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Van geheel anderen aard was do tegenwerping van e. ray dankes-

ter van Exetor College te Oxford, die in de ‘ l

Proccedin(/s lioy. Soc.",

1873, No. 145 1
eono lange reeks proefnemingen mot aftreksels van

rapen en kaas publiceerde, die meestal negatieve resultaten oplevcrdcn.

Hij beweert, dat bastian door de kaas in kleine stukjes gebruikt te

hebben aan do Bacteriihi natuurlijke wijkplaatsen verschaft heeft. Hij

herinnert aan een vroegere proef van coiin
,

die een erwt in water

kookte; nam hij de erwt er gedurende het koken uit, dan verkreeg

hij nooit Bacteriën, liet hij haar daarentegen er in leggen, dan ont-

wikkelden zich steeds Bacteriün in het water. Ray lankester. bracht

daarom do kaas in den toestand van een fijne emulsie in de vloeistof.

1 Een uittreksel er van vimlt men in Nature, 1873, No. 207.

Bospreken wij thans nog kortelijk eenige bedenkingen door de tegen-

standers der abiogenesis tegen de proeven van BASTIAN en HUIZINGA

ingebracht.

WM. ROBERTS bracht tegen de door BASTIAN en SANDERSON gemeen-

schappelijk verrichte proeven in, dat, bij het wegnemen der retorten

van de vlam om ze toe te smelten, de retorten afkoelen, waardoor de

kiemen bevattende buitenlucht gelegenheid heeft nog vóór het dicht-

smelten der retorten in te dringen. Tot wederlegging van dit bezwaar

onderwierp SANDERSON de retorten en hun inhoud na het dichtsmelten

nogmaals aan de kookhitte en kreeg even positieve resultatenals vroeger.
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Door do kaas mot oen weinig vloeistof in ecu mortier samen te wrij-

ven en het mengsel door een fijn geweven dook te drukken, kan men

ze zoo fijn verdeden, dat de kaasdoeltjes slechts met behulp van het

mikroskoop te ontdekken zijn. Eoeds sandekson had echter bij zijne

proeven hetzelfde gedaan en toch bij gewone kookhitte nog gedeeltelijk

positieve resultaten verkregen. Tegen de proeven van iiuizinga
,

die uit-

sluitend mot oplossingen van chemisch zuivere stoffen experimenteerde,

bewijzen do proeven van lanoster in elk geval niets. Daarenboven

verkreeg lankesxer zelf bij zijne proeven na kort koken toch nog Bac-

teriën en kon hun optreden van zijn standpunt volstrekt niet verkla-

ren, daar hij ronduit zeide: “Hoe daarbij de Bacteriën aan do doode-

lijko inwerking der hitte ontsnapt zijn, dat weten wij niet.”

Sandekson bracht een ander on zeer gewichtig bezwaar, niet tegen

bastian’s proeven, maar tegen de daaruit getrokken concluslën in.

Volgens hem bewezen die proeven geenszins, dat Bacteriën door abio-

gencsis ontstaan kunnen, maar alleen dat er Bacteriënkicmen bestaan,

die door kookhitte niet gedood worden. Dit was de laatste verschan-

sing, waarin do tegenstanders dor abiogenesis nog een tijd lang hunne

wanhopige verdediging konden volhouden.

Sandekson ondersteunde die bewering door drie reeksen van proeven.

Do eerste reeks was niets anders dan een onder nog scherper controle

herhalen van die van bastïan
,

on zij gaven ook hetzelfde resultaat als

deze. Bij do tweede reeks zocht sandekson door verhooging van de

luchtdrukking hot kookpunt te verhoogon, doch slaagde daarin niet

goed. Van do negen hierbij gebruikte retorten bleef echter slechts een

enkel onvruchtbaar, en wol die welke een vol uur lang aan do kook-

hitte blootgesteld gebleven was. Bij de derde reeks gebruikte sandek-

son een stevig gesloten ijzeren vat of digestor, dat slecht ééne ope-

ning bezat, die in een dubbel gebogen buis uitmondde, welke in een

mot kwikzilver gevuld vat uitkwam. Door die buis dieper of minder

diep in hot kwikzilver te dompelen kon men do drukking, welke do

damp van de vloeistof in den digestor overwinnen moest om te ont-

wijken, en daardoor het kookpunt dier vloeistof gemakkelijk verhoo-

gon on weder verlagen. De proeven werden genomen bij een drukking

van 0,25 tot 7,50 centimeter kwikzilver boven één atmospheer. Druk-

kingon van 2,50, 5 en 7,50 centimeter boven één atmospheer vor-

hoogeu het kookpunt van water respectievelijk tot 100,92", 101,81"

en 102,68 "0.
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Het resultaat van zijn gezamentlijkc proeven was volgons saNderson

zelven het volgende: In 16 gevallen werden de vloeistoffen onder de

gewone drukking van de atmospheor aan de kookhitte blootgesteld;

in acht van deze gevallen 15 minuten lang, het resultaat was steeds

positief; in zes 30 minuten lang, waarbij slechts tweemaal, in twee

een uur lang, waarbij geen enkele maal een positief resultaat verkre-

gen word. Tien flesschen werden aan do kookhitte onder oen druk van

0,25 tot 2,50 centimeter kwikzilver hoven de gewone atmospherische

drukking blootgesteld; slechts twee daarvan waren vruchtbaar, cn van

die twee was slechts een bij 2,50 centimeter kwikzilverdruk boven één

atmosphoer verhit geweest. Twaalf proeven werden genomen bij kook-

hitte onder een druk van 2,50 tot 7,50 centimeter kwikzilver boven

één atmosphoer, en allen gaven een negatief resultaat, hoewel de

helft der üesschon slechts 15 minuten lang aan deze temperatuur bloot-

gesteld geweest waren.

