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Over de aanwezigheid van de kiembaan bij de lagere dieren bestaat 
waarschijnlijk geen verschil van mening meer. Die is zo vaak en zo duidelijk 
aangdoond, dat aan het bestaan ervan niet meer kan worden getwijfeld. Iets 
anders wordt het, als men probeert haar bij de hogere dieren, yogels en 
zoogdieren, te vinden. Dan gelukt het niet den ontwikkelingsgang der ge~ 
slachtscellen tot de bevruchte eicel terug te vervolgen. Integendeel. de oer~ 
geslachtscellen of primaire gonocyten komen in een jong stadium van de 
embryogenese plotseling voor den dag, maar van dat tijdstip terug werkende 
tot aan de bevruchte eicel kan men morphologisch de aanwezigheid van ge~ 
slachtscellen niet aantonen. Wordt er dus toch van een kiembaangesproken, 
doordat men in analogie met hetgeen men bij de lagere dieren heeft gevonden, 
aan haar wil vast houden, dan moet men haar onderbroken noemen en 
tegelijkertijd aannemen, dat er in den ontwikkelingsgang der gonocyten een 
eerste stadium is, waarin deze wel aanwezig zijn, maar voor het oog onzicht~ 
baar of onherkenbaar blijven. Was dit de enige moeilijkheid in haar inter~ 
pretatie bij hogere dieren, waarschijnlijk zou er niet zoveel over geschreven 
zijn, maar er is meer, dat aan twijfel onderhevig is. De primaire gonocyten zijn 
volgens de ene opvatting de moedercellen van de definitieve, volgens de andere 
echter gaan ze alle te loor en komt er een tweede lijn van geslachtscellen, die 
door het kiemepithelium wordt geleverd. Hier ,komt een groter verschil voor 
den dag, want is de laatste opvatting juist, dan zijn bij de hogere dieren 
kiemcellen producten van het soma, terwijl ze bij de lagere van het germa 
afkomstig zijn. In het al of niet bestaan van ~en kiembaan komt dus een 
principieel verschillende wijze van ontstaan van kiemcellen tot uiting. 

De geslachtsomkeer is met de kiembaan in verband te brengen, omdat in 
gevallen van volkomen geslachtsverandering, bijv. van vrouwelijk naar manne~ 
lijk ovaria verdwijnen en testes gevormd worden. Vermoedelijk zal er hier een 
andere vorm van genese der kiemcellen zijn dan in normale gevallen en bestaat 
de mogelijkheid, dat er gegevens kunnen verkregen worden, die de kwestie 
van kiembaan of niet nieuw kunnen toelichten. CREW en PELL hebben een geval 
van volkomen geslachtsomkeer onderzocht bij een hen en g.ezien hoe zich uit 
het kiemepithelium strengen vormden, waarin zich kiemcellen differentieerden. 
EISENBERG zag bij Xiphophorus Helleri, waarbij, zoals bekend is, de wijfjes in 
mannetjes kunnen veranderen, degeneratie van het ovarium. Niet alleen de 
grote oöcyten 'gaan hierbij te ' gronde, maar ook de middelgrote en de kleine, 
evenals het epitheliale bekleedsel van het ovarium. Dat van de ovariale holte 
blijft evenwel bestaan en geeft oorsprong aan geslachtscellen, die tot tubuli 
seminiferi worden, waaruit .een mannelijke gonade zal ontstaan. Het inwendige 
bekleedsel van de ovariale holte is van het peritoneum afkomstig, waartoe dus 
ook de kiemcellen moeten worden terug gebracht, die als spermiën den testis 
verlaten. HEYS, die een beschouwing geeft over het ontstaan van de geslachts
cellen, meent ten opzichte van de vorming ervan in gevallen van geslachts~ 
omkeer te moeten opmerken: .. Until more is known of the causitive factors in 

. sex-reversal. the source of the cells 'Vhich go to make up the transformed gonad 
remains a question". 

Naar aanleiding van deze opmerking van HEYS kan gezegd worden, dat de 
oorzakelijke factoren van den geslachtsomkeer gezocht moeten worden in 'de 
bevruchte eicel en dat overeenkomstig de theorie van GOLDSCHMIDT grote 
waarde moet worden toegekend aan de valenties der mannelijke en vrouwelijke 
factoren, die bij de bevruchting een overwegende rol hebben gespeeld. Is het 
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verschil in sterkte dezer sexuele factoren kleiner dan het epistatis~he minimum. 
dat voor het ontstaan van het normale geslacht noodzakelijk is. dan is de 
toestand geschapen. waarbij het door de chromosomen bepaalde geslacht op een 
of ander tijdstip verandert in de 'heterosexe. Deze transformatie uit zich het 
eerste in de geslachtsklieren. Gewoonlijk is de geslachtsverandering er ene van 
vrouwelijk naar mannelijk. zodat meestal het oval"ium testiculaire veranderingen 
ondergaat. Bij zoogdieren. voornamelijk varkens en geiten. is het vaak niet 
moeilijk na te gaan. waar de nieuwvormingen vandaan komen. die de gonade 
van het tweede geslacht zullen typeren. Vooral bij pasgebor~n biggen kan men 
soms beelden aantreffen. die zeer overtuigend zijn en waarbij zaadkanaaltjes 
gevormd worden door het kiem epithelium of door cellen. die van het kiem~ 
epithelium afkomstig zijn. 

In een geval van volkomen geslachtsomkeer bij een ,lcip. dat mij onder ogen 
kwam. was de vorming der spermiën stap voor stap te volgen. Het is dan ook 
mijn 'hedoeli.ng om aan de hand van dit geval de kiembaan der hogere dieren 
in verband te brengen met geslachtsomkeer. doc::h ik kan daartoe niet eerder 
overgaan. voordat een kort overzicht gegeven is van hetgeen van de kiembaan 
bij hogere dieren bekend is. Het zal zo kort gehouden worden als met het oog 
op de duidelijkheid mogelijk is; uitvoerige inlichtingen kan men bijna in ieder 
werk of artikel vinden. dat over het ontstaan der geslachtscellen handelt. De 
primaire gonocyten der vogels en zoogdieren zijn het eerst gezien i.n het dooier~ 
entoderm op de grens van het embryonale schild. bij vogels meer craniaal. bij 
zoogdieren meer caudaal. De kiembladen zijn in dit stadium al aanwezig. zodat 
er een onderbreking van de kiembaan is van het bevruchte ei tot in de gastru~ 
latie. Omtrent het zichtbaar worden dezer geslachtscellen zijn er twee opvat~ 
tingen. De ene beschouwt ze als een differentiatie uit het entoderm. de andere 
als een plotseling te voorschijn komen van aan het entoderm vreemde cellen 
in dit kiemblad. Bij de eerste opvatting -wordt stilzwijogend aangenomen. dat alle 
cellen van het entoderm totipotentieel zijn gebleven en dat er slechts enkele 
wOMen aangewezen om deze totipotentie te bewaren. Wil men dit laatste aan~ 
vaarden. dan moet men het toch enigszins vreemd vinden. dat alleen het ento~ 
derm alle eigenschappen van de eicel zou hebben behouden en het ectoderm 
bijv. niet. terwijl ze toch beide bij de arbeidsverdeling betrokken zijn. die met de 
gastrulatie heeft plaats gevonden en waarbij aan. elk kiemblad als het ware de 
vorming van bepaalde organen als opdracht is verstrekt. Er zijn bij deze deter~ 
minatie met daaropvolgende differentiatie potenties op den voorgrond gekomen. 
terwijl andere secundair of latent ~ijn geworden. misschien wel verloren zijn 
gegaan. De tweede opvatting lijkt dan ook aannemelijker: de plotseling in het 
entoderm te voorschijn gekomen cellen zijn primaire gonocyten. geslachtscellen. 
die tot nu toe onherkenbaar zijn geweest. maar die men tot de bevruchte eicel 
terug zou willen brengen. Dit is ook in overeenstemming met hetgeen van de 
kiembaan bij vele lagere dieren bekend is. 

Deze cellen zijn niet altijd als oergeslachtscellen aangezien. zij zijn ook voor 
somacellen gehouden en entodermale zwerfcellen genoemd (DANTscHAKoFF. 
v. BERENBERG-GosLER. STIEVE). ook heten ze wel grote. embryonale cellen 
(NEUMANN). Wel kunnen deze cellen ~iC'h amoeboidaal voortbewegen. doch dit 
is een veel mi.nder voorname eigenschap dan die. welke tot uiting komt bij de 
vorming der geslachtsklieren. zodat de naam entodermale zwerfcellen geen 
gelukkige is. ook al. omdat niet bewezen is. dat ze entodermaal zijn. De tweede 
naam is onnodig lang en weinig zeggend. 

De primaire gonocyten zijn gewoonlijk grote cellen met grote kernen; in het 
protoplasma komen korrelvormige chondrosomen voor (RUBASCHKIN. RAUH). 
die in somacellen korte staafjes ~ijn. Bovendien zou het dooierbolletjes bevatten. 
tenminste tijdelijk. tot de cellen op haar definitieve plaats in de gonade zijn aan~ 
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geland. Ook is er een dooierkern. centriolenplaat met centrosoma in aangetoond 
( POLITZER). Door sommige onderzoekers wordt van een spheer gesproken. 
welker aanwezigheid door andere wordt ontkend. Het protoplasma wordt 
weinig of sterk met eosine gekleurd. heeft direct om de kern een dichtere zone 
dan aan de periferie. De kern is rond. soms langwerpig ovaal. heeft 2-3 
nucleoli. een fijn lininedraadwerk met in de knooppunten fijne chromatine 
brokjes. die echter ook wel eens wat groter kunnen zijn. De nucleoli worden 
kenmerkend genoemd (RAUH). De kernen zijn in de meeste gevallen groter dan 
die van de omgevende cellen. maar een vereiste is dat niet. Niet steeds zullen 
al deze kenmerken aanwezig zijn. want niet iedere fixatie is gesohikt om ze voor 
den dag te halen. maar bij de meeste methooen zullen toch die van de kern 
wel duidelijk zijn. In mijn preparaten. die gefixeerd zijn in 12 % neutrale 
formaline. in paraffine ingesloten en met haemaluin~eosine zijn gekleurd. is 
het protoplasma zwak rose. vaak iets geschrompeld. Het centrosoma kan heel 
duidelijk zijn en de kern komt mooi voor den dag. 

De primaire gonocyten gaan bij vogels passief met de bloedbaan naar .de 
plaats van aanleg van de gonade. mediaal aan de oernier. Bij de zoogdieren is 
de verplaatsi1l9 althans ten dele actief door amoeboidale beweging. Nadat ze 
bij de laatste uit het dooierentoderm in dat van het post..umbilicale gedeelte van 
den darm zijn terecht gekomen. gaan ze door het mesenterium dorsaal en ver~ 
breïden zich dan aan weerszijden mediaal van de oernier in het daar liggende 
peritoneum en het onder liggende mesenchym. 

