegeven nu dat in het orgaan vloeistof zit, en dat het orgaan 
aan zijn voorste pool van de trommelholte gescheiden is door 
een zeer dun membraantje, gevormd door laag plaveisel epitheel, 
aan de eene zijde bestaande uit het slijmv lies van de trommel
holte, aan de andere zijde u it het lage epitheel van het orgaan, 
met een dun bindweefsellaagje ertusschen, zoo is het waar
schijnlijk, dat dit membraantie schommelingen kan ondergaan, 
veroorzaakt door druk-variaties van de lucht in de trommelholte, 
welke bij elke slikbeweging verdwijnt. Deze schommelingen 
van het membraan gaan natuurlijk over op den druk van de in 
het orgaantje aanwezige vloeistof. Ook aannemende een ge
deeltelijke u itwisseling (equi l ibreering} van den endotympani
schen druk door het u itwijken van het trommelvlies zal toch de 
toeneming in luchtdruk, die over de geheele holte heerscht op 
het membraantie van het orgaan inwerken. 

Bij elke druktoeneming in het middenoor zal dus het orgaan 
een prikkel k rijgen, waardoor de vogels kunnen waardeeren de 
dichtheid van de middenstof, waarin zij zich op dat oogenblik 
bevinden, en die langs reflectorischen weg benut wordt om de 
spierkracht te regelen, noodig om zich zwevende te houden 
en zich voort te bewegen. 

Wij zullen in Hoofdstuk IV nagaan of de resultaten van mijn 
eigen onderzoek te rijmen zijn met deze opvattingen van V it a  I i, 
omtrent de physiologische werking van het orgaan. 
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Over de andere ltaliaansche mededeel ingen kan ik kort zijn, 
daar zij slechts u it verslagen van vergaderingen bekend zijn. 

I n  1 922 verscheen een referaat van G. M e r e l l i ,  die de 
onderzoekingen van V i t  a I i bij de duif heeft herhaald. De 
laesies van het orgaan van V i t  a I i door opgewekte otitis 
purulenta of door galvanocautère hebben geen enkele stoornis 
ten gevolge gehad. 

Deze resultaten hebben M e  r e  11 i overtu igd dat het orgaan 
geen functie bezit en dat het orgaan in verschillende stadiën 
van teruggang verkeert, al naar gelang van de famil ie der vogels. 

M a  s s  i n  i meent dat men over het bestaan van het orgaan 
van V i t a I i niet behoeft te twijfelen, maar wèl kan men het 
niet eens zijn over de functioneele waarde ervan. 

Men kan veronderstellen, dat het orgaan de functie van het 
Se zenuwpàar  aanvult, door het de orientatie-zin toe te kennen. 

Aan dit orgaan en aan de halfcirkelvormige kanalen danken 
de trekvogels de ruimte-oriëntatie en eveneens het gevoel van 
de stroomingen in de lucht. 

Ten slotte vind ik nog een korte vermelding van B e  11 u c i, 
die de onderzoekingen van V i t a I i op du iven bevestigd zou 
gevonden hebben. 

§ 3. Enkele gegevens uit de ontwikkelings-geschiedenis van het 
gehoor-orgaan bij vogels. 

Om een du idelijk begrip van het in d it proefschrift beschre
ven onderwerp te verkrijgen, zal ik een beschrijving van de 
ontwikkeling van het gehoororgaan laten voorafgaan. 

Deze ontwikkel ings-geschiedenis van het gehoororgaan is 
ontleend aan het Handboek van 0 s c a  r H e r t w i g ,  is door 
R u  d o  I f K r a u s  e beschreven en zal in  het bijzonder betrek
king hebben op het gehoororgaan van vogels. 

De ontwikkeling van het gehoororgaan speelt zich af bij de 
gewervelde dieren in drie g roote, op elkaar volgende perioden. 

De eerste periode begint met een epidermis-verdikking, de 
zgn. gehoorplaat, die gelegen is terzijde van het derde hersen
blaasje. Door een instulping in het m idden van de gehoorplaat 
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ontstaat de gehoorgroeve. Door levendige celwoekeringen van 
de randen komen deze tot elkaar en ontstaat tenslotte het 
gehoorblaasje , waaru it zich verder het geheele binnenoor 
ontwikkelt. D it is dus een ectodermaal vormsel. Het ons 
bezighoudend orgaantje van V i t a I i heeft eveneens een 
ectodermalen oorsprong, doch l igt, zooals wij in  d it proef
schrift zien zullen, op een andere plaats. 

De tweede periode is gekenmerkt door u itstu lpings-processen 
welke plaats vinden aan den ventralen, dorsalen, lateralen en 
medialen wand van het gehoorblaasje, waarbij tevens de twee 
deelen van het gehoorblaasje zich van elkaar scheiden. Het 
bovenste dorsale deel heet "pars superior" en het onderste 
ventrale deel "pars inferior." 

U it de pars superior ontwikkelen zich utriculus en de half
cirkelvormige kanalen , terwijl u it de pars inferior sacculus, 
cochlea en lagena ontstaan. De op de g rens van pars superior 
en inferior in 1 91 2  door B e n  i a m i n s beschreven vierde crista 
ontwikkelt zich volgens S t  i b b e bij de lagere d ieren (visschen, 
amphibiën), uit de pars inferior en bij de hoogere uit de pars 
superior (reptil iën, vogels, zoogdieren). 

Met de afsnoering van het gehoorblaasje staat bij vele dier
klassen de vorming van een gang in samenhang. Deze gang, 
die ductus endolymphaticus s. labyrinth-aanhangsel heet , l igt 
op de grens tusschen utricu lus en sacculus. Bij de vogels heeft 
nog een uitstu lping p laats aan den medialen wand van de 
cochlea " lagena" geheeten .  

In de derde periode ontwikkelen zich pars superior en inferior 
geheel zelfstandig en raken meer van elkaar af. I n  den beginne 
staan zij n.l . in  wijde verbinding tot elkaar, terwijl in de derde 
periode deze verbinding k leiner wordt, en ten slotte een korte, 
dunne verbindingsbuis overblijft, de canalis utricu lo-saccularis. 

Het epitheel van het primitieve gehoorblaasje is n iet in  beide 
deelen hetzelfde. In de pars superior is het dunner en wel 
éénlagig, çubisch en in de pars inferior meeriagig en cylin
drisch. Aan den medialen wand van utriculus en sacculus vindt 
men in een vrij v roeg stadium als een eerste aanduiding van 
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zintuig-epitheliën een meeriagig epitheel. Evenals alle zenuw
vezels en zenuwcellen van het gehoororgaan uit het primitieve 
acusticusganglion ontstaan, evenzoo stammen alle zenuweind
organen van het vliezig labyrinth af, van de zone van meeriagig 
epitheel aan den medialen wand van het primitieve gehoorblaasje. 

Uit den utriculus ontstaan door epitheelwoekeringen de crista 
ampullari en de macula utricu l i .  Verder ontwikkelen zich de 
macula utriculi, de macula sacculi en de macula lagenae. 

Van meer belang voor het onderwerp van �ijn proefschrift is 
nu de ontwikkeling van de eerste kieuwspleet en de trommelholte. 

In een bepaald ontwikkelingsstadium treden er in de omge
ving van de mondbocht aan weerszijden daarvan, achter den 
kaakboog enkele spleten op, de k ieuwspleten . Het aantal is 
wisselend. Bij de vogels bedraagt het aantal 4. Deze k ieuw
spleten ontwikkelen zich op de volgende wijze. 

Van het epitheel der "kopdarmholte" vormen zich diepe u it
stulpingen, die evenwijdig verloopen aan de kaakbogen van 
boven naar beneden. Zij dringen het mesoderm terzijde en 
g roeien tot aan het ectoderm. Uit het ectoderm ontstaat op 
zijn beurt een instulping op die plek van aanraking, zoodat men 
diepe inwendige entodermale, en meer oppervlakkige, ectoder
male kieuwspleten onderscheiden kan. Beide zijn een tijdlang 
door een zeer dunne membraan van elkaar gescheiden, doch 
gaari ten slotte open (zie Fig. 1 4). 

T usschen de k ieuwspleten bevinden zich de kieuwbogen. 
Volgens R e  i c h e r t ontwikkelen zich bij de kip, de kieuw
bogen gedurende den 2en broeddag .  Op het eind van den 3en 
broeddag zijn alle bogen gevormd . Op het eind van den 4en dag 
bereiken de eerste- en tweede kieuwboog bijna de middellijn, 
terwijl de door hen ingenomen holte vier verhevenheden bevat, 
de colliculi b ranchialis extern i van M o I d e n  h a  u e r. Twee der 
coll iculi zitten aan den onderrand van den 1 en k ieuwboog en 
2 aan den bovenranc:l van den 2en kieuwboog. Dorsaalwaarts 
van de collicu li branchialis is een diepe inzinking, welker bodem 
de rest van de afsluitingsplaat voorstelt, en waaruit zich de 
n. facialis ontwikkelt. 
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Op het eind van den Sen broeddag is de onderkaak geheel 
gevormd en van de coll icul i branchialis gescheiden, die een wal 
voor de meatus auditorius ext. vormen. Tot zoover wat betreft 
de kieuwbogen. Reeds spoedig na het ontstaan van de eerste 
kieuwspleet treedt er een gedeeltelijke vergroei ing op van de 
randen. 

Er blijft echter een k leine groeve over, die naar de keelholte 
toe gelegen is. Uit deze mediale g roeve, de sulcus tubo-tympa
nicus geheeten, ontwikkelen zich de trommelholte en de tuba 
Eustachii .  

De trommelholte vergroot zich door een u itbochting naar 
boven, buiten en achter. 

De trommelholte ontstaat dus u it de eerste kieuwspleet en 
wel u it het entodermale deel ervan. 

Aan de ectodermale zijde blijft de eerste kieuwspleet ook 
openstaan en h ieruit ontwikkelt zich de u itwendige gehoorgang. 

Het afsluitende weefsel tusschen gehoorgang en middenoor
holte vervormt zich tot het trommelvlies en is dus aan de laterale 
zijde met ectoderm-epitheel en aan de mediale zijde met ento
derm-epitheel bekleed. 

In dit trommelvlies is bij vogels een kraakbeentje ingebed, 
het z.g. extra-columella, dat zonder gewricht overgaat in het 
eenige aanwezige gehoorbeentje, de columella of stapes, die 
in het ovale venster van het vestibulum gevat is, met een b reede 
ronde voetplaat. 

De extra-columella bestaat u it drie gedeelten, pars superior, 
-externa en - inferior, die in elkaars verlengde l iggen. De columella 
is voorzien van één spier, de musc. tensor tympani, die insereert 
aan de pars inferior van de extra-columella en aan een deel 
van het trommelvlies. De extra-columella bezit bij alle vogels 
een l igament, het z.g. l igament van P I  a t  n e r, dat langs het 
middenoor naar het achtervlak van het os quadraturn verloopt. 
Bij de kip zijn er twee andere l igament�n, d ie bevestigd zijn 
aan de pars externa en - inferior van de extra-columella langs 
de tuba Eus�achi i  verloopen en zich ten slotte i nsereeren onge
veer waar de beenige tuba in de keelholte u itmondt. 
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Omtrent de ontwikkeling van het gehoorbeentje bij vogels 
het volgende : 

Volgens S m  i t h, G o  o d r i c h en a., ontwikkelen zich de deel en 
van de columella uit den tongbeenboog. 

De columella (stapes) verbeent later en staat in een zeker 
stadium (7e dag} in ononderbroken verbinding met den gehoors
kapsel, waarvan hij later weer losraakt (8e dag}. 

Het is nu, volgens S m  i t h, n iet met zekerheid u it te maken, 
welk deel van de voetplaat van den Stapes van den hyoid
boog en welk deel van de capsula auditiva afkomstig is. 

De extra-columella b lijft u it kraakbeen bestaan en komt in 
verbinding met den m.tensor tympani .  

Volgens R e  i c h e r t z i jn homoloog, columella en stapes, 
quadraturn en inc.us, occipitale en mal leus. 
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HOOFDSTUK 1 1 .  

Embryologisch onderzoek. 

§ 1. Materiaal. 

Door de vriendelijke bereidwil l igheid van P r o f. V a n  W ij h e  
was ik in de gelegenheid een g root aantal doorsneden te 
onderzoeken van een drietal vogels : k ip, eend en meeuw in 
allerlei stadiën van ontwikkeling.  Een deel van deze preparaten 
waren bewerkt voor de dissertatie van j. H. T u n t l  e r  in 1 9 1 4  
e n  waren voor het overgroote deel nog zeer fraai van kleur, 
zoodat de op blz. 3 van diens proefschrift vermelde zinsneden 
volkomen bevestigd zij n : "Die Präparate wurden gefärbt i n  
Ammonium-karmin und nachgefärbt in P ikroammonium (S. für 
die Bereitung : P r o f. j .  W. v a n W ij h e, A simple and rapid 

method for preparing neutral pikro-carmine). Es ist mir unver
ständlich, dass diese Färbungsmittel so verkannt werden. Man 
bekommt scharfe und klare Bi lder und P räparate, die sich Jahre 
hindurch gut bewahren lassen." 

Een ander deel der preparaten was gebruikt voor het proef
schrift van T. M .  M e s d a g  i n  1 909. Zij waren geïmpregneerd 
volgens R a m o n  Y C a j a l  ( 1 903) en bleken nog in schitteren
den staat te verkeeren. 

Waar er stadiën ontbraken van de kip, werden deze door 
de laborante van ons laboratorium er bi j  gemaakt en deze 
reeksen werden met eosine-heamatoxyline gekleurd. 

Thans zal ik overgaan tot de beschrijving van de bevind ingen 
bi j  de verschillende embryonen. 

§ 2. Embryooen van de kip. 

Embryo-kip, broedtijd 2 dagen. 

Voor mijn onderzoek naar de ontwikkeling van het orgaan, 
van V i t a I i , had ik 3 reeksen van kippen-embryonen van een 
broedtijd van 2 dagen ter mijner beschikking. 
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Deze embryonen hadden van 1 4 - 16  somieten. In alle drie 
reeksen was het gehoorblaasje als een ondiepe groeve, be
staande uit 4 celldgen, aangelegd .  De bovenste cel laag bevatte 
groote, donker gekleurde kernen. Aan het benedeneind van 
deze g roeve, oraalwaarts, sloot zich direct daartegenaan een 
epitheelverdikking, bestaande u it 3 lagen cellen, waarvan de 
bovenste laag groote, donker gekleurde kernen bevatte en 
nagenoeg reikte tot vlak tegenover het entodermale deel (Ke) 
der eerste k ieuwspleet (zie Fig. 1 ) .  

0 

Uit de bevindingen bij de oudere em
bryonen kunnen wij besluiten, dat wij in 
deze epitheelverdikking vermoedelijk met 
den eersten aanleg van het orgaantje van 
V i t a I i te maken hebben. 