Reeds dadeljjk is tegen deze proeven van sanderson in te brengen,
dat ook bij de proeven van üastian een hoogere temperatuur dan 100°

bereikt was. Elke mechanische hinderpaal bij het uitstroomen van den

damp verhoogt het kookpunt. Nu had üastian in zijn retorten met haarfijn
uitgetrokkon hals, waardoor do damp minder gemakkolijk uitstroomen

kon dan door een grootore opening, een kleinen maximum-thermometer

gebracht, en hot was daardoor gebleken, dat de vloeistof in zijn toe-

stellen tot 103,33° C gestegen was. Ook vermeldde later wai.ter noel

HARTLEY
1

,
dat hij in een stevig dichtgekurkte mot oen thermometer

voorziene flesch, waaraan een haarfijn uitgetrokken glazen buis vast-

gesmolten was, water gekookt had
,

dat de stoom toen een halve mi-

nuut lang geen uitweg vond en de temperatuur tot 102° C on tien

minuten daarna zelfs tot 118"O steeg.
Daarenboven scheen door de vroeger vermelde proeven van Spallan-

zani en door proeven van bastian zelf, in zijn “Beginnings of Lijc"
medegedeeld, bewezen te zijn, dat geen organisme de temperatuur van

100“ C verdraagt zonder te sterven.

Desniettemin gaf do bewering van sanderson aan üastian aanlei-

ding tot nieuwe onderzoekingen omtrent dit punt, die hij den 20a,c 'n
Maart 1873 aan de “Royal Society” mededeelde 2

. Hij gebruikte bij
deze proeven vloeistoffen, waarin spontaan geen Bactoriiin ontstaan,

1 Nature , 1873, No. 193. 2
Nature, 1873, No. 178 cn 179.
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doch waarin Bacteriën kunnen loven en zich vermeerderen. Hij bracht

in die vloeistoffen Bacteriën on verhitte zo daarna. Het bleek, dat wan-

neer de temperatuur daarbij niet hooger geweest was dan 55° C, zich

later in die vloeistoffen nog Bacteriën ontwikkelden, maar dat dit nim-

mer het geval was, wanneer zij tot 70° C, verhit geweest en daarna

hermetisch afgesloten gehouden waren. Dit was zoowel in neutraal als

in zuur reageerendo vloeistof hot geval. Basïian meende hierdoorstellig

bewezen te hebben, dat eene temperatuur van 100"C voldoende was

om alle organismen te doodon.

Men zou mcenen, dat sandekson’s bezwaar in geen geval kon golden

tegen do proeven van huizinga , daar deze, behalve door het koken,

zich ook door zijn controleproeven de volkomen zekerheid verschaft

had, dat do door hem gebruikte vloeistoffen geen Bacteriën noch Bac-

toriënkiomen bevatten. Maar toch maakte sanderson , nadat huizinga

zijne proeven gepubliceerd had, daartegen weder dezelfde tegenwerping.

Hij deelde in 1873 in de vergadering van de “British Association” 1

mede, dat hij het door huizinga opgegeven mengsel in toegosmolten

glazen buizen verhithad ouder oeno drukking van 5 centimeterkwikzilver

boven de atmosphorischo drukking, hetgeen met eene temperatuur van

101,81
11 C. overeenkomt. In dit mengsel ontstonden later geen Bacteriën,

waaruit sanderson afleidde, dat bij 101,81" C de Bactoriënkiemen ge-

dood worden, on dat ook bij huizinoa’s proeven alleen daarom Bacte-

riën optreden, omdat eene temperatuur van 100 11 C zulks niet vermag.

Ook PAUL samdelson herhaalde in het laboratorium van pflügek

huizinga’s proeven
2

,
en kwam tot hot resultaat, dat zich in het door

huizinga aangegev'on vloeibare mengsel Bacteriën ontwikkelden
, wan-

neer do toegesmolten glazen buizen, waarin hot zich bevindt, tien mi-

nuten lang aan de temperatuur van kokend water blootgesteld worden,

doch dat de vloeistof integendeel helder en vrij van Bacteriën blijft,

als men do toegosmolten glazen buizen, waarin zij zich bevindt, eerst

uren lang in kokend water verhit. Samüelson leidt hieruit af, dat de

bewering van bastian en hdizxnga
,

dat bij blootstelling der buizen

aan de temperatuur van 100° C gedurende tien minuten steeds alle orga-

nismen gedood worden , eene onbowezenc vooronderstelling is. Hij be-

schouwt echter zijne proeven volstrekt niet als een weerlegging van de

mogelijkheid eeuor abiogencsis in do vloeistof, waarmede hdizinoa oxpori-

1 Nalure VIII, No. 478, 2
FJlügers Arclnv VIII, 277.
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monteerde, maar leidt er alleen uit af, dat oen ontstaan van organis-

men zonder praeëxisteerende kiemen in die vloeistof geen bewezen feit

is. Zonder twijfel zou pouchet niet geheel ten onrechte beweerd heb-

ben, dat do aanwending van hooge temperaturen bij proeven omtrent

generatie spontanea uitgesloten behóórt te worden. “De kookhitte kan

eene ingrijpende verandering en ontleding der vloeistof bewerken....

Kunnen derhalve deze proeven de onmogelijkheid eener generatio spon-

tanoa niet bewijzen”, zegt hij, “zeker dienen zij om aan te toonen

dat het een dwaling is om te gelooven , dat het bewijs voor het werkelijk

bestaan eener abiogonesis (door bastian en huizinga) geleverd is.”

In do vergadering van 3 Dec. 1873 van het Genootschap tot bevor-

dering van Natuur-, Genees- en Heelkundete Amsterdam word namens

Prof. huizinga eene mededeeling omtrent abiogencsis gedaan, waarin

hij o. a. sandeeson en samuelson wederlegt.

