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Inlichtingen worden uoor den Belgischen Nationalen Bond
tegen het Venerisch Gevaar verstrekt.

AAN DE STUDENTEN
Als de student, pas uit de school gekomen, ZIJn universitaire
studiën aanvangt, is hij op zijn nieuw leven hoegenaamd niet voorbereid; men heeft de deuren van atheneum of college voor hem wijd
open gezet, hij kent de hinderpalen niet van de nieuwe loopbaan.

Het is nauwelijks te gelooven dat, buiten enkele zeldzame uitzonderingen, de meeste hoogstudenten over de geslachtsziekten.
waaraan zij door hun leeftijd en door den plotselingen overgang van
een bewaakt tot een vrij leven bijzonderlijk blootgesteld zijn, niets
weten.
Wel spreken zij onder elkaar over geslachtsziekten, als over een
grap, en beschouwen ze als een vrij onaangename boete vour hun
minnarijtjes; soms zelfs zijn zij daarover trotseh. als over een bewijs
van verovering of van bijval.
Deze regels hebben tot doel deze leemte in de geslachtelijke opleiding van onze hoogstudenten aan te vullen. Wij verzoeken ze dringend die met oplettendheid te willen lezen : het geluk van gansch
hun leven hangt er wellicht van af.

VOORNAAMSTE KENTEEKENS VAN DE
GESLACHTSZIEKTEN
De voornaamste geslachtsziekten, waarover wij ons hier alleen
bezighouden zijn de syphilis, gewoonlijk venusziekte genoemd, en
de blennorrhagie of druiper.
De syphilis is een algemeene ziekte, een ziekte van het gansche
lichaam, die met eene wonde, sjan~er genoemd, aanvangt; deze is
een al of niet verzwerende knobbel. waardoor de smetstof binnendringt. Daar on!twikkelen en vestigen zich de microben die de kwaal
veroorzaken, de treponrema of spirochrete paLlidum.Weldra verspreiden zich de microben in het gansche lichaam, door de tusschenkomst
van het bloed, en aldus wordt de ziekte algemeen.Te gelijker tijd met
deze verspreiding ontstaan huiduitslag, slijmvliesverzweringen, lymph~lieren, zwellingen, haarverlies, hoofdpijn, alle kenteekens van de
algemeene besmetting. Later verminderen deze zichtbare kenteekens,
zoodanig zelf dat de zieke zich genezen kan achten. Niettemin ontstaan dikwijls, gedurende verscheidene jaren soms, nieuwe meer
plaatselijke ziekteaanvallen ; het zijn de voor de besmetting zoo gevaarlijke hervallingen. Eindelijk verandert de ziekte en schijnt zij
voorbij; de zieke bemerkt dan geen zichtbare kenteekens meer. 0,
misleidende gerustheid! Juist op dat oogenblik is de syphilis het gevaarlijkst, omdat zij gluipend het lichaam aantast en met haar vergift doordringt. Indien op dat oogenblik het bloed volgens de methode van Bordet-Wasserman wordt onderzocht, vindt men er het
zekerste bewijs in van de werkzame aanwezigheid van de smetstof.
Later zal de ziekte die men als uitgedoofd aanzag, opnieuw op
verschrikkelijke wijze woeden; in de late tijdperken is de syhilis gekenmerkt door verzweringen, beenvliesgezwellen, beenderverwoestingen die soms afgrijzelijke verminkingen veroorzaken, of wel ook,
wat nog meer gebeurt, door de langzame vernieling van de hoofdorganen, de hersenen, de lever, het hart, de nieren.
Treedt de zieke in het huwelijk, voor hij genezen is, zoo besmet
hij gewoonlijk zijn vrouw, en zijn zijne kinderen door erfelijke syphilis aangetast; de familie die hij wenschte tot stand te brengen wordt
op ellendige wijze besmet, voor altijd bezoeJeld en soms vernietigd.