Van een aanleg van gangliën, zooals 
die beschreven zijn bij den ectodermalen 
zintuigaanleg, was nog niets met zeker
heid te zien. 

Embryo-kip, broedtijd 3 dagen. 

V oor het onderzoek naar de ontwikke-
Fig. 1 .  l ing van het orgaantje van V i t a l i stonden 

Em bry o- kip, 2 d.g .  br oe d- mij bij het kippen-embryo van 3 dagen 
ti jd. Geh o or blaasje (L) en 
ver di kking ect o derm (0). b roedtijd, zes reeksen in verschillende sta-
H = hersen bl aas. diën van ontwikkeling ter beschikking. 
Bi j  het nagaan der reeks van het jongste stadium, een dwarse 
doorsnede, waarbij het gehoorblaasje reeds zichtbaar was als 
een met hoog epitheel bekJeede zakvormige instulping van het 
ectoderm, die in wijde open verb inding met de oppervlakte 
stond, zag ik een kleine groeve, het ectodermale deel der eerste 
k ieuwspleet. 

Enkele preparaten verder was dit ectodermale deel naar het 
entodermale deel van deze kieuwspleet toegegroeid. Op de 
p laats van aanraking van de beide deelen had er een vermeer
dering van cellen plaats gehad. Wij vinden in dezen plaatse
lijken aanwas de epitheel-verdikking weer van het vorige stadium, 
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doch thans meer araafwaarts gedaald (zie Fig. 2). Deze plaat
selijke verdikking (0) kan waarschijnlijk de aanleg van het 
orgaantje van V i t  a I i zijn. 

(Fig. 2). 

Dit bleek inderdaad het geval te zijn 
uit het onderzoek van een iets verder 
gevorderd stadium. 

In één preparaat bleek in de kleine 
g roeve van het ectodermale deel van de 
k ieuwspleet een nauwe opening te be
staan, zoodat h ier de eerste kieuwspleet 
reeds geheel open stond met een nauw 
lumen. 

Op de overgangsplaats g ing het hoogere 
ectodermale epitheel in het entoderm over. 
Wat de verdere ontwikkeling van dit em
b ryo betreft het volgende : lateraal van 
.het gehoorblaasje was een g roote bloed
ruimte, waarin talrijke kernhoudende bloed
l ichaampjes zijn : de primitieve dorsale 
aorta. 

Embry o- ki p, 3 d .g .  broed
tijd. Verdikking ectoderm. 
(Zie bl z. 27). Mediaal van het labyrinth verliep een 
fraaie zenuwbundel. De aanleg van het hart was te zien. 

Thans zul len wij het verst ontwikkelde embryo nader onder
zoeken. De beschrijving ervan ontleende ik dan aan een kippen
embryo van 3 dagen, met een lengte van 5 mm., in sagittale 
doorsneden gelegd. 

Dit embryo, hoewel ook 3 dagen bebroed, was reeds verder 
ontwikkeld dan het vorige. Wij vonden b .v ., dat het labyrinth 
reeds van het ectoderm afgesnoerd was, en de samenhang 
verbroken. De ductus-endolymphaticus was op verschil lende 
doorsneden te vervolgen. 

Verder stond de eerste k ieuwspleet reeds open. Het ecto
dermale deel der eerste kieuwspleet vertoonde nu aan het 
mediale einde een duidelijke verdikking. Ter p laatse was het 
epitheel cylindrisch en belangrijk hooger, dan van het overige 
ectoderm. 
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Uit hetgeen bij de oudere stadiën te zien was, konden wij 
besluiten, dat wij in deze plaatselijke verdikking, den aanleg 
van het orgaantje van V i t  a I i hadden. 

Topographie. De aanleg van het orgaantie van V i t  a I i l igt 
dus aan den medialen top van het ectodermale deel der eerste 
kieuwspleet, lateraal van de primitieve aorta en in hetzelfde 
sagittale niveau als het gehoorblaasje, doch caudaal ervan. 

Embryo-kip, broedtijd 4 dagen. 

Het is mij gelukt 7 reeksen van kippenembryonen van 4 dagen 
te onderzoeken. Drie van dwarse doorsnede, wier lengte waren 
8 1/2 mm. en 7 mm. 

Vier sagittale doorsneden met respectievelijke lengte van 7, 
6 en 5 mm. 

De hiervolgende beschrijving is van de dwarse doorsnede. 
Het ectodermale deel van de eerste kieuwspleet is du idelijk 

te zien als een instu lping. I n  een bepaalde doorsnede is een 
insnoering opgetreden. Enkele preparaten verder in de door
snede, is de samenhang met het ectoderm verbroken en is zij 
naar mediaal verplaatst. Thans buigt de doorsnede in craniale 
richting om en krijgt een langwerpigen vorm. 

Enkele preparaten verder in de reeks heeft de inmonding in 
het entodermale deel der spleet plaats. De kieuwspleet is dus 
in de geheele reeks open. Het epitheel is hoog, doch wordt 
langzamerhand lager, cubisch. 

In een bepaalde doorsnede ziet men aan het mediale eind 
van het ectodermale deel der kieuwspleet een aanéén gesloten 
hoop cel len . Langzamerhand wordt deze hoop cellen grooter 
en kan men een lumen erin waarnemen, en is er dus een blaasje 
ontstaan. 

De l igging en vorm van deze epitheelmassa doen vermoeden, 
dat wij te doen hebben met den aanleg van het orgaantie 
van V i t a  I i .  

Het epitheel van dit blaasje is belangrijk hooger dan dat van 
het ectodermale deel der k ieuwspleet en bl ijft in samenhang 
met de k ieuwspleet, door een celstreng. Zeer fraai is nu te 
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zien, dat het ganglion geniculi tot vlak tegen het orgaantie 
aanligt (zie Fig .  3). 

Een overgang van zenuwvezelen is bij deze kleuring niet waar 
te nemen. Trouwens, zooals later b l ijken zal u it de beschrijving 
van volgens C a  i a I geïmpregneerde p reparaten is in dit stadium 
nog geen innervatie aanwezig . Op de afbeelding is een lichte 
aanduiding te z ien van iets wat in volgende preparaten beter 
waarneembaar is, n . l .  een knopvormige afscheiding van een deel 
van het gangl ion geniculi. Wij moeten hierin het eerste begin 
zien van een afsplitsing van een peripheer ganglion. 

Het ganglion genicu l i  hangt nog met een celstreng samen 
met het ganglion acustico-faciale. 

Het gehoorblaasje i s  reeds afgesnoerd van het ectoderm. 
Ook een begin van de vorming der halfcirkelvormige kanalen 
is aangeduid. Hoewel het epitheel nog vrij hoog is, ziet men 
toch reeds du ideli jk een d ifferentieering van zintuigepitheel, 
in den vorm van p laatselijke verdikkingen. 

Topographie : Het orgaantje ligt aan den medialen top van 
het ectodermale deel der eerste k ieuwspleet, lateraal van een 
g root bloedvat. Mediaal van het orgaantie en er vlakbij ligt 
het ganglion genicul i en in het zelfde niveau het labyrinth. 

Conclusie : Het o rgaantje van Vita I i is op den 4en dag reeds 
tot een blaasje ontwikkeld, dat verbonden is aan het ectoder
male, mediale deel der eerste kieuwspleet. Het gang lion geniculi 
l igt er vlak tegenaan. 

E mbryo-kip, broedtijd 5 dagen. 

Hieronder volgt de beschrijving van kippenembryonen van 
5 dagen. Ik kon 2 reeksen onderzoeken van sagittale door
sneden, (lengte 9.5 en 1 0.5 m.m.), en één van dwarse doorsneden. 

De hiervolgende beschrijving is gemaakt naar de beelden 
van de sagittale doorsneden. 

Men ziet het ëctodermale deel van de eerste k ieuwspleet 
duidelijk als_ een instulping, d ie in de opeenvolgende preparaten 
telkens dieper doorgedrongen blijkt te zijn. In een zekere 
doorsnede is de instulping gescheiden van het ectoderm en 
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a ls een langwerpige doorsnede te zien, die naar mediaal ver
plaatst is en ten slotte heeft de inmonding in het entodermale 
deel van de spleet p laats. De eerste kieuwspleet is dus in 
haar geheele verloop open. 

Het epitheel is in  den beginne vrij hoog, doch wordt lang
zamerhand lager, cubisch. Aan het mediale eind van het 
ectodermale deel van deze kieuwspleet ziet men een ronde 
hoop hooge cellen, die in volgende doorsneden b lijkt over te 
gaan in een b laasje. Het epitheel van dit blaasje is belangrijk 
hooger, dan dat van het ectoderm. Wij hebben h ier te doen 
met den aanleg van het orgaantje van V i t a  I i. Enkele preparaten 
verder is de samenhang van het orgaantje met het ectodermale 
deel der kieuwspleet verbroken en nog enkele preparaten 
verder is ook het orgaantje verdwenen. 

Innervatie : In de omgeving van het orgaantie ziet men enkele 
zenuwvezels van het gangl ion geniculi verloopen, doch een 
di recte verbinding is niet met zekerheid te ontdekken. Bij de 
later volgende beschrijving van de volgens C a  i a I behandelde 
preparaten kom ik hierop terug.  

Het ganglion geniculi hangt nog met een celstreng samen 
met het gangl ion acustico-faciale. In één doorsnede ziet men nu 
duidelijk dat het ganglion in tweeën gedeeld is, en dat het meest 
lateraal gelegen deel tegen het orgaantje van V i t  a I i aan l igt. 
Reeds duidelijker is h ier de afsplitsing van een peripheer ganglion. 

Het labyrinth is in een vrij ver gevorderd stadium van 
ontwikkeling .  De afsnoering der booggangen is reeds geschied. 
Het epitheel is nog niet geheel gedifferentieerd, doch op de 
plaatsen van de latere maculae en cristae is reeds een epitheel
verdikking te zien. Het geheele epitheel van de cochlea is nog 
zeer hoog, doch op enkele plaatsen is reeds een du idelijke 
differentiatie te zien. 

Topographie : Het orgaantje is mediaal gelegen van het 
ectodermale deel der eerste kieuwspleet, lateraal van een 
groot bloedvat en in het zelfde niveau als het labyrinth (zie 
fig. 4). Bij het ontbreken van een trommelholte is nadere 
aanduiding ten opzichte h iervan niet mogelijk. 
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Conclusie : Het orgaantje is in d it stadium tot een blaasje 
gevormd, dat verbonden is met het mediale eind van het 
ectodermale deel der eerste kieuwspleet. Een du idelijke 
differentiatie van het zintuigepitheel is reeds te zien. Innervatie 
is nog niet met zekerheid bij deze kleuring vast te stellen. 

Embryo-kip, broedtijd 6 dagen. 

Nadat wij bij het bekijken van de reeks de instulping van 
de ectodermale eerste kieuwspleet ontmoet hebben, komen wij 
spoedig aan de doorsnede van het labyrinth, dat reeds vrij ver 
ontwikkeld is. De afsnoering der booggangen is reeds begonnen 
en de striae nervosae zijn daarin zichtbaar. 

Utriculus, sacculus en cochlea zijn reeds te onderscheiden. 
Het hooge cylinder-epitheel van de cochlea is echter weinig 

gedifferentieerd, terwijl de macu lae der otolithenzakjes en de 
cristae reeds goed te onderscheiden zijn. I n  een bepaalde door
snede herkent men nu, als een rond hoopje epitheel, het begin 
van het orgaantje van V i t  a I i, gelegen lateraal van een groot 
b loedvat, waarin talrijke kernhoudende bloedlichaampjes zijn. 
Enkele preparaten verder wordt het orgaantje een duidelijk 
blaasje met hoog epitheel van radiaire rangschikking en met 
korreligen inhoud. 

Het heeft in  eenige doorsneden aan de mediale zijde een zeer 

hoog epitheel, dat overeenkomt met toekomstig zintuigepitheel. 

Spoedig verschijnt in de doorsnede een tweede lumen, ook 
met hoog cylinder-epitheel bekleed, dat in het blaasje overgaat 
en blijkt te behaoren tot de voortzetting van de ectodermale 
eerste kieuwspleet-instulping. Het contact loopt slechts over 
twee preparaten en is dan verbroken. Hierop wordt het kieuw
spleet-epitheel onmiddel lijk lager, d .w.z. cubisch (zie Fig. 5). 
Daarna verdwijnt het o rgaantie spoedig uit de doorsnede. Het 
b lijkt dus dat het kieuwspleet-epitheel a l leen op de plaats van 
oorsprong van V i t  a I i's orgaantje hoog cyl indrisch is. Verder 
in de reeks ziet men de ectodermale instu lping overgaan in 
de entodermale instulping van de eerste k ieuwspleet. Het blijkt 
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dus dat de kieuwspleet nog geheel open is, zij IS echter op 
enkele plaatsen zeer nauw. 

Innervatie : I n  een doorsnede, waarin het orgaantje reeds ver
dwenen is, ziet men vlak onder het boven beschreven bloedvat 
een zenuw, die enkele bundels afgeeft in de omgeving waar 
het orgaantje l igt. Men kan dus slechts vermoeden, dat er 
enkele zenuwvezels naar het orgaan kunnen verloopen (zie later). 

Toporyraphie : Het orgaantie ligt in dit stadium lateraal van een 
groot bloedvat, mediaal van de eerste ectodermale kieuwspleet 
en in hetzelfde niveau als het labyrinth. Waar er van een 
middenoorholte nog geen sprake is, kan aan een nadere be
paling ten opzichte daarvan niet gedacht worden . 

Conclusie : Het orgaantje is in dit stadium op een enkele plaats 
door een breede verbinding in samenhang met zijn moeder
bodem, het ectodermale deel van de eerste kieuwspleet. Er 
is reeds duidelijk een differentiatie van hoog epitheel in te 
zien op een bepaalde plaats, die wijst op de mogelijkheid 
van een latere omvorming tot zintu igorgaan. De innervatie is 
bij deze kleuring n iet met zekerheid vast te stellen, en zal 
later nog nader besproken worden. 

Embryo-kip, broedtijd 7 dagen. 