Tegen de proeven van sandeeson brengt huizinga in:

1. Dat sandeeson geheel schijnt voorbij te zien, dat hij (huizinga)
zich door'zijn controleproeven de zekerheid gaf, dat bij do tempera-

tuur van 100° O alle kiemen vooraf gedood waren.

2. Dat sandeeson bij zijne proeven wol hUizinga’s mengsel gebruikte
,

maar do proeven zelve op eene andere wijze deed, daar hij geen kolf-

jes met poreuze sluitplaat, maar glazen buizen gebruikte, die hij zoo

toesmolt, dat er eene hoeveelheid lucht in de vloeistof bleef, terwijl

bij huizinga’s proeven de lucht door de poreuse sluitplaat vrijelijk kan

toetreden. Dat dit een noodzakelijk vereischtc is, bewijst huizinga

door de volgende proef;

“Hot gewone mengsel wordt gedaan in eenige reageerbuizen, die

daarna toegcsmolten worden, zoodat zich in iedere buis ongeveer vijf-
tien kub. centimeter vloeistof en oven zooveel lucht bevindt. Do rost

van hot mengsel komt in een kolfje, dat met een sluitplaat wordt

gesloten. De buizen en hot kolfje worden daarop 10 of 15 minuten

lang op 100° O verhit. Na drie dagen in do broeistoof is het kolfje
vol Bacteriën; in de buizen zijn zij na zes dagen nog geheel afwezig

on treden ook later niet op. Dit bewijst dus wel don invloed van

vrijen luchttoevoer op hot ontstaan van Bacteriën.”

“Maar tevens bewijst het, dat bij'100 n allo in het mengsel aanwe-

zige kiemen zijn gedood: want anders hadden zich in de toegcsmolten
buizen ook Bacteriën moeten ontwikkelen. Sandeeson’s proef hoeft ons

dus een nieuwe on zeer bewijzende controleproef aan do hand gedaan.”
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Terecht merkt huizinga op, dat hiermede niet in strijd is dat bas-

tian’s mengsel van een aftreksel van rapen en kaas ook bij afsluiting

van lucht Bacteriën ontwikkelt, daar het mengsel een geheel ander

dan dat van huizinga is, en daarvoor niet noodzakclijk hetzelfde geldt,

terwijl daarenboven in basïian’s mengsel wellicht zuurstofhoudendo

stoffen aanwezig zijn, die ook in een luchtledig kolfje de voor het

ontstaan van Bacteriën noodige zuurstof kunnen verschaffen. *"

Dat do steenen sluitplaten geen kiemen doorlaten, is, volgens hui-

zinga , gomakkelijk bewijsbaar. In do eerste plaats worden zij ,
onmid-

dollijk voordat zij op de monding der kolf gelegd worden, sterk ver-

hit. In do tweede plaats wijst hij op zijn talrijke controleproeven,

die hij ten overvloede nog wéér herhaald heeft.

Als huizinga zijn mengsel 30 minuten lang aan eone temperatuur

van 102" of 20 minuten lang aan eone temperatuur tusschen 102° on

103“, of eerst 10 minuten lang aan eone temperatuur van 100° en daarna

15 minuten lang aan eene temperatuur van 104'/., 0 blootstelde, ver-

kreeg hij nog steeds Bacteriën. Door sandeuson’s proeven wordt dus

volstrekt niet bewezen, dat Bacteriënkiemenwel togen eene temperatuur

van 100°, maar niet tegen eene van 101,81" bestand zijn, maar alleen,

dat zijne wijze van proefneming niet voldoet aan eene hoofdvoorwaarde

voor hot ontstaan van Bacteriën in iiüizinga’s mengsel, namelijk het

vrij toetreden der lucht.

Dezelfde tegenwerping geldt tegen do proeven van samuelson, daar

ook deze mot toegosmolten buizen werkte. Dat dit, en geenszins de

lange verhitting de oorzaak van hot negatief resultaat dier proeven

was, bewees huizinga door die proeven te herhalen in kolfjes met

poreuze sluitplaat, die iu een waterbad een uur lang op 100" verhit

werden, en wel zoo ,
dat daarbij hot boven water staande deel der

kolfjes geheel door stoom van 100" omgeven werd. Na drie dagen

broeiens was de vloeistof desniettemin troebel on vol Bacteriën. Het-

zelfde resultaat verkreeg huizinga, als hij do kolfjes eerst geheel tot

aan do gronding toe in het water gedompeld en zoo een uur lang op

100“ verhit gehouden had.

Huizinga meent onzes inziens terecht, dat niettegenstaande de beide

besproken kritieken do mogelijkheid van het ontstaan van lovende

wezens zonder praoëxisteereude kiemen voor proefondervindelijk be-

wezen gehouden mag worden. “Als er in mijn mengsel,” zegt bij,

“Bacteriën ontstaan, ook dan als het vooraf een half uur op 102“ of
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oen uur lang op 100'J verhit is, dan wordt do mogelijkheid dat er-

in dio vloeistof nog voor ontwikkeling vatbare kiemen geweest zijn,

zoo gering. dat zij mij volslagen onaannemelijk toeschijnt. Te meer

als men kan aantoonen(zie do vroegere proeven), dat in een Bacteriën-

houdende vloeistof die organismen door koken gedurende 10 minuten

volledig gedood worden.”

“’t Spreekt van zelf,” eindigt huizinga zijne mededeeling, “dat men

een grens van temperatuur kan vinden, boven welke de vloeistof niet

verhit mag worden als het verschijnsel van abiogenesis zal optreden.

Vindt men zulk een temperatuur, dan bewijst dat op zich zelf nog

niets tegen of voor abiogenesis. In een volgende mededeeling hoop ik

over dio grens te kunnen berichten.”