Omtrent de betekenis van de primaire gonocyten voor de vorming van de 
geslachtsklier zijn de meningen verdeeld. WILLIER meldt in hoofdstuk 3 van Sex 
and internal Secretions van ALLEN. dat door data. verkregen door chorionallan~ 
toistransplantaties van de urogenitaalplooi bij de kip. aangetoond is. dat de ge~ 
slachtsklier vormende area. zowel juist voor als tijdens de vorming van het 
kiemepithelium de potentie heeft een klier van bepaald geslacht te doen ont~ 
staan. maar het percentage positieve uitslagen is lager dan nadat het kiem~ 
epithelium er al is. De potentie is niet aanwezig in een jonger stadium. 
Gevraagd wordt of de primaire gonocyten hiel"bij van betekenis' zijn. Dit wordt 
door WILLIER ontkend. Hij noemt daartoe verschillende redenen. maar meent. 
dat het bewijs geleverd wordt door de volgende proef: Geïsoleerde knopen van 
HENSEN van blastodermen in het kopuitsteekselstadium na vel"Wijder,ing van de 
oel"geslachtscellen uit de halvemaan van SWIFT in het dooierentooerm. ge~ 
transplanteerd in de chorionallantois van het kippenei. kunnen in een zeker 
aantal gonaden (testes) doen ontwikkelen. waarin sexuele strengen voorkomen. 
evenwel zonder kiemcellen. Dat er zich nooit een ovarium aanlegde bevreemdde. 
maar was oorzakelijk onbekend. WILLIER besluit. dat in de gonade vormende 
area het fundament ligt voor de vorming van de geslachtsklier. De kiemcellen 
verblijven hier gaarne. vermenigvuldigen zich er. maar hebben blijlobaar geen 
fundamentele betekenis voor den oorsprong en de differentiatie van de gonade. 

Hiertegenover moeten de experimenten van DANTSCHAKOFF worden ge~ 
plaatst. Worden de oergeslachtscellen bij vogels vernietigd in de periode. dat zij 
nog in het dooierentooerm aanwezig zijn. dan ontwikkelt zich geen gonade. 
Wordt de geslachtsklier in ontwikkeling of beter nog de urogenitale plooi. 
waarin de primaire gonocyten zijn aangekomen. getransplanteerd. dan vormt 
zich een gonade. maar als de transplantatie geschiedt in een stadium. waarin 
er nog geen primaire gonocyten in zijn. dan is er geen vorming van een ge~ 
slachtsklier mogelijk; . . 

Beide opvattingen met elkander vergelijJtende. komt men tot de slotsom. dat 
de uitslagen van de transplantaties van de urogenitale plooi bij beide dezelfde 
zijn. Vorming van kiemepithelium gaat samen met aanwezigheid van primaire 
gonocyten. Ten opzichte van de transplantaties van den knoop van HENSEN. 
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nadat de oergeslachtscellen verwijderd zijn. en van de vorming van een testis 
zonder kiemcellen. moet er de aandacht op gevestigd worden. dat er nooit een 
ovarium is ontstaan. Het is dus zeer de vraag of er wel van de vorming van een 
gonade mag worden gesproken. Dat lichaam. dat zich vormde. ware dan mis.
schien ook beter testisachtig te noemen. omdat het gekenmerkt is door strengen. 
waaraan gonocyten ontbreken. Dat zich in het lichaam. dat is ontstaan. stren~ 
gen differentiëren. wijst er op. dat de potentie deze strengen te kunnen vormen 
met de aanwezigheid van primaire gonocyten. dus van kiemepithelium. niets te 
maken heeft. maar is geen bewijs. dat deze cellen voor den aanleg van de ge~ 
slachtsklier overbodig zijn. 

In de descriptieve embryologie is het een bekend feit. dat de gonade zich pas 
begint aan te leggen. als de oergeslachtscellen in en onder het peritoneale 
epithelium mediaal van de oernier zijn aangekomen. Dit verandert dan van een 
plat epithelium i.n een hoger. dat door W ALDEYER den naam heeft gekregen 
van kiemepithelium. Hiermede kan FISCHEL het niet eens zijn. want hij is de 
meninH toegedaan. dat het geen kiemen vormt. maar alleen een bekleedsel is. 
Hij wil het dan ook den naam geven van kiemklierepithelium. M.i. legt hij er te 
weinig den nadruk op. dat voor bekleding gewoon plat peritoneaal epithelium. 
zoals dat overal elders in de buikholte voorkomt. voldoende is. Het blijft dan 
raadselachtig. waarom zich hier de verandering van het epithelium heeft afge~ 
speeld. 

Behalve de vorming van het kiemepithelium gaat zich in het eerste stadium 
van de ontwikkeling van de gonade het onder liggende mesenchym verdikken. 
zodat de aanleg als een langwerpige verhoging aan de mediale zijde van de 
oernier zichtbaar wordt. 

Over het gedrag en de betekenis van de oergeslachtscellen in het begin~ 
~tadium van de ontwikkeling van de gonade wordt verschillend geoordeeld. 
Tijdens de verplaatsing van de primaire vindplaats in het entoderm naar den 
klieraanleg zouden er door degeneratie vele te gronde gaan. Geschat wordt 
dit bij Reptielen op 24-71 %. BRACHET meent l/S: ESSENBERG zegt. dat ze 
bij Teleostiers alle te loor gaan. (Ontleend aan VAN DEN BROEK). POLITZER 
daarentegen. die ze in seriecoupes telde bij jonge. menselijke embryonen van 
0.3--8.5 mmo vond bij ieder volgend stadium meer. Hij zag 40 )n een embryo 
van 0.6 mm gr. L. en 600 in een van 4 mm gr. L. Dit is een vermeerdering van 
560 in -+- 10 dagen. In een stadium van 7 mm gr. L. waren ze alle in den ge~ 
slachtsklieraanleg aangekomen. verdwaalde zijn uitzonderingen (POLITZER). 
FISCHEL verdedigt evenals KUSCHAKEWITSCH en BRACHET de opvatting. dat het 
ontstaan van den aanleg van de gonade een proces van afhankelijke differen~ 
tiatie is. uitgaande van de primaire gonocyten. Eerst door den door deze uit~ 
geoefenden. formatieven prikkel wordt het coeloomepithelium tot kiemepithelium 
en wordt volgens hem het onder liQ'gende mesenchym gebracht tot de vorminSJ 
van kiemstrengen. De mogelijkheid van deze differentiatie komt oorspronkelijk 
een groot gebied. misschien wel het gehele gebied van het coeloomepitheel toe. 
zoals ook BROMAN dat vermeldt. maar alleen daar komt de differentiatie tot 
uiting. waar de oergeslachtscellen voor de ontplooiing ervan zorg dragen. Een 
andere voorname betekenis van deze cellen zou zijn. dat zij de moedercellen 
zouden zijn van de a.s. definitieve geslachtscellen. die geen anderen oorsprQng 
zouden kunnen hebben (WITSCHI. SWIFT. RUBASCHKIN. FISCHEL. POUTZER. 
RAUH en vele anderen). FISCHEL bouwt zijn opvatting op de beelden. die hij bij 
het microscopisch onderzoek van jonge. menselijke embryonen onder ogen 
kreeg. In het indifferente stadium zijn kiem epithelium en onderliggend bind~ 
weefsel scherp van elkander gescheiden. Dit blijft zo gedurende de gehele ont~ 
wikkeling. Het zich verdikkende mesenchym vormt onder dit kiemklierepithe~ 
lium een geslachtsklier. waaraan geen bestanddelen van het kiemepithelium 



KIEMBAAN EN OESLACHTSOMKEER 7 

deelnemen. De kiemstrengen differentiëren zich in deze bind wee Es eIkern. Zij 
krijgen de kiemcellen van de primaire gonocyten, die ion grotere hoeveelheid dan 
men denkt aanw.ezig zijn' en zich snel vermeerderen. Doordat kiemepithelium 
en onderliggend bindweefsel steeds scherp van elkander gescheiden blijven, zal 
nooit menging van bestanddelen van beide plaats hebben en zal dus het 
kiemepithelium uitgeschakeld blijven van deelname aan de vorming van de 
gonade. Bij de onderzoekingen, die in mijn laboratorium zijn gedaan over de 
ontwikkeling van het ovarium en den testis bij het rund en het ovarium bij het 
paard (VAN BEEK, VAN VLOTEN, PETTEN) is een dergelijke scherpe en blijvende 
scheiding niet waargenomen. Ten einde hier een juist idee van den stand van 
zaken te hebben heb ik de preparaten aan een nieuw onderzoek onderworpen 
en bovendien jonge embryonen van het varken onderzocht. De resultaten zijn 
de volgende: Een runderembryo van 9 mm bezit reeds een kiemlijst, die een 
kleine welving aan de mediale zijde van de oernier veroorzaakt en van die van 
de andere zijde gescheiden wordt door het mesenterium (fig. 1). Tussen het 
kiem epithelium en het onderliggende weeEsel is geen scherpe scheiding aan~ 
wezig. In fig. 2, dat een natuurgetrouwe tekening is bij immersievergroting, 
komt dit duidelijker voor den dag. Links zijn enkele rode bloedcellen te zien, 
die bij de oernier behoren, daarnaast liggen 6--7 cellagen van ,het mesenohym 
en dan komt de kiemlijst met het kiemepithelium aan de oppervlakte. Er is hier 
niet alleen geen scheiding, maar veeleer een één zijn van kiemepithelium en 
kiemlijst, die samen één soort weefsel zijn, waarbij de laatste uit het eerste is 
voortgekomen. Het mesenchym loopt onder de kiemlijst door, zoals uit de geheel 
andere celrichting duidelijk blijkt. In de eerste periode van de ontwikkeling is 
de kiemlijst dus niet mesenchymaal, maar juist epitheliaal. VAN VLOTEN heeEt 
aangetoond, dat bij een runderembryo van 12 mm stroken mesenchym de kiem~ 
lijst intrekken, waardoor er een vermenging van epitheel en bindweefsel ontstaat 
in den vorm van de bindweefselepitheelkern van de indifferente geslachtsklier. 
Ook nu is er geen scherpe scheiding van kiemepithelium en onderliggend 
weefsel. Er is geen bindweefselkern, zoals FISCHEL die beschrijft en de kiem~ 
strengen, die zich daarin differentiëren, zijn niet mesenchymaal. 