-6De druiper, door een microbe, gonococcus genoemd, veroorzaakt.
is geen algemeene ziekte; deze begint gewoonlijk in de waterorganen
en in de geslachtsdeelen, en brengt geen algemeene vergiftiging van
het lichaam te weeg, zooals de syphilis.
Bij den man ontstaan afscheidingsvochten uit de pisbuis, zeer
-overvloedig gedurende het acute tijdperk; later, als de ziekte in het
slepend tijdperk geraakt, bemerkt men alleen een witten droppel,
de zoogenaamde smetlek, aan de pisbuisopening; dit vocht bevat
nog gonococcus-microben, en hun besmettingsvermogen, dat de zieke
niet vermoedt, is een zeer krachtige oorzaak van het verspreiden
van de kwaal.
In de meeste gevallen ontstaat te gelijker tijd een tee/ba/ontsteking waardoor het orgaan onvruchtbaar wordt, of ook de onlstel{ing
van de blaas, dan vernauwing Van de pisbuis, en later eene Voorstanderuitzetting . Deze verwikkelingen zijn altijd gevaarlijk.
Bij de vrouw, is de besmetting veel erger dan bij den man. Zij
begint in de scheede waarin zij een afscheiding eerst van slijm, dan
van etter, veroorzaakt; de besmetting treedt verder in de baarmoeder, de eierstokken, de weefsels van het kleinbekken, de pisbuis,
de blaas.
Eens de vrouw besmet, is het zeer moeilijk de gonococcus-mi-croben te vernietigen, omdat het geslachtsstelsel zeer ingewikkeld
en zeer diep is.

2° HET GEVAAR DER GESLACHTSZIEKTEN
VOOR DEN MENSCH EN VOOR DE SAMENLEVING
Wij wenschen in korte woorden het gevaar der geslachtsziekten
voor den mensch en voor de maatsch~ppij te doen uitschijnen; gij
zult begrijpen hoe erg deze maatschappelijke kwalen zijn, en hoe
.onvoorzichtig het is daaraan de noodige oplettendheid niet te schenken, vooral op uwen leeftijd, als die kwalen U bedreigen.
De syphilis is een erge maatschappelijke ziekte, die buiten woon
verspreid is. In groote gemeenten, zooals Brussel, komt de verhou-ding der inwoners di€ aan syphilis lijden of geleden hebben op
10 p. h. van de geheele bevolking, en deze verhouding stijgt tot
\15 p. h. als men alleen met de inwoners beneden de 25 jaar rekening
houdt. Deze verhouding is lager in de kleine gemeenten en op het
platteland, alhoewel sedert den oorlog en de militaire bezetting, de
ziekte toegenomen heeft. Maar in de nijverheidsstreken van ons land

-7is de ziekte even verspreid als in de groote steden. Houdt men rekenschap met deze verschillen in de verspreiding. dan kan men voor
gansch België de hoeveelheid syphilislijders en personen die door
syphilis werden aangetast. wel op 300,000. misschien op 400,000
schatten.
Welke is de tol die deze ontzaglijke hoeveelheid zieken aan den
dood betalen? Die is ontzaglijk groot : erge slepende ziekten, verlammnig en zinneloosheid, hart-, lever en nierziekten.
Daarom is ook de sterfte onder de syphilislijders grooter dan bij
normale menschen van den zelfden leeftijd. namelijk ongeveer twee
maal grooter.
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Te Brussel sterven 11 p. h. der inwoners door syphilis; door de
vergelijking met andere besmettelijke doodelijke ziekten, kan Men
het belang van de kwaal vaststellen.

-8In Frankrijk sterven jaarlijks 120,000 menschen door syphilis;
in België maakt aangeworven en overgeërfde syphilis 12,000 slacht·
offers per jaar.
Daarenboven tast de kwaal het geslacht aan : het kind wordt
vóór en na de geboorte aangetast; miskramen, en doodgeboren kinderen bij de besmette vrouw. Onder de kinderen die dan levend ter
wereld komen. sterven 50 p. h. in het eerste halfjaar. 25 p. h. in het
tweede halfjaar, 16 p. h. onder de 10 jaren.
Een ander statistiek brengt tot het besluit dat honderd aan
syphilislijdende huisgezinnen. niet meer dan zes normale kinderen
op drie jaren kunnen voortbrengen.
Het verlies aan arbeid en aan geld kan op 50,000,000 frank pel
jaat voor België worden geschat. de behandelings- en verplegingskosten welke zeer hoog loopen. niet inbegrepen.
De druiper is nog meer verspreid dan de syphilis. Wie een gedacht wil hebben over de groote verspreiding van die ziekte in zekere
standen. vrage het aan Dl Blaschko, die onder de studenten te Berlijn, 25 p. h. besmette, gedurende het eerste jaar van het universiteitsleven heeft gevonden.
Het onmiddellijk gevaar is bij den man niet zeer groot, maar de
latere gevolgen zijn erg: de 2/3 der ziekten van het pisstelsel, blaasontstekingen. vernauwingen. enz .. zijn de gewone gevolgen daarvan.
Bij de vrouw, worden de geslachtsdeelen, baarmoeder, eierstok.
enz .. gewoonlijk aangetast; meer dan 4/5 der vrouwenziekten hebhen hun oorsprong in deze kwaal. ziekten die het leven tot een
ellende maken, en heel dikwijls den dood veroorzaken.
Het grootste gevaar is echter de onvruchtbaarheid; deze kan aan
den man liggen. als gevolg van teelbalontstekingen, maar vooral aan
de vrouw, als gevolg van ontstekingen en etteringen van baarmoeder
en eierstokken.