Later is door huizinga gevonden, dat bovengenoemde grens 110° 0

is. Bij 108
n

komen de Bacteriën nog, na 110° niet meer. Dan laat

zich echter chemische alteratie in de vloeistof aanwijzen. Deze grens

bewijst derhalve volstrekt niet, dat aanwezige Bactcriënkiemcn bij

110° wol, doch bij 108" niet gedood worden, maar alleen dat bij

verhitting tot 110 ’ de chemische constitutie dor vloeistof zoodanig ver-

anderd wordt, dat zij niet meer voldoet aan do voorwaarden, voreischt

om door abiogenesis aan Bacteriën het aanzijn te geven. Zij blijft ech-

ter uiterst geschikt om opzettelijk er in gebrachte Bactcriënkiemcn te

voeden, hetgeen derhalve een nieuw bewijs is, dat de bij 108° volgens du

methode van huizinga voortgobrachto Bacteriën werkelijk doorabioge-

nesis, dus zonder praeëxisteerende kiemen, ontstaan zijn.

Uit latere proeven van Prof. huizinga bleek ook, dat 10 miuuten

verhitting in neutrale vloeistof op 100" niet altijd allo Bacteriën doodt,

doch in zwak zure vloeistof altijd zonder eenige uitzondering. Alleen

wanneer hot koken in zure vloeistof plaats heeft, geven dus huizinga’s

proeven absolute zekerheid. Doch ook dan gelukken zij volkomen.

Dr. felix putzey uit Luik herhaalde huizinoa’s proeven in het chem.

phys. laboratorium van Prof. hoppe seyleii.
1 Hij wilde zijne negatieve

resultaten niet publiceeren, maar Prof. hoppe seyleii haalde hem toch

hiertoe over, daar het hier minder aankwam op prioriteit, dan op aan-

tal
,

menigvuldigheid en betrouwbaarheid dor waarnemingen. Hij expe-

rimenteerde in toogesmolten reageerbuizen van + 2 centimeter wijdte

on bevond, dat zich in een te voren gesloten buis, die oen uur lang

1 FJlügers Arc/iiv IX, blz. 391.
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op 100°gehouden was, nimmer Bacteriën ontwikkelden, zelfs na zes

weken broeiing.

Hier was derhalve weder een der noodzakclijke voorwaarden om

mot huizinga’s mengsel Bacteriën te verkrijgen geschonden; de lucht

had namelijk geen vrijen toegang, zoodat iuiizinga’s weerlegging van de

proeven van sandekson en samuelson ook hier volkomen toepasselijk is.

Ten opzichte der poreuze platen van huizinga merkt putzey op, dat

de poreusiteit van aardewerk zeer verschillend is, zoodat men niet

zeker kan zijn, dat de poreusiteit bij de controleproeven niet geringer

was dan bij do hoofdproef. Daar huizinga echter bij de controleproeven

steeds dezelfde soort van aardewerk gebruikte als bij de hoofdproeven,

dunkt mij do waarschijnlijkheid, dat bij al die controleproeven dat

aardewerk juist altijd toevallig zooveel geringer geweest zou zijn dan

bij de hoofdproeven, zoo gering, dat zij aan onmogelijkheid grenst!

In mot filtreerpapier bedekte bekerglazen verkreeg putzey (in tegen-

stelling van huizinga) verschillende zwammen (schimmels), hetgeen

hoogstens bewijst, dat filtreerpapier geen goed afsluitmiddcl is, maar

volstrekt niet, dat huizinga’s niet met filtreerpapier genomen proeven

niet deugen.

Ook kicharii gsciieidlen heeft de proeven van huizinga gekritiseerd. 1

Hij herhaalde dio proeven, maar verhitte do kolfjes in een chloorcal-

ciumbad 5 tot 10 minuten lang van 105° tot 110° en kreeg geen

Bacteriën, niet alleen niet in toegesmolten kolfjes, maar ook niet als

hij don hals derkolfjes tot een haarhuis uittrok en dio haarhuis mot een

heote schaar afknipte, zoodat de lucht vrijen toegang had, of den hals

meermalen omboog of met een mot katoen gevulde glazen buis verbond.

Huizinga’s antwoord hierop wordt thans (October 1874) te gomoet

gezien. Zooveel is zeker, dat gsciikidlen er niet op schijnt gelet te

hebben, dat huizinga zich behalve door do verhitting ook door zijn

controleproeven de zekerheid verschafte, dat de door hem gebruikte

vloeistoffen geen levende organismen of kiemen daarvan meer bevatten.

\
Naar allo waarschijnlijkheid is door huizinga’s proeven bewezen, dat

sommige lagere planten in vloeibare mengsels van scheikundig zuivere

stoffen, welke geen organische kiemen bevatten, spontaan ontstaan

kunnen.

1 Pfiügers Archiv IX, blz. 163.
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Wat boteekent deze abiogenesis nu uit een scheikundig oogpunt?

Niets anders dan de synthese van protoplasma (do eiwitstof, die do

draagster der levenseigenscbappen is) uit een minder samengestelde

eiwitstof (peptoon) onder inwerking van bepaalde andere stoffen.

Do synthese van organische lichamen, lang onmogelijk geacht, bleek

sedert oenige jaren mogelijk te zijn. Do scheikundigen gingen daarbij

van de vooronderstelde constitutie der organische lichamen, die zij op-

houwen wilden, uit, verbonden eerst twee elementen (koolstof on

waterstof) on klommen van do zoo verkregen binaire verbindingen

trap voor trap tot meer samengestelde op, tot zij eindelijk een lichaam

van de begeerde constitutie verkregen, on onderzochten daarna nauw-

keurig, of het verkregen lichaam met het organische lichaam, dat zij

wilden vormen, werkelijk identisch was.