Een runderembryo van 16 mm heeft een gonade, die door een duidelijke 
insnoering van de oernier is gescheiden (Eig. 3). Hier is reeds eenmesorchium, 
resp. mesO'Varium in aanleg aanwezig. Om het gehele orgaan zit kiemepithelium. 
dat hier en daar éénlagig is, maar op andere plaatsen den indruk geeft cel~ 
groepen te vormen, die dn het onderliggende bindweefsel ingroeien en daar één 
geheel gaan maken met de onduidelijk waarneembare strengen, die in de bind~ 
weefselepitheelkern voor den dag komen. Het is alsof kiemepithelium en 
strengen één weeEsel zijn. Oergeslachtscellen zijn er weinig en liggen verspreid. 

De gonade van een varkensembryo van 14 mm is nog met een brede basis aan 
de oernier bevestigd (Eig. 4). De klier is met kiemepithelium bedekt en in de 
bindweefselepitheelkern zijn strengen te zien, die door Eijn bindweefsel van 
elkander gescheiden zijn. Hier is duidelijker dan bij een runderembryo van 
16 mm te zien, dat er al een scheiding gemaakt wordt tussen de beide bestand~ 
delen van de bindweefselepitheelkern. Aan de laterale en aan de mediale zijde 
van de gonade is het kiemepithelium één cellaag dik, ventraal is het meerlagig 
en staan de kiemstrengen ermede in verbinding. Met immersievergroting 
bekeken komen oergeslachtscellen in het zicht (fig. 5), die ten getale van 0--6 
in ieder gezichtsveld . te vinden zijn. Het zijn grote, ronde tot ovale cellen met 
een protoplasma, dat door eosine zwak gekleurd wordt en waarin tegen de 
kern aan soms het diplosoma te zien is. De kern is groot en rond, in het bezit 
van 1 grote nucleolus of 2-3 kleinere, die in haemaluin~eosinepreparaten van 
in 12 % neutrale formaline gefixeerd materiaal door eosine rood gekleurd zijn. 
De chromatine ligt over een fijn netwerk verdeeld. Zulke primaire gonocyten 
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liggen door de gehele klier verspreid. komen zowel in de bindweefselelepitheel~ 
kern als in het kiemepithelium voor. Een regelmatige verdeling en rangschikking 
ervan is er niet. ook niet over de kiemstrengen. De cellen van het kiemepithe~ 
lium en van de kiemstrengen zijn dezelfde. de kernen zijn rond. ovaal of lang~ 
werpig en kleiner dan die van de primaire gonocyten. de kernmembraan is ook 
hier goed zichtbaar. het aantal nucleoli wisselt. Deze zijn met haemaluin donker 
gekleurd. een enkele uitzondering is wel eens rood. De chromatine is over een 
fijn netwerk verdeeld. Deze epitheelcellen maken het grootste gedeelte van de 
gonade uit. zij ~ijn eigenlijk de enige elementen. waaruit de strengen zijn opge~ 
bouwd. De bij hen vergeleken zeer weinig voorkomende. primaire gonocyten 
komen zo goed als niet in aanmel1kIing als structuurbestanddeel van de streng. 

Een varkensfetus van 24 mm heeft de indifferente periode achter den rug. 
Fig. 6 geeft een testis weer. die aan de goed ontwikkelde tunica albuginea 
direct als zodanig is te onderkennen. De verbinding tussen strengen en kiem~ 
epithelium is opgeheven. Het laatste bestaat uit één laag kubische cellen. die 
een naar verhouding grote kern met nucleolus. een kern membraan en een fijn 
verdeeld chromatine hebben. Sommige kernen herinneren nog aan die der 
kiemstrengen van een vorig stadium en aan die der strengen. die in het 
centrale gedeelte. in het merg van deze gonade liggen. Deze strengen, die 
nu merg~ of medullaire strengen heten. zijn sterk in aantal en in grootte toege~ 
nomen. Scherp begrensd ten opzichte van het interstitium zijn ~e niet, een mem~ 
brana propria ontbreekt nog. zodat het bij sterke vergroting lastig is de juiste 
grens te bepalen. Er zijn tweeërlei cellen in aanwezig: spermatogoniën en 
epitheekeIlen. Daarnaast zijn er oog enkele primaire -gonocyten, waarop de 
spermatogoniën zeer veel -gelijken, maar kleiner zijn. Enige van de oergeslacht~ 
cellen zijn pycnotisch en zullen door degeneratie te gronde gaan. In verhouding 
tot ,het geringe aantal primaire gonocyten, dat er is. is het aantal degenererende 
nog al groot. Ook van de spermatogoniënzijn enkele pycootisch, maar percents~ 
gewijze maakt dit aantal niet uit. al is het ongeveer ~o groot als dat der primaire 
gonocyten. 

De vraag. waar die spermatogoniën vandaan komen. is aan de hand van deze 
preparaten niet op te lossen. Daartoe zijn gunstiger objecten nodig. die beelden 
geven, welke geen twijfel overlaten. Voor de ontwikkeling der definitieve ge~ 
slochtscellen zijn de verschillende stadia in de genese van het ovarium van het 
paaro aangewezen. Een mooi beeld geeft een eierstok van een paardefetus van 
244 mmo Het microscopisch onderzoek bij overzichtsvergroting laat een ovarium 
zien. dat uit merg bestaat. dat door een dun omhulsel is omgeven. Het eerste 
is opgebouwd uit grote. polygonale cellen. die nauw aaneensluiten. een excen~ 
troisch gelegen hrn bezitten. die rond en blaasvormig is. een ronde nucleolus , 
heeft in een fijndradig netwerk met chromatinebrokjes. Tussen deze cellen door 
trekken hier en daar fijne bindweefselstrookjes. Onderzoekingen hebben ge~ 
leerd. dat deze cellen ~owel afkomstig zijn van de medullaire strengen als van 
het bindweefsel. 

Het omhullende vlies bestaat uit twee gedeelten. een dun en een dikker, 
overeenkomstig aan de verdeling in twee gebieden. die aan de oppervlakte van 
den eierstok zichtbaar zijn. BORN noemde de beide kiemvekl en peritoneaal 
veld. Het eerste is met kiemepithelium. het tweede met peritoneaal epithelium 
bekleed. Het deel van het omhullende vlies. dat binnen het peritoneale epitheel 
ligt. is een dunne tunica albuginea, het andere. dat in dit stadium van de ont~ 
wikkeling van het ovarium het dikste en het grootste is. is de ovariale schors. 
Hierin spelen zich de processen af. die ons het meeste interesseren. De 'schors 
grenst centraal aan het merg (fi-g. 7), waarvan zij scherp gescheti<len is en wordt 
aan de buitenzijde met het kiemepithelium bekleed. Zij bestaat uit bindweefsel 
en is gekenmerkt door het bezit van vele daarin liggende epitheelstrengen. die 
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alle naar ,het kiemepitheel gericht zijn, hier naar toe smaller word~n en ~en 
dODkerder kleur aannemen. Bij immersievergromng bekeken is het kiemepithe~ 
lium een aaneengesloten geheel van cellen, die niet overal dezelfde zijn en ook 
niet overal in één laag liggen. Het beeld, dat over de gehele uitgestrektheid 
wordt geboden, is ZO wisselend, zo rijk aan versohillende stadia in de ontwikke~ 
ling -der celkn, die erin voorkomen, dat het moeilijk is een plaatsje te vinden, 
waar het kiemepithelium in rust is. Een dergelijke plek is gekenm~rkt door een 
enkele laag van platte cellen met langwerpige kern, die evenwijdig aan den 
omtrek van het ovarium ligt. De kern is donker gekleurd, heeft een .nucleolus 
en een fijn verdeeld chromatine (fig. 8, 2). Af en toe kaDi men deze cellen ook 
aantreffen als oppervlakkige laag op een plaats van meerlagigheïd van het 
kiemepithelium. Het komt ook voor, dat het kiemepithelium éénla'gig is, maar 
dat de cellen kubisch zijn, een ro.ndere, meer blaasvormige kern bezitten met 
duidelijke kernmembraan, één, soms twee nucleoli, een fijn netwerk met chroma~ 
tinebrokjes, vooral tegen de membraan, maar ook verspreid (fig. 8, 3). Deze 
kernen zijn niet alle even groot, maar ze hebben wel alle dezelfde structuur. Op 
vele plaatsen IÏs het kiemepithelium meerlagig, niet alleen daar, waar er strengen 
van uit gaan, maar ook willekeurig hier en daar (fig. 9, 1). (Voorbereiding 
voor de vorming van strengen?) Ook hier treft men de laatst beschreven cel~ 
soort aan. M.i. zeggen zij, dat er activiteit heerst. terwijl de zo even genoemde 
donkere, langwerpige kernen op rust wijzen. Zij stellen twee 'Stadia van een en 
dezelfde celsoort voor. Hier en daar kan men ook wel eens een derden kernvorm 
aantreffen, die in de strengen veelvuldig voorkomt e.n een ontwikklingsstadium 
van de oöcyt voorstelt. Bij de ~preking der strengen wordt er nog eens op 
gewezen. 

Veelvuldig is het voorkomen van schorsstrengen, die het kiemepithelium ver~ 
laten en in het hindweefsel van de schors vervolgd ku.nnen worden. Overal, 
waar geen vorming van 'Strengen plaats vindt, is er een scherpe scheiding tussen 
kiemepithelium en bindweefsel in den vorm van een membrana propria (fig. 
9, 2). Waar een streng te voorschijn komt, ootbreekt 'Ze Wg. 9, 2). Loopt de 
streng een ~indweegs met de oppervlakte mede onder het kiemepithelium, dan 
is overal de membrana propria goed als scheidi.n'g te z~n. Er i'S hier bij het 
paard dus wel een scherpe begrenzing, maar blijvend is zij niet. Zij kan naar 
behoefte verdwijnen of doorboord 'Worden. 