Onderzocht werd een reeks dwarse doorsneden. 
In dit stadium is de eerste kieuwspleet weer gesloten en dus 

de u itwendige gehoorgang gescheiden van de trommelholte. 
De trommelholte is reeds ontwikkeld en heeft op doorsnede 
een driehoekigen vorm. De tuba Eustachii is in open verbinding 
met deze holie en mondt uit in  den epipharynx. In 12 door
sneden is het orgaantje te zien als een in wijdte eerst toenemend 
en dan weer afnemend blaasje, dat aan de aborale zijde door 
een epitheelstreng met het epitheel der trommelholte in verbin
ding staat. De verbindingsstreng is in 3 preparaten te vervolgen. 
Men krijgt dus den indruk alsof het orgaan van � i t a I i een 
entodermaal vormsel is, daar het reeds geheel los l igt van den 
oorsponkelijken moederbodem, die, zooals wij bij de jongere 
stadiën hebben gezien, gezocht moet worden in het ectodermale 

3 
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deel van de k ieuwspleet. Het epitheel van het orgaan is vrij 
hoog, vooral aan de mediale zijde en wel zijn er mediaal 4 
lagen cellen en meer peripheer 3 lagen (zie Fig .  6). De grootste 
breedte van het epitheel is 42 . u .  Het labyrinth is in een 
vrij ver gevorderd stad ium, sacculus, utriculus en cochlea zijn 
gevormd. Eveneens de maculae utricul i en saccul i .  Het epitheel 
is vrij ver gedifferentieerd. Ook de 4 cristae zijn reeds duidelijk 
zichtbaar. 

lnnervàtie : Het orgaantje wordt door een lateralen tak van 
het ganglion genicul i ge ïnnerveerd. Deze tak passeert echter 
eerst een reeks gang l iëncellen, die dus een peripheer gang
l ion vormen (zie Fig. 6, P. G.) Men ziet daarna zenuwvezels 
tot aan het epitheel van het orgaantje. (Zie verder de be
schrijving der Cajal-preparaten.) 

Topogràphie : Het orgaantje ligt craniaal en mediaal van de 
trommelholte. Mediaal ervan verloopt de art. ophthalmica ext., 
de vena jugalaris en een laterale tak van het ganglion geni
culi. Craniolateraal ervan l igt het kraakbeenige quadraturn 
(zie Fig. 7.) 

Conclusie : In dit stadium is het orgaantje nog met een 
epitheelstreng met het epitheel van het middenoor verbonden, 
terwij l het los is van zijn moederbodem. Zijn defin itieve plaats 
is nog niet bereikt .  De innervatie moet plaats hebben van 
uit een laterale tak van het ganglion geniculi, terwijl zich een 
eigen peripheer gangl ion gevormd heeft. 

Embryo-kip, broedtijd 8 dagen. 

Bij deze reeks ziet men hetzelfde als bij de reeks van 7 
dagen . Het orgaantie is, zooals u it de op blz. 49 gegeven 
cijfers blijkt, g rooter dan in het vorige stadium en ook nog 
mPt een steel met het middenoor verbonden. (zie Fig. 8.) 

De cellagen bestaan aan de mediale zijde uit 4 lagen n . l .  
3 lagen steun- en één laag cylindercellen en aan de laterale 
zijde u it 2 lagen cubische cellen. Op de breedste plaats meet 
de cellaag 54.6 ,tt. 
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Embryo-kip, broedtijd 9 dagen. 

Bekijkt men de doorsnedenreeks van voor naar achter, dan 
komt men van de deelen van het oor het eerst tegen de uit
wendige gehoorgang, met aan het einde het nog dikke trommel
vl ies, waarin duidelijk de drie oorspronkelijke lagen te herkennen 
zijn. Een weinig verder komt men een doorsnede van de 
lagena tegen, die reeds in cochleaire elementen overgaat. 

In een preparaat, waarin de macula lagenae te herkennen 
is, ziet men het volgende : de u itwendige gehoorgang, afge
sloten door het breede trommelvlies, de aan leg van het os 
quadratum, het middenoor, de art. ophthalmica ext., de vena 
auris en het ganglion geniculi, g renzende aan de laterale 
zijde van het perioticum. 

Om een duidelijk inzicht van het mechanisme der ver
plaatsing van het orgaantje te krijgen, zal ik een beschrijving 
van het middenoor moeten laten voorafgaan, om hierin de 
juiste plaats van het orgaan te kunnen aanwijzen. 

De trommelholte is in de eerste doorsnede, dus in het 
orale gedeelte te zien als een spleetvormige ruimte, die lang
zamerhand meer occipitaalwaarts g rooter wordt en nagenoeg 
den vorm van een ruit aanneemt. Echter is de omranding niet 
recht, doch zijn er in de cranio-laterale en de medio-laterale 
hoeken, driehoekige u itstulpingen, die tot vergrooting van de 
holte dienen. De bekleeding der trommelholte wordt gevormd 
door cyl inder-epitheel .  De grenzen zijn de volgende : 

1 .  laterale wand:  het hierboven beschreven trommelvlies. 
2. craniale wand : de onderpool van het os quadraturn en 

een bindweefsel massa, waarin verschi l lende zaken, die hier
onder beschreven zul len worden. 
3. mediale wand:  bindweefsel, dat de trommelholte scheidt 

van het labyrinth en waarin het ganglion geniculi te herkennen is. 
4. Caudaalwaarts : hoofdzakelijk de columella en ter weers

zijde daarvan bindweefsel. 
In het bindweefsel, dat met het quadraturn de cranio-laterale 

wand vormt van de trommelholte, is enkele doorsneden verder, 
een duidelijk blaasje te zien, waarvan de ru imte een langwerpig, 
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dun kanaaltje vormt, waaromheen hoog epitheel in  radiaire plaat
sing . Dit is het orgaantje van V i t  a I i. De g rootste breedte 
van het epitheel bedraagt 42 ,11 . Het orgaantie is omringd door 
een breede laag kernrijk bindweefsel, dat later in  ononder
broken samenhang staat met het bindweefsel aan den buiten
kant van het os quadraturn en gedeeltelijk behoort tot de 
u itwendige gehoorgang. In een volgend preparaat ziet men een 
uitstulping van het orgaan . Men ziet dus 2 orgaandoorsneden, 
die van elkaar gescheiden zijn, en die enkele preparaten verder 
weer in elkaar overgaan. 

Wat verderop komt in + 5 preparaten een vormsel voor, 
dat men gemakkelijk met het orgaantje zou kunnen verwarren. 
Vervolgt men echter de doorsneden, dan bemerkt men, dat d it 
vormsel in het middenoor overgaat. Het b lijkt dus een instul
ping van het middenoor-slijmvlies te zijn, het heeft trouwens 
een lager epitheel dan het orgaantje. 

Wat verderop in de reeks, ziet men, dat het epitheel veel 
hooger is aan de laterale zijde en dat de ru imte van het blaasje 
peervormig wordt. Nergens is meer eenige verbinding met het 
epitheel van de trommelholte te zien. 

Vervolgt men de reeks, dan verdwijnt het orgaantje en ver
schijnen in de eerste plaats de doorsnede der booggangen en 
daarna de andere deelen van het niet acustische labyrinth. 
De plaatselijke verdikkingen van de zintuigeli jke eindorganen 
zijn reeds duidelijk aanwezig, echter is het resteerend epitheel 
van de binnenbekleeding vrij hoog, zoodat een verdere differen
tiatie nog te verwachten is. Alle vier cristae zijn reeds aan
wezig. 

Topographie van het orgaantje. Craniaal en gedeeltelijk lateraal 
van het orgaantie l igt het os quadratum, oraal en gedeeltelijk 
mediaal l igt de art. ophthalmica ext., aboraal wordt het or
gaantje geheel begrensd door de middenoorru imte. Het l igt 
daarbij dicht bij den hoek, gevormd door het trommelvlies en 
den wand van de trommelholte. 

Innervatie. Deze is reeds van u it het ganglion geniculi voor
zien . Men ziet duidelijk zenuwbundels van u it het ganglion 
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genicu li naar het orgaantje verloopen, die echter eerst een 
meer peripheer ganglion passeeren. 

Conclusie : Vatten wij het medegedeelde samen, dan kunnen 
wij zeggen, dat het orgaan reeds duidelijk ontwikkeld is en 
reeds geheel gescheiden van zijn moederbodem en een eind 
in den wand van de trommelholte zich bevindt, doch nog niet 
op de definitieve plaats. Het orgaan zal daartoe, zich nog 
mediaanwaarts moeten verplaatsen. Ook van het beenkanaal, 
waarin het orgaantje ligt opgesloten is nog niets aanwezig . 
De innervatie is reeds gevormd. 

Embryo-kip, broedtijd 12 dagen. 

Van dit stadium laat ik de beschrijving van het middenoor 
voorafgaan. De trommelholte heeft in deze doorsnedenreeks 
in den aanvang een vierhoekigen vorm, die door diepe instul
pingen langzamerhand in grootte toeneemt en ten slotte den 
vorm van een driehoek verkrijgt, waarvan de tophoek ietwat 
bolvormig is en in hetzelfde niveau l igt als het orale eind 
van het kraakbeenige quadraturn (zie Fig . 9). 

De laterale wand van de trommelholte wordt gevormd door 
het reeds vrij dunne trommelvlies, waarin aan het wat breedere 
orale 1/3 deel nog de d rie oorspronkelijke lagen te herkennen 
zijn. Aan het trommelvlies is het extra-columella-kraakbeentje 
vastgehecht, dat een eind in de trommelholte u itsteekt. De 
mediale wand van de holte wordt gevormd door een breede 
bindweefsellaag, waarin doorsneden van bloedvaten, een zenuw 
en een ovaal blaasje verloopen. D it b laasje is het orgaan van 
V i t a I i .  Het heeft een tamelijk wijd lumen, waarin men een 
korrelige massa ziet met enkele draden en die door de eosine 
lichtrood gekleurd is. De mediale wand van dit orgaantje 
bestaat u it een fraai epitheel, waarin duidelijk twee lagen te 
herkennen zijn (zie Fig .  I 0). De bovenste laag cellen is cylindrisch 
van bouw met ovale kernen aan de basis der cellen gelegen 
en afwisselend l ichter en donker gekleurd, terwijl de cellen 
aan den zoom van korte haartjes voorzien zijn. 
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De onderste laag bestaat uit cubisch epitheel en is zeer 
kernri jk . De kernen zijn rond of ovaal, donker gekleurd en 
liggen dicht bijeen. De laterale wand bestaat uit één laag 
cubisch epitheel. De breedste plek van de mediale cellaag is 
37.8 /1 . 

T usschen het orgaantje en het k raakbeenige quadraturn ligt 
een breede laag bindweefsel .  Het orgaantje is ook van de 
trommelholte gescheiden door een vri j b reede laag bindweefsel, 
echter nadert het aborale u iteinde van het zakje dicht de holte 
en wel op de plaats waar het Platnersche l igament van de 
extra-columella aan den wand van de trommelholte vastzit. 
Mediaal van het orgaantje verloopt de art. ophthalmica ex� 
terna en de vena auris door een laag bindweefsel ervan 
gescheiden (zie Fig. 1 1 .) 

In dit bindweefsel verloopt ook de zenuw, die het orgaantje 
innerveert. Het blijkt, dat er reeds een aanduiding is van het 
later te vormen beenkanaaL Men ziet a lthans de zenuw en 
b loedvaten reeds bij elkaar in een bindweefselomhul l ing, die 
later in  een beenkanaal komen te liggen. Er  zijn in  verschil lende 
preparaten doorsneden te zien van u itstulpingen van de trommel� 
holte. Enkele ervan b.v. die, gelegen bij het quadraturn kunnen 
tot verwisseling met het orgaantje van V i t  a I i aanleiding geven, 
echter ziet men bij groote vergrooting dat zij bekleed zijn met 
cubisch epitheel .  Het labyrinth is normaal gevormd aanwezig .  

Innervatie : Het orgaantje wordt door een laterale tak van 
het ganglion genicu l i  geïnnerveerd, die echter eerst weer een 
peripheer ganglion doorloopt en dan pas naar het orgaantie 
gaat. (zie Fig. 1 1  en 1 2). 

Conclusie : Het orgaantje van V i t a I i, ligt in dit stadium, 
tegen den medialen wand van de trommelholte en is door 
een breede laag bindweefsel er van gescheiden. Het is iets 
oraalwaarts gedaald doch ligt nog n iet op zijn definitieve 
p laats. Het bezit een eigen peripheer ganglion, dat vezels 
ontvangt uit het ganglion genicul i .  
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Embryo-kip, broedtijd 16 dagen. 

Gaan wij d itmaal eveneens uit van een bepaalde doorsnede, 
waarin het orgaantje van V i t  a I i duidelijk aanwezig is, dan zien 
wij het volgende : de in grootte toegenomen driehoekige trom
melholte die in wijde verbinding staat met de tuba Eustachii, 
is nagenoeg geheel gevuld met een korreligen inhoud, die een 
l icht rose tint heeft aangenomen door de eosine. 

De mediale hoek is stomp en wordt geheel omgeven door 
een vrij breede bindweefsellaag . Het trommelvlies is zeer dun 
en vormt de laterale wand van die holte. Craniaal van het 
genoemde bindweefsel l igt direct daar tegenaan een doorsnede 
van het kraakbeenige occipitale, dat door een gewrichtsspleet 
gescheiden is van het k raakbeenige quadraturn : de doorsnede 
van de articulatio quadrato-occipitale. Aan de mediale zijde 
van het quadraturn is de bindweefsel laag het breedst. In  dit 
bindweefsel en geheel er door omringd l igt nu het eivormige 
orgaantje van V i t a I i. 

Het orgaantje is door een breede bindweefsel laag van het 
mediaal er van gelegen b loedvat, de arteria ophthalmica ext. 
gescheiden. 

In  dat bindweefsel verloopen verder zenuwvezels, die uit 
de verdere doorsneden bli jken hun oorsprong te hebben van 
het ganglion genicu l i .  Deze tegen het occipitale en het qua
draturn gelegen bindweefselmassa, die caudaal en mediaal door 
de trommelholte begrensd wordt, en waarin dus naast het orgaan 
van V i t a  I i b loedvaten en zenuwen verloopen, heeft reeds du ide
lijk een gewelfden vorm (zie Fig.  1 3). Tijdens het extra-ovu laire 
leven zal dit een beenkanaal worden. Beschouwen wij het 
orgaantje nader, dan zien wij dat in het vrij wijde lumen eene 
korrelige massa ligt met enkele draden er tusschen, door de 
eosine l ichtrood gekleurd. De mediale wand bestaat u it 2 lagen 
epitheel . De bovenste epitheelcel len zijn cylindrisch van bouw 
en voorzien van korte haartjes. De cellen en kernen zijn afwis
selend l ichter en donker gek leurd. De grootste breedte van de 
cellaag bedraagt 37.8 ,n. De onderste laag is cubisch en cel
rijker, bevat deels meer kernen, die donker gekleurd zijn. De 
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laterale wand bestaat uit een laag cubisch epitheel . I n  een 
aantal doorsneden ziet men dat het orgaantje een u itstulping 
vertoont. (zie Fig. 1 3). 

Het labyrinth is reeds normaal gevormd.  
Innervatie : Het orgaantje wordt door een laterale tak van 

het ganglion genicu l i  geïnnerveerd, nadat de vezels eerst nog 
een peripheer ganglion doorlocpen hebben, dat in de bind
weefselmassa l igt met de bloedvaten en het orgaantje. 