Eene dergelijke rationeele synthese van oen eiwitstof is tot dusver

ónmogelijk, omdat men do scheikundige constitutie dier lichamen nog

niet kent, ja met de quantitatiove samenstelling van velen (b. v. pro-

toplasma) nog niet bekend is. Een rationeele synthese van protoplasma

te beproeven is dus op het tegenwoordig standpunt der wetenschap

een oven hopelooze onderneming, als een synthese van alkohol hot

voor LAVoisiEii zou geweest zijn, of als het maken van goud hot voor

do alchemisten was (on ook voor ons nog zijn zou). Blijkt later goud

een samengestelde stof te zijn (wat zeer mogelijk is), dan zou daardoor

dadelijk hot goudmaken mogelijk worden (wat echter geenszins een toe-

neming van den algcineoncn rijkdom ,
maar hoogstens alleen oen afnemen

van do waarde van het goud ten gevolge zou hebben. Die brood maakt,

is verdienstelijker dan die goud maakt!) Eveneens zal,zoodra de con-

stitutie der eiwitstoffen en vooral van het protoplasma voldoende be-

kend is, hunne volkomene synthese waarschijnlijk van zelve volgen on

daardoor een abiogenesia, uitgaande van de elementen mogelijk wor-

den. Dan eerst zal do oorsprong van het plantenleven wetenschappe-

lijk verklaard zijn, hoewel ook dan, als men niet aannoemt dat do

eerste kiemen van andere hemellichamen gekomen zijn, nog bewezen

zal moeten worden, dat die synthese ook onder de op aarde in de na-

tuur gegeven voorivaarden mogelijk is of mogelijk geweest is.

Huizinga’s synthese is niet volkomen; zij gaat van zeer samenge-

stelde stoffen, zooals peptoon, uit, die wij niet uit de elementen

kunnen ophouwen (ton minste thans nog niet), en voort ons dei’halve

niet tot den oorsprong des levens, maar tot andere, vroeger geleefd
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bobbende organismen terug, die do stoften leverden, waarvan hij uit-

gaat. Zijn ontdekking, hoe belangrijk ook, was (scheikundig beschouwd)

in zekeren zin een gelukkig toéval. De scheikunde is nognietontwikkeld

genoog om op rationcelo gronden do synthese van een bepaalde eiwitstof,

zelfs als men van oen andere eiwitstof uitgaat, te beproeven. Andere

natuurwetenschappen gaven hem echter een leiddraad aan de hand!

Assen, 30 Oct. 1874.

NASCHRIFT.

In het begin van dit jaar (1875) verscheen in pflügers Archiv een

vierde artikel van Prof. iiuizinga over abiogenesis. Hij vermeldt daarin

eenige nieuwe resultaten en beantwoordt tevens in een aanhangsel do

hoeren gsciieidlen en putzey. De nieuwe proeven van Prof. iiuizinga

zijn genomen met een mengsel van poptoon, glycose, inulino ' en

voodingszout, allen chemisch zuiver. Bij broeiing geeft dit mengsel,

door poreuze platen aardewerk van de buitenlucht gescheiden, Bacte-

riën. Laat men uit het mengsel hetzij de inuline, hetzij do glycose

weg, dan krijgt men, als men dezelfde voorzorgen in acht neemt,

geen Bacteriën, hoewel opzettelijk er in gebrachte Bacteriën er zich

even goed in voeden en in vermenigvuldigen, als in hot volledige

mengsel. Dit bewijst, dat do in het volledige mengsel ontstane Bac-

teriën niet uit praoëxisteorende kiemen kunnen gevormd zijn en

de platen aardewerk het in do vloeistof geraken van kiemen uit do

lucht volkomen beletten. Wat den weerstand aangaat, welke het leven

dor Bacteriën aan verhooging van temperatuur biedt, publiceert iiui-

zinga in dit vierde artikel het volgende belangrijke resultaat:

“Tot het mot zekerheid dooden van alle Bacteriën of

Bacteriënkiemen is, wanneer zij zich in waterige vloei-

stof bevinden, een verhitting tot 110° C gedurende 30

minuten,noodzakolijk. Elke verhitting tot een lagere

temperatuur of gedurende kortoren tijd is onvoldoende.”

Hierbij is voorondersteld, dat do vloeistof neutraal reageert on goede

voedingsstoffen (glycose en peptoon) bevat. Do verschillende vroegere

1 Een eigenaardige in kokend water oplosbare stof, die in sommige planten (b. v.

in de wortels van de aardpeer (Helianthus tuberosus) en vele andere samengesteld-

bloemige planten gevonden wordt en in vele opzichten mot het zetmeel overeenkomt.
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opgaven, die lagere temperaturen noemen (coiin 80" gedurende 30

minuten, pasteur 105° enz.) verklaren zich volgons uuiziNGA door het

gebruik van niet neutraal reageerendo vloeistoffen of minder goede

voedingsstoffen. Daardoor verklaart zich ook huizinga’s eigen vroegere

opgaaf, dat 102“ gedurende 10 minuten voldoende is, daar die be-

rustte op proeven, waarbij ureum als stikstofhoudende voedingsstof

gebruikt was, dat als zoodanig verre bij poptoon achterstaat.

Nu worden echter zoowel poptoon als inulino bij verhitting tot

110" C chemisch veranderd. Hieruit volgt, dat het bij het bestudee-

ren van het vraagstuk dor abiogenesis volgons huizinga’s methode

onmogelijk is zich door verhitting der te gebruiken stoffen do zeker-

heid te verschaffen, dat zij geen lovende Bactoriün of Bacterifjnkiemen

bevatten. Gelukkig is die zekerheid door de controleproeven op eene

andere maar niet minder afdoende wijze verkregen.

