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Weinig mensehen hebben gedurende het jaar 1885 in zóó hooge
mate de algemeene aandacht tot zich getrokken als dr. FERRAN in
Spanje. Geen week ging voorbij, waarin de nieuwsbladen in de ver-

schillende landen der beschaafde wereld zijnen naam niet meer dan

eens noemden. Toch heeft hij het niet zoover gebracht, dat hij de

held van den dag werd; voortdurend kwamen de jobstijdingen om-

trent de noodlottige gevolgen der cholera uit Spanje tot ons, deellende

uit Granada en andere zwaar geteisterde plaatsen werd met de schrilste

kleuren geteekend, en geen enkel tafereel maalde ons den ontdekker

der inenting tegen de cholera als den man, voor wiens bezit de ter
neergeslagen bevolking den Hemel dankte, omdat zijne komst moed
en hoop wekte, waar deze verstorven waren.

Togen de mogelijkheid eener inenting tegen de cholera valt niets

in te brengen. PATERUR had den weg afgebakend en gebaand; zijne
onderzoekingen omtrent kippencholera, miltvuur bij schapen en varkens-
ziekte zijn algemeen gewaardeerd; aan de door hem medegedeelde
feiten omtrent de inenting als een voorbehoedmiddel tegen hondsdol-
heid twijfelt niemand. De uitkomsten van zijnen arbeid wettigen de

verwachting, dat men voor elke ziekte, waarvan eene bepaalde soort
van bacillen de oorzaak is, in eene inenting met op de eene of andere
wijze gekweekte bacillen een voorbehoedmiddel vinden kan.
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dat eene inspuiting met het vocht, waarin z j voorkwamen, voor de

gevreesde ziekte beveiligen kon, evenals eene inspuiting met het

vocht, waarin de bakteriën der hondsdolheid verdeeld waren, in de

handen van pasteur een middel tegen de watervrees geworden was.

Nadere onderzoekingen zouden moeten beslissen, of de komma-bacillen

in vleeschbouillon, waarin de aanwezige organismen door koking vooraf

waren gedood, moesten worden aangekweekt, of dat zij misschien eerst

op een dier moesten worden overgeënt, zoodat het daardoor besmette

bloed van dit dier een voorbehoedmiddel geworden was. Deze twee

gevallen hadden zich in het laboratorium van pasteur voorgedaan;
ook zou het mogelijk kunnen zijn, dat de komma-bacillen

op eene

derde, vooralsnog onbekende wijze moesten worden behandeld.

De verschijning dor cholera in Spanje verschafte helaas! de gelegen-

heid voor een nader onderzoek. Weldra werd het bericht vernomen

van ferean’s ontdekking, dat ook dit kwaad het doelmatigst met

zichzelf bestreden kon worden. Van ossenvleesch werd bouillon gekookt;
door toevoeging van eene geringe hoeveelheid soda werd er voor ge-

zorgd
,

dat de vloeistof alkalisch reageerde; vervolgens werd zij her-

haaldelijk gekookt om de aanwezige kiemen te dooden, en om te

verhinderen, dat kiemen uit de lucht zich later met den bouillon

zouden vermengen, werd de hals der kolf met een prop watten ge-

sloten, toen de bouillon kookte. Bij de afkoeling drong er wel lucht

door de watten, maar zij werd er als het ware door filtreeren van

de zwevende kiemen en stofdeeltjes gezuiverd.
Deze gekookte bouillon werd de kweekplaats dor cholera-baciHen.

Een capillair-buisje met het vocht gevuld, waarin zij voorkwamen,
werd door de watten gestoken. De bacillen verdeelden zich in een

grooter aantal; er vormden zich oögoniën en dan was het tijd de hoeveel-

heid van het aanwezige voedsel te vermeerderen. Daartoe werd er een

mengsel van bouillon van ossenvleesch en varkensgal toegevoegd,
waarin de kiemen vooraf ook weder zeer zorgvuldig waren gedood.
Uit de oögoniën kwamen sporen te voorschijn, deze groeiden uit tot

nieuwe bacillen en met de vloeistof, waarin de bacillen zweefden,
beweerde peruan de menschen tegen de cholera te kunnen bewaren. 1