3" HOE EN WAAR WORDT MEN DOOR GESLACHTSZIEKTEN AANGETAST?
De ontucht, onder al haar vormen, is de onzuivere bron der
meeste geslachtsziekten.
Gij weet dat de ontuchtige vrouwen onder twee soorten worden
gebracht : J) degene die ingeschreven zijn, die een kaart van de
politie dragen. en die onder een regelmatig toezicht der bestuurs-

-9geneesheeren staan; worden die vrouwen ziek bevonden, dan moeten
zij naar het gasthuis gaan, waar zij tot na het verdwijnen der besmettelijke letsels worden verpleegd
verpleegd..
Deze vorm van de ontucht is zeker het minst verspreid; in een
groote stad zooals Brussel zijn er slechts 300 ontuchtige vrouwen ingeschreven.
schreven . Maar benevens de bewaakte ontucht, heerscht de geheime
ontucht, die meer dan 20 maal uitgebreider is dan de bewaakte, en
waaraan vrouwen zich overgeven, die buiten het toezicht der zedenpolitie staan.
Nevens deze twee vormen van de ontucht, is er nog een die zich
op verscheidene wijzen verbergt : het is de ontucht van de meiden
van koffiehuizen, vooral van gemeene kroegen
kroegen,, van dancings en van
allerlei slechte huizen,
huizen , in een
woord, van de meiden die onder
den schijn van een beroep haar
lichaam veil
Er zijn
zijn te
te
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Brussel van 10 tot 15 duizend ontuchtige vrouwen.
Het is verkeerd te denken
dat bij de bewaakte ontucht, een
geneeskundig onderzoek een voldoende waarborg is; verre van
daar.. Zelfs als het onderzoek
daar
met al de noodige zorg gedaan
wordt, ontsnappen besmettelijke
letsels gemakkelijk aan de aapaandacht der geneesheeren; soms
komen de letsels tusschen twee
bezoeken te voorschijn.
voorschijn . Dan is
de officiëele waarborg ondoeltreffend
treffend..
De geheime ontucht echter,
onder al hare vormen, veroorzaakt in meer dan de helft der
omstandigheden de besmetting.
Gij kunt daarvan een denkbeeld
hebben met de hiernevens staande tabel te bestudeeren, die dp.
oorzaken van syphilis onder de
aar.werkersbevolking te Brussel aantoont.
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Dit is gemakkelijk te begrijpen : ieder ontuchtige Vrouw worde
door blennorrhagie of syphilis aangetast gedurende het eerste jaar

-
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can haar vernederend bedrijf. Over het algemeen zijn de heimelijk
ontuchtige vrouwen jonger dan de andere; zij zijn beginnelingen, zij
verzorgen zich minder, en daarom zijn zij ook gewoonlijk de draag-sterl! van zeer besmettelijke en zeer sterke vormen van de ziekten.
Die soort van ontucht is bijzonder gevaarlijk.
De jongeling moet zich beslist van dezen onteerenden vorm van
de liefde afkeeren en begrijpen dat ieder betaalde vrouw als het ware
·een zieke vrouw is, hoe gezond ze ook moge schijnen. Hij moet de
vrouwen 'i3.!1lichte zeden, bar- en kroegmeiden wantrouwen hebben,
ook als zij geen geld vragen, want zij hebben belang in de nering
door aandeelen óp den drank, b. v.
Het gevaar alleen zou reeds den jongeling van zulke ontucht
moeten verwijderen; daarbij komt nog de onteerende zijde door zijn
aanraking met schepsels die op de laagste sport van de zedelijke
·Iadder staan, vernederd; elke jongeling die met de ontucht in betrekking komt is zedelijk bezoedeld.
Onder de oorzaken die de jongelingen het meest tot de ontucht
leiden, kan men eerst het misbruik, zelfs voorbijgaand, van alcoholische dranken, noemen. Op tien jongelingen die door geslachtsziekten worden aangetast, waren er acht onder den invloed van den
drank. Dronkenschap berooft immers van alle zelfbeheersching en
vermindert het weerstandsvermogen tegenover verlokkingen. Men
heeft van den alcohol kunnen zeggen, dat hij zoo niet de vader dan
toch de peter van de venerische ziekten is.