Huizinga wederlegt in zijn naschrift putzey op volkomen dezelfde

gronden, die wij op blz. 264 tegen hem inbrachten. Aan gscheidlen

antwoordt hij, dat deze waarschijnlijk niet gelet heeft op schijnbaar

weinig belangrijke nevenomstandigheden, die echter van grooton invloed

zijn op het welslagen der proeven, zooals b. v., dat het peptoon niet

te oud mag zijn. Hij beroept zich op oen passage van het stuk van

gscheidlen
,

die schijnt aan te toonen, dat genoemde geloerde do bc-

teekenis van die nevenomstandigheden niet inziet en ieder negatief
resultaat liever aan het gedood zijn dor kiemen toeschrijft. Huizinga

merkt terecht op: “dat men do beteekenis van dergelijke schijnbare

kleinigheden toch niet al te gering mag schatten. Hoeveel bereidings-
wijzen van goodbekendo scheikundige verbindingen zijn er niet, waarbij
onbeduidende veranderingen van do temperatuur on van do samenstel-

ling der stoffen, die men gebruikt, oen zeer grooten invloed op het

resultaat uitoefenen? En hier moot oen lichaam bereid worden. no"

ingewikkelder van bouw dan elke chemische verbinding, namelijk pro-

toplasma; daarbij mag men natuurlijk don invloed van elke, zij hot ook

nog zoo onbeduidende omstandigheid nog veel minder geringschatten.”

In het Aprilnummer van het tijdschrift “Deutsche Rundschau”,

jaargang 1875, komt voor een artikel van w. preyek, Professor te

Jena, getiteld: 11Die Hypothesen über den Ursprung des Lehens." De

schrijver verwerpt de hypothese der abiogcncsis (waarvoor hij ook de

in
ons opstel niet genoemde namen van yeneratio oriyinaria , primaria ,

primitiva, automatica, univoca heteronyma opgeeft) geheel en al, zich
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daarbij o. a. beroepende op do negatieve uitkomsten van pasteur
,

maar van do proeven van hüizinga en bastian geen gowag makende, het-

geen mij zeer bevreemdend voorkomt, daar toch niet wel aan te ne-

men is, dat hij daarmede onbekend zou zijn. Hij verwerpt daarenboven

de mogelijkheid ooner abiogonosis a priori (hetgeen echter togen nui-

zinga’s positieve uitkomsten zeer weinig bewijst, “car il n’y a rien de

si brutalement concluant qu’un fait”). “Nadat men telkens en herhaal-

delijk op nieuw waargenomen hoeft”, zegt prevee, “dat levende licha-

men slechts daar verschijnen, waar reeds leven was, en daar op dezen

regel nooit eeno uitzondering voorgekomen is
,

zal het inductieve be-

sluit, dat men ook in de verste toekomst niets levends vindon zal

dat niet van iets levends afstamt, oven zoo rechtmatig schijnen, als

hot andere inductievebesluit, dat, daar alle levende lichamen, die men

tot dusver waargenomen heeft, gestorven zijn, ook alle nog levende

of alle latercn, die eens zullen leven, ook moeten sterven. Deze beide

generalisaties zijn volkomen gclijkwaardig Dc inductievezekerheid van

do geboorte voor alle organismen is volkomen oven groot, als do in-

ductieve zekerheid van den dood voor alle organismen.”

Daarna gaat preyer over tot een onderzoek, in hoever het mogelijk

is, dat lovende of levensvatbare en ontwikkelbare plantaardige of dier-

lijke lichamen van uit do wereldruimte op aarde geraakt zijn on zich

daar zelfstandig voortgeplant hebben. De eerste, die deze mconing uit-

gesproken heeft, is volgens preyer Professor Dr. hekman evehhart

richter in Dresden in Mei 1865, in eeno verhandeling over het Dar-

winisme, daarna in 1870 en eindelijk in 1871 in een artikel “Mikro-

zolin des Weltalls” getiteld. In laatstgenoemd artikel vermeldt richter

o. a., dat niet slechts in vele meteoorsteeuen humusachtigo on op pe-

troleum gelijkende stoffen voorkomen, maar dat zelfs bij een meteoor-

stcenval in Zweden in 1870 brokjes humus op de sneeuw nederviclen

on in overvloed verzameld konden worden! Humus nu ontstaat slechts

door vermoddering van organische zelfstandigheden, en vermoddering

is volgens richter slechts onder medewerking van fermontzwammen

denkbaar. Derhalve moeten op dien meteoorsteen volgens richter fer-

mentzwammen en andere organismen geleefd hebben.

Als men krijt in zeer verdund zoutzuur oplost, zouden do daarin

voorkomende micrococcon oen trillende en zelfs zwemmende beweging

aannomon, hetgeen volgens sommigen een herleving van die sedert

honderdduizende jaron in den schoot der aarde begraven organismen
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zou verraden, maar volgens preyer (ongetwijfeld te recht) berust op

de bekende Brownsche inoleculairbeweging, welke alle genoegzaam

kleine vaste doodo deeltjes onder dezelfde omstandigheden vertoonen.

In'1871 sloot helmholtz zich in door hem gehouden voordrachten

bij de door richter aangegeveu gedachte aan, en in hetzelfde jaar

sprak ook Sir william Thomson hetzelfde denkbeeld geheel zelfstan-

dig uit.

Volgens PUEYEii verlangt de hypothese, dat uit de wereldruimte lo-

vende organismen, door hom Kosmozotin genoemd, op aarde kunnen

komen, niets ónmogelijks en mag daarom niet a priori verworpen wor-

den. Een grondig onderzoek van alle meteorieten in allekabinetten aclit

hij dringend te wenschcn, om te zien of daarin geen anabiotische '
kiemen voorkomen, die door warmte en vochtigheid tot ontwikkeling

te brengen zijn. Wij beamen de wenschelijkhcid daarvan volkomen.