Topographie : Het orgaantje l igt craniaal en mediaal van de 
trommelholte. Cranio-lateraal er van ligt het kraakbeenige os 
quadratum. Aan den medialen wand verloopt de art .  ophthalmica 
ext. en het ganglion genicu l i .  

Conclusie : Het orgaantje van V i t  a I i l igt in  dit stadium tegen 
den medialen wand van de trommelholte en is door een vrij 
breede bindweefsellaag er van gescheiden. Het is verder oraal
waarts gedaald, doch l igt bijna op zijn defin itieve plaats. Het 
ligt met de lengteas reeds in sagittale richting en met de 
vlakke zijde lateraal en iets mediaal geplaatst, terwij l de 
lengteas schu in van achter binnen naar voor buiten verloopt. 
Het bezit een eigen peripheer ganglion, dat vezels u it het 
ganglion geniculi ontvangt. Daar bouw en l igg ing nagenoeg 
overeenkomen met die van het uitgebroede ku iken is geen 
later stadium onderzocht. 

De hier beschreven bevindingen bij het kippen-embryo kon 
ik tot mijn genoegen controleeren en bevestigen aan een aantal 
doorsneden-reeksen van eenden- en meeuw-embryonen, die ik 
in de verzameling van het Anatomisch Instituut aantrof. Ik  laat 
thans de beschrijving hiervan volgen. 

§ 3. Embryonen van de eend. 

Voor het embryologisch onderzoek van het orgaantje van 
V i t  a I i was ik in  de gelegenheid een aantal eendenembryonen 
te onderzoeken. Onder deze reeksen bevonden zich in de eerste 
plaats embryonen van 3 tot 35 semieten. 
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Bij de embryonen van 3 - 21 somieten was er nog geen dui
delijken aanleg te zien van het ectodermale deel der eerste 
k ieuwspleet. 

Bij het embryo van 1 6  semieten was reeds de aanleg van het 
gehoororgaan gevormd, als een verdikking van het ectoderm, 
terzijde van het hersenblaasje gelegen en wel in een l ichte in
zinking van de oppervlakte. In de verdere stadiën was de verdere 
vorming tot blaasje waar te nemen. Belangrijk voor ons onder
zoek was de reeks van 22 somieten, daar wij hierin voor het 
eerst den aanleg van het orgaantje van V i t  a I i aantroffen. 

I n  deze reeks was de ondiepe gehoorgroeve vrij diep geworden 
en had reeds den vorm van een blaasje verkregen, dat in wijde 
verbinding met de oppervlakte stond. Vlak tegen het gehoor
blaasje iets benedenwaarts, was nu een verdikking van het 
ectoderm te zien, even craniaalwaarts van de p laats waar de 
u itstulping van het entoderm reikt tot aan de bu itenbekleeding. 
Uit hetgeen volgt zal bl ijken dat wij hier, evenals bij het kippen
embryo van ongeveer gelijke ontwikkel ing, met den eersten 
aanleg van het orgaan van V i t  a I i te maken hebben. 

Bij een embryo van 25 somieten was dezelfde epitheel-ver
d ikking iets benedenwaarts verplaatst. Het gehoorblaasje stond 
nog in open verbinding met de oppervlakte. 

In een doorsnedenreeks van een embryo van 26 somieten 

zag ik hetzelfde als bij dat van 25 semieten. De verdikkings
plaat van het ectoderm was echter nog lager gelegen en 
mediaal van deze verdikkingsplaat was er een hoop groote 
cel len met donker gekleurde kernen te zien. Het was niet 
met zekerheid uit te maken of wij hier met een toekomstig 
zenuwganglion te maken hadden. 

In de reeks van 29 somieten was bij groote vergrooting 
duidelijk waarneembaar dat het ectodermale deel der eerste 
k ieuwspleet overging in het entodermale deel . 

De cellen van het ectodermale deel waren donkerder ge
k leurd, dan die van het entodermale. De kieuwspleet was nog 
steeds gesloten. De afsluitingsmembraan bestond uit een enkele 
laag cellen, waarvan de oorsprong n iet duidelijk was. Ook i n  
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d it stadium zag i k  dezelfde verbreeding van het ectodermale 
epitheel als bij de drie vorige reeksen beschreven is. Bij een 
embryo van 32 somieten was duidelijk te zien, dat de eerste 
k ieuwspleet reeds geheel open stond en als een spleet naar 
buiten u itmondde. Aan de craniale zijde van deze u itmondings
plaat was een verdikking van het epitheel te zien. Bij g roote 
verg rooting was nu waar te nemen, dat dit verdikte epitheel 
u it twee deelen bestond, n . l .  een geheel peripheer, dus ecto
dermaal gedeelte, dat donkerder van kleur was en een meer 
mediaal, l ichter gekleurd deel, dat du idelijk bij het entoderm 
behoorde. Mediaal van het ectodermale deel van de verdikte 
epitheellaag was een hoop groote cellen met donkere kernen 
te zien, de aanleg van het ganglion genicul i .  Deze cellen 
lagen bijna tegen de epidermisverdikking aan. H ieruit bleek, 
dat de verdikkingsplaat, de aanleg van het orgaantje van 
V i t  a I i moet zijn. Het gehoorblaasje stond nog met een zeer 
nauwe open gang in samenhang met het ectoderm. 

Bij het volgende embryo van 35 somieten, vond ik hetzelfde 
als bij dat van 32 somieten. Alleen was de kieuwspleet ruimer 
open, en het gehoorblaasje reeds afgesnoerd van het ectoderm. 
Tegen het gehoorblaasje aan lag een g root ganglion. D icht 
daarbij, lateraal en craniaal ervan was een k leiner ganglion te 
zien, dat tot aan het ectoderm reikte en wel op een plaats waar 
dit ingestulpt is, voor de vorming van de eerste kieuwspleet. 
Wij hebben hier evenals in het vorige stadium te doen met den 
aanleg van het orgaan van V i t  a I i en het gangl ion genicul i .  

Thans ga ik over tot de beschrijving van een reeks oudere 
embryonen. 

In de eerste plaats kon ik twee reeksen van 3 dagen 

broedtijd onderzoeken. Bij het kleinste embryo was de ecto
dermale aanleg van het orgaantje van V i t  a I i te zien als een 
epitheelverdikking waar tegenaan het gangl ion geniculi lag 
(zie Fig.  1 4.) Door een celstreng stond dit gangl ion in ver
binding met het ganglion acustico-faciale. 

Uit de geheele ontwikkeling van dit embryo o.a. van het 
labyrinth kan men opmaken dat het minder ver ontwikkeld is  
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dan het andere van denzelfden broedtijd. Bij het langste embryo 
was het gehoorblaasje reeds afgesnoerd van het ectoderm en 
stond in innigen samenhang met het ganglion van den octavus. 
Cranio-lateraal hiervan lag het g roote ganglion Gasseri en 
ventraal het ganglion van de g losso-pharyngeus. De eerste 
k ieuwspleet was reeds ru im open en in het ectodermale deel 
ervan was een duidelijke en belangrijke verdikking van het 
epitheel te zien, dat in innige aanraking stond met een ganglion . 
Mediaal en craniaal ervan was de v. jugularis te zien. Wij 
zien dus weer duidelijk den ectodermalen aanleg van het 
orgaantje in nauwen samenhang met zijn gangl ion. 

I n  de volgende reeks van een broedtijd van 4 dagen, zag 
ik ongeveer hetzelfde, als in het vorige stadium, al leen was 
al les wat verder ontwikkeld. Zoo was er reeds een duidelijk 
begin van differentiatie van het zintu igepitheel in het gehoor
b laasje waar te nemen, in den vorm van een scheiding in 
hooger en lager zintuigepitheeL Evenals bij het k ippenembryo 
van denzelfden broedtijd was aan het ganglion geniculi duidelijk 
knopvorming te zien, als begin van afsnoering van een peripheer 
ganglion. 

Thans volgt de beschrijving van een eend-embryo van een 
broedtijd van 5 dagen in sagittale richting gesneden. 

De ectodermale k ieuwspleet stond in open verbinding met 
het entodermale deel (zie fig. 1 5.1 . Aan het mediale eind van 
het ectodermale deel der eerste k ieuwspleet was een ver
dikkingsplaat, bestaande uit 6 lagen cellen, te zien, waarvan de 
bovenste cellaag hooger en donkerder gekleurd was. Mediaal 
er van lag een groep groote cellen met donker gekleurde 
kernen, het ganglion genicul i .  Dit ganglion stond in dichte 
nabuurschap tot de ectodermale verdikking. In een paar door
sneden nam de epitheelverdikking den vorm van een blaasje 
aan met nauw lumen in verhouding tot de epitheel massa (zie 
Fig. 1 6) .  Duidelijk was bij dit embryo de splitsing in twee 
deelen te zien van het ganglion genicul i .  

U it de l igging en den vorm van het vormsel konden wij 
besluiten dat wij met den aanleg van het orgaantje van V i ta I i 
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te maken hebben. Mediaal en craniaal lag de v .  jugu laris en 
nog verder mediaal het gehoorslabyrinth . Dit labyrinth was 
alweer in een verder stadium van ontwikkeling. Pars-superior 
en - inferior stonden in wijde verbinding met elkaar. 

I n  enkele preparaten was de ductus endolymphaticus te z ien. 
Het epitheel van het labyrinth was duidelijk gedifferentieerd 

in deelen met hooger, toekomstig zintuigepitheel en gedeelten 
met lager epitheel. 

§ 4. Embryonen van de meeuw, broedtijd 6 dagen. 

Onder de reeksen, die ik voor het onderzoek naar de ont
wikkeling van het orgaantje van V i t  a I i onderzocht heb, 
bevonden zich twee bijzonder fraaie van de meeuw van den 

broedtijd van 6 dagen. 

Bij deze reeksen b leek het labyrinth reeds een vrij ver 
gevorderd stadium van ontwikkeling bereikt te hebben. Utri
culus, sacculus, en cochlea waren reeds gevormd, de boog
gangen aan de basis gesloten, doch nog n iet geheel afgesnoerd 
en de maculae en cristae reeds te onderscheiden als plaatselijke 
verdikkingen. 

Het cylinder-epitheel van de cochlea was zeer hoog, doch 
nog weinig gedifferentieerd . I n  de booggangen was aan den 
buitenbocht nog het hooge epitheel der striae nervosae van 
W i n k I e r  te zien. Enkele doorsneden verder in de reeks zag 
ik ook in verschillende preparaten den saccus endolymphaticus. 
De gangliën van den acusticus l iggen tegen de verschil lende 
deelen van het labyrinth. Zeer fraai was nu te zien, dat het 
ectodermale deel der eerste kieuwspleet aan het dorsale eind 
van de instulping een duidelijke verdikking bezat, die men als 
den aanleg van het orgaantje van V i t  a I i duiden kon. Het 
ectodermale deel der spleet was naar mediaal verplaatst en 
ging over in het entodermale deel, zoodat de spleet geheel 
open was. Wat verder in de reeks was de doorsnede van de 
kieuwspleet los van het ectoderm te zien als een blaasje met 
het hooge epitheel van het orgaantje aan den medialen wand 
(zie Fig.  1 7). 
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I n  een bepaalde doorsnede zag ik het orgaantie als een 
duidelijke verdikking aan het mediaal gelegen deel der spleet, 
zÓÓ geplaatst dat men den indruk kreeg alsof het orgaantje 
van entodermalen oorsprong was (zie Fig. 1 8) .  Uit het ver� 
volgen van de reeks was dan te zien, dat de spleet met de 
verdikking wel degelijk tot het ectodermale deel der spleet 
behoorde. Mediaal van het orgaantie was reeds het ganglion 
geniculi gevormd, dat een laterale uitstu lping had, die tot vlak 
onder het epitheel van het orgaantie reikte. Een fijnere onder� 
scheiding der aparte zenuwbundels was bij deze carmijn�kleuring 
n iet mogelijk. Ook was er een groot bloedvat te zien, met 
talrijke kernhoudende bloedlichaampjes opgevuld, de v. jugularis. 

In beide series waren in het epitheel van het orgaantie een 
aantal mitosen zichtbaar. 

Topographie : Het orgaantje ligt in dit stadium lateraal van 
een groot bloedvat (v. jugularis primitiva), mediaal van de 
eerste ectodermale kieuwspleet en in hetzelfde n iveau als 
het labyrinth. 

Conclusie : Het orgaantie van V i t  a I i is bij de meeuw van 
6 dagen duidelijk ontwikkeld en grooter van aanleg dan bij 
de kip van denzelfden broedtijd. Het is evenals bij de kip 
nog geheel met zijn moederbodem verbonden. 

§ 5. De ontwikkeling van de zenuwen in het orgaan van V i t  a I i bij de kip. 

Voor de studie van de nauwere betrekking tusschen de zenuw� 
vezels en de zintu igepitheliën van het orgaan van V i t  a I i, 
kon ik gebruik maken van de reeksen van voortreffelijke, 
volgens C a  i a I met zi lver geïmpregneerde preparaten van 
D r. M e s d a g ,  die P r o f. V a n W ij h e  tot onze beschikking 
stelde. 

Hieronder zal ik achtereenvolgens de door mij onderzochte 
stadiën bespreken. 

Embryo, broedtijd 31/2 dag. 

Het gehoorblaasje staat in dichte aanraking met het ganglion 
acusticum. Zenuwvezels zijn in het ganglion slechts te zien 
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aan de naar de hersenblaas toegekeerde zijde. Het gangl ion 
geniculi is wel gevormd, bevat echter nog geen zenuwvezels 
en is nog niet in nauwere aanraking gekomen met den aanleg 
van het orgaan van V i t a I i. Dit stadium leent zich dus n iet 
voor de studie van het zenuwstelsel van dit orgaantje. 

Embryo, broedtijd 41/� dag. 

In een bepaalde doorsnede ziet men de geheel openstaande 
eerste k ieuwspleet en in het laterale deel, g renzende aan de 
uitmonding er Vêln aan den cranialen wand een laag fraai hoog 
epitheel, dat aan weerszijden in lager epitheel overgaat. Het 
meest naar binnen gelegen deel van dit hooge epitheel onder
scheidt zich nog door een lichter protoplasma en grootere 
kernrijkdom. Dicht hierbij komt het sterk ontwikkelde ganglion 
geniculi en van uit dit ganglion gaan een aantal fijne zenuw
vezels tot aan de laatst genoemde epitheellaag, zonder er 
echter in door te dringen. (zie fig. 1 9). 

De zenuwvezels gaan tot aan den epitheelwand en vertakken 
zich dan evenwijdig aan de oppervlakte van het epitheel. Met 
de olie-emersie onderzoekende ziet men slechts in één door
snede een klein zwart vezeltje tot in de onderste laag cellen 
doorgedrongen. 