1 Uit de mededcelingen van spaansche geneesheeren is later gebleken, dat de inenting
geschiedde met het door een Chamberland-flltrum gefiltreerde vocht. De bacillen zelf

worden dus niet in het lichaam gebracht.
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van het middel overtuigd.
Onder de verschillende voorzorgen, die men hij het kweeken der

bacillen in acht moest nemen, behoorden dezen, dat de ontwikkeling
niet te langen tijd mocht worden voortgezet, omdat de voorraad

voedsel dan te veel uitgeput raakte, en dat de vloeistof niet warmer

dan 15° a 18° worden mocht. Eén ding werd verzwegen, namelijk,
tot hoe verre de ontwikkeling der bacillen moest voortgaan, voordat
de inenting met het vocht plaats hebben kon. De houding van eeeean
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werking nog eens te ondergaan. Dezelfde aandoeningen openbaarden

zich nu in veel zwakkere mate; eerst daarna zou het gestel tegen

de besmetting bestand zijn. Ferean achtte het, althans voorloopig,

wenschelijk, dat de inenting van tijd tot tijd werd herhaald.

Het kon wel niet anders, of de geruchten van deze inentingen trokken

overal de aandacht, te meer daar van enkele plaatsen (b. v. van Alcira,

van Algemési) sterftelijsten werden medegedeeld , die bepaald ten gunste

der nieuwe kunstbewerking schenen te pleiten. In Alcira, waar 8794

burgers ingeënt werden en 7206 er zich niet aan onderwierpen, waren

de choleragevallen en de daardoor veroorzaakte sterfgevallen aldus

verdeeld. 1

Geen wonder, dat in verscheidene wetenschappelijke vereenigingen
de ontdekking ter sprake kwam en dat afgevaardigden werden uitge-

zonden om op de plaats van het onheil de werking na te gaan. Met

spanning werd de uitslag van dit onderzoek te gemoet gezien. Gunstig

was het voor de zaak van ebihian volstrekt niet. Integendeel, eene

enkele stem moge nog vernomen worden, die hem als den spaanschen

jenner prijst, de meerderheid voedt een zeker wantrouwen tegen de

zaak, hoewel zij daarom het oordeel van de redactie van de Revue

Scientijique; »jamais on n'a vu temt d'imprudence unie d tant d'impuelence" 3

nog niet tot het hare maakt.

Door de Académie de Médecine werden de heeren brouaruel , ciiaruin

en abarran naar Spanje afgevaardigd. Het. verslag, hetwelk zij van

hunne bevindingen uitbrachten
,

was eene ware ontnuchtering voor hen
,

die in den spaanschen dokter eenen verdienstelijken volger van pasteur

hooptei? te zien. Immers de wijze, waarop hij de eer zijner ontdek-

kingen op dezen grooten voorganger overbracht en hem na Christus den

grootsten weldoener van het menschelijk geslacht noemde, kon niet

nalaten in eene franscho vergadering eenen goeden indruk te maken.

1 Deze getallen werden reeds in Juli medegedeeld en hebben dus slechts betrekking

op een gedeelte van den zomer.

2 »Nooit zag men eene vereeniging van zoo groote onvoorzichtigheid en zoo grpote

onbeschaamdheid.”

Aantal zieken. Gestorven. Genezen

Niet-ingeünte personen 118 71 47

Eenmaal ingetinte personen 14 3_ 11

Meermalen ingetinte personen 1 o' 1
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Ontnuchterend werkte dan ook het verslag der afgevaardigden. De

inrichting van het laboratorium van febran werd door hen onvol-

doende genoemd, en zijne mikroskopen ook niet berekend voor het doel,
waarvoor zij gebruikt werden. Nog minder voldaan was men over het

gedrag van den dokter. Hij had geweigerd inlichtingen te geven om-

trent de wijze van verzwakking, die hij voor debacillen noodig achtte
,

opdat zij een wapen tegen de besmetting zouden zijn. Zijne belangen
gedoogden die verklaringen niet; daarvoor had hij zich te veel op-

offeringen moeten getroosten.
Met deze berichten kwam men in Parijs terug. Er had een omme-

keer in de meening plaats, die duidelijk gekenschetst wordt door de

bovengenoemde uitspraak van de Revue Scientifique, waarin nog één

of twee weken vroeger met lof over inenting tegen de cholera ge-
sproken was. Later heeft febean wel getracht den slechten indruk

