
170 DE NATUUR .

veel vogels hebben , en uit den verkoop daarvan ge

makkelijk alle kosten dekken en nog wat overhouden .

Vooral de kleine man , die zijn inkomsten zonder

moeite en gevaar wil vergrooten , kan geen betere
geldbelegging doen , dan zich een paar of twee , drie

aan te schaffen . En moge het ook in den beginne niet

alles naar wensch gain , schade za
l

h
ij

e
r

zeker niet

van hebben . D
e ondervinding is de beste leermeeste

res , ik kan slechts raad goven e
n meer niet .

A. NUYENS .

DARWIN'S OORDEEL OVER VIVISECTIE .

O
p

een vraag van den hoogleeraar Holmgren , van
Upsala , aan Darwin , wat diens gevoelen was over

het recht o
m voor wetenschappelijke doeleinden proe

ven te nemen o
p

levende dieren , heeft deze den vol
genden brief geschreven , dien w

ij

belangrijk genoeg

achten o
m in zijn geheel mede te deelen :

gelijk vorderingen kan maken zonder proefnemingen

o
p

levende dieren , en ik heb d
e diepste overtuiging

dat h
ij
, die d
e vorderingen der physiologie belem

mert , een misdaad tegen d
e menschheid begaat . Ieder

die , zooals ik , zich herinnert o
p

welke hoogte deze
wetenschap een halve eeuw geleden stond , moet toe
geven , dat z

ij onnetelijke vorderingen heeft gemaakt

e
n in steeds toenemende verhouding vooruitgaat .

Welke verbeteringen in de geneeskundige praktijk
onmiddellijk aan physiologische onderzoekingen moeten
worden toegeschreven , is een vraag , die alleen door

d
ie physiologen e
n geneeskundigen kan worden be

antwoord , welke d
e geschiedenis van hun vak heb

ben bestudeerd ; maar voor zoover ik kan beoordeelen ,

zijn d
e weldaden reeds groot .

Wat hiervan moge zijn , uiemand , tenzij h
ij

in de

grofste onwetendheid verkeert omtrent hetgeen d
e

wetenschap voor het menschdom heeft gedaan , kan
twijfelen aan d

e onberekenbare weldaden , die de phy
siologie later aan den mensch zoowel a

ls

aan d
e die

ren zal bewijzen . Ik wijs , b
ij

voorbeeld , o
p

d
e onder

zoekingen van Pasteur om d
e kiemen van d
e meest

kwaadaardige ziekten te wijzigen , waarbij , in voor
komende gevallen , de dieren meer baat zullen heb
ben dau d

e

menschen . Laat men zich herinneren hoe

vele levens gered zijn e
n

hoe menig lijden voorkomen

is door d
e kennis van d
e ingewandswormen , welke

men verkregen heeft door d
e proefnemingen van Vir

chow e
n anderen o
p

levende dieren . Later zal men
zich verwonderen over d

e

ondankbaarheid , ten minste

in Engeland , jegens die weldoeners der menschheid

betoond . Wat mij betreft , vergun mij , u de verzeke
ring te geven , dat ik ieder , di

e

d
e

edele wetenschap

der physiologie bevorderlijk is , vereer e
n altijd za
l

blijven vereeren .

Down , Beckenhum , 14 April , 1881 .

CHARLES DARWIN .

NATUURKUNDIGE PROEVEN

Geachte heer , In antwoord o
p

uw schrijven

van 7 April 1.
1
. maak ik geen bezwaar om mijn ge

voelen mode te deelen omtrent het recht van natuur

onderzoekers om o
p

levende dieren proeven te nemen .

Ik gebruik deze uitdrukking met voordacht , omdat

zo nauwkeuriger e
n meer begrijpelijk is dan het

woord vivisectie . Gij hebt volkomen vrijheid o
m van

dezen brief het gebruik te maken , dat u goeddunkt ,

maar 200 y
ij

dien openbaar maakt , verzoek ik u , hem

in zijn geheel te publiceeren . Ik ben mijn geheele
leven een ijverig advokaat geweest voor een mensche
lijke behandeling jegens dieren , en ik heb in mijn

geschriften gedaan , wat ik kon , om o
p

dien plicht aan

te dringen . Verscheidene jaren geleden , toen d
e be

weging tegen d
e physiologen in Engeland begon ,

werd e
r

beweerd , dat hier te lande , dieren onmen
schelijk behandeld werden e

n noodeloos moesten lijden ;