U it de vroegere beschrijving van de kippen-embryonen weten 
wij, dat wij met het orgaan van V i t  a I i te doen hebben, en ziet 
men dat de zenuwverbinding met vezels uit het gangl ion geni
culi nog n iet tot stand gekomen is. Er passeert trouwens slechts 
een smal bundeltje zenuwvezels het gangl ion geniculi en dit 
gaat langs den epitheelrand van de kieuwspleet peripheerwaarts. 

Het hoorblaasje is afgesnoerd met wijde duet. endolymphat. en 
vertoont differentiatie in den vorm van hooger en lager epitheel . 

Het octavusgang lion l igt tegen de mediale zijde van het 
hooge epitheel, vele zenuwvezels loopen evenwijdig aan den 
bu itensten epitheel-zoom, doch slechts op een zeer beperkt 
plekje dringen enkele vezels tot in de epitheellaag door. 

De innervatie van het hoorblaasje is dus iets verder ge
vorderd dan van het orgaantje van V i t  a I i .  
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Embryo, broedtijd 5 dagen. 

Hierbij is het zenuwstelsel van het gehoorslabyrinth reeds 
verder ontwikkeld dan in het vorige stadium d .w.z .  er dringen 
reeds meerdere bundels zenuwvezels in de epitheel laag, doch 
hunne vertakkingen dringen nog n iet tot in de binnenste 
cel lagen door. 

Daardoor zijn ook de later te vermelden sterke vertakkingen 
aan de basis der cellen nog niet aanwezig. Wat de innervatie 
van het orgaan van V i t  a I i betreft, deze staat nog geheel 
op denzelfden ontwikkelingstrap als in het vorige stadium. 

Embryo, broedtijd 6 dagen. 

Terwijl het zenuwstelsel van het labyrinth meer ontwikkeld 
is, en tusschen de macula-epitheliën reeds hier en daar gaffel
vormige vertakkingen te zien zijn, die de cel len met meerdere 
vezels omvatten, en ook het gangl ion geniculi en de facialis 
meer zenuwvezels vertoonen, zoodat een d ikke bundel langs 
het orgaan van V i t a I i heengaat, zijn er toch nog geen zenuw
vezels tusschen de epitheliën van d it orgaantje te zien. 

Embryo, broedtijd 7 dagen. 

In het algemeen is het zenuwstelsel verder ontwikkeld dan 
in het vorige stadium. Echter zijn in het orgaan van V i t  a I i 
nog geen zenuwvezels te ontdekken. Toch onderscheidt zich 
d it stadium van het voorgaande, doordat in eenige doorsneden, 
n . l .  vier (echter is de reeks niet vol ledig, en ju ist op deze plaats 
onderbroken), vlak onder het epitheel van het orgaantje een 
ronde groep van cellen voorkomt_ die te onderkennen zijn van 
de omgeving, behalve door hunne groepeering, aan een grooter 
protoplasma-gehalte en aan het voorkomen van met zi lver ge
impregneerde draden, die h ier en daar in de cellen overgaan. 
Het li jdt geen twijfel_ dat wij h ier met een ganglion te doen 
hebben, dat in vorige stadiën n iet geheel afzonderlijk te zien 
was. Hoewel er nog geen zenuwdraden van uit dit ganglion 
in het orgaantje dringen, zoo is het toch wel waarschijnlijk, dat 



wij met het vroeger beschreven periphere ganglion van het 
orgaan van V i t a I i te maken hebben. 

Opvallend is de overeenstemming in de bevindingen met de 
reeks anders gekleurde preparaten, waarbij ook eerst bij het 
embryo van 7 dagen broedtijd, dit peripheer ganglion geheel 
los van den moederbodem gevonden werd. 

Embryo, broedtijd 8 dagen. 

Hierbij is nu voor het eerst een aantal zenuwdraden tusschen 

de epitheliën van het orgaantje van Vit  a I i te zien. 

Zij loopen eenvoudig met fijne u itloopers tusschen de cel len, 
zonder op bijzondere wijze te eindigen. 

Embryo, broedtijd 9 dagen. 

Gelijk in Fig. 20 te zien is, loopt in d it stadium reeds een 
wijd vertakt net van zenuwdraden i n  het epithelium van ons 
orgaantje, Echter alleen in dat van de mediale zijde, het toe
komstige zintuigepitheeL De zenuwvezels reiken slechts tot 
aan de basis der hooge cylindercellen, zonder verdere ver
binding er mede aan te gaan . Toch is ook in dit stadium het 
zenuwnet van het gehoorslabyrinth verder ontwikkeld en ver
toont talrijke sterk vertakte eindboompjes, d ie de neuroepi
theliën omvatten. 

Embryo, broedtijd 12 dagen. 

Ten slotte is in Fig. 21 te zien, dat in dit stad ium het zenuw
net in het neuro-epitheel van het orgaan van V i t  a I i een groote 
u itbreiding heeft ondergaan . 

Een eindiging in sterk vertakte eindboompjes is niet te zien, 
wèl hier en daar een klein ringetje aan het eind van een vezeltje. 

Het is niet met zekerheid uit te maken of deze ringetjes 
intra-cellulair l iggen. Een vooruitgang bij het vorige stadium is, 
dat de vezels door alle cellagen heen dringen, ook tusschen 
de hooge binnenste cellen. 

§ 6. Enkele gegevens omtrent den groei van het orgaantje. 

Om een du idelijk inzicht te verkrijgen van den g roei van het 
orgaantie van V i t  a I i bij het embryo van de kip, heb ik 
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verschi l lende afmetingen met den oculair-micrometer bepaald. 
Bij de dwarse of frontale doorsneden heb ik slechts de hoogte 
en de breedte bepaald, terwijl bij de sagittale doorsneden, de 
lengte en de hoogte te meten waren. De ontbrekende maat werd 
dan berekend uit het aantal doorsneden waarin het orgaantie 
aanwezig was, vermenigvuldigd met de dikte van de door
sneden. Van de preparaten waarvan de dikte der coupe n iet 
bekend was, heb ik slechts twee maten kunnen nemen. 

M a t e n  1 n m 1 c r a. 
Grootste Grootste Grootste Br. plek 

Embryo kip. lengte. breedte. hoogte. epitheel . 
2 dagen broedtijd 21 
3 " 25 
4 " 33.2 1 1 6.2 37.8 
5 1 1 6.2 32.8 33.6 
6 1 66 49.8 50.4 
7 " 1 82 66.4 99,2 42 
8 240 83 21 5.8 54.6 
9 66.4 1 82.6 42 

1 2  442 99.6 1 49.4 37.8 
1 6  " " 678 1 00 1 66 37.8 
pas u itgekomen ku iken 640 96 1 20 29 .4 
volwassen kip 1 200 240 540 21 

Embryo meeuw. 
6 dagen broedtijd 1 82.6 664 63 

Embryo eend. 

3 dagen broedtijd 37.8 
4 " 33.2 1 1 6.2 37.8 
5 " 66.4 1 32.5 54.6 

Uit de gevonden maten blijkt, dat het orgaantje vooral in  
de lengte groeit. Het zintu igepitheel neemt in breedte toe, 
doch gaat, na op den 8sten broeddag zijn maximum d ikte be
reikt te hebben, terug in g roei tot aan het extra-ovulaire leven 
en gaat ook verder in dit extra-ovulaire leven terug in groei . 

4 
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Hoewel het blaasje, waarin het zintuigepitheel gelegen is, 
steeds in grootte toeneemt, gaat het zintuigepitheel hierin n iet 
mede, en de mate van ontwikkeling van dit laatste is toch 
beslissend voor de functie. Hier zij nog vermeld, dat bij de 
meeuw van een broedtijd van 6 dagen, het orgaantje meer 
ontwikkeld is dan bij de kip van denzelfden broedtijd. De 
embryonen van de eend komen vrijwel in  ontwikkeling overeen 
met de kip. 

§ 7.  Gevolgtrekkingen. 

De embryologische vondsten van V i t  a I i heb ik in het alge
meen kunnen bevestigen. Het orgaantje ontstaat u it het ecto
dermale deel der eerste kieuwspleet. Teruggaande tot aan het 
vroegste stadium, meen ik den allereersten aanleg van het 
orgaantje te kunnen localiseeren in eene verdikking van het 
ectodermale epitheel, grenzende aan de gehoorblaas (zie Fig. 1 .) 
Deze verdikking wordt bij den groei van het embryo naar 
beneden gedrongen en geraakt op de plaats waar de ectodermale 
u itstu lping der eerste kieuwspleet het ectoderm nadert (zie 
Fig. 2.) Reeds vroeg komt het orgaantie in nauw contact met 
het gangl ion genicul i (zie Fig.  3), en komt het dus in de rubriek 
van zintuigorganen, die door V a n W ij h e, V a n B e  m m e  I e  n, 
F r  o r i e p, B e  a r  d e.a. als ectoderm ale, blijvende of rudi
mentaire zintu igorganen bij al lerlei lagere vertebraten be
schreven zijn. 

Het orgaantje raakt later los van het ectoderm, verplaatst 
zich naar mediaal en blijft in verbinding met het entoderm. 

Terwij l het orgaantje steeds zijn nabuurschap tot het qua
draturn behoudt, verplaatst het zich naar mediaal en aboraal, 
doch is bij het embryo van 16 dagen broedtijd nog n iet op 
zi jn definitieve plaats. 

Het zintuigepitheel is reeds vrij vroeg gedifferentieerd, doch 
bereikt pas in de latere stadiën zijne voltooiing (zie Fig. 1 0). 
Uit de in § 6 medegedeelde maten b lijkt, dat het orgaantje 
in grootte (lengte) steeds toeneemt ; het zintuigepitheel wordt 
breeder, om, na op den 8en broeddag zijn hoogtepunt bereikt 
te hebben, weer smaller te worden en te b lijven gedurende 
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het extra-embryonale leven. Het orgaantje van V i t  a I i verkeert 
bij de kip dus in een toestand van teruggang, al naar gelang 
het embryo het extra-embryonale leven nadert en dit over
schrijdt. De innervatie van het orgaantje, d . w. z., het binnen
dringen van zenuwvezelen in het epithelium van het zintuig, 
begint op den 8en broeddag, tegelijk dus met het bereiken 
van de maximale ontwikkeling van dat epitheel. 

Bij V i t a I i heb ik n iet kunnen vinden, dat hij de vorming 
van een eigen peripheer ganglion gezien heeft bij vogels. Reeds 
in een jong stadium kan men knopvorming aan het ganglion 
geniculi waarnemen, verder deeling en eindelijk bij een kip
embryo van 7 dagen broedtijd een zelfstandig peripheer ganglion 
met pre- en postganglionaire zenuwvezels. 



HOOFDSTUK 1 1 1 .  

Anatomisch onderzoek. 

Inleiding. Het onderzoek is in twee afdeelingen gesplitst, het 
macroscopische en m icroscopische. Het microscopische zal ik 
laten voorafgaan, om hierbij de ju iste l igging van het orgaan 
te kunnen aangeven, vooral ten opzichte der belendende deelen. 
Het zal dan gemakkelijker vallen om zich de macroscopische 
verhoudingen voor te stellen. 

Voor het microscopisch onderzoek beschikte ik over onaf
gebroken doorsnedenreeksen van de volgende vogels : 

Passeriformes : 

a. F ring illa chloris L. (groenvink) 
b. F ringi lla cannabina L. (robijn) 
c. F ring i lla spinus L. (sijs) 
d. Emberiza citrinella L. (geelgors) 
e. T urdus i l iacus L. (koperwiek) 

Columbiformes : 

f. Columba livia L. (var. domestica) duif 
Psittaciformes : 

g. Melopsittacus undulatus (g raspark iet) 
Galliformes : 

h .  Gallus domesticus (kip) 
Falconiformes : 

i. Accipiter nisus (sperwer) 
Anseriformes : 

2 exempl .  
2 
6 
2 
1 

4 

n 

6 

j. Anas boschas var. domestica (gewone eend) 2 
De praeparaten waren voor een deel aanwezig in de verza

mel ing van P r o f. B e n  i a m i n  s en werden voor de rest n ieuw 
aangemaakt. 
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� I .  Methode van bewerking. 

De koppen der dieren werden onmiddellijk na de decapitatie 
van huid en weeke dee!en ontdaan, de schedelbeenderen, voor 
zoover niet noodig, weggeknipt en daarna het overblijvende 
in formaline (1 0 %l-M ü 11 e r  gelegd, gedurende 1 à 2 etmalen. 
Hierop werd de harding in v loeistof van M Ü 11 e r  gedurende 
3 à 5 weken voortgezet in de broedstoof onder geregeld ver
wisselen van de vloeistof. Dan volgde het ontkalken met 5 % 
salpeterzuu r, deels onder gebruik maken van het molentie van 
T h  o m  a. Als de ontkalking voltooid was, werden de prepa
raten gedurende 1 à 2 maal 24 uur in 5 % natrium su lfaat 
gelegd en dan 24 uur gespoeld om daarna, in het donker ge
plaatst, de alcoholenreeks te doorloopen en ten slotte in dunne 
celloïdine gedurende enkele weken gelegd te worden. 

De verdere insluiting geschiedde op de gewone wijze. 
De doorsnedenreeksen werden 30 - 60 ,n dik gemaakt en 

zonder uitzondering gekleurd met haematoxyline-eosine. Waar 
voldoende koppen aanwezig waren , werden de doorsneden 
gemaakt in het horizontale, frontale en sagitta le vlak. Had ik 
maar één kop tot mijne beschikking, dan werd die gehalveerd 
en frontale en horizontale doorsneden gemaakt. 

§ 2. Resultaten van het microscopisch onderzoek. 

Gallus domesticus (kip). 

Eerst zal ik de beschrijving geven van de microscopische 
bevindingen bij de pas uitgebroede kip. Hiervan kon ik een 
frontale- en een horizontale doorsnedenreeks onderzoeken. De 
hieronder volgende beschrijving is van de horizontale doorsneden. 
Ik zal uitgaan van een bepaalde doorsnede, waarin het orgaantje 
van V i t a I i duidelijk aanwezig is . 

In het midden van het gezichtsveld l igt de trommelholte, die 
gevuld is met een fijn korrelige massa, die een rose tint heeft 
aangenomen door de eosine. De holte heeft den vorm van een 
halven bol, waarvan de rechte kant lateraal l igt en door het 
trommelvlies wordt gevormd. De bekleeding van den wand is 
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cubisch epitheel. Hieronder l igt aan alle zijden een laag bind
weefsel en in dit bindweefsel vindt men de volgende deel en : 

Oraalwaarts en het meest lateraal he( nog kraakbeenig 
quadratum. De bindweefsellaag tusschen het quadraturn en 
trommelholte is slechts smal. Meer mediaal, maar nog in den 
oralen wand l igt een langwerpig ovaal blaasje met wijde ruimte 
en bekleed met een fraai epitheel. D it b laasje is het orgaan 
van V i t  a I i (zie Fig .  22). Het ligt met de lengteas in sag ittale 
richting, doch schuin lateraalwaarts gericht. Het epitheel van 
het blaasj� ligt aan den medialen wand in dubbele laag : tegen 
het bindweefsel aan een laag korte cellen met vele ovale 
kernen en naar het lumen toe een ri j hooge cylindercellen met 
kernen in het midden. Aan den lateralen wand heeft het blaasje 
een laag cubische cellen, die aan de randen in dubbele laag 
en in het midden in enkele laag aanwezig zijn. In  het lumen 
ziet men een weinig rose gekleurde korrelige massa, met enkele 
draden er door heen. 

