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S.UIE~VATTING. 

Door de ondcrzoekingcll van KEDI, VALLlS:\IEIU, SvV;\~n[ERDA~[ 

en LEEl'WE:\HOEK is, ten aanzicn van dc kleine, lagerc en hoogere 
dieren de strijd over de mogelijkhcic1 cener spontane generatie vrijwcl 
tot stilstanc1 gebracht. :\1 t bctn'kking tot ell' infusil'clicrtj es begint 
hij, en in heviger mat e, cloor de proeven van NEEVfL\~" opnicuw. 
Tevens ontstaat hiermede een wijzl' van prodneming, welke van hct 
grootste bclang is gcbleken voor de ontwikkeling dcr mi crobiologic: 
de poging tot steriel maken en sterid houckn der infusies. :'I1et 
afwisselcnd succes voortgezet, vindt dez(' methode haar afsluiting 
in de experimenten van PASTEl'R, die dc grondslag Iegden voor het 
gcbruik van voeclingsbodems, en daarmec1e voor de olltplooiing 
der tegen \\'oordige microbiologische wctenscha p. 

Aile procvcn hcbben steeds weer gclccrd, c1at in de infu!:'ih geen 
ontwikkcling van infusiecl icrtj es plaats vond, tenzij c1ezc laatste 
(of hun kicmelI) rel'ds in ell' substantie aallwezig waren, of c r van 
buiten af aan werden toegevoegd. Tot (\ezelf(k gevolgtre kking 
leicldcn dc proevcn met organisch, on vcrhi t 111a teri aa LIn aan
sluiting aan de onc1erzockingen met vcrhitt(' infusics gavcn l'xpl'ri
menten over ell' reo; istentic ell'[ kiemen een inzicht in de oorzaak van 
mislukkingcn, d.w.z. ontwikkeling van infusori cn in gekooktc 
infllsies, bij volc1Ol'ncic afsluiting of zuivcring van de lucht; cen in
zicht, c1at 1I0g wcrd verbclclerel door ell' onelerzodcingen van KOCH ell 

zijn rneclewcrkcrs over bet clesinfecteerencl V(T11l0gcn van hecte lucht 
en waterclamp. Hct is elan ook cerst omstrce\.;,; die tijLl (1876- 1880), 
clat ell' strijcl over cle spontane generatie der micro-organismcn, cler 
"infusicdicrtjcs", welke str ijd ongevcer 130 jaren hc'eft geduurd 
(van 1748 tot ]876- '80), als geeincligd kan word en bcschollWcl. 

Evenmin als door abiogenesis, is ecn ontstaan der micro
organismcn cloor heterogen esis aangetoond kunn('n worden. 

Ais rcsultatcn van de strijd moden worden genuemd: de anti 
septischc chirurgie, gl'grondvcst door LISTE H; inzicht in h('t verschil 
tusscben het elesinfcctee rend vermogen van droge en vochtigc bitte 
(SPALLAC\'Z;\:\I, KOCH) ; bet ontclckken van de g roote r('sistentic van 
de sporen der micro-organ isnwn (COH:\, TY:\v.\u.); inzicht in de 
gcorgan iscerdc, kvcnelc natuLir der vcrwekkcrs van g ist ing ell 



rotting in de infusies, cloor SCHWACii'\ (en onafhankelijk van hem 
door CAG~IARD DE LATO UR) vermoeel, door PASTEUR uitgewerkt, 
en cen vaste grondslag vormenele voor de latcre leer der specifieke 
levendc smetstoffen. 

iVIeestal wordt aangenomen, dat de proeven van ApPERT (welke 
de stoot gegeven hebben aan de ontwikkeling der hedendaagsche 

Ii conservenindustrie) afgeleicl zijn van de experimenten van SPAL

LA:-:ZA:--:l. Zeer waarschijnlijk echter heeH ApPERT zijn methode 
gehed zelfstandig, langs cmpirische weg gevonden. 

T enslotte worclt nog gewezen op enkele ph11osophische problemen, 
welke met abiogenesis in verband staan. De ervaring leert, dat 
levende wezens steeds c100r lcvende wezens worden voortgebracht. 
Volgens cle, in beginsel nog steeds gelclencle hypothese van KANT

LAPLACE, mod het icven echter eens op aarde zijn ontstaan, en 
wel het meest waarschijnlijk c100r abiogenesis. H et probleem van 
het ontstaan van het !even hangt samen met de vraag naar het 
\vezcn van het leven , L'n van de eigenlijke werkelijkheid zelf. Zoo 
blijkt, dat het vraagstuk van de abiogenesis in nau\\, verband staat 
met de metaphysica: dc vraag naar het wezen der c1ingen. 
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