e
n ik meende , dat het raadzaam kon zijn , deze zaak

b
ij

d
e wet te regelen . Ik nam toen een werkzaam

deel aan d
e pogingen om een wet te doen aan

nemen , die een einde zoude gemaakt hebben aan d
e

rechtmatige klachten , en te gelijkertijd d
e physiologen

vrij zou hebben gelaten om hun onderzoekingen voort

te zetten een wet zeer verschillend van d
e wet ,

die sedert is aangenomen . Ik moet hier nog bijvoe
gen , dat door een onderzoek van regeeringswege be
wezen is , dat de beschuldigingen tegen onze Engelsche

physiologen valsch waren . Uit alles wat ik heb ver
women , vrees ik echter , dat in sommige landen van
Europa o

p

het lijden van dieren weinig acht wordt
geslagen , en als dat het geval is , zoude ik mij ver
heugen te vernemen , dat in die landen door een wet

aan die onmenschelijkheid een einde is gemaakt . Van
den anderen kant weet ik , dat d
e physiologie onmo

MET EENVOUDIGE TOESTELLEN .

( Vervolg van b
lz
. 151. )

Eenige proeven , die w
e

thans wenschen te bespreken ,

hebben betrekking o
p

d
e drukking van onzen damp

kring , het gasvormig omhulsel , dat volgens betrouw

bare waarneming e
n berekening , de aarde tot een

hoogte van ongeveer 200 kilometer omgeeft .

Om van deze hoogte , met betrekking tot de grootte

der aarde , een betere voorstelling te hebben , denke

men zich d
e aarde als een bol van één meter straal ;

omgeven door een luchtlaag ter dikte van 3 centimetar .

Dat d
e lucht zwaar zou zijn , gewicht moest hebben ,

werd reeds 350 jaar v . C
.

door Aristoteles vermoed .

Om dit uit te maken , nam h
ij

d
e volgende proef :

h
ij

woog een lederen zak , eerst zooveel mogelijk zon
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Vl•el vogels bebbcn, on nit den verkoop danrvan ge
makkolijk alle kosten dekken on nog wat overhouden. 
V oornl de kleinc man, die ziin inkomsten zonder 
111oeit.e en gcvaar wil vergrooten, kan geen bctere 
gt•IJbclegging dom, dan zich een paar of twee, drie 
aan t.e schaffrn. En nwgc het ook in den bc1-,rinno niet 
.die~ naar wensch ga:ui, ~chadc zal hij er zckcr niet 
van hehhl'n. Dt• cmdervinding iH tle hcste leormrc;-;te
n•s, ik kan ~lcchts raad gevcn en 1m•or niet. 

A. 1'UYE1'S. 

DARWIN'S OORDEEL OVER VIVISECTIE. 

Op een vraag van den hooglccraar Holmgren, van 
lJ p~ala, aan Darwin , wat <liens gcvoclcn was over 
het recht om voor wetenschnppelijke doeleindeu proe
vcn te nemcu op levendc dieren, beeft de:i:o den vol
gcuden brief geschreven, <lien wii belaugriik genoeg 
achteu om in ziin geheel medc te deelcn: 

/Ju1c11, llecke11kam, 14 April, 1881. 

C icachtc beer, - In antwoord op uw schrijven 
van 7 April I.I. maak ik geen bezwaar om mjjn ge
voclen mode te dcden omtrent bet rccht van natunr
onclerzoekcrs om op levende dicren prooven te uemen. 
Ik gebruik deze uitdrukking met voordacbt, omdat 
ze nauwkeuriger en mccr br.griipeliik is dan het 
woord vivisectie. Gii hebt volkomen vruheid om van 
dpze11 brief bet gebmik te nmken, dat n gocddnnkt, 
maar zoo gij <lien openbaar maakt, verzoek ik u, hem 
in zijn geheel te publiceeren. lk ben mun gebcele 
!even een uverig advokaat geweest voor ecn menscbe
lijke bebandcling jegcns dieren, en ik beb in mun 
geschriften gedaan, wat ik kon, om op dien plicbt o.an 
te dringcn. Verscheidene jaren geleden, toen de be
weging tegen de physiologeu in Engeland begon, 
werd er bcweerd, dat bier te lo.ode, dieren onruen
scbeluk bebandeld werden en noodeloos moesten luden ; 
en ik meeude, <lat het raadzaam kon zijn, deze zaak 
bu de wet te regelen. Ik 11am toen een werkzaam 
deel aan de pogingen om een wet te doen aan
nemen, die een einde zoude gemaakt bebben a.an de 
rnchtmatige klachten, en te gelukertud de phyBiologen ' 
vru zou hebben gdaten om bun onderzoekingen voort 1 