In den media len wand van de trommelholte loopt een groot 
bloedvat en ziet men enkele gangl iëncellen behoorende tot het 
ganglion genicul i .  

De aborale wand vertoont niets bijzonders. 
Verderop in de reeks afdalende, ziet men de beschreven 

trommelholte overgaan in twee andere groote ruimten en b lijkt 
dus dat het niveau, waarin het orgaantje van V i t a I i aan
wezig is, vrij hoog gelegen is . 

De overige deelen van middenoor en b innenoor zijn normaal 
aanwezig .  

U i t  de verdere bestudeering van de  reeks blijkt nog het 
volgende : 

Innervatie : van het g roote ganglion genicu l i  ziet men een 
flinke bundel zenuwvezels lateraalwaarts gaan, die, gekomen 
ter hoogte van de bindweefsel-uitstulping, welke later in een 
beenkanaal zal verloopen, zich in tweeën splitst. Eén tak gaat 
laterocraniaalwaarts naar het orgaantje van V i t a I i toe. Op 
de deelingsplaats van de beschreven zenuw ziet men een aantal 
zenuwcellen tot een ganglion bijeen en in het verloop van de 
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zenuw van ons orgaantje ontmoet men nog een kleiner ganglion. 
Het is dus zeker, dat het eigen peripheer ganglion bij het pas 
u itgebroede kuiken blijft bestaan. 

Topographie : Het orgaantje l igt in een bindweefselmassa 
gescheiden van het os quadratum. Aan de laterale zijde van 
het orgaan verloopt de art .  ophthalmica externa en de vena 
auris en aan de mediale zijde het gangl ion geniculi . 

Conclusie : Het orgaan l igt bij het pas u itgekomen kuiken 
bijna op de normale plaats in den medialen wand van de 
trommelholte. 

Het ligt nog te hoog en te ver aboraalwaarts. 
Uit de op blz. 49 volgende maten is af te leiden, dat het 

orgaan een plat-ovale, lensvormige gedaante moet hebben met 
de vlakke zijden lateraal en mediaal geplaatst, dus als het ware 
staand op een scherpen kant, terwijl de lengteas schu in van 
achter b innen naar voor buiten loopt. Het beenkanaal, waarin 
het orgaantje later te l iggen komt, tezamen met de hierboven 
genoemde bloedvaten, is nog niet als zoodanig gevormd. W è l  
i s  een aanduiding aanwezig van een kamvormig bindweefsel
uitsteeksel zittend op den medialen wand"van de trommelholte, 
waarin het aborale eind van het zintuigzakje steekt en verderop 
de bloedvaten en een zenuw verloopen. 

Volwassen kip : Van de volwassen kip heb ik 4 reeksen 
doorsneden kunnen onderzoeken. Hieronder waren 2 horizon
tale, 1 fronta le en 1 sagittale. De volgende beschrijving is van 
een horizontale doorsnede. In  een bepaalde doorsnede ziet men 
midden in het gezichtsveld het volgende : de u itwendige ge
hoorgang, afgesloten door het dunne trommelvlies, dat teven� 
den lateralen wand vormt van de trommelholte. In het aborale 
deel van het trommelvl ies steekt het einde van den extra
columella, dat zich naar de trommelholte een eind voortzet. 
De trommelholte heeft op doorsnede ongeveer den vorm van 
een afgeknotten gelijkbeenigen driehoek, waarvan de stompe 
tophoek naar bu iten en achter staat. De basis van dien driehoek 
wordt gevormd door den beenigen medialen wand van de 
trommelholte. Deze wand is voor· ons doel van veel belang . 
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Aboraalwaarts vormt hij de afscheiding tot de cochlea en 
meer naar voren loopt een kanaal in het been, dat doorsneden 
bevat van een zenuw, en een paar groote b loedvaten. Lateraal 
nu van het groote vat, de art. ophthalmica ext, en ervan 
gescheiden door een smalle bindweefsel laag ligt een fraai 
langwerpig ovaal zakje, waarin wij onmiddell i jk ons orgaantie 
herkennen. 

Het ligt met een der u iteinden d ichtbij de doorsnede van het 
os quadraturn en nadert met het andere einde het middenoor
slijmvlies zeer d icht, het is er slechts door een laagje bind
weefsel van gescheiden. T usschen trommelvlies en os quadraturn 
ligt slechts een smalle b indweefsel laag. 

Bekijken wij het orgaantie nader, (zie F ig .  23) dan zien wij 
dat het lumen zeer wijd is en gedeeltelijk opgevuld met een 
korreligen inhoud, die door de eosine l ichtrose gekleurd is. 
De mediale -.yand van het b laasje is bekleed met een dubbele 
laag epitheel, waarvan de bovenste laag cyl inderepi theel en 
de onderste lager van bouw is. 

Naar de uiteinden van het blaasje toe wordt het epitheel 
éénlagig en is veel plätter. Het orgaantie ligt met de lengteas i n  
sagittale richting, doch schuin lateraalwaarts naar voren gericht. 

Het verdere onderzoek leert dat de deelen van het binnenoor 
alle normaal gevormd aanwezig zijn. 

De innervatie is n iet duidelijk na te gaan in deze twee reeksen.  
Topographie : Het orgaantje van V i t  a I i l igt i n  een been i ge 

koker aboraal van het os quadratum, lateraal van de art. 
ophthalmica ext, en in het horizontale niveau van de cochlea, 
ongeveer op he : midden h iervan. 

Conclusie : Bij de volwassen kip is het orgaantie door een 
beenwand gescheiden van het middenoor. Uit de op blz. 49 
volgende maten valt af te leiden, dat het orgaantje een plat, 
ovale lensvormige gedaante moet hebben en met de vlakke 
zijde latéraal en iets mediaal geplaatst, terwij l  de lengteas 
schuin van achter binnen naar vóór bu iten verloopt. 

Vergelijken wij de l igging van het orgaan met die van het 
pas u itgebroede ku iken, dan b lijkt, dat in  het extra-ovulaire 



57 

leven een daling van het orgaan p laats heeft, en een lichte 
verplaatsing aboraalwaarts. Het zintuigepitheel is lang n iet meer 
zoo fraai als bij de embryooen en het pas uitgebroede kuiken. 

Fringilla chloris L. (groenvink.) 

Daar ik over 2 koppen beschikte, heb ik een horizontale en 
een frontale doorsnedenreeks van 50 .U  onderzocht. In  beide 
reeksen is het vl iezige labyrinth g rootendeels uitgevallen . 
Well icht is de oorzaak hiervan, dat de conserveering n iet lang 
genoeg is voortgezet. Het orgaan van V i t a I i is echter 
behouden gebleven. 

De hieronder gegeven beschrijving is van de horizontale 
doorsnedenreeks. In  een bepaalde doorsnede is midden in het 
gezichtsveld het volgende waar te nemen : de zeer wijde uit
wendige gehoorgang, die mediaal begrensd wordt door het 
trommelvlies, waarin ongeveer op de g rens van het 1/3 aborale 
deel de kraakbeenige extra-columel la vastzit. Verder mediaal 
is het middenoor gelegen, dat op doorsnede den vorm van 
een gelijkbeenigen driehoek heeft, met een mediaal gelegen 
stompen tophoek. De mediale wand van deze holte wordt 
gevormd door een reeks luchthoudende beencellen, die op twee 
plaatsen onderbroken wordt. Meer oraalwaarts geschiedt dit 
door den buitenwand van een beenkanaal, waarin doorsneden 
verloopen van bloedvaten, een zenuw en een fraai eivormig 
bindweefselzakje. In dit laatste zit het orgaantje van V i t  a I i .  
D it vu lt geheel het zakje op  en  staat met een wijd lumen 
open. I n  de holte zit een fijn korrelige massa, die door de 
eosine l ichtrose gekleurd is . Het orgaantie heeft aan de mediale 
zijde een dubbele laag epitheel, die naar voren toe nog over
gaat op den oralen wand. Het epitheel is niet hoog, doch met 
de groote vergrooting ziet men toch enkele korte haartjes op 
de cellen van de bovenste laag, d ie cubisch van bouw zijn. 
De kernen hiervan zijn ovaal van vorm en l icht gekleurd. De  
tegen het bindweefsel aan gelegen laag is veel lager van 
bouw en heeft donkere kernen . Aan het ondereinde loopt het 
zakje, waarin het orgaantje zit, in  een punt u it. In  de laatste 
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5 preparaten geschiedt de afscheiding van de trommelholte 
n iet meer door een laag been, doch door bindweefsel, dat 
over een korten afstand dun is, doch toch een stevig vlies vormt. 
In dit onderste deel vertoont het blaasje het beeld van een 
zwaluwnest tegen den wand ; het ligt n. l .  geheel in den hoek, 
gevormd door den wand van het beenkanaal en de luchthoudende 
beencellen. Mediaal is het orgaantie door een b reede laag los� 
mazig bindweefsel gescheiden van de art. ophthalmica ext. 
en de vena auris. De zenuwverzorg ing heb ik in deze pre� 
paraten niet met zekerheid kunnen vaststellen. 

Conclusie. Bij de groenvink l igt het orgaantje in een been� 
kanaal waarin de art. ophthalmica ext, de vena auris en een 
facialistak verloopen. Uit de op blz. 66 opgegeven maten, volgt 
dat het orgaantje een plat eivormige gedaante heeft, met de 
v lakke zijde lateraal en mediaal geplaatst, terwijl de lengte-as 
schuin  van achter binnen, naar vóór bu iten verloopt. Aan het 
ondereinde loopt het blaasje spits toe. Het zintuigepitheel is niet 
hoog. Omtrent de innervatie is bij deze kleuring niets met 
zekerheid vast te stellen. 

Fringilla cannabina L, (robijn) 

Aangezien ik 2 koppen ter mijner beschikking had, heb ik 
een frontale en horizontale doorsnedenreeks gemaakt. De hori
zontale doorsnedenreeks was niet mooi ingesloten. Er waren 
enkele gaten in het ·preparaat, waarin de celloidine niet door
gedrongen was. De hieronder gegeven beschri jving is dan ook 
naar de frontale reeks gemaakt. U it preparaat 34, g las 2, bl ijkt 
het volgende : het trommelvlies is zeer dun en scheidt den zeer 
sterk ontwikkelden uitwendigen gehoorgang van de onrege(� 
matige trommelholte. Aan den medialen wand van deze holte 
ligt mediaal van de articulatio quadrato-occipitale een been� 
kanaal, waarin de vroeger beschreven bloedvaten en zenuwstam 
l iggen. Aan de laterale zijde is het beenkanaal gedeeltelijk 
onderbroken door bindweefsel, waarin het fraaie orgaantje van 
V i ta  I i l igt, dat een langwerpige gedaante heeft. Het orgaan l igt 
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met de langste zijde tusschen het binnenste van het been
kanaal en de genoemde articulatie ingeschoven. Aan het 
breeder wordende laterale uiteinde is het orgaan slechts door 
een bindweefselmembraan van de trommelholte gescheiden. 
Meer craniaalwaarts wordt deze scheidingswand veel breeder 
en schuift het orgaantie meer naar de ruimte van het been
kanaal toe, waarin het met het andere einde komt te l iggen. 
De inhoud is een korrelige met eosine l ichtrose gekleurde 
massa. De binnenbekleeding bestaat uit epitheel, dat aan de 
mediale zijde uit 2 lagen bestaat, waarvan de b innenste laag 
wat hoogere cubische cellen bevat en de andere uit lagere 
cellen bestaat, evenals de rest van de bekleeding . Haarties 
zijn slechts hier en daar te zien op de cubische cellen. 

Over de innervatie kan ik niet oordeelen, daar deze niet 
duidelijk te zien was in deze preparaten. 

Conclusie : Bij de robijn is het orgaantie op een bepaalde 
plaats gescheiden door een dunne bindweefsellaag van het 
middenoor. 

Uit de op blz. 66 genoemde maten bli jkt, dat het orgaantje 
ook hier een plat ovale lensvormige gedaante heeft en met 
de v lakke zijde lateraal en iets mediaal gericht staat, terwijl 
de lengte-as schuin naar voor buiten verloopt. Het zintuig
epitheel maakt n iet den indruk _ van sterk ontwikkeld te zijn. 

Fringilla spinus L. (sijs). 

Voor het anatomisch onderzoek heb ik vier doorsneden
reeksen nagegaan, 3 horizontale en 1 frontale. In het algemeen 
heb ik bij de sijs denzelfden toestand van het orgaantje van 
V i t a I i gevonden als bij den vorigen vogel (robijn). Ook hier 
is over eenigen afstand de beenwand van het kanaal, waarin 
het orgaantje l igt, door bindweefsel onderbroken en wel over 
een afstand van 9 preparaten (1 80 ,n). In  enkele preparaten 
neemt de bindweefsel laag den vorm aan van een membraan. 
In de ruimte van het zakje ziet men bindweefselschotten, die 
den indruk wekken van de functie van het zintuigepitheel te 
moeten belemmeren. Duidelijk is de innervatie te volgen n. l .  
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ziet men van uit het ganglion geniculi zenuwbundels in het 
beenkanaal gaan, waarvan een deel zich ombuigt naar het 
orgaantje toe. Bovendien loopen er nog zenuwvezels langs 
het gangl ion geniculi, die hoogerop door een groep van zenuw
cellen heengaan. Men krijgt den indruk, dat het orgaantie van 
uit twee wegen geïnnerveerd wordt, elk met een eigen gangl ion, 
waarvan het een het ganglion geniculi is. 

Emberiza citrinella L. (geelgors). 

Van dezen zangvogel bezat ik twee koppen, zoodat ik een 
horizontale doorsnedenreeks van 40 ,n en een frontale van 30 I' 

heb onderzocht. In beide reeksen was het vliezige labyrinth 
u itgevallen. Ook van de bevindingen bij dezen zangvogel kan 
ik de beschrijving omgaan, omdat die weer geheel overeenkomt 
met die der beide vorigen. 

Alleen zij vermeld, dat ook hier de bindweefselscheiding 
tusschen het orgaantie en de middenoorsholte gedeeltelijk 
membraneus is en wel over 1 0 preparaten (300 ,11) te zien is. 
Zeer fraai kon ik een takje volgen, afkomstig uit het ganglion 
geniculi, waarin op een bepaalde plaats enkele zenuwcellen 
te zien waren. Of dit een peripheer ganglion moet voorstellen, 
kon ik niet met zekerheid vaststel len. 