Op de oorsprongsplaatsen van ee.nschorsstreng liggen de epitheelcellen met 
ronde, blaasvormige kern in grote hoeveelheid willekeurig door elkander. Of 
ze in de streng, het kiemepithelium of in het begin gedeelte van de streng liggen, 
maakt geen verschil, 'Ze vormen een bij elka.nder ,behorend groepje (fig. 9, 2). 
De streng van het kiemepithelium af vervolgende, gaat een deel (het meeren~ 
deel) van de kernen !Zich wijzigen, een klein gedeelte blijft gelijk. Bij die van de 
eerste groep is er een zo geleidelijke overgang van vormen op te merken, dat het 
niet anders kan of de ene moet Ulit den anderen voortkomen. Gewoonlijk wordt 
de kun groter en vermeerdert zich de chromati.ne. Dit is het beste te zien aan 
die, welke tegen de kernmembraan aan is gelegen, maar ook de in de kern 
verspreide doet er aan mede. De nucleolus blijft dUidelijk. Niet alleen dat de 
chromatinebrokk~n dikker worden, er komen er ook meer. In een verder stadium 
blijken bij nauwkeurig bekijken de brokken draden 'te zijn, die gebogen in de 
kern liggen. Doordat dat gedeelte van den 'boog, dat het dichtste naar het oog 
van den microscopist is gekeerd het donkerste is, lijkt het alsof men met brokken 
te doen ,heeft. Er is dus langs een geleidelijke.n overgang een kern ontstaan met 
een nieuw netwerk van grovere draden. Deze soort van cellen zi}n het, die men 
ook af en toe eens in het kiemepithelium kan aantreffen. Zij zijn hun , soort~ 
genoten in differentiatie vooruit, het is, alsof ze niet konden wachten tot ze in 
de schors strengen waren. 
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Er zijn nu dus twee soorten van cellen ontstaan: a. zulke, die haar oorspron .. 
kelijk karakter van epitheelcellen hebben bewaard; b. zulke, die zich hebben 
gedifferentieerd en tot eicellen, oögoniën zij.n geworden. DE WINIWARTER en 
SAINMONT hebben bij mens en konijn het eerste op deze feiten gewezen en de 
verschillende kern vormen met namen belegd, die daarna in gebruik zijn ge .. 
bleven. De tot zover bij het paard gevondene zijn protobroque a en b en 
deut (er) obroque. Protobroque a zijn de cellen van het kdemepithelium, zowel de 
donkere als de blaasvormige (fig. 8, 2 en 3 en fig. 10, 1). Zij zijn morphologisch 
neutraal. Met protobroque b (fig. 10, 2) is dat niet meer het geval. Zij zijn 
oögoniën geworden. Er hebben zich veranderingen voltrokken, bestaande in 
een cel- en kernvergroting en in een vermeerdering van de chromatine. Zij 
blijven niet lang als zodanig liggen, want onmiddellijk op hen volgen verschil .. 
lende kernvormen, die bewijzen, dat de oögonie wordt tot een oöcyt. De eerste 
stap op den weg der oöcytogenese is de deutobroque (fig. 10,3), die bij bet 
paard door een dikker netwerk van chromatine is gekenmerkt dan bij mens en 
konijn. Op deze kern volgt de leptotene (fig. 10,4). Om deze te vinden moet 
men veel geduld hebben en nauwkeurig zoeken. Blijkbaar is dit een stadium, 
dat zeer snel wordt doorlopen. Bovendien valt het niet gemakkelijk in het oog. 
Het leptonema is gekenmerkt door een netwerk van fijne chromatinedraden, 
waartussen een nucleolus nog dUidelijk is waar te nemen. Vaak, maar niet altijd 
is deze kern weer iets vergroot. Dit laatste is veel meer in het oog lopend bij 
de nu komende kern, die 'Zygoteen of synapteen wordt genoemd. Het is het 
stadium van de contractie van de chromatine en van de verzameling ervan in 
de ene kernhelft (fig. 10, S en SA), terwijl nog wel eens een enkele lus in de 
lege helft kan uitsteken. Vandaar ook de naam bouquetstadium, omdat het 
enigszins gelijkt op een ouderwetsen ruiker. Een nucleolus is niet te zien, ligt 
waarschijnlijk verborgen tussen de draden van de gecondenseerde chromatine. 
Deze grote kernen van het zygonema -kan men niet over het hoofd zien, zelfs 
bij overzichtsvergroting ziet men ze reeds als donkere vlekken in de strengen 
liggen. Waarschijnlijk duurt dit stadium nog allang en zijn er daarom zovele. 
Het volgende is dat der pachytene kernen (fig. 10, 6), die we bij dezen paarde .. 
fetus niet zoveel vinden, omdat hij waarschijnlijk nog te jong is. Wel kan men 
er enkele in de diep liggende strengen aantreffen. De gecontraheerde toestand 
van de chromatine is geëindigd, er is weer een netwerk gevormd, dat de 
gehele kern opvult, uit dikke draden bestaat, waartussen de nucleolus weer 
voor den dag komt. De kern is nog in grootte toegenomen, doch dit schijnt wel 
het einde van den groei te zijn, want de diplotene kern (fig. 10,7), die hierop 
volgt, is van gelijke grootte. De draden zijn hier dubbel. doordat er een over .. 
langse splijting heeft plaats gegrepen. Niet steeds is dit duidelijk te zien, toch 
kent men de kern dan wel aan haar iets lichtere tint en aan het feit, dat de 
draden over iets langeren afstand gestrekt lopen. Op dit di.plonema volgt het 
eindstadium, dat van de eicel met de dictyonkern (fig. 10, 8), die dezelfde 
grootte heeft, ook een nucleolus bezit en een fijn netwerk toont met onregel
matig verdeelde chromatinestukken. Ook deze laatste komt een enkelen keer 
zelfs in een primaire follikel in den paardefetus van 244 mm voor; ziet men ze 
evenwel in oudere fetus, dan zijn de diplotene en de dictyonkernen bijna alle 
door follikelcellen omgeven. 

DE WINIWARTER en SAINMONT wijzen er op, dat in de strengen steeds proto .. 
broque a kernen aanwezig blijven. Dat is ook hier het geval. Zij zijn de a.s. 
follikelcellen. Een follikel bestaat dus uit twee soorten van cellen, die beide 
dezelfde origj.ne hebben, beide van het kiem epithelium stammen. Dat werkelijk 
het kiem epithelium de buizen heeft gevormd, ·mag uit het volgende worden 
geconcludeerd: op de plaats van verbinding tussen kiemepithelium en streng is 
de membrana propria doorbroken; liggen in kiemepithelium en streng dezelfde 
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soort van cellen: de verst gedifferentieerde cellen lig-gen het verste van het 
kiemepithelium en het diepste in het bindweefsel van de schors: in het kiem
epithelium kan af en toe een kernvorm aangetoond worden, die eigenlijk in de 
streng thuis hoort, maar zijne ontwikkeling als het ware vooruit is: hoe ouder 
de fetus hoe verder de kernvorm -gedifferentieerd is. 

Duidelijker dan welk dier ook demonstreert hier dus het paard dat a. genitale 
cellen uit somacellen voortkomen: b. ei- en follikelcellen van denzelfden oor
sprong zijn: c. het kiemepithelium uit totipotente cellen bestaat. Dat beteekent, 
dat dus ook follikelcellen totipotent zijn. Deze onder c. geplaatste conclusie doet 
op het eerste gezicht vreemd aan. Immers als de determmatie heeft plaats ge
vonden en zij uit zich bij de differentiatie, dan zijn er veranderingen in de cel 
opgetreden, die gekenmerkt zijn door het naar voren komen van een of een 
paar potenties en op den achtergrond geraken van de andere, die nu secundair 
of latent worden. Misschien -gaan er ook wel verloren. Of de veranderingen, die 
hierbij hebben plaats gegrepen, irreversibel zijn, wordt door den een gaarne 
aangenomen, door den ander ontkend. De laatste meent, dat dedifferentiatie 
mogelijk zou zijn. Laten we een oogenblik met ERICH RIES aannemen, dat wer
kelijk irreversibele veranderingen ,hebben plaats gegrepen. dan moet het 
totipotent worden der kiemepitheelcellen wel eigenaardig aandoen. Het kiem
epithelium is een deel van het peritoneale epitheel, dus een deel van het mid~ 
delste kiemblad. Voor de vorming der drie kiembladen heeft al een zodanige 
arbeidsverdeling plaats gevonden, dat de aanleg van bepaalde organen aan 
bepaalde kiembladen is -gebonden. Nu is het kiemepithelium het enige weefsel. 
dat gedurende zijn ontwikkeling den ind~cerenden invloed heeft ondervonden 
van de primaire gonocyten en is daardoor op een aparte plaats gekomen; Wat 
hierbij heeft plaatsgevonden, is onbekend. ERICH RIES is van mening, dat alle 
differentiaties zich .In het protoplasma afspelen en dat de kern er niet aan 
deelneemt. De determinatie wordt dus door het protoplasma en niet door de 
kern voltrokken. Toch kunnen al deze processen niet buiten haar omgaan, omdat 
alles erfelijk is vastgelegd. Om zich hiervan een voorstellin-g te maken moet 
men de kern beschouwen als het alle mogelijkheden omvattende, centrale 
archief der cel, waaruit op speciale wensen van het cellichaam bepaalde krach~ 
ten vrijgegeven worden, die zich ook naar buiten kunnen laten gelden. Stelt men 
zich de afhankelijke differentiatie van het kiem epithelium voor als gevolg van 
een chemisch en prikkel uitgaande van de primaire gonocyten, dan zou het proto
plasma der peritoneale cellen hierop hebben gereageerd en daardoor de kern, 
die alle chromosomen en alle genen nog heeft bewaard, door aan dat proto
plasma alle eigenschappen terug te geven, die het bij de vori-ge determinatie 
had verloren en zodoende de totipotentie te herstellen. Dit is in strijd met de 
idee, dat de determinatie slechts processen in het leven roept, die irreversibel 
zijn. Men is dus geneigd dedifferentiatie te accepteren, doch men vergete 
daarbij niet, dat men hier wel met een bijzonder geval te doen heeft. Hier wordt 
door cellen, die totipotent zijn -gebleven, een invloed uitgeoefend op cellen, 
waarvan waarschijnlijk nog vele potenties latent aanwezig zijn, zodat het 
eigenlijk meer een opwekken dan een teruggeven is, wat hier bij de inductie 
geschiedt. Het is bovendien bekend, dat veranderde omstandigheden soms in 
staat zijn latente potenties tot werking te brengen, zonder dat men daarom van 
dedifferentiatie behoeft te spreken. 

De herkregen totipotentiekomt aan het gehele kiem epithelium toe en behoort 
dus ook aan alle cellen, die er uit te voorschijn komen. Bij het paard is duidelijk 
aangetoond, dat dit ei~ en follikelcellen zijn. Voor mannelijke dieren moet m.i. 
eveneens worden aangenomen, dat spermatogoniën en cellen van SERTOLI van 
gelijke afkomst zijn. ' Het was bij den varkensfetus van 24 mm niet mogelijk de 
afstë;lmming van de spermatogoniën te bewijzen. Wel deed de grote massa, 
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waarin zij aanwezig waren, vermoeden, dat zij eerder van de epitheelcellen dan 
van de primaire gonocyten zouden afstammen, die bovendien voor een deel 
degenet"erende waren. Deze opvatting wordt versterkt door de analogie met het 
paard, waar de genitale cellen van het kiem epithelium afkomstig waren. De 
spermatogoniën, zich met de cellen van SERTOLI differentiërende in de merg~ 
strengen, zouden dan ook, zij het indirect, van het kiem epithelium komen en 
dus beide van gelijke origine zijn. Voor deze opvatting pleiten ook nog andere 
waarnemingen. Na de onderzoekingen van CREW en MOORE is het van alge~ 
mene bekendheid geworden, dat de spermiogenese bij z0Q9dieren met descensus 
testiculorum slechts in het scrotum mogelijk is. Worden de testes in de buik~ 
holte gebracht, dan gaan de verschillende stadia der zaadcellen betrekkelijk 
snel te gronde en worden de cellen van SERTOLI en vele spermatogoniën tot 
een beklede,nd epithelium der testiskanaaltjes, dat niets specifieks meer laat 
zien. Het wordt wel indifferent epithelium genoemd. Als de testes daarna weer 
in het scrotum terug worden gebracht, differentiëren zioh uit dit indifferente 
epithelium cellen van SERTOLI en spermatogoniën. Iets overeenkomstigs ziet 
men in testes van fetale en juveniele dieren. Daar is in de zaadhuisjes een 
epitheelbekleding aanwezig, waartussen spermatogonren voorkomen. In de 
puberteit als de spermiogenese voor het eerst tot stand komt, wordt dit 
indifferente epithelium, zoals STIEVE het noemt, niet geheel tot SERToLlcellen, 
zoals gewoonlijk wordt opgegeven, maar ontstaan er naast cellen van SERTOLI 
spermatogoniën uit. 