4° HOE DE GESLACHTSZIEKTEN VERERGEREN
Is men door een geslachtsziekte aangetast, dan is het noodig,
.zich zonder uitstel aan eene doeltreffende behandeling te onderwerpen. Het zijn de ziekten die het meest de toekomst van een mensch
in gevaar brengen. Vele jongelingen handelen gewoonlijk op veel
te lichtzinnige wijze; zij zijn de slachtoffers van de overlevering. In
den tijd toen men nog de erge gevolgen dezer ziekten niet kende,
toen men ze beschouwde als tegenslagen zonder gevolgen. had men
·de gewoonte daarmede te spotten, en jeugdzonden zonder belang te
noemen. In zulken geestestoestand verkeert thans nog de student, die
onbekommerd van aard, op zijne hoede niet werd gebracht.
Als gevolg van een dergelijk geestestoestand, verzuimt de jongeling zich op passende wijze te laten verplegen. Daar ligt de gewoonste oorzaak van de gevaarlijkheid der geslachtsziekten. Hoeveel
ongelukkigen hebben wij niet gezien die op rijpen leeftijd door sle-

-11;;pen.de kwalen aangetast, alle hoop opgaven omdat zij vroeger niet
'verpleegd werden en de noodige raadgevingen niet hebben ontvangen.
Als de student vaststelt dat hij besmet is, loopt hij om raad bij
·een studiekamer, of bij een student in de geneeskunde, die de noodige
bevoegdheid niet bezit, of bij een jongen geneesheer die over hem
. geen voldoende gezag heeft; door de verpleging verdwijnen snel de
zichtbare letsels, en dan meent hij genezen te zijn, als nog de vreeselijke ziekte in hem in stilte voort woekert.
Maar om zich goed te verzorgen, is er veel geld noodig, meer
dan de inkomsten van den student bedragen, die dan zijne ouders
niet durft of niet wil op de hoogte te houden.
Thans bestaat deze moeilijkheid niet meer; de Belgische regeering, het venerisch gevaar bewust, stelt ter beschikking van eIken
,zieke, rijk of arm, de noodige ontsmettende stoffen, zelfs ook voor
degenen die over de noodige middelen niet beschikken, de geneeskundige verpleging.
Voor een student, zijn de voorwaarden nog gunstiger; hij kan
:zich eenvoudig tot een der geneesheeren van het gasthuis, kliniekoversten of adsistenten wenden, om kosteloos verpleegd te worden,
vermits al de geneesmiddelen door den Staat kosteloos geleverd wor·den. Zij kunnen ook om raad gaan bij de geneesheeren der polikli·
,nieken die hen op de zelfde wijze zullen verplegen.
~s

De voornaamste hinderpaal voor een doeltreffende verpleging
dus thans gansch verdwenen.

:Maar de student kent van de geslachtszIekten niets; hij is de
:'aangewezen prooi van kwakzalvers en onkiesche kerels.' Hij zal de
aankondiging lezen van een « bijzonder)) of « biologisch)) of « met
planten genezend)) instituut, die een spoedige verlossing van de
'venerische ziekten en hun gevolgen beloven. Bezoekt hij deze inricht
rtingen, dan zal hij een onvoldoende behandeling ondergaan, en al"
die afgeloopen is, zal men hen dan volledig genezen verklaren.
Deze schijnbare verpleging heeft op zijn lichaam geen ernstigen invloed; ten opzichte van de ontwikkeling van de ziekte, is hij in feite
.niet verpleegd geweest.
Of wel zal de student een geneesmiddel koopen, dat hij in een
·<lagblad aangekondigd vond, met vermelding: « Ontwijfelbare genezing van al de geslachtsziekten in 14 dagen ... )) Gelooft hij aan
dit listig bedrog, dan zal hij gansch zijn leven aan de verschrikke«ijkste gevolgen van de kwaal blootgesteld blijven.
Eindelijk ontvangt de student soms ook de raadgevingen van
~ekere oneerlijke apothekers die onwettelijk de geneeskunde uitoefe-
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nen; hij ontvangt tegen den druiper eene inspuiting, tegen de syphiliso
een doosje met een specialiteit. De ongelukkige verkeert in dentoestand van iemand die geen verpleging ontvangt.
Daar liggen de meeste oorzaken van de vererging der geslachtsziekten; wij kunnen er niet genoeg de aandacht van de jongelingenop vestigen.