Turdus iliacus L. (koperwiek). 

Daar wij thans met een trekvogel te maken hebben, die dus 
een u itnemende vlieger moet zijn, is het zaak bijzondere aan
dacht aan het onderzoek te wijden. Jammer genoeg heb ik 
slechts één exemplaar kunnen bemachtigen en is de k leuring 
der preparaten niet goed geslaagd, zoodat het resultaat teleur
stellend is geweest. Toch zal ik om het belang van de zaak 
een wat u itvoeriger beschrijving geven van de bevindingen. 

De kop van dezen vogel werd gehalveerd en een frontale door
snedenreeks van 50 i' en een horizontale van 60 ft dikte gemaakt. 

In de frontale doorsnedenreeks is het mij niet gelukt het 
orgaantje van V i t  a I i te vinden. Well icht is de oorzaak h iervan, 
dat enkele coupes zoek geraakt zijn bij het snijden van het 
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preparaat. De beschrijving, die hieronder volgt, i s  dan ook 
gemaakt naar de horizontale doorsneden. 

Bij het bekijken dezer doorsnedenreeks zag ik in een bepaalde 
doorsnede midden in het gezichtsveld de volgende zaken : den 
uitwendigen gehoorgang en het zeer dunne trommelvlies, dat 
tevens de laterale wand van de trommelholte vormt. 

Ongeveer op de grens van het 1/3 aborale deel van het 
trommelvlies steekt de columella u it in de trommelholte. Deze 
heeft op de doorsnede ongeveer den vorm van een gelijk
beenigen driehoek, met een mediaal gelegen stompen tophoek. 
Het mediaal gelegen been van den driehoek wordt gevormd 
door een been i gen wand, alwaar het volgende te zien is : het 
os quadratum, oraalwaarts gelegen, en aboraal h iervan een 
beenkanaat waarin doorsneden van bloedvaten en een zenuw 
verloopen. Tegen de laterale zijde van dit beenkanaal, geheel 
aan het orale einde er van, ligt als een vogelnestje tegen den 
wand een fraai orgaantje. D it is het orgaantje van V i t a I i .  
Het orgaantje heeft een vrij wijd lumen, dat opgevuld is met 
een korrel igen inhoud, die l ichtrose gekleurd is door de eosine. 
Aan de orale zi jde grenst het aan het os quadratum, waarvan 
het door een vrij breede bindweefsel laag gescheiden is. Het 
orgaantje is aan de laterale zijde slechts door bindweefsel 
gescheiden van de trommelholte. In het orale deel is deze 
scheid ingswand zeer dun, doch meer aboraal  veel b reeder. 
Het labyrinth is normaal aanwezig .  Het ovale venster is als een 
dun vlies gespannen tusschen twee bogen van het hierboven 
beschreven beenkanaaL 

De impregnatie was van d ien aard, dat de bijzonderheden 
van het zintuigepitheel n iet duidelijk overzichtelijk waren. Uit 
de grootte van het zakje (zie blz. 66) leeren wij niets bijzonders 
omtrent een meer ontwikkeld zijn bij dezen trekvogel. 

Columba livia var. domestica (duif). 

Van de duif heb ik 3 doorsnedenreeksen onderzocht, 2 
horizontale en 1 frontale. De beschrijving van de frontale 
doorsnedenreeks van 40 ,u laat ik hieronder volgen. 
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De mediale wand van de trommelholte, voor mijn doel de 
belangrijkste, wordt g rootendeels door een beenwand gevormd, 
waarachter luchthoudende cellen l iggen. 

Op ongeveer 1/3 van de achterste grens van dien wand pui lt 
in de middenoorsholte een verheffing uit, die bestaat uit 
beenbalken, waartusschen ronde- of langwerpige openingen, 
die grootendeels lucht bevatten. Midden tusschen deze ope
ningen is een grootere, ronde, die verschi l lende doorsneden 
van organen bevat en voor de rest met losmazig bindweefsel 
. is opgevuld (zie Fig . 24) . Wij hebben hier te doen met een 
kanaal gelegen in een beenkam, die over het geheele middenoor 
verloopt. De organen, die wij op doorsnede ":zien, zijn : een 
arterie (de art. ophthalmica ext). eenige veneuse bloedvaten 
(o.a. vena auris), eenige zenuwen (takken van de facialis) en 
geheel lateraal een zakvormig orgaantje, het orgaan van V i t a I i .  
Dit heeft op doorsnede een ovalen vorm, staat wijd open en 
is met een fijn korrel igen inhoud gevuld, d ie door de eosine 
l ichtrood gekleurd is. 

Tegen het hieronder te beschrijven hooge epitheel aan, is 
deze inhoud veel sterker gekleurd, g rover van korrel, als 
samengebakken en met draden er tusschen. Aan den medialen 
wand zien wij een dubbele laag epitheel, waarvan de bovenste 
laag u it fraaie cylindrische cellen bestaat, d ie hier en daar 
korte haartjes aan den top hebben. De kernen dier cellen zijn 
rond en matig donker gekleurd (zie Fig. 25). 

De onderste laag cellen is veel lager, k leiner en met donkerder 
kernen voorzien. De laterale wand bestaat uit één laag cubische 
cellen, met donker gekleurde kernen. 

In enkele preparaten is er aan het orale u iteinde van het 
orgaantje een u itstu lping te zien. 

De wand van het beenkanaal is voor het g rootste deel van 
het verloop van het zakvormige orgaantje van V i t  a I i onder
broken door een breede laag vast, fibri l fair bindweefsel, die 
op enkele plekken wat smaller wordt. De laag meet op de 
breedste plaats 441 ,tt en op de smalste 1 26 ,1 1 .  Het orgaantie 
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is dus aan één zijde door deze bindweefsellaag gescheiden 
van het middenoor. 

Voor de in Hoofdstuk 4 te bespreken mogelijkheden geef 
ik thans de diktematen van het trommelvlies. Deze zijn over 
het grootste dunne deel 8.4 ,n en voor de dikste plaats 33.6 i ' ·  

Het labyrinth is normaal aanwezig. 
Innervatie : Het orgaantje wordt door een lateralen tak van 

het ganglion genicu l i  geïnnerveerd (zie Fig. 25). I n  deze pre
paraten is het niet mogel ijk geweest uit te maken of er een 
peripheer ganglion bestaat. 

Meropsittacus undulatus (grasparkiet). 

Van dezen vogel heb ik slechts één exemplaar kunnen 
verkrijgen. De kop is niet gehalveerd, zoodat ik één frontale 
doorsnedenreeks van 50 ft heb onderzocht. N iettegenstaande 
herhaald nauwkeurig onderzoek, heb ik het orgaantje n iet 
kunnen vinden. Mogelijk dat een sterke overvull ing met bloed 
van de bloedvaten het onderzoek bemoeilijkt heeft. In elk 
geval kan bij dezen vogel het orgaantie n iet sterk ontwikkeld 
zijn geweest. Het gehoorslabyrinth is normaal aanwezig .  

Accipiter Nisus L .  (sperwer). 

Aangezien deze vogel tot de valkenfamilie behoort en uit 
den aard der zaak een u itstekende vlieger is, zal ik een wat 
u itvoerige beschrijving hiervan laten volgen. Ik heb slechts 
één exemplaar kunnen bemachtigen. De kop is gehalveerd, 
daardoor heb ik een horizontale- en een frontale doorsneden
reeks kunnen verkrijgen van 50 en 40 ft dikte. Bij het nagaan 
der doorsnedenreeks heb ik het volgende kunnen vaststellen : 
de u itwendige gehoorgang is zeer groot en wijd. Het trommel
vlies is hoewel dun, toch n iet zoo fijn als bij de zangvogels. 
De onregelmatige trommelholte wordt mediaal aan de voorste
en achterste deelen begrensd door luchthoudende beencellen, 
die wat meer aboraalwaarts afgewisseld worden door een op 
doorsnede driehoekige losmazige bindweefselmassa. Het laterale 
deel van deze bindweefselmassa is veel compacter van bouw 
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en bestaat uit een stevig fibri l fair bindweefsel, dat in het periost 
van het aangrenzende been overgaat. In de losse bindweefsel
massa verloopen de reeds vroeger beschreven bloedvaten en 
een zenuwstam. Uit de doorsnedenreeksen blijkt, dat deze 
organen op een lager niveau en meer naar voren l iggen, dan 
het orgaan van V i t  a I i. Van dit orgaan is bij horizontale door
sneden van onder af het eerst te zien : een lange u itlooper 
met een nauw lumen en bekleed met cubisch epitheel. D it 
onderste deel van het orgaantje l igt onmiddelli jk tegen den 
boven beschreven beenwand aan en wordt lateraal slechts 
begrensd door een straffe beenweefsellaag . 

Naar boven toe de reeks vervolgende, ziet men het orgaan 
overgaan in een langwerpig zakje met een fraai hoog epitheel 
aan de laterale zijde en ook nog overgaand op den aboralen 
wand. Dit epitheel bestaat uit 2 lagen, waarvan de bovenste 
u it fraaie cylindercellen, voorzien van korte haartjes, bestaat. 
De kernen zijn afwisselend donker en l ichter gekleurd. De 
mediale wand bestaat uit één laag cubisch epitheel met vrij 
donkere kernen. Het lumen is wijd en bezit een korreligen 
i nhoud door de eosine l ichtrood gekleurd. Het is mij niet gelukt 
de innervatie van het orgaantje vast te stellen. Het labyrinth 
is normaal gevormd aanwezig .  

Conclusie : Bij den sperwer l igt het orgaantje in een los
mazige b indweefselmassa, gescheiden van de trommelholte door 
een stevige membraan. Het heeft zooals u it de op blz. 66 ge
noemde maten blijkt, een vrij grooten omvang met een fraai 
en sterk ontwikkeld neuro-epitheel, dat afwijkend van het ge
wone beeld, voorkomt aan de laterale zijde, in plaats van 
mediaal. 

Het orgaantje heeft een langwerpigen vorm, met een langen 
u itlooper aan den bodem en twee korte aan vóór- en achter
einde. Het ligt met de lengte-as schuin van achter binnen naar 
vóór buiten. 

Anas boschas var. domestica (eend). 

Van dezen vogel heb ik 2 exemplaren kunnen onderzoeken 
en wel in een horizontale en een frontale doorsnedenreeks 
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van 50 ,11 dikte. Het vl iezige labyrinth is in de horizontale reeks 
u itgevallen, doch in de frontale reeks normaal aanwezig .  De 
bevindingen van de frontale reeks zal ik h ieronder laten volgen. 

In het middenoor pui lt aan de mediale zijde de doorsnede 
van een beenkam u it, die vele luchthoudende cellen bevat. 
T usschen de luchthoudende beenholten in dezen beenkam, l igt 
als een stompe wig erin gedreven een breede strook fibril la ir 
bindweefsel, welke zich aan den top craniaalwaarts over den 
kam heen uitbreidt. In dit bindweefsel ligt een eivormig zakje 
met zijn breedste u iteinde naar het middenoor gericht. In dit 
zakje ligt het orgaa'ntje van V i t a I i .  Het heeft een wijd lumen 
dat open staat en waarin een korrelige, lichtpaars gekleurde 
massa ligt, die grover van korrel is dan bij de kip .  De epitheel
bekleeding is n iet hoog, doch aan den geheelen wand fraai 
aanwezig, het hoogst aan de mediale zijde. Het maakt een 
beteren indruk dan het epitheel van de kip .  Uit deze be
schrijving volgt, dat het orgaantje door een laag fibril lai r  
bindweefsel gescheiden is van het middenoor, welke laag op 
de dikste p lek 1 26.2 r� en op de dunste 60.8 ,n meet. Over 
ongeveer 8 preparaten schuift zich een beenkapje een kort eind 
tusschen het middenoor en den cranialen top van het orgaan. 
Het trommelvlies meet op het dikste gedeelte 8.2 11 en op 
de smalste plek 4.2 ,u . 

Nadat het orgaantje u it de doorsneden verdwenen is, ziet 
men een laterale tak van het gangl ion geniculi de plaats 
bereiken, waar het orgaantje gelegen heeft. Het is dus zeer 
waarschijnlijk, dat wij hier met de innerveerende zenuw te 
maken hebben. 

§ 3. Maten van het orgaantje van V i t a I i bij verschillende vogels. 

Om een indruk van de grootte van het orgaantje van V i t a l i  
bij de verschil lende vogels te verkrijgen, heb i k  verschillende 
metingen met den oculair-micrometer verricht. 

Bij de frontale doorsneden heb ik de hoogte en de breedte 
bepaald, terwij l van de horizontale doorsneden, de lengte en 
de breedte gemeten is. De ontbrekende maat is gevonden door 

5 
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het aantal doorsneden, waarin het orgaantie aanwezig IS te 
vermenigvuld igen rnet de dikte van de coupes. 

M a t e n  i n  m i c r o. 

Grootste Grootste Groobte l3reedste plek 
lengte. breedte. hoogte. v.  h. epitheel. 

r ring i l la chlori� 1 . 332 1 66 450 1 6.8 

cannabina 1 . 320 1 1 6.2 282.2 1 0.5 

spinus L. 480 1 44 300 1 2.6 

Emberiza citrinella L. 390 1 32.8 1 82.6 1 2 6  

Columba livia var. domest. 830 1 82.2 480 2 1  

A. 1 360 280 704 2 1  

Gallus dornestica 1 200 240 530 2 1  

Accipiter nisus 9 1 3  365 400 29.6 

Anas boschas \ ar. domestica 1 200 365 400 

A. 850 1 32.8 2 1 5.8 2 1  

Grootste afmeting K leinste afmeting I romrnelvlies. 
' an de bindweefsel- \ an de bindweefsel- Breedste Smalste 
afscheiding tot het afscheiding tot het plek plek 
middenoor, iu n1icra. middenoor, in nricra. in  rnicra . in micra. 

Fr i nyilla ch lorb L. 63 4.2 8.4 4.2 

canna bi na I .  1 05 8.4 8.4 4.2 

spinus L. 84 4.2 8.4 4.2 

Ernberiza citrinella L. 84 4.2 1 2.6 4.2 

Colurnba l ivia var. domest. 441 1 26 33.6 8.4 

Gallus domestica 1 68  2 1  33.6 8.4 

Accipiter nisus 1 05 1 2.6 2 1  4.2 

Anas boschas var. don rest. 1 26.2 60.8 25.2 4.2 

§ 4. Macroscopische beschrijving. 

Hierbij karnt het aan op de bepaling van de l igging van het 
orgaan ten opzichte van de omringende deelen. Ik zal rnij 
beperken tot de plaatsbepaling bij de du if, het proefd ier bij 
u itnemendheid. Dat zal ik doen aan de hand van een teekening 
(zie Fig. 26), vervaardigd in ons laboratorium naar een photo 
van een duivenkop, waarbij het middenoor blootgelegd was, 
door wegsnijden van het trornrnelvlies en de booggangen 
vrijgeprepareerd waren . 