PEY,RON komt langs geheel anderen weg tot dezelfde conclusie. Hij vond in 
cellen 'Van een seminoom kristallen. Ook in de cellen van SERTOLI en in de 
kiemmoedercellen is een kristal aangetoond. In de eerste dat van CHARCOT
BOTTCHER, in de tweede dat van LUBARSCH. Het laatste is eerst klein, iets 
gebogen, uit korrels samengesteld en kleurt ziCh sterk. Later wordt het dikker, 
langer, geonduleerd, soms gevouwen als een wijd geopende V. Bij de delin9 
der kiemmoedercellen gaat het kristal in een der beide cellen over, die moeder, 
cel blijft. Het kristal van CHARCOT-BOTTCHER in de cel van SERTOLI is van 
dat van LUBARSCH afkomstig, doordat bij de differentiatie uit de kiemmoedercel 
tot cel van SERTOLI het kristal mee overgaat. Het wordt dan langer, rafelt aan 
de einden uit, lijkt over de gehele lengte begeleid door twee evenwijdige lijnen 
tengevolge van een geringere kleuring in het midden. PEYRON concludeert uit 
de aanwezigheid van een kristal in de cellen van een seminoom, dat deze tumor 
dus ontstaat uit de moedercellen van de cellen van SERTOLI en van de sperma~ 
togoniën, dus uit de cellen van het indiffereIrte epithelium der zaadbuisjes. 

We mogen met reden aannemen, dat de begeleidende cellen van ei~ en zaad, 
cel, resp. Eollikelcellen en cellen van SERTOLI van gelijken oorsprong zijn. Bij de 
differentiatie tot deze beide laatste celsoorten mag worden aangenomen, dat er 
bepaalde potenties zijn, die op den voorgrond komen, dat er andere zijn, die 
latent worden, maar aanwezig kunnen blijven. , Deze laatste blijven in normale 
omstandigheden onmerkbaar, maar veranderen deze, dan is de mogelijkheid niet 
buiten gesloten, dat ze tot ontplooiing komen, m.a.w. dat dus follikelcellen 
bijv. weer de potenties van genitale cellen verkrijgen. Waarschijnlijk zijn er 
zulke bijzondere omstandigheden in gevallen van geslachtsomkeer. Het is bijv. 
uit onderzoekingen van intersexen bekend, dat corticale strengen, die van het 
kiem epithelium uitgroeien, tot zaadbuisjes worden, waarin wel is waar geen 
spermatogoniën zich differentiëren, maar waarin toch een epitheliale bekleding 
aanwezig is, die geheel herinnert aan die van cryptorche testes en van testes. 
die uit het scJ'otum experimenteel in de buikholte worden gebracht. Heeft men 
te doen met een geval van volkomen geslachtsomkeer. waarbij vorming van 
genitaalcellen van het nieuwe geslacht plaats vindt, dan is de kans groot, dat 
men het ontstaan ervan kan volgen en een oordeel kan uitspreken over de 
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cellen, waaruit de nieuwe geslachtscellen zijn ontstaan. Het toeval heeft gewild, 
dat ik in het bezit ben geweest van een dergelijk dier en ik heb niet verzuimd 
te trachten uit te zoeken op welke wijze de nieuwe gonocyten zich vormden. 
Gelukkigerwijze waren de beelden zodanig, dat het niet wel mogelijk is het 
ontstaan der spermiën uit somacellen te betwijfelen. 

Ik heb dit dier reeds eerder beschreven onder den titel van .. Croissance 
appositionelle du tissu testiculair c'hez les intersexués" in de Acta Neerlandica 
Morphologicae normalis et pathologicae Vol. I, No. 1 .• zodat . ik daarnaar zou 
kunnen verwijzen, maar ik veroorloof me hier de vrijheid er iets uitvoeriger op 
terug te komen. Het dier in kwestie was een witte Leghornhaan, waarvan me 
gezegd was, dat het een hen zou zijn 'geweest, maar het was zo volmaakt een 
haan geworden, dat ik aan de woorden van den gever begon te twijfelen. Kop. 
versierselen, sporen, veren, houding en kraaien deden het op geen enkele manier 
van andere hanen onderscheiden. De vechtlust evenwel ontbrak, evenals de 
geslachtsdrift, twee eigenschappen, waaraan 'hanen in het algemeen geen 
gebrek hebben. Het dier deed den gehelen dag niets anders dan eten en 
kraaien, dit laatste zo uitbundig en zoveel. dat het .. de kraaiende :haankip" werd 
genoemd. Wanneer een der andere hanen in de buurt kwam. zelfs al was .het 
op een afstand van 30 à 40 Meter, dan nam het de benen en wist niet waar~ 
heen te vluchten. Kwam er dan ongelukkigerwijze een derde haan in het ge~ 
ziohtsveld. dan was het de wanhoop nabij. Nadat het langen tijd in mijn bezit 
was geweest en geen veranderingen vertoonde, werd besloten het dier af te 
maken. Merkwaardig was het beeld, dat de sectie opleverde (fig. 11). Aan de 
linkerzijde ligt sublumbair een grote, onregelmatig gevormde klier van grijze 
kleur, waarop enkele blaasjes, waaronder een paar gesteelde, zichtbaar zijn. 
Ver·moed wordt, dat dit orgaan een ovariotestis is. Aan dezelfde zijde bevindt 
zich een goed ontwikkelde eileider, waaruit geconcludeerd mag worden, dat het 
dier eieren heeft gelegd. Het dier is dus werkelijk een intersex. Aan de rechter 
zijde liggen achter elkander twee grote testes. De achterste staat in verbinding 
met een ductus deferens, aan de voorste is er een dunne moedertrompet. &ven~ 
dien heeft het dier een goed ontwikkelde bursa FABRlcn. Zowel van de testes 
als van den ovariotestis zijn microscopische preparaten gemaakt. 

De beide testes zijn normaal. Om het orgaan zit een dunne tunica albuginea. 
Het interstitium bestaat uit zeer vele fij.ne schotjes tussen de tubuli seminiferi 
contorti. Alleen daar, waar meer dan twee testisbuisjes elkander ontmoeten. is 
het bindweefsel iets beter ontwikkeld en kunnen er, alhoewel in gering aantal, 
interstitiële cellen in worden aangetroffen. De goed ontwikkelde tubuli semi~ 
niferi tonen een volledige spermiogenese. Slechts zeer enkele buisjes hebben 
een afwijkend beeld. Deze zijn leeg, maar bij sterke vergroting is te zien. dat 
er tegen den wand een laag spermatogoniën ligt, waartussen enkele spermio~ 
cyten en spermiën voorkomen. Een 'heel enkele maal liggen er in het lumen ook 
nog enkele spermiën, vergezeld van een klein, doch wisselend aantal spermi~ 
cyten, die soms tot een groepje samengeklonterd zijn en tekenen van degene~ 
ratie vertonen. Spermiophagie is er niet. 

Van den ovariotestis (fjg. 12) is het overgrote deel testis, in bouw geheel 
overeenkomende met die van de rechter zijde. Misschien is er iets meer inter~ 
stitium, maar het aantal interstitiële cellen is zeker niet groter. De buisjes laten 
een volledige spermiogenese zien (fig. 13). Om het testiculaire deel heen zit 
voor een deel een tunica albuginea, die zeer dun is. voor een ander . deel 
ovarium. Het laatste is gekenmerkt door de vele blaasjes, die er in gelegen ' zijn 
en die in fig. 12 te zien zijn in de bocht onder aan de linker onderzijde. Zij zijn 
van verschillende grootte. door fijne bindweefselschotjes van elkander geschei~ 
den en in vrij groot aantal aanwezig. De inhoud is vaak een neerslag van een 
se.reuse vloeistof, waarin enkele cellen, o.a. rode bloedcellen kunnen liggen. 
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Andere zijn leeg. Tegen den wand aan kunnen cellen gelegen zijn, die zich soms 
epitheelachtig gerangschikt hebben. Vaak zijn de wanden naakt. De vo~ der 
blaasjes is zeer wisselvallig. Het zijn overblijfsels van follikels. Eicellen worden 
niet meer in het ovariale gedeelte aangetroffen, ook niet in den vorm van pri
maire follikels, die zich gewoonlijk het langste handhaven. 

Behalve deze blaasjes zijn er enkele gesteelde, die meer buiten aan het orgaan 
hangen. Gewoonlijk is het blaasje klem en de 'steel met het omgevende bind
weefsel naar verhouding nog al dik. Ook hier hebben de blaasjes een neerslag 
uit een sereusen inhoud of zijn ze leeg. In het bindweefsel er omheen en in dat 
van den steel komen grote cellen voor, soms in groepjes, soms apart liggende. 
Het zijn interstitiële cellen (luteal cells) , die normaal in het merg en in de 
theca folliculi van het vogelovarium te vinden zijn. Zij zijn, wat het merg 
betreft, afkomstig van de mergstrengen, wat de theca folliculi aangaat, van de 
schorsstrengen. Kunnen dus indirect van het kiemepithelium worden afgeleid. 

Het grootste gedeelte van den omtrek van den ovariotestis is bindweefsel, 
dat vast en celrijk is en met een éénlagig kiemepithelium is bekleed, dat kubisch 
of cilindrisch is, een enkele maal meerlagig kan zijn. Temidden van dit bi.nd
weefsel komen op verschillende plaatsen kleinere of grotere buisjes voor, die 
meestal in groepjes bij elkander zijn, soms aan den centralen testis aansluiten, 
maar er ook geheel gescheiden van kunnen zijn. Deze buisjes zijn tubuli semini
feri met volledige of gedeeltelijke spermiogenese. 