De “kosmozoïsche” hypothese levert volgens preyer vooral voor do

doscenticleer grooto voordeelen op, daar zij het gelijktijdig optreden

van zeer ongelijko organismen in verschillende gedeelten der aarde

begrijpelijk maakt en de eischen, aan de natuurlijke teeltkeus gesteld,

dan niet meer zoo verbazend hoog zijn, als wanneer men aanneomt,

dat allo tegenwoordig levende organismen zich allengs uit volkomen

gelijksoortige oorspronkelijke levende lichaampjes in den loop der eeuwen

door den strijd om het loven ontwikkeld hebben. Als men die hypo-
these

aanneemt, is het onnoodig alle planton en dieren uit éénen

oorspronkelijker! vorm af te leiden, of, als men het ontstaan daar-

van verklaren wil, uitsluitend van eenvoudig georganiseerde oorspron-

kelijke organismen uit te gaan.

Hoewel preyer dus de mogolijke juistheid, ja zelfs do waarschijn-

lijkheid van do “kosraozoïscho” hypothese geenszins betwijfelt, kan zij
volgens hem den oorsprong van het leven niet verklaren, maar ver-

legt dien eenvoudig naar andere wereldlichamen; want het zou onmo-

gelijk aan te nemen zijn dat er steeds in het eeno of andere gedeelte

van het heelal, zelfs voordat ons planetenstelsel ontstaan was, protoplas-

1 Anahiotisch noemt piieyer organismen, die door onttrekking van gewichtige levens-

voorwaarden schijnbaar in volkomen levcnloozen toestand geraakt zijn, maar onder gun-

stige omstandigheden herleven kunnen. Hij hield o. a. zeer ingewikkelde georganiseerde

schaaldieren (Macrobiotcn) weken lang in een volkomen luchtledige ruimte; zij stierven

schijnbaar, maar herleefden later toch weder. Dergelijkc proeven zijn trouwens reeds

sedert lang door vele anderen gedaan.
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matisclio kiemon, gohoole planten bestaan zonden hebben en dat er

eieren, Amoeben, Bacteriën, Zwammen bestaan zouden, wier geslachts-

boom tot oudere tijden opklom dan het bestaan der zon. Waarom

zulks niet aan te nemen is, vergeet hij ons echter te zeggen.

Daar derhalve noch de abiogenesis, noch de kosmozoïsche hypothese

volgens preyer den oorsprong des levens kan verklaren, acht hij het

geraden om te onderzoeken of het alternatief, dat do op aarde levende

of levensvatbare organismen oorspronkelijk óf uit niet levende (doodo,

anorganische) stof ontstaan, óf van buitenaf op aarde gekomen moeten

zijn, ook valsch gesteld is. Want do mogelijkheid blijft nog over, dat

do niet georganiseerde doodo lichamen alle uit georganiseerde levende

ontstaan zijn, zoodat in plaats van de vraag naar den oorsprong

van hot loven op aarde veeleer do vraag naar don oor-

sprong van het anorganische op aarde treedt on het le-

vende naar den tijd gerekend hot eerste was.

In een den 12dcn Augustus 1872 te Leipzig op de bijeenkomst van

Dnitsche natuuronderzoekers en artsen gehouden rode, wees preyer er-

op, dat alle aardsche koolstof, hetzij vrij of gebonden, meestal klaar-

blijkelijk
,

dikwijls waarschijnlijk, en in allo gevallen mogelijk, vroeger

een deel van een of ander organisme geweest is. Het laatste kan ook

van moteorische koolstof niet geloochend worden. In elk geval zou het

niet te bewijzen, ja zelfs onwaarschijnlijk zijn, dat er voor het verschij-

nen van het leven op aarde koolstof op dat hemellichaam aanwezig

geweest is. Is nu koolstof werkelijk een chemisch element, derhalve

onontleedbaar, onvoranderlijk, derhalve ook niet ontstaan on onver-

gankelijk evenals allo elementen, en wordt zij slechts daar gevonden,

waar leven is, of geweest is, dan kan onmogelijk do koolstof het

prins en hot leven het poste rins zijn, zooals tot dusver algemeen

aangenomen werd, dan moet het leven even oud als het clement kool-

stof en de andere elementen en derhalve iets oorspronkelijk gegevens

zijn, en dan is er grond voor de meening, datal het anorganische, even-

als nog heden het geval is, slechts uit produkten van afscheiding,

vastwording, ontbinding en af koeling van levende lichamen ontstaan is.

Een soortgelijke meening ontwikkelde in het vorige jaar ook o. th.

feciiner, hoewel op geheel andere gronden, in zijn “Ideën zur Schöp-

fungs und Entwickelungsgesclnchte der Organismen."

Boven alles komt het hierbij aan op het verschil tusschen hot or-

ganische en anorganische, en nu toont preyer aan, dat slechts oen
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enl<el verschil tusschen levende organismen en anorganische natuürlicha-

men werkelijk altijd doorgaat, namelijk dit, dat alle levende we-

zens slechts van andere levende wezens afstammen, terwijl op alle

andere verschillen uitzonderingen bestaan.