Als rnen bij een duif hêt trornrnelvlies verwijdert, dan ziet 
rnen den annulus tyrnpanicus (A. T.) bloot l iggen en daar
achter den medialen wand van de trornrnelholte. Deze wand 
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vertoont in het bovendeel een weinig vooruitspringende richel, 
die horizontaal verloopt en zich voortzet in de achterste contour 
van den recessus dorsalis cav. tympani. Deze vooruitspringende 

Fig. 26. 

Ligging van het orgaantie ten opzichte van de andere deelen van het middenoor 
en het labyrinth. Overgetrokken van een photo van 

een geprepareerde duivenkop. 

rand wordt nu bepaald door een beenkanaal, waarin de art. 
ophthalmica ext., de vena au ris (V. A.) en een laterale tak 
van het gangl ion geniculi verloopen, en waarin het zintuig� 
orgaantie gelegen is (0). 

Deze richel kruist het ventrale eind van een verticalen kam 
die gevormd wordt door de articulatio quadrato-occipitale (A. r . ) .  
Iets naar voren van deze articulatie bestaat de wand van het 
beenkanaal u it bindweefsel, zooals ik dit vroeger beschreven 
heb. Aan het preparaat is dit te voelen aan een zekere indruk� 
baarheid .  
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De onderste helft van den medialen middenoorwand, die onder 
de beide genoemde richels blijft, wordt ingenomen door twee 
openingen, die door een min of meer ontwikkeld tusschenschot 
[P. T.) van elkaar gescheiden zijn .  De voorste opening vormt 
de u itmonding in de trommelholte van de tuba Eustachii (T), 
de achterste den ingang van den recessus cavi tympani (R. C. T.) 
Daar, waar dit tusschenschot (P. T.) den beenkam raakt, ligt 
het orgaan van V i t a I i . 

Deze beschrijving komt geheel overeen met hetgeen V i t a I i 
erover aangaf. Hieraan wil ik nog toevoegen de verhouding 
tot het labyrinth . 

Bij het microscopisch onderzoek is reeds gebleken dat het 
orgaantje in hetzelfde horizontale niveau ligt als het labyrinth, 
en d icht den voorsten verticalen booggang nadert. Op de figuur  
is d i t  nog eens duidelijk te zien. Echter is  daarbij tevens 
op te merken, dat het vestibulum er een eind vandaan ligt. 
De groote bloedsinus van het genoemde halfcirkelvormige 
kanaal zet zich als vena auris voort in  het beenkanaal waarin 
tevens het orgaan van V i t  a I i l igt. Verwonding van de vena 

auris bij een operatie 
tot verwoesting van 
V i t a !  i ' s  orgaan, zal 
voor het evenwichts
labyrinth ernstige ge
volgen kunnen heb
ben. 

De vorm van het 
Fig. 27. orgaan kan men zich 

Schermt van den vorm van het orgaantje. eenigszins voorstel-
len door het trekken van een ell iptische figuur waarvan de 
assen zich ongeveer verhouden als 4 :  7 :  1 4  (zie Fig. 27). 



HOOFDSTUK IV. 

Samenvatting. 

In de eerste plaats bl ijkt uit de vorige hoofdstukken, dat de 
bevindingen van V i ta I i op embryologisch, histologisch en ana
tomisch gebied volkomen bevestigd zijn. Zoowel het ontstaan 
u it het ectoderm van de eerste kieuwspleet en het nauwe 
contact met het ganglion genicu l i, als de verdere ontwikkeling, 
kon bij een volledige reeks kip-embryonen en bij verschi llende 
exemplaren van eend- en meeuw-embryonen nagegaan worden. 

De resultaten hiervan zijn samengevat in § 7 van Hoofdstuk 1 1 .  
Aan de waarnemingen van V i t  a I i kon toegevoegd worden 

de nadere ontwikkeling van het zenuwstelsel door onderzoek 
van opeenvolgende stadiën van kip-embryonen, die volgens 
de zi lvermethode van C a  i a I behandeld waren. Daarbij kon 
vastgesteld worden, dat de zenuwvezels, die uit het ganglion 
geniculi naar het orgaantje toe groeien, eerst op den 8en broed
dag in het epitheel binnendringen en wel aan de zijde waar 
dit het hoogst is. Het staat dus in tijd van ontwikkeling ten 
achter bij het labyrinth. 

Het bestaan van het in Hoofdstuk 1 1  beschreven eigen peri
pheer ganglion van het orgaan is bij vogels n iet door V i t a I i 
vermeld. W èl bli jkt uit zijn jongste geschrift over dit onder
werp {1 924), dat hij bij de eenige vleermuis (Vesperugo pipi
strellus), waarbij het orgaantie gevonden werd, ook een dergelijk 
peripheer ganglion gezien heeft. 

Ook de histolog ische- en anatomische bevindingen zijn in over
eenstemming met hetgeen V i t a  I i daaromtrent geschreven heeft. 

Slechts wil ik er op wijzen, dat uit de figuur 26 op blz. 67, 
waarin de verhouding tot het labyrinth aangegeven is, blijkt, 
dat bij de labyrinth-extirpatie het orgaantje n iet l icht getroffen 
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zal worden, en omgekeerd bij operaties ter verwoesting van 
het orgaantje, het labyrinth gemakkelijk gespaard kan worden. 

Het is noodig h ierop te wijzen, daar toch R u  f f i n  i in  zijn 
samenvattend overzicht beweert, dat het geheele physiologische 
onderzoek van E w a I d en anderen overgedaan moet worden, 
aangezien men bij de labyrinth-operaties in het geheel geen 
rekening gehouden heeft met het paratympanische orgaan . De 
operatie volgens E w a I d nu, is dusdanig, dat het orgaan van 
V i t  a I i wel geheel bu iten het terrein van werkzaamheid bli jft. 

Zeer moeil i jk is de vraag te beantwoorden of u it het gevondene 
een besluit getrokken mag worden over de meerdere of mindere 
functie van het orgaan bij de betere en slechtere vliegers onder 
de vogels. 

De omvang van het zakje, waarin het neuro-epitheel l igt, 
zegt niet veel. Dat bij kleine vogels (zangvogels) dit zakje 
kleiner is dan bij de g rootere (kip, eend, sperwer), heeft geen 
enkele beteekenis. De ontwikkeling van het neuro-epitheel is 
besl issend, zooals V i t  a I i terecht opmerkt. Nu komt de moei
lijkheid van het bepalen van den ontwikkelingsg raad van d it 
epitheel. De vlakte-uitbreiding is moeili jk te meten, daar er 
geen scherpe grens te zien i s, waar dit begint, zooals wel 
mogelijk is bij de maculae en cristae van het vestibulair orgaan. 
Ik heb dan ook slechts gepoogd, uit het meten van de grootste 
breedte een indruk te krijgen van de ontwikkel ing. 

In  § 3 van Hoofdstuk 1 1 1  vindt men de gevonden getal len in 
de 4e kolom. Alleen de sperwer vertoont duideli jk een relatief 
grootere breedte dan de andere vogels en dit p leit voor de 
opvatting van V i t  a I i ,  dat het orgaan bij de goede vliegers 
sterker ontwikkeld zou zijn .  Echter leveren de andere maten 
geen verdere bevestiging hiervan op. 

Bi j de g rasparkiet, volgens B r e  h m een zeer goede vl ieger, 
is het orgaantje niet gevonden.  Daar ik echter slechts één 
exemplaar heb onderzocht kan ik hieruit niet veel besluiten. 
Ook dat slechts één vleermuissoort in  het bezit is van het 
orgaantje en dan nog wel vaak in een zeer rudimentairen 
vorm, als een klein knopje geeft te denken. 
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De verklaring van V i t  a I i van het mechanisme van de functie 
is niet met mijne metingen in overeenstemming. 

V i t a I i meent, dat drukschommelingen in het middenoor op 
het orgaan zouden overgeplant worden. Dit is mogelijk bi j  de 
vogels bij wie de afscheiding tot het middenoor membraneus 
is en dun, ongeveer van de dikte van het trommelvlies, zooals 
bij de zangvogels. Bij de andere vogels lijkt mij dit u itgesloten, 
daar de bindweefselafscheiding zóóveel breeder en straffer 
is, dat drukverhooging zich u iten zal in uitzetting van het 
trommelvlies. Hoe de werking van het orgaan dan wèl ver
klaard moet worden kan ik niet aangeven, daar de functie 
eerst nog nader vastgesteld moet worden. 

Het is mogelijk dat het samen opgesloten zijn in  een nauwe, 
weinig plooibare buis met een aantal groote bloedvaten bij 
de functie een rol speelt. 



Fig. 

" 

" 

" 

Afbeeldingen. 

3. Embryo-kip, 4 dagen broedti jd. Ectodermale u it
stu lping van de eerste k ieuwspleet in nauw contact 
met' ganglion geniculi : (ap. 8 mm. proj . oe. 4, afst. 
50 cm.) 

4. Embryo-kip 5 dagen broedtijd .  Overzichtsbeeld. (Loupe 
vergr. pr. oe. 4, afst . : 65 cm.) 

5. Embryo-kip, 6 dagen broedtijd. Overziehtsbeeld 
orgaantje, vena jugularis en gehoorslabyrinth (Zeiss 
A, pr. oe. 2, afst. 65 cm.) 

6. Embryo-kip, 7 dagen broedtijd .  Orgaantie van V i ta I i 
peripheer ganglion en ganglion geniculi (ap. 8, pr. oe. 4, 
afst. 50 cm.) 

7. Embryo-kip 7 dagen broedtijd. Overziehtsbeeld met 
uitwendige gehoorgang, orgaantje van V i t  a I i, vena 
jugularis en ganglion geniculi . (Zeiss A, oe. 4, afst. 
50 cm.) 

8. Embryo-kip 8 dagen broedtijd, orgaantje met steel 
naar het middenoor. (ap . 8, pr. oe. 4, afst. 60 cm.) 

9. Embryo-kip 12 dagen broedtijd. Overziehtsbeeld van 
trommelholte en omgeving.  (Zeiss A, pr. oe. 4, afst. 
60 cm.) 

1 0. Embryo-kip, 1 2  dagen broedtijd .  Groote vergrooting 
van het orgaantje (Apochr. 2 mm., proj .  oe. 4, afst. 
50 cm.) 

,. 1 1 . Embryo-kip, 1 2  dagen broedtijd .  Orgaantje van V i t  a I i 
en omgeving (peripheer ganglion + ganglion geniculi) 
(Ap. 8, pr. oe. 4, afst. 50 cm.) 
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Fig. 1 2. Gangliëncellen van het periphere ganglion van het 
orgaan van V i t  a I i bi j een kip-embryo van 1 2  dagen 
broedtijd. (Ap. 8, homaal 1, afst. 50 cm.) 

11 

11 

11 

1 3. Embryo-kip, 1 6  dagen broedtijd .  Bindweefselverheffing 
die later een beenkanaal wordt, en waarin bijeen 
liggen : orgaantje van V i t a I i, art. ophthalmic. ext., 
vena auris en een laterale tak van het ganglion 
genicul i .  (Ap. 2., pr. oe. 4, afst. 50 cm.) 

1 4. Embryo-eend, 3 dagen broedtijd .  Ectoderm-verdikking 
en ganglion geniculi . Craniaal h iervan het ganglion 
Gasseri . (Ap. 8, pr. oe. 2, afst. 60 cm.) 

1 5. Embryo-eend 5 dagen broedtijd .  Overzicht van de 
kieuwspleten en gehoorblaasje. (Zeiss A, pr. oe. 4, 
afst. 65 cm.) 

1 6. Embryo-eend 5 dagen broedtijd. Orgaantje van V i t  a I i 
en ectodermale kieuwspleetinstulping (Ap. 8. pr. oe. 4, 
afst. 65 cm.) 

1 7. Embryo-meeuw, 6 dagen broedtijd. Groote vergroo
ting van de epitheel-verdikking (orgaantje van V i t  a I i). 
(Ap. 2, pr. oe. 4, afst. 50 cm.) 

1 8. Embryo-meeuw, 6 dagen broedtijd .  Epitheel-verdik
king, schijnbaar van het entodermale deel der eerste 
kieuwspleet. (Ap. 8, pr. oe. 4, afst. 50 cm.) 

' 

1 9. Embryo-kip, 4 1/2 d. broedtijd. Zi lverimpregnatie volgens 
C a  i a I . Men ziet de zenuwvezels tot aan het epitheel 
loopen, doch er n iet in doordringen. (Ap. 2, pr. oe. 2, 
afst. 60 cm.) 

20. Embryo-kip, 9 dagen broedtijd. 
Orgaan van V i t  a I i .  Zi lverimpregnatie volgens Ca i a I. 

2 1 . Embryo-kip, 12 dagen broedtijd. 
Orgaan van V i ta l i . Zi lverimpregnatie volgens C a j a l . 

22. Orgaan van V i t  a I i bij pas u itgebroede kip (horiz. 
doorsnede) (Ap .  8, pr. oe. 4, afst. 50 cm.) 
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Fig. 23. Orgaan van V i t  a I i bij volwassen kip (horiz. door
snede) (ap. 8, pr. oe. 2, afst. 50 cm.) 

" 

A. 
Ar. 
A.T. 
c. 
E. 
G. 
G.G. 
H. 
K. 
Ke. 
L .  
N .  
0. 
Oe. 

24. Doorsnede door het middenoor van de du if. Been
u itsteeksel met b loedvaten en orgaantje van V i t a I i .  
Het dunne trommelvl ies loopt a ls  een fijne li jn dicht 
bij d it u itsteeksel. (ap. 8, pr. oe. 4, afst. 60 cm.) 

25. Orgaan van V i t  a I i bij de duif. Intrede van het inner
veerende .zenuwtakje. (obj .  A, homaal 1 _  afst. 50 cm.) 

Verklaring der letterteekens m de afbeeldingen. 

Art. ophthalmic. ext. 
Artic. quadrat occipit. 
Annul. T ympani .  
Booggang. 
Ectoderm. 
Uitwendige gehoorgang . 
Ganglion geniculi . 
Hersenblaas. 
Ectodermaal deel der eerste kieuwspleet. 
Entodermaal deel der eerste kieuwspleet. 
Gehoorslabyrinth. 
Zenuw. 

= Orgaantje van Vital i .  
= Os occipitale. 

P .  
P.G. 
0. 
R.C.T. 
s. 

Richel tusschen os occipit. en os quadrat. 
Peripheer gangl ion. 
Os quadratum. 
Recess. cav. Tympan. 
Steel naar het middenoor. 
Tuba Eustachi i .  T .  

Tr. 
V.A. 
Ve. 

Trommelholte. 
- V en a auris. 
- Vestibul .  labyrinthi. 
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