Een nauwkeurig onderzoek van dit bindweefselachtige gedeelte van de cortex 
stelt ons in staat den gehelen ontwikkelingsgang van de tubuli seminiferi te 
vervolgen. Opeenvolgende stadia worden in de fig. 14-19 weergegeven, die 
natuurgetrouwe tekeningen zijn van haemaluin-eosinepreparaten van in 12 % 
neutrale formaline gefixeerd materiaal. dat in paraffine is ingesloten. Fig. 14 
toont ons het eerste beeld. Oppervlakkig ligt het hoge kiemepithelium, dat in 
rust is. Er onder ligt een laag bindweefsel met iets andere vezelrichting dan het 
dieper gelegene. In dit laatste komen tussen de gewone Hbrocyten andere 
cellen voor, die groter zijn en een grotere kern bezitten, die gekenmerkt is door 
een duidelijke kernmembraan, een nucleolus (soms twee), een fijn netwerk met 
chromatinebrokjes, waarvan de meeste tegen de membraan aan liggen. De 
cellen zijn rond of ovaal van vorm. Ze liggen apart of in groepjes bij elkander. 
Erg in het oog vallend zijn ze niet, daar zij den indruk maken tot het bind
weefsel te behoren. Ook dit zijn interstitiële cellen. In hetzelfde microscopische 
preparaat op een ander plekje wordt het volgende stadium gezien (fig. 15). 
Ook hier weer hetzelfde corticale bindweefsel met dezelfde interstitiële cellen, 
maar nu in grotere groepjes bij elkander. Ook liggen er nog wel enkele apart. 
Eigenaardig is, dat deze veelal een grotere kern hebben. Een eindje verder 
onder het microscoop verschoven wordt het daarop volgende stadium gevon
den, waar temidden van hetzelfde bindweefsel weer dezelfde cellen worden 
gezien, maar nu niet alleen in groepen, maar ook in strengen gerangschikt 
(fig. 16). Nog een beetje verschoven en hetzelfde preparaat toont ons het 
volgende stadium, waarin strengen tot buisjes zijn geworden <fig. 17). Tege
lijkertijd komen er naast de gewone cellen spermiocyten in voor den dag, die 
er niet van buiten af in gekomen zijn, maar er door differentiatie in zijn ont
staan. Er is dus reeds een beginnende spermiogenese. Die cellen, welke eerst 
interstitiële cellen waren, zijn nu spermatogoniën geworden. Dat deze buisjes 
werkelijk uit de strengen te voorschijn komen wordt ook nog gedemonstreerd 
door het feit, dat er af en toe strengen te vinden zijn, waarin de spermiogenese 
ook reeds een aanvang heeft genomen. In fig. 18, dat ook aan hetzelfde micros
copisch preparaat is ontleend, komen de tubuli in sterke mate voor. De ge ... 
kronkelde vorm der tubuli contorti is er reeds aan te onderkennen. Wordt het 
preparaat weer een eindje verschoven, dan ziet men in het bindweefsel een 
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buisje met volledige spermiogenese, dat geen aansluiting heeft met den cUltra~ 
len testis en dus daartoe niet behoort (fig. 19) of daarvan , kan worden 
afgeleid. 

Er zijn in alle preparaten, die ik gemaakt heb, talloze van dergelijke plekjes 
gevonden, zodat deze processen overal plaats grijpen. Er is een sterke aanmaak 
van testisbuisjes, die volledig zullen functioneren en die ontstaan uit inter~ 
stitiële cellen van ohet soma. Het is m.i. dan ook aan geen twijfel onderhevig, 
dat kiemcellen uit soma cellen kwnnen ontstaan. Er heeft geen toevoeging van 
cellen uit de omgeving naar de strengen en buisjes plaats gevonden, maar al 
was dat wel het geval geweest, het had aan de conclusie niets kunnen ver~ 
anderen, want die toevoeging had immers ook uit somacellen bestaan. De enige 
twijfel. die nog kan opkomen, zou kunnen voortspruiten uit de voorstelling, dat 
de interstitiële cellen geen interstitiële cellen zouden zijn, maar primaire gono~ 
cyten, die zich hebben gehandhaafd. In dat geval zoude.n dus in een normaal 
ovarium tussen de follikels cellen aanwezig moeten zijn, die oergeslachtscellen 
zijn. Voor hen, die de leer van de kiembaan aanhangen, is deze opvatting niet 
aanvaardbaar, immers de definitieve geslachtscellen zijn de nakomelingen van 
de primaire gonocyten. Voor de andere partij zou het nog kunnen, want wan~ 
neer niet alle primaire geslachtscellen door degeneratie te gronde gaan, moeten 
ze in het ovariale stroma worden opgenomen. En dan niet in den vorm van 
geslachtscellen, maar onherkenbaar als fibrocyten. Haar inducerende functie 
hervattende zouden ze het kiemepithelium of daarvan afgeleide cellen kunnen 
beïnvloeden tot de vorming van genitale elementen. Doch zelf aan de vorming 
van strengen en tubuli deelnemen ligt niet in den aard dezer cellen. Het feit 
echter, dat ze nooit in het stroma van normale ovaria zijn gevonden zegt m.i. 
voldoende om de mogelijkheid buiten te sluiten, dat de interstitiële cellen 
primaire gonocyten zouden kunnen zijn, die door de veranderde omstandig~ 
heden door den geslachtsomkeer in het leven geroepen, weer tot opbloei zouden 
zijn gekomen. 

Even duidelijk als ontwikkelingsstadia van het ovarium van het paard heeft 
dit geval van geslachtsomkeer aangetoond, dat germa uit het ,soma kan ont~ 
staan. In hoeverre een nadere kennis van de oorzakelijke factoren van geslachts~ 
transformatie ons een nader inzicht zal kunnen verschaffen, waag ik niet te 
voorspellen. Het gegeven feit van de heterosexuele processen is voldoende om 
te laten zien op welke wijze 'genitale cellen kunnen ontstaan. Het is hier wel 
enigszins anders dan in het geval van CREW en FELL, waarbij de vorming van 
de geslachtelijke elementen van het kiemepithelium uitging. Bij alle gevallen 
van geslachtsverandering bij vogels, die ik enige jaren geleden heb onderzocht, 
heb ik nooit van enige activiteit van het kiemepithelium iets kunnen bemerken. 
Steeds waren het de interstitiële cellen van merg en theca, die in de genese der 
processen betrokken waren. 

De vorming van genitale cellen uit somacellen betekent niet, dat nu iedere 
somacel in staat zou zi}n geslachtscellen voort te brengen. Het is een speciaal 
gedeelte van het soma, dat daartoe in staat is. In de eerste plaats is het een 
gedeelte van het peritoneale epitheel, dat oorspronkelijk over zijn gehele gebied 
de eigenschap zou hebben bezeten kiemcellen te kunnen vormen. Later is het 
teruggebracht tot het kiemepithelium aan de mediale vlakte van de oernier door 
de werkzaamheid der primaire gonocyten. Verdwaalde oergeslachtscellen, die 
elders onder en in het pe;ritoneale epitheel terecht komen, kunnen ook daar 
kiemepithelium induceren, zoals bekend is uit gevallen van multiple testes, die 
een enkele maal worden waargenomen. Voor zover tot nu toe bekend is, zijn 
&oIldere weefsels daartoe niet in staat. Er is dus in het lichaam maar één enkel 
weefsel, dat kiemcellen 'kan vormen en dan nog alleen, wanneer het de indu~ 
cerende werking der primaire gonocyten heeft ondervonden. De op het eerste 
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gezicht zo grote kloof tussen de beide stellingen al of niet kiembaan is veel 
kleiner dan men uit de tegenstelling alleen zou opmaken. Als eenmaal bekend 
zal zijn, wat bij inductie plaats vindt en op welke wijze potenties daar worden 
geregeld, is het niet onmogelijk, dat de gehele kloof verdwijnt en dat het gehele 
vraagstuk er een blijkt te zij.n van potentiebeheersing en potentieverdeling bij 
determinatie. 



SAMENVATTING. 

Het bestaan van een kiembaan bij de hogere gewervelde dieren. vogels en 
zoogdieren. is nog niet aangetoond. Wel zijn primaire gonocyten bekend. die 
op de grens van het kiemschild en het dooierentoderm in het gastrulastadium 
plotseling verschijnen. Op de plaats van den geslachtsklieraanleg gekomen 
oefenen zij een formatieven prikkel uit. die het peritoneale epitheel tot klem~ 
epitheel maakt en dit tot vorming van de geslachtsklier brengt. waarbij het 
interstitium afkomstig is van het oerniermesenschym en het specifieke k1ier~ 
weefsel van het kiemepithelium. Het beste wordt dit gedemonstreerd door 
ontwikkelingsstadia van het paardeovarium. Hier blijkt. dat de ei~ en follikel~ 
cellen beide uit één en hetzelfde weefsel. uit het kiemepithelium komen. dus van 
somacellen stammen. 

Aan de hand van preparaten vaB een intersexuele kip wordt aangetoond. dat 
testisbuisjes met volledige spermiogenese uit grote cellen in het stroma van een 
ovariotestrs gevormd worden. De mogelijkheden nagaande. tot welke embryo~ 
nale cellen deze sta'mcellen kunnen worden teruggebracht. is de ·meest aan~ 
nemelijke. dat het interstitiële cellen zijn. die tot de merg~ en corticale strengen 
hebben behoord. welke beide producten zijn van het kiemepithelium. Ook hier 
vorming van kiemcellen uit somacellen. 

Aangezien het kiemepithelium de primaire bron is en dit is ontstaan door de 
inducerende werking der primaire gonocyten is de oplossing van het vraagstuk 
van de kiem baan bij de hogere gewervelde dieren er voornamelijk een van 
potentieverdeling en potentiebeheersing bij determinatie door inductie. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Das Bestehen einer Keimbahn bei den höheren Wirbeltieren. Vögeln und 
Säugern. ist noch nicht nachgewiesen worden. Wohl aber sind primäre Gooo-
cyten bekannt. die auf der Grenze des Keimschildes und des Dotterentoderms 
im Gastrulastadium plötzlich erscheinen. An der Stelle der Geschlechtsdrüsen~ 
anlage angelangt. üben sie einen formativen Reiz aus. der das peritoneale 
Epithel zu Keimepithel macht und dieses zur Bildung der Geschlechtsdruse 
veranlasst. wobei das Interstitium von dem Urnierenmesenchym und das 
spez:ifische Drüsengewebe vom Keimepithel herrührt. Am besten wird dies 
durch Entwicklungsstadien des Pferdeovarïums demonstriert. Hier zeigt sich. 
dass die Ei~ und Follikelzellen beide aus ein und demselben Gewebe. dem 
Keimepithel. kommen. also von Soma'%ellen stammen. 