5° HOE MEN DE GESLACHTSZIEKTEN GENEEST
In strijd met hetgeen vele menschen denken, zijn de geslachts-ziekten volkomen geneesbaar, als zij op de gepaste wijze worden
behandeld. Deze laatste voorwaarde is onontbeerlijk.
Zelfs voor de syphilis gebeurt het dat, als men zich bij het ontstaan van den sjanker dadelijk tot een geneesheer wendt de ziekte
door een sterke behandeling van het begin af kan uitgeroeid worden.
De algemeen geworden syphilis wordt vooral met arseniekhoudende geneesmiddelen, van den aard van arsenobenzol, bestreden. Onder de meest bekende treft men de 606 en de 914.
De behandeling duurt lang, en de toestand wordt door het
bloedonderzoek, volgens Bordet-Wasserman waargenomen. Alleen
na twee jaar, ten minste, mag men zich als genezen beschouwen, als.
de letsels verdwenen zijn en als de leactie van Bordet-Wasserman
negatief utivalt, dit wil zeggen als de reactie geen spoor meer aantoont van een syphilitische besmetting.
Voor den druiper, is het belang van een vroege behandeling en
ook van zorgvuldige verpleging overwegend. De meeste verwikkelingen ontstaan omdat de geneeskundige voorschriften niet lang genoeg of op onvoldoende wijze werden gevolgd, of wel omdat de zieke·
door een kwakzalver of door een oneerlijken apotheker, op ontoereikende of te ruwe wijze werd verpleegd.
Is het thans gemakkelijk voor den student om zich te laten verplegen en te genezen, zoo is het moeielijker voor hem de ziekte tevermijden. De student is jong, opbruisend, aan al de bekoringen der
universiteitssteden blootgesteld.
Men denke niet dat alleen degenen die liederlijk leven, door
geslachtsziekten worden aangetast. Hoe dikwijls heb ik het volgende
niet moeten hooren : « Ik ben een ordentlijke jongeling, maar na
een vriendenfeest, na een feestmaal, heb ik mij laten verleiden. Het
~s zeer ongelukkig, want het is het gevolg van een enkele onvoor-

-13 :zichtigheid! )} Bijna altijd wordt hetzelfde verhaal gehoord, alleen
met enkele persoonlijke wijzigingen .
.Wat moet men dan doen, om zich voor zulke vreeselijke besmettingen te vrijwaren?
Het is niet voldoende, zooals het gewoonlijk gebeurt, dat de
vader of een bejaard familielid den jongeling met de gewone rede,
over de gevaren van de losbandigheid in het vrij en onbewaakt leven
laat gaan: een langdurige zedelijke invloed is noodig, om een gun;gtige uitwerking te bekomen.
De krachtigste invloed op een jongeling gaat uit van het besef
van de plicht. Gij zult, bij'na allen, eens in het huwelijk treden en
een gezin stichten. Gij hebt den plicht, den volstrekten plicht als eerlijk man, in uw huisgezin geen kiemen van ,gevaarlijke ziekten te
brengen, die de vrouw welke gij bemint zouden kunnen aantasten,
·die aan uwe kinderen erfelijke kwalen zouden kunnen overbrengen.
Dat moet gij altijd indachtig zijn.
Om dit doel te bereiken, om dezen strijd tegen de prikkels van
het leven te voeren, moet gij U aan eenige levensregels onderwerpen.
Men moet altijd zijn zedelijk peil verhoo;;en, ten einde de weerstandskrachten tegen de bekoringen te versterken: men moet alle
valsch schaamtegevoel afwerpen en zich van de verkeerde begrippen
welke de jongelingen over het geslacht-sleven hebben, beslist losmaken.
De meest verspreidde dezer verkeerde begrippen betreffen de
kuischheid ; gewoonlijk denkt men dat, van een zekeren leeftijd af,
.de onthouding moeilijk is: men moet echter niet vergeten dat in vele
landen, namelijk in Engeland, in de Scandinaafsche landen, vele
jongelingen zeer natuurlijk kuisch leven.
Kuischheid is voor de gezondheid niet nadeelig; kuische jongelingen voeren, zooals men het wel denken zou, geen moeilijken
strijd tegen de natuur, waarin zij zoo dikwijls zouden bezwijken. Om
daarvan overtuigd te zijn, moet men alleen de studenten van Oxford
en van Cambridge beschouwen, waaronder een groot aantal de onthouding waarnemen en die in gunstige gezondheid verkeeren.
Tegenover geslachtslusten staan immers zeer sterke afleidingsmiddelen, zooals arbeid, hooger intellectueel verzet, sport. Bij den
mensch staat de intellectueele kant van zijn natuur tegenover de
genitale kant. Niets is juister : de ervaring leert dat een ernstige en
vlijtige arbeid de weelderige krachten bij den jongen man in toom
houdt.
De jongelingen voelen het noodig om bijeen te komen, van ge,dachten te wisselen waarvan de overmaat een ker.merk is van hun