Dit leidt hem na een lange en tamelijk ncvelachtige redeneering,

waarbij o. a. do zee en hot vuur bij lovende wezens vergeleken wor-

den (welke vergelijking ons als poëzie zeer fraai, maar natuurwetenschap-

pelijk minder juist schijnt ') tot hot volgende besluit: het protoplasma

als zoodanig bestond niet van don beginne af, behoeft niet van buiten

af op aarde gekomen te zijn, kan niet uit niet levende anorganische

stoffen ontstaan, maar “d o steeds plaats gehad hebbende bewe-

ging in hot heelal is zelf leven en het protoplasma moest

noodzakelijk overblijven, nadat door do meer intensieve le-

venswerkzaamheid van de glooiende planeet aan hare zich afkoelendo

oppervlakte do thans anorganisch genoemde lichamen afgescheiden ge-

worden waren, zonder dat zij wegens de voortdurend dalende tem-

peratuur der aardschors weder in de langzamerhand ook in massa af-

nemende heete vloeistoffen opgonomen konden worden. Do zware

metalen, oeus (evenals alle andere) ook organische elementen, smol-

ten niet moor, gingen niet weder terug in den kringloop, die ze uit-

gescheiden had. Zij zijn de teekens van do lijkverstijving van voor-

wereldlijke reusachtigo organismen, wier adem wellicht gloeiende ijzer-

damp, wier bloed wellicht vloeibaar goud was, on wier voedsel metc-

oorsteenen waren.”(!)

Het leven van hot gloeiend vloeibaar gedeelte van don met een

gloeiende atmospheer omgoven aardbol moest derhalve volgens preyer

door do stroomingen, de stofwisseling, temperatuursverandering enz.

eerst voeren tot de uitscheiding van al die anorganische lichamen,
welke wij thans als dood in en op do aarde vinden, zonder in onaan

hen sporen van dierlijk en plantaardig leven te ontdekken, met name

van do zware metalen. De aggregaten, welke deze laatsten uitscheid-

den
,

waren destijds do lovende organismen. Noodwendig moesten zij
zich aan de oppervlakte van de in do koude wereldruimte voortdurend

warmte uitstralende aardschors hoe langer hoe meer verdichten en had-

den do door hen zelve uitgescholdon, vastgoworden produkten een we-

zenlijk storendon invloed op hun eigen intensieve levensbeweging.

1 Wij verwijzen hieromtrent naar het oorspronkelijke.
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Daarop moeten do voor het optreden dor planten en dieren voor-

handen lovende complexen, vloeistoffen en luchtmassa’s mot de afge-

koeldo uitscheidingsproducten van vroegere vurige levensbeweging ver-

mengd, zich verdicht hebben tot emulsies, die minder bewegelijk wa-

ren
,

omdat zij koeler werden, welke nevens zuurstof waarschij nlijk

veel silicium bevatten on met ons tegenwoordig protoplasma nauwe-

lijks in iets anders overeenstemden, dan dat zij ademden, zich voed-

den
,

zich bewogen, zich deelden.

Eerst nadat ook deze verbindingen in don loop der eeuwen op de

aardoppervlakte vast werden, d. i. stierven, ontstonden verbindingen

tusschon do tot dien tijd toe nog gasvormig en vloeibaar gebleven elemen-

ten
,

die nu allengs hoe langer hoe meer naderden tot het protoplasma,

den grondslag van het loven onzer dagen; en do deseendentieleer in

verbinding mot darwin’s beginsel van den algemeen strijd om het leven

in do organische natuur geeft de middelen aan de hand om ons voor

te stellen, hoe zich daaruit allengs eerst hot protoplasma, gelijk wij dat

kennen, later planton, dieren en eindelijk racnschon konden ontwikkelen.

Neemt men deze hypothese aan, dan zou volgens preyer elke proef

om organismen door abiogcncsis voort te brengen oven weinig kans

van slagen hebben, als wanneer men beproefde door vermenging uit

de uitscheidingsproducten en brokstukken van oen stoommachine, — uit

ijzervijlsel, roest, water, asch, rook, — do machine zelve weder te

doen ontstaan.

De immigratie van kosmische organismen wordt integendeel door

preyer’s hypothese niet slechts volstrekt niet buitengesloten, maar kan

zelfs, nevens haar aangenomen, de verscheidenheidder aardsche levens-

vormen helpen verklaren, daar hot protoplasma van andere hemellicha-

men van het onze verschillen kan.

Preyer wijst er nog op, dat zijne hypothese verklaarbaar maakt,

dat do 12 elementen, waaruit tegenwoordig alle aardsche organismen

hoofdzakclijk opgebouwd zijn (koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof,

phosphor, zwavel, chloor, kalium, natrium, calcium, magnesium en ijzer)

chemisch in vele opzichten van de anderen afwijken (?) en b. v. allen

behooren tot de groep der 23 elementen met het laagste atoomgewieht.

Wij meenden om de volledigheid ons opstel niet te kunnen beslui-

ten zonder preyer’s denkbeelden kort uiteen te zotten. Zij zijn naar

onze meening meer spitsvondig dan waar en berusten op een sophisme,

waarin het eigenlijke denkbeeld van leven en oi’ganisatie op de schro-
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melijkste wij zo geweld aangedaan wordt. Het ontstaan van protoplasma

op de wijze, zooals preyeu zich die deukt, zou, naar onze meening,

wel verre van abiogouesis buiten to sluiten, integendeel op een abio-

goncsis neörkotncn en wel op oen abiogenesis, die zich noodwendig zou

moeten herbalen, zoo dikwijls men de organogenc elementen onder

dezelfde omstandigheden bijeenbracht, waaronder het oorspronkelijk

protoplasma ontstond. Eu van eigenlijk leven of van organisatie kan,

bij hetgeen aan dat protoplasma voorafging, zonder verdraaiing van

de gebruikelijke boteekenis der woorden en zoolang woorden bepaalde

begrippen moeten uitdrukken, wel geen sprake zijn.

Hoewel wij dus pkeyeu’s theorie volstrekt onaannemelijk vinden,

maakt ’s mans positie in de wetenschappelijke wereld het onmogelijk

haar stilzwijgend voorbij te gaan. Wij eindigen met onze verwondering

te kennen te geven, dat een tijdschrift, dat voorzoo degelijk wil door-

gaan als de “Deutsche Rundschau”, dergelijke stukken plaatst.

Assen
,

Mei 1875. Dr. H.+Hartogh+Heys v. ZouteveenI*


