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Het „Institut Pasteur”
.

De zaal, waarin op den 1sten Maart l.l. de Académie des Sciences

te Parijs zou vergaderen, was reeds vóór den
aanvang der zitting

vol toehoorders. Zij kwamen om de tweede mededeeling aangaande

de inenting tegen de hondsdolheid aan te hooren, welke PASTEUR in

deze vereeniging zou doen.

Op den dag, waarop de inhoud der mededeeling was opgesteld, was

de 350ste patient ingeënt. Daar de belangstelling der toehoorders op

eene te zware proef zou zijn gesteld, wanneer hun
van alle patienten

iets ware medegedeeld, koos PASTEUR eene bepaalde groep, en wel
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Het was eene bonte rij , die aan de vergadering werd voorgesteld.
Mannen en vrouwen van zeer uiteenloopenden leeftijd , knapen en meisjes,
afkomstig uit de departementen en uitParijs ofnaarFrankrijk overgestoken
uit Algiers en Engeland ,

doch allen door eene vroeger als ongeneeslijk be-

schouwde ziekte bezocht, hadden hulp gezocht en gevonden. En wat met

ben gebeurd was , hadden telken dage anderen ondervonden ; uit Rusland
,

Engeland, Duitscbland, Hongarije, Italië, Spanje, ja zelfs uit N.-Amerika

waren er gekomen en geen van deze vreemdelingen of der Franschen

bad te vergeefs zijne toevlucht in bet eenvoudige laboratorium gezocht
behalve eene enkele, een meisje van tien jaren, dat den 3den October

gebeten was en waarvoor men eerst den 9den November de kunst-

bewerking had aangevraagd.
Is het wonder, dat deze mededeeling de aanwezigen in geestdrift

bracht en dat het voorstel van pasteur
,

om een groot, internationaal

gasthuis bepaaldelijk voor zulke patiënten op te richten, in vruchtbare

aarde viel ? Uit den boezem der Académie werd eene commissie be-

noemd om te beraadslagen over de wijze, waarop deze schoone ge-
dachte verwezenlijkt zou kunnen worden. Zij bracht reeds in de vol-

gende vergadering op 8 Maart verslag uit; onder den naam Institut

Pasteur zou eene inrichting op ruime schaal verrijzen ,
waarinFranschen

en vreemdelingen, die door dolle honden of andere dolle dieren ge-
beten zijn, zullen worden opgenomen. De hiervoor noodige fondsen

zal men trachten door vrijwillige bijdragen bjjeen te verzamelen. In

de vergadering van 1 Maart had pasteur reeds eene toezegging van

6000 francs en eene andere van 40,000 francs. Dat het beroep niet

vruchteloos geschiedde, heeft men herhaaldelijk in de nieuwsbladen

kunnen vernemen. De eerste lijst der bijdragen, den 14den Maart in

het Journal officiel medegedeeld
,

bedroeg reeds 242,000 francs. Op de

zevende lijst was het bedrag tot 473,000 francs geklommen.

* Maardeze tegenwerping mag men in Nederland verwachten,
»is het wel waar, dat alle ingeönten door eenen dollen hond, eene

dolle kat of een ander dol dier gebeten zijn? Zulke gevallen zijn hier

te lande zeldzaam; komen die dan in Frankrijk bij honderden voor

of is er misschien veel humbug onder ?”

In hetgeen pasteur den l alcl1 Maart mededeelde
,

worden deze vragen
beantwoord. Altijd vraagt hij eene verklaring van eenen veearts of eenen

geneesheer, dat het dier, hetwelk den beet toebracht, werkelijk dol

die, welke zich binnen tien dagen tusschen 1 November en 15 De-

cember aan zijn laboratorium had aangemeld.
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was. Slechts in enkele gevallen was het gestorven dier niet onder-

zocht en ontbrak dit bewijs. Bovendien kon men zich dikwijls op eene

andere wijze van de ziekte vergewissen. Onder de op 1 Maart met

name genoemde personen komt eene vrouw uit Algiers voor, geheten

door denzelfden hond als een kind, dat aan de gevolgen van den heet

en onder de kenteekenen der geduchte ziekte gestorven was. Iets

dergelijks werd van een man verteld, die op denzelfden dag en door

denzelfden hond gebeten was als zeven varkens en twee koeien. Eerst

nadat al deze dieren dol gestorven waren, werd de man door de

vrees aangepakt en zocht hij hulp bij de inenting. Dergelijke gevallen

(er kwamen er meer voor) nemen eiken redelijken twijfel weg, zoo

daar nog plaats voor mocht bestaan, wanneer men let op de bedacht-

zaamheid
,

waarmede pasteur werkt, en de kalmte, waarmede hij

lang wachtte, voordat hij van zijn onderzoek in het openhaar sprak.

Uit de statistiek, opgemaakt door eenen veeartsenijkundige leblanc
,

die lid van de Académie de Médecine is, blijkt eindelijk nog ten over-

vloede
,

dat sterfgevallen ten gevolge van den beet van dolle honden

in Frankrijk gedurende de jaren 1878—1883 volstrekt niet tot de

zeldzaamheden behoorden. Voorwaar een Institut Pasteur, waar zulke

rampen worden voorkomen, door de vrijwillige bijdragen van een

dankbaar volk bekostigd, zou het schoonste en meest gepaste gedenk-

teeken zijn, dat ter eere van den grooten natuuronderzoekerkan worden

opgoricht! Bestemd voor internationaal gebruik verdient het echter als

huldebetoon, niet door Frankrijk alleen, maar door de geheele be-

schaafde wereld te worden opgericht.

G. Doijer+van+Cleeff