An Hand von Präparaten einer intersexuellen Henne wird nachgewiesen. 
dass Testisröhrchen mit vollständiger Spermiogenese aus grossen ZeIlen im 
Stroma eines Ovariotestis gebildet werden. Verfolgt marl die Möglichkeiten. zu 
welchen embryonalen Zellen diese Stammzellen zuruckgebracht werden können. 
dann ist das Annehmlichste. dass es interstitielle Zellen sind; die zu den Mark~ 
und kortikalen Strägen gehört haben. die beide Prooukte des Keimepithels sind. 
Auch hier findet sich Bildoog von Keimz:ellen aus Somazellen. 

Da das Keimepithel die primäre Quelle ist und dies es durch die induzierende 
Wirking der primären Gonocyten entstanden ist. ergibt sich. dass die Lösung 
des Problems der Keimbahn bei den höheren Wirbeltieren hauptsächlich in 
einer Potenzverteilung und Potenzbeherrschung bei Determinierung durch 
Induktion zu suchen ist. 



SUMMARY. 

The existenee of a germinal track has not been proved in the higher 
vertebrates, birds andmammals. Primary gonocytes, however, are known, 
appearing suddooly on the border of genital shield and yolk entoderm in the 
gastrula stage. When they arrive on the plaee of the genital gland ... bud they 
exert a formattve stimulus, ehanging the peritoneal epithelium into germinal 
epithelium and eausing it to form the genital gland: the ilDterstitium 
originates from the mesenchyme of the mesonephros and the specific gland 
tissue Erom the germinal epithelium. This is best demonstrated by stages in the 
developmcnt of the horse ovary. Here it is seen that the ovule and Eollicle eells 
both originate from the same tissue, Erom the germinal epithelium, so Erom 
soma tic eells. 

Preparations from an intersexual hen show tb at testic duets witb complete 
~permiogenesis are Eormed Erom large eells in the stroma oE an ovariotestis. On 
eonsidering the possibilities to what embryonic eells these stem cells may be 
traeed, it seems most likely that tbey are interstitial eells that have belonged to 
the medullary and eortieal eords, both produets of the germinal epithelium. 
Here too there is Eormation of germinal eells from 'SOmatic eells. 

Seeing that the germinal epithelium is the primary souree and that it has 
been formed through tbe induetive act ion of the primary gonocytes, the solution 
of tbe problem of the germinal track in the higher vertebrates is especially one 
of division and control of poteney through determination by induetion. 

RÉSUMÉ. 

L'existanee d'une lignée germinative ehez les vertébrés supérieurs, les oiseaux 
et les mammifères n'a pas eneore été démontrée. Cependant, on eonnait des 
gonoeytes primaires se présentant soudainement dans Ie stade gastrulaire au 
bord du disque germinatif et de l'entoblaste vitellin. Arrivés à l'endroit de 
l' ébauehe de la glande germinative ils exercent un stimulus formatif trans~ 
formant l' épitbélium péritonéal en épithélium germinatif et de ce dernier 
dérive la glande germinative de telle façon que I'interstitium se fait du mésen~ 
ehyme mésonéphrétique et que Ie tissu spécifiquement glandulaire est origlnaire 
de l'épithélium germinatiE, ce qui se voit Ie mieux aux stad es de développement 
de I'ovaire de cheval, ou on peut constater que les ovules et les eellules Eollieu~ 
laires émanent toutes du même tissu, de I'épithélium germinatiE, done de eellules 
somatiques. 

Dans les préparations d'un ovariotestis d'une poule intersexuelle se trouvent 
des tubules testiculaires avee spermiogénèse eomplète, qui se sont Eormés des 
grandes eellules dans Ie stroma. En eonsidérant de quelles eellules embryonales 
ces eellules peuvent être originaires il nous semble Ie plus probable que ce sont 
des eellules interstitielIes qui ont fait part des eordons médullalres et corticaux, 
tous les deux des produits de I'épithélium germinatif. Voilà done de nouveau 
des eellules germinatives Eormées de eellules somatiques. 

Comme I'épithélium germinatif est la souree primaire et qu'il s'est établi par 
I'aetion induisante des gonocytes primaires, la solution de la question de la 
lignée germinative ehez les vertéhrés supérieurs doit être cherchée en premier 
lieu dans la division et la domination des potentialités par I'induetion pendant 
la détermination. 
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ONDERSCHRIFTEN DER FIGUREN. 

Runderembryo 9 mmo Aanleg gonade. In het midden van de figuur ligt het mesen
terium. de welving aan weerszijden Is de aanleg van de geslachtsklier. 
Rinderembryo_ 9 mmo Anlage Gonade. In der Mitte der Abbildung liegt das Mescn
terium; die Wölbung an belden Selten Ist die Anlage der Geschlechtsdrilse. 
Cow embryo 9 mmo Embryonlc gonad. The mesentery Is central In the figure. the 
curves on elther slde denote the genItal gland buds. 
Embryon bovin 9 mmo Ebauche du gonade. Au milieu de la flgure U se trouve Ie 
mésentère. Ia courbure des deux cOtés est l'ébauche de la glande germInative. 

Runderembryo 9 mmo Aanleg gonade. Links in de figuur 2 lagen kemhoudende rode 
bloedcellen; daarnaast 6-7 lagen cellen van het mesenchym; rechts 2-3 lagen cellen 
van kiemepithelium en kiemIijst. . 
Rinderembr:yo 9 mmo Anlage Gonade. Links In der AbbUdung 2 Lagen kernhaltige 
rote Blutzellen; daneben 6-7 Lagen Zeilen des Mesenchyms; rechts 2-3 Lagen 
Zellen von Kelmeplthel und Kelmlelste. 
Cow embryo 9 mmo Embryonlc gonad. On the left 2. layers of nucleated coloured 
corpuscles. next 6-7 layers of cells of the mesenchyme; on the right 2-3 layers of 
cells of germlnal epithelium and genitaI ridge. 
Embryon bovln 9 mmo Ebauche du gonade. A gauche dans la fig. 2 couches de 
globulcs rouges nucléées; à cOté 6 à 7 couches de cellules du mésenchyme; à drolte 
2 à 3 couches de cellules de l'éplthélium germlnatif et de la crlte génitale. 

Runderembryo 16 mmo Gonade. In het merg is onduidelijk een verdeling In groepen 
en strengen te zien. die samenhangen met het bekledende kiemeplthellum. 
Rlnderembryo 16 mm, Gonade. Im Mark !st undeutllch elne Verteilung In Gruppen 
und Stränge zu sehen. die mlt dem bekleldenden Kelmeplthel zusammenhängen. 
Cow embryo 16 mmo Gonad. In the medullary part there Is Indistinctly vlslble a 
dlvlslon Into groups and cords. connected wlth the covering germlnal epithelium. 
Embryon bovin 16 mmo Gonade. Dans la substance médullalre on volt vaguement 
une dlvislon en groupes et eq cordons liés à I'éplthéllum germinatlf enveloppant. 

Varkens embryo 14 mmo Gonade. In de bindweefselepitheelkern zijn strengen te 
onderscheiden. die onderling en met kiemepithelium aan den vrijen rand van het 
orgaan zijn verenigd. Lateraal en mediaal Is het klemepithelium éénlaglg. 
Schwelneembryo 14 mmo Gonade. Im Blndegewebsepithelkern slnd Stränge zu unter
scheiden. die unterelnander umd mlt Kelmepithel am Erelen Rande des Organs ver
elnigt slnd. Lateral und medlal ist das Keimeplthel elnschlchtig. 
Pig embryo. 14 mmo Gonad. In the eplthelial connectlve nucleus cords are distingulsh
able. whlch are connected mutually and wlth germlnal epithelium to the free edge 
of the organ. Laterally and medlally the germlnal eplthelial consists of one layer. 
Embryon porcln 14 mmo Gonade. Orr peut dlstinguer des cordons dans Ie noyau 
éplthélio-conjonctif rassemblés au bord libre de I'organe par de l'épithélium germl
natlf. Latéralement et médlalement l'éplthélium germlnatif consiste d'une seule couche. 

Varkensembryo 14 mm; Gonade. Rechts ligt de vrije rand van de geslachtsklier. 
KiemepIthelium en onder liggend weefsel zijn niet gescheiden. TUSKn de vele epitheel. 
cellen. die overeenkomen met die van het kiemepithelium. liggen drie primaire 
gonocyten schuin boven elkander In vrijwel rechte lijn. In de middelste het dlplosoma 
bijna tegen de kern aan. 
Schwelneembr:yo 14 mmo Gonade, Rechts liegt der frele Rand der Geschlechtsdrilse. 
Kelmeplthel und darunterliegendes Gewebe slnd nicht getrennt. Zwischen den vielen 
Eplthelzellen. die mlt denjenlgen des Keimeplthels I1berelnstimmen. liegen drei 
primäre Gonocyten schräg l1herelnander in nahezu gerader Linie. in der mlttleren das 
Diplosoma. f:ast gegen den Kern an. 
Pig embryo 14 mmo Gonad. On the right the free edge of the gen/tal gland. Germlnal 
epithelium and the tissue under It are not separated. Among the numerous epithelium 
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cells. which agree with those of the germlnal epithelium. there are three primary 
gonocytes diagonally above each other ln a practically straight lIne. In the central 
one the dlplosoma lies almost agalnst the nucleus. 
Embryon porcln ti mmo Gonade. A droite se volt Ie bord libre de la' glande germl~ 
native. L'épithélium genninatlf n'est pas séparé du tissu de dessous. Entre les 
cellules d'épithélium multiples analogues A ceux de I'épithéllum germlnatif U y a 
trols gonocytes primaires sltués obliquement I'un au dessus de I'autre. presqile en 
Iigne drolte. Dans Ie second Ie dlplosome presque contre Ie noyau. 

Varkensfetus 2i mmo Testis. a. Klemeplthelium. b. Tunica albuglnea testis. c. Medu1~ 
lalre strengen. a.s. tubuli semlnlferi. nog niet scherp begrensd. 
Schweinefetus 24 mmo Testis. a. Kelmeplthel. b. Tunica albuglnea testis. C. medu1läre 
Stränge. künftige Tubuli semlnlferi. noch nicht scharf begrenzt. 
Fetus of, pig 24 mmo Testis. a. Germlnal epithelium. , b. Tunlea albuglnea testis. 
C. Medullary cords. developlng tubuli semlniferi, not vet c1early outllned. 
Foetus Porein 24 mmo TesticuIe. a. Epithélium germlnatif. 6. Tunlque albuglnée 
testleulaire. C. Cordons médullaires, .. tubuli seminlferl" futurs n'étant pas encOR 
clreonscrlts nettement. 