to zetten - een wet zecr verschillend van de wet, 
die sedert is aangenomen. Ik: moet bier nog bgvoe
gcn, dat door een onderzoek van regeeringswege be
wezen is , dat de bescbnldigingen tegen onze Engelsche 
physiologen valsch waren. Uit a.lles wat ik heb ver
nomen, vrees ik ecbter, dat in sommige landen van 
Europa op bet lijden van dieren weinig acht wordt 
gt•slagen, en als dat het geval is, zonde ik mu ver
hengen tr. vernemen, <lat in die landen door een wet 
ann die onrnenschelijkheid ecn einde is gemaakt. Van 
den andcrrn kant weet ik, dat de physiologic onmo-

gclijk vorderingen kan makcn zonder proefnomingcu 
op levende dieren, en ik hcb de diepsto overtuiging 
dat bu, die de vorderingen der phy~iologie belom
mert, een misdaad tegen de mcni,cbheid begaat. lcder 
die, zooals ik, zich herinncrt op we Ike hoogte doze 
wctPnschap r1•11 halve ecnw gl'lrdrn stood, moot toc
gcvl'n, <lat zij onmeil•lijke vordc1iuge11 heeft gemaakt 
en in steeds toenemcrnle verbomling voomitgaat. 

Welke verbeteringcn in de gcncc~kundigo prnktijk 
onmi<ldl'llijk aan physiologischc onderzoekingrn moeten 
worden tol'geschreven, is ccu vrnag, die allecn door 
die pbysiologen en gcnel'sknndigcn kan Worden be
ant.woord, welkc de gcRchicdcuis van bun vuk heb
bc11 betit,Ulleerd; maar voor zoover ik kan bcoordcelen , 
zjju de wcldaclcn reeds groot. 

Wat hicrvan moge zijn, 11icnmnd, tenz[j hij in du 
grofsto onwetendhcid vcrkecrt omtrent, betgecn Jo 
wet1•nschap voor hE>t mcnscbdom beeft gcdaau, kan 
twufelen aan de onberekenbaro welda<len, die do phy
siologic later aan den mensch zoownl als aan de die
ren zal bewuzen. Ik wus, bu voorbocld,. op de onder
zoekingen van Pasteur om de kiemen van de meest. 
kwaa-0aardige ziekt.en te wijzigen , waarbu , in voor
komeude gevallen, de dicrcn meer ha.at zulleu heb
ben dau de menscben. Laat men zich berinueren hoe
vole )evens g1n-ed zijn en hoc menig lijden voorkomcn 
iR door de kenni,- vnn de ingewirndswormen , welke 
men verkn·gcn heeft door de proefnemingen van Vir
cbow en anderen op levendc dicren. Later zal men 
zich verwonderen over de ondankbaarheid, ton minstc 
in Engeland, jegens die wcldoeners der menscbbeid 
betoond. Wat mu betrcft, vergun mu, u de verzoke
ring te geven, dat ik iedt'r, die de edele wctcnsehap 
dcr physiologic bevorderlijk is, vereer en altud zal 
bluven vereeren. 

CII.\RU:S l>.\IIWJN. 

NATUURiKUNDIGE PROEVEN 

MET EENVOUDIGE TOESTELLEN. 

(Vervolg can biz. 151.) 

Eenige proeven , die we tbans wenschen te besprekcn, 
bebben betrekking op de drnkking van onzeu damp
kring, bet gasvormig ombulsel, dat volgcns betronw
bare wu.a.rneming en berekening, de aarde tot een 
boogtc van ongeveer 200 kilometer omgeeft. 

Om van deze hoogte, met betrekking tot de grootte 
der aarde, een betere voorstelling t.e hebben, denke 
men zich de a.arde als een bol van een meter straa.l ·, 
omgeven door een lncbtlaag ter dikte van 3 centimr ·.ar. 
Dat de lucht zwa.ar zon zijn, gcwicbt moest bet>bcn, 
werd reeds 350 jaar v. C. door Aristotel~s vormoed. 
Om dit uit te maken, nam bii de volgende proef: 
hij wooi;? een lederen zak, cerst zooveel mogelijk zon-