weg te nemen, maar hij kon den schijn niet ontgaan, dat hij dit deed,
omdat zijne kans op den prijs-BRÉANT voor een middel tegen de cholera

verminderde. De commissie uit de Académie, die over deze zaak

beslissen moet en in wier handen het verslag van bboüaruel gesteld
was, deelde mede, dat zij over de officieele lijsten omtrent het aantal

wgeönte, aangetaste en gestorven of genezen personen moest he-
se ikken, voordat zij een bepaald besluit nemen kon. Febran ant-

wooidde, dat hij zijne lijsten zenden zou, zoodra zijne drukke bezig-
ie on hem daartoe tijd gaven, waarop de genoemde commissie haar
oe

wezen betuigde, dat haar bedoeling verkeerd begrepen was. Immers

verlangde niet de lijsten van febran zelven, maar de officieele. Of
r °P vee* bans bestaat, mag betwijfeld worden; immers meer dan

eens werd in den loop van den zomer gemeld, dat de registers van

en buigerlijken stand in Spanje zeer slecht worden bijgehouden, zoodat
wen het aantal der cholera-lijders enz. volstrekt geen staat maken

.
an. Later zijn nu door febran wel eenige stukken bij de Académie
o ona; met hun inhoud is voorloopig alleen de commissie voor
*
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spuitingen verricht. Drie van do twintig dieren stierven ten gevolge

van deze bewerking. Toen bij de overigen ongeveer drie weken later

alle verschijnselen, die zich na de inspuiting hadden vertoond, opge-

houden waren, werd de verdachte vloeistof in hun maag of in andere

deelen van hun spijsverteringkanaal gebracht. Geen der dieren was tegen
de besmetting bestand; zij stierven en allerlei verschijnselen (uitwen-

dige en inwendige) toonden aan, dat zij aan cholera gestorven waren.

«Wanneer”
,

zoo vragen zij, »eene hoeveelheid van 2 cM3
aan guineesohe

biggetjes, dieren, die weinig vatbaarheid voor cholera schijnen te be-

zitten
,

niet do geringste beveiliging verschaft, is het dan waarschijnlijk ,

dat zelfs 1/ 3
liter van dezelfde vloeistof voor eenen mensch een voor-

behoedmiddel zou zijn?”

Het oordeel over de inenting tegen de cholera kan vooralsnog niet

gunstig zijn. Dringt de vraag zich dan nu op, hoe men over ferban

denken moet, dan is het stellig het verstandigst de uitspraak van de

commissie voor den prijs-BRÉANT af te wachten. Zij heeft de stukken

van het proces in handen. Is haar oordeel gunstig, het zal ons aan-

genaam zijn ter wille van de lijdende menschheid en ter eere van den

man , die dan rechten op aller dankbare hulde hebben zal.

De laatste berichten uit Spanje drukken de verwachting op zulk

eene uitkomst echter nog meer ter neder. De door de spaansche re-

geering benoemde commissie van onderzoek heeft verslag van haar

werkzaamheden uitgebracht. Zij kent aan de inenting geen beschermende

werking toe
,

meent dat ferban zich niet voldoende door de wetenschap
heeft laten leiden en beweert zelfs , dat de ingeünte personen gedurende
de eerste dagen na de kunstbewerking meer gevaar loopen door de

cholera te worden aangetast dan vroeger, ten gevolge van de storing
in hun gestel. 1 Wij vreezen zeer, dat de hoop, waarmede in 1885

het geneesmiddel tegen de cholera werd begroet, een ijdele droom

zal geweest zijn.

G. Doijer+van+Cleeff

1
De Semaine médicale deelt mede, dat te Carabrils de cholera eerst is begonnen te

bcerscben na de eerste inentingen. Do eerste slachtoffers waren juist ingeente psrsoneu,

en bet vermoeden ligt voor de hand dat deze de overigen besmet hebben. Tot 11 Sep-
tember heeft men daar elf sterfgevallen aan cholera, waarvan vijf bij ingeënteu, inge-

schreven. Bovendien hebben vele ingeënten gangreneuse aandoeningen van de armen

gekregen; in het kleine plaatsje Cambrils heeft men reeds bij elf ingeente personen een

arm, ja beide armen, wegens koudvuur moeten afzetten. De vrees, die de ingezetenen,
vooral de ingeënteu, bevangen heeft, is onbeschrijfelijk.