Paardefetus 2ii mmo Ovarium. a. Ovariale merg. b, Klemeplthellum. C. Schors.
streng: de grootste en meest gedifferentieerde oöc;yten liggen ' het verste van het 
kiemeplthelium verwiJderd, 
Pferdefetus 2H mmo Ovarium. a. ovarIaIes Mark. b. Kelmeplthel. C. Rlndenstrang: 
die grössten und differentliertesten Oöcyten liegen am weltesten vom Kelmeplthel 
entfemt. 
Fetus of horse 2H mmo Ovary. a. Ovarlal medullary part. b, Germinal epithelium, 
C. Cortleal eord: the largest and most differentiated oöcytes are furthest from the 
germlnal epithelium. 
Foetus ehevalln 2H mmo Ovaire. a. Moëlle ovarlenne. b. Eplthéllum germlnatif. 
C. Cordon cortleal: les ooeytes les plus grands et les plus différenelés sont les plus 
éloignés de I'épithélium germinatlf. 

Paardefetus 2H mmo Ovarium. 1. Gedeelte van het peritoneale veld met peritoneaal 
epithelium bekleed. 2. Gedeelte van de ovariale schors met klemepithelium. 3. Idem. 
Pferdefetus 2ii mmo Ovarium. 1. Teil des peritonealen Feldes mlt perltonealem 
Epithel bekleldet. 2. Teil der ovarialen Rlnde mit Keimepithel. 3. ebenfalls. 
Fetus of horse 2H mmo Ovary. 1. Part of the perltoneal field eovered wlth peritonea! 
epithelium. 2. Part of the ovarial cortex with germlnal epithelium. 3. Idem. 
Foetus chevalin 2ii mmo Ovaire. 1. Partie du ehamp pérltonéal enveloppé par de 
I'épithélium péritonéal. 2. Partie de la substanee cortica1e ovarlenne avee de I'éplthé~ 
lium germinatil. 3. Idem. 

. Paardefetus 2H mmo Ovarium. 1. Gedeelte van de ovariale schors met meerIagig 
klemepithelium bekleed. 2. Plaats, waar een schorsstreng uit het klemepltheUum te 
voorschijn komt. 
Pferdefetus 2ii mmo Ovarium. 1. Teil der ovarlalen Rlnde, mit mehrschlchtlgem 
Keimepithel bekleidet. 2. Stelle. wo eln Rlndenstrang aus dem Kelmeplthel zum 
Vorschein kommt. 
Fetus of horse 224 mmo Ovary. 1. Part of the ovarial cortex covered wlth stratlfled 
gennlnal epithelium. 2. Place where a cortlcal cord Issues Erom the germinal 
epithelium. 
Foetus chevalin 2H mmo Ovalre. 1. Partie de la substance corticale ovarlenne 
enveloppée par plusleurs couches d'épithélium germlnatlf. 2. L'endrolt oU sort un 
cordon cortical de l' épithélium germlnatlf. 

Paardefetus 2H mmo Ovarium. 1. Protobroque a. 2. Protobroque b. 3. Deutobroque. 
i. Leptoteen. S en SA. Zygoteen. 6. Paehyteen. 7. DIploteen. 8. D1ctyon. 
Pferdefetus 2H mmo Ovarium. 1. Protobroque a. 2. Protobroque b. 3. Deutobroque. 
4. Leptoten. S und SA Zygoten. 6. Pachyten. 7. DIploten. 8. D1ctyon. 
Fetus of horse 2H mmo Ovary. I. Protobroque a. 2. Protobroque b. 3. Deutobroque. 
4. Leptotene. S. and SA. Zygotene. 6. Pachytene. 7. DIplotene. 8. D1ctyon. 
Foetus chevalin 2H mmo Ovaire. 1. Protobroque a. 2. Protobroque b. 3. De~ 
broque. 4. Leptotène. S. et Sa. Zygotène. 6. Pachytène. 7. D1plotène. 8. D1ctyon. 
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Kraaiende Haankip. 8uikorganen. a. Ovariotestis. b. Eileider. c. Testes. d. Duc~ 
deferens. e. 8ursa FABRICII. 
Krähcnde Hahnhenne. 8auchorgane. a. Ovariotestis.b. EUelter. c. Testes. d. Ductus 
dcferens. e. 8ursa FABRICII. 
Crowing ceek-hen. Abdomlnal organs. a. OvariotestIs. b. OvIduct. c. Testes. d. 
Ductus deferens. e. 8ursa FABRICII. 
Coq-poule chanteur (Intersexué). Organes de J'abdomen. a. Ovarlotesticule. b. 
Ovlducte. c. Testlcule. d. Canal déférant. e. 8ursa FABRICH. 

Kraaiende HaankIp. Ovariotestls. Overzicht van een gedeelte van den ovariotestIs. 
Om de linker insnijding aan de onderzijde liggen follikelresten. In de brede blnd
weefselstroken links en rechts vinden de nieuwvormingen plaats. 
Krähende Hahnhcnne. Ovariotestis. Oberslcht über elnen Teil des OvariotestIs. Rlngs 
um die linke Einschneldung an der Unterselte liegen Follikelreste. In den breiten 
8lndegewebsstrelfen links und rechts fInden die Neubildungen statt. 
Crowlng ceek-hen. Ovariotestis. Survey of part of the ovariotestis. Follicular rests 
lIe round the IncisIon at tbe lower side. Prollferatlon takes place In tbe braad bands 
of connective tissue left and right. 
Coq-poule chanteur. Ovariotesticule. Autour de J'lncislon gauche au dessous se 
trouvent les restes folliculaIres. Dans les cloisons conjonctives à drolte et à gauche 
les réoformations s' exécutent. 

Kraaiende HaankIp. Ovarlotestis. DrIe tubull semlnlferi met volledige spermiogenese. 
In het bindweefsel In de verbreding. waar de buisjes samenkomen. liggen enige 
Interstitiële cellen. 
Krähende Hahnhenne. OvariotestIs. Drel Tubull seminlferi mlt vollständiger Spermio
genese. Im 81ndegewebe In der Verbrelterung. wo die Röhrchen zusammenkommen. 
liegen e1pige Interstltlelle Zeilen. 
Crowlng ceek-hen. OvariotestIs. Tbree tubull semlnlferi witb complete spermiogenesIs. 
A few Interstitlal cells In the broad part of tbe connective tissue. where the ducts 
coalesce. 
Coq-poule chanteur. Ovariotesticule. Trols .. tubuU semlnlferi" avec spermlogénèse 
complète. Dans Ie tissu conjonctif dans J'élarglssement oil se jolgnent les tubes. il 
se trouve quelques cellules InterstitIelIes. 

Kraaiende HaankIp. OvariotestIs. Boven hoog klemepltbelium. Daaraan aansluitend 
bindweefsel met een cel- en vezelrichtIng evenwIjdig aan den omtrek van het orgaan. 
In het daaronder gelegen. diepe bindweefsel liggen grote cellen. Interstitiële cellen 
(luteal cells). apart (a) en In groepjes (b). 
Krähende Hahnhen:le. Ovariotestis. Oben hohes Kelmeplthel. daran anschllessend 
81ndegewebe mlt elner Zell- und Faserrichtung. die dem Umrlss des Organs parallel 
Ist. Im darunterliegenden tIefen 8lndegewebe liegen grosse Zeilen. Interstltlelle 
Zeilen (Iuteal cells) gesondert (a) und In Griippchen (b). 
Crowlng ceek-hen. OvariotestIs. Right at tbe top germlnal epithelium. next connectlve 
tissue with cell and flbre directIons parallel to the circumference of the organ. In 
the connectlve tissue under It there are large cells. Interstlteal cells (luteal cells). 
separately (a) and In groups (b). 
Coq-poule chanteur. Ovarlotestlcule. En haut du haut épltbéllum germlnatlf. cor
respondant avec du tissu conjonctlf dont la directIon des cellules et des flbres est 
parallèle au pérlmètre de l'organe. Le tissue conjonctif s1tué IA dessous contIent de 
grandes cellules. des cellules Interstitielles (luteal cells). seules (a) et par 
groupes (b). 

Kraaiende Haankip. OvarIotestIs. Interstitiële cellen In groepjes en apart liggende. De 
laatste te herkennen aan de grote kern. 
Krähende Hahnhenne. Ovarlotestis. InterstitielIe Zeilen. In Griippchen und gesondert 
lIegend. Letztere slnd am grossen Kern erkennbar. 
Crowlng ceek-hen. Ovariotestis. Interstltial cells In groups and separate. Tbe latter 
recognlzable by tbe large nucleus . 

. Coq-pouIe chanteur. Ovariotesticule. Des cellules Interstitielles par groupes et seules. 
les demlères reconnalssables au grand noyau. 
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Kraaiende Haanldp. OvarIotestis. Interstitiële cellen In strengen gerangschikt. 
Krähende Hahnhenne. Ovarlotestls. InterstitlelIe Zeilen. In Strängen angeordnet. 
Crowlng cock-hen. Ovariotestls. Interstitlal cells arranged In cords. 
Coq-poule chanteur. Ovarlotesticule. De3 cellu1es InterstitIelIes arrangêes en cordons. 

Kraaiende Haanldp. OvarIotestis. In het bindweefsel vele Interstitiële cellen. apart. 
In groepjes en In strengen. Tubuli zijn gevormd met beginnende spermiogenese. 
Krähende Hahnhenne. Ovarlotestls. Im Blndegewebe vlele Interstltlelle Zeilen. eln
zeln. in Grüppchen und Strängen. Tubull slnd mit beginnender Spermiogenese 
qebildet. 
Crowlng cock-hen. Ovarlotestls. In tbe connectlve tissue numeroU3 Interstltial cella, 
separate. In groups and In cords. Tubull have fonned with begInnIng spermIogenesIs. 
Coq-poule chanteur. Ovarlotestlcule. Dans Ie tissu conjonctlf beaucoup de cellules 
InterstItielIes. seules. par groupes et en cordons. Des tubes ont êtê formês avec un 
commencement de spermlogênèse. 

Kraaiende HaankIp. Ovarlotestls. Tubuli. zelfs gekronkelde. met beginnende sper
miogenese. 
Krähende Hahnhenne. OvarIotestIs. TubuU. sogar geschlängelte. mit begInnender 
Spermiogenese. 
Crowing cock-hen. Ovarlotestls. Tubull. even convoluted ones with spermlogenesls. 
Coq-poule chanteur. Ovarlotesticule. Des tubes. mime des tortués. avec un commen· 
cement de spermlogénèse. 

Kraaiende Haankip. Ovarlotestls. Buisje In het bindweefsel met volledige sper
miogenese. 
Krähende Hahnhenne. Ovarlotestls. Röhrchen Im Blndegewebe mit vollständlger 
Spermiogenese. 
Crowing cock-hen. Ovarlotestls. Tubulus In connectlve tissue wlth complete apermlo
ienesls. 
Coq-poule chanteur. Ovarlotesticule. Ua tube dans Ie tissu conjonctlf avec une 
3permlogénèse complète. 
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