-

1.4-

leeftijd. Maar in plaats van in koffiehuizen bijeen te komen of in,
plaatsen waar alles, menschen, drank, vrouwen, prikkelend werkt, is.
het wenschelijk dat zij te samen komen om aangename besprekingen.
over wetenschap, kunsten en letteren te voeren. Daar is plaats ge-noeg voor gezonde bezigheden, voor zedelijke prikkelingen, waardoor het ideaal versterkt wordt, de geest hooger wordt verheven, de
afstand tusschen edel geesteswerk en ongezond genot van losbandigheid verbreed wordt.
Als ik de meening uit dat zulke middelen gunstig werken, ben,
ik echter zoo eenvoudig niet om te denken dat het mogelijk zou zijn
de jongelingen volledig aan de wat te overdreven vermakelijkheden
van hun leeftijd te onttrekken. \Vat ik echter zou wenschen, dat is het
invoeren ten onzent, waar zij zelfs na gniet bestaan, van zeden en
gewoonten, die de jongelingen naar de wetenschap, naar de kunsten
zouden drijven, waardoor hun ideaal verhevener zou worden en hun
drang naar onwaardige vermaken krachteloos.
Al wat onze ziel verheft, werkt in den zelfden zin; voor velezielen, zijn de godsdienstige voorschriften een sterke teugel; bij·
anderen werkt het natuurlijk gevoel van zedelijke waardigheid even·
krachtig.
Aan handenarbeid, aan turnoefeningen, aan alles wat tot de
gezondheid van het lichaam bijdraagt, hecht ik een groot belang.
Ik zal niet beweren dat de jongeling, die deze voorschriften volgt.
gansch buiten het bereik van gevaarlijke prikkels zal blijven; maar
ik ben de meening toegedaan dat geregelde en doelmatige lichaamsoefeningen vele prikkels kunnen bedwingen, die zonder zoo een tegenwicht rampvolle gevolgen zouden hebben.
Als besluit, I~an men zich dus tegen geslachtsziek,.ten vrijwaren:
10 Door een geslachtsleven te leiden, dat zooveel mogelijk de
prikkelingen vermijdt, en door onthouding;
20 Door de plaatsen te kennen waar de ziekten het meest gekregen worden en de voorwaarden die de ziekten kunnen verspreiden.
Men k..an die ziek,.ten verergeren, door zich niet te verzorgen of
door zich door kwakzalvers of door personen die geen geneesheeren
zijn te laten verzorgen.
Men k..an genezen, als men zich op volledige wijze door bevoegde
en nauwgezette geneesheeren laat verplegen.

-15 Wat wij hier gezeid hebben, zegt het aan uw makkers voort; er
dient propaganda gemaakt te worden voor deze begrippen van sociale gezondheid, om vele levens te beschermen en degene diezouden kunnen bedorven zijn, gelukkig te maken.
Als gij aldus handelt, zult gij werkdadige medehelpers geworden zijn in den strijd, dien wij ondernomen hebben, om de geslachtsziekten uit de reeks der kwalen die onze beschaving bedreigen, te
doen verdwijnen.

lijst der instellingen die door den Staat worden ondersteund en waar weinil
bemiddelden door geslachtsziekten aangetast, zich ten' koste van den Staa
kunnen aten verplegen